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Dlaczego Czesi

1.
Między Polską a Czechosłowacją rozciągają się niewysokie góry. Dzieli nas tylko te kilka
kroków. Ale to tylko pozór. Bliskość geograficzna nie oznacza w tym wypadku bliskości
kulturowej. Jesteśmy od siebie dużo dalej, niżby przystało sąsiadom. Gdyby tę naszą inność
przełożyć na obraz, dzielące nas góry urosłyby do wysokości Himalajów.
Przede wszystkim dzieli nas tradycja. Tam solidna, poważna kultura mieszczańska, u nas
pełna efektownych błysków kultura szlachecka. Młody Czech lub Słowak w młodości, w
okresie budowania swej wewnętrznej tożsamości, sięga po „Przygody dobrego wojaka
Szwejka” Jaroslava Haška. To jego kanon lektur. W tym samym czasie młody Polak z pałającymi policzkami kartkuje „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. Żadna z tych książek nie jest
arcydziełem literatury światowej. Ale obie współkształtują, jakże odrębne, świadomości narodowe.
Czy niezłomny, pozbawiony poczucia humoru Michał Wołodyjowski jest w stanie dogadać się z żołnierzem c.k. armii Józefem Szwejkiem?
2.
A przecież mimo to nasze małe narody muszą szukać w sobie podobieństw. Muszą szukać
dróg porozumienia. Chociażby ze względu na wspólne zniewolenie. A także ze względu na
wciąż żywą ideę niepodzielnej, jednej Europy. „Biedna Europa, – zauważa Milan Kundera. –
Czy uświadamiacie sobie, że miasto Kopernika, miasto Imanuela Kanta, miasto Bacha,
Miasto Goethego, miasto Franza Kafki, miasto Bartóka; mój Boże, tyle miast, nie należy już
do Europy, lecz do Wielkiego Imperium Wschodu.”
Narody odłączone, od czasu do czasu próbują wrócić do Europy. Tak było z Czechosłowacją na wiosnę 1968 roku. Ale eksperyment nie powiódł się, jak zawsze w takich wypadkach
Imperium Wschodu zachowało rewolucyjną czujność. Moi niewiele starsi koledzy rozjechali
nasze wspólne nadzieje gąsienicami czołgów. Do dziś na wspomnienie tej hańby wielu ludziom w moim kraju policzki palą wstydem.
Ale na wstydzie się nie kończy. Mimo dotychczasowych niepowodzeń uparcie szukamy
możliwości porozumienia i współdziałania. Pod koniec lat siedemdziesiątych, w Tatrach doszło do kilku spotkań członków Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i Karty 77. W
1979 r. w Kościele Św. Krzyża w Warszawie kilkoro ludzi przeprowadziło dziesięciodniowy
protest głodowy także w intencji uwięzionych działaczy niezależnych z Czechosłowacji. Powoli rodził się sojusz ludzi zniewolonych z obu stron gór. A te jakby zaczynały maleć. Było
coraz bliżej od człowieka do człowieka.
Potem była „Solidarność” i na jej Zjeździe moralnie piękny gest delegatów – „Posłanie do
ludzi pracy Europy Wschodniej”. Był adresowany także do Pragi, Brna i Bratysławy.
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Jakże krzepiącym dla siedzącego w więzieniu czeskim Václava Havela musiał być fakt, że
jeden z warszawskich teatrów pod koniec 1981 roku wystawił jego trzy jednoaktówki. Autorem tłumaczenia był Andrzej S. Jagodziński.
3.
Przeciętny Polak żywi irracjonalną pogardę dla „głupich Pepików”. To sprawa wstydliwa,
jak każdy przejaw szowinizmu. Jakby moi rodacy nie zauważali, że Czechosłowacja to nie
tylko knedliki, piwo i Karel Gott. Że to także wielka kultura. Że tam właśnie powstaje światowej rangi proza, o jakiej nam – Polakom – tylko marzyć. Że w tę kulturę wpisana jest wspaniała tolerancja, chrześcijański duch przebaczenia, jakiego próżno szukać w ultrakatolickiej
Polsce. Wystarczy prześledzić, co w tej książce mówi o haniebnym oświadczeniu Bohumila
Hrabala. W słowach jego byłych kolegów nie znajdziemy łatwych potępień. Jest natomiast
próba zrozumienia, próba przebaczenia wielkiemu przecież pisarzowi. Viktor Fischl mówi
wręcz – „Myślę, że Hrabal jest większym pisarzem niż człowiekiem. Zaraz jednak muszę do
tego dodać: po pierwsze – Hrabal nie jest w historii literatury pierwszy ani jedyny, po drugie
– nie mam prawa go osądzać dopóki sam nie udowodniłem, że lepiej zdałbym podobny egzamin.”
4.
Książka Andrzeja Jagodzińskiego jest poważnym krokiem ku pojednaniu naszych narodów. Ku zbliżeniu naszych kultur. Jakże bardziej znaczącym niż nikogo nie interesujące uściski doktora Husaka i generała Jaruzelskiego. Ów fałszywy kontredans gestów zniewalających
swe narody niewolników Wielkiego Imperium Wschodu.
Sprawy, które mają miejsce poza oficjalnymi wymianami pocałunków są niezwykle istotne. Chociażby ze względu na nasz wspólny los. I znowu muszę odwołać się do Milana Kundery, mówiącego o Chopinie: „19 września 1863 roku, w czternaście lat po jego śmierci, szalejący w Warszawie rosyjscy sołdaci wyrzucili z czwartego piętra na bruk jego fortepian. Cała
kultura okupowanej Europy Środkowej podobna jest dziś do losu fortepianu Chopina”.
5.
Bohaterowie tej książki są emigrantami. Pod tym względem los literatury czeskiej niewiele
różni się od losu literatury polskiej i literatur narodów Związku Sowieckiego.
Decyzja emigracji nigdy nie jest decyzją łatwą. Wydaje się, iż szczególnego dramatyzmu
nabiera, gdy podejmuje ją pisarz. „Miejsce pisarza jest oczywiście z narodem – mówi Jan
Beneš – ale gdzie jest powiedziane, że koniecznie tam, gdzie ten naród żyje?” Dla większości
z tych pisarzy konieczność wyemigrowania z Czechosłowacji nie jest tragedią (chociaż są
wyjątki). Jest konieczną konsekwencją postaw. Konsekwencją smutną, ale nie do uniknięcia.
Zresztą, czym jest emigracja? czym dla nas, mieszkańców Wschodniej i Środkowej Europy, jest opuszczenie ojczyzny? Czy my w ogóle posiadamy ojczyznę? Czym jest dla nas ojczyzna, gdzie się znajduje? Erazim Kohák twierdzi, iż „Emigracja to nie jest sprawa miejsca
zamieszkania, lecz stosunku do aktualnych władców kraju. Byłbym dziś na wygnaniu, nawet
gdybym mieszkał w Holešovicach, ponieważ moja ojczyzna – masarykowska Republika Czechosłowacka, państwo cywilizowane, państwo demokratyczne, państwo porządnych ludzi –
też obecnie nie jest tam bardziej u siebie. (...) Czyli ja nie jestem bardziej na wygnaniu niż
każdy inny Czech – w kraju czy zagranicą – który nie chce się ‘znormalizować’. Ja po prostu
tylko trochę dalej mieszkam.”
A więc można by powiedzieć, że wszyscy jesteśmy w swojej ojczyźnie, bez względu na
szerokość geograficzną, pod którą obecnie zamieszkujemy. Adam Michnik i Václav Havel
żyją w swoich krajach, Jacek Kaczmarski i Karel Kryl pracują w Radiu Wolna Europa w Monachium, w Paryżu przebywa Sławomir Mrożek i Milan Kundera, w Ameryce Czesław Mi-
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łosz i Erazim Kohák. Różnica polega tylko na tym, że jedni mieszkają bliżej, inni dalej od
tego miejsca, w którym powinna znajdować się ojczyzna.
6.
Kiedy Andrzej Jagodziński pokazał mi pierwsze z rozmów, jakie złożyły się na tę książkę,
próbowaliśmy wyobrazić sobie podobny dokument o polskich pisarzach emigracyjnych. I
wtedy w ciasnym pokoju Andrzeja powiało grozą. Albowiem większość z nich (przepraszam
tych kilku innych) nie miałaby do powiedzenia nic ponad odmienianie przez wszystkie przypadki rzeczowników w rodzaju Sprawa, Ojczyzna, Obowiązek, Powinność...
Ta nasza Polska choroba wielkich liter.
7.
Ta książka ważna jest również dlatego, że może nas wiele nauczyć. Także ironicznego dystansu do siebie, swojej twórczości, swojej ojczyzny. Tego, że nie jesteśmy na świecie sami i
nie jesteśmy jedynymi, którzy borykają się z podobnymi problemami. A więc między innymi
nauczyć pokory.
A czas na to najwyższy. Jeżeli nie zrozumiemy tego teraz, grozi nam to, że polscy pisarze
w dalszym ciągu będą zbawiać Polskę miast tworzyć literaturę.
Albowiem sytuacja na dziś wygląda tak, że idziemy karnym szeregiem za Michałem Wołodyjowskim. Zstępujemy po stromych schodach prochowni w Kamieńcu. Za chwilę pozostanie po nas, po naszej kulturze, jeden wielki słup ognia. A Józef Szwejk, który przygląda się
temu zza rogu, uśmiechnie się ironicznie. I będzie miał rację – myśleć jest o wiele trudniej niż
położyć płonącą głownię na beczce z prochem.
8.
I właśnie dlatego Czesi.
Antoni Pawlak
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Kilka wyjaśnień zamiast wstępu

Czy nie istniejący pisarze mogą nam dostarczać wrażeń estetycznych? Nie, nie mam tu na
myśli licznych przypadków różnego rodzaju mistyfikacji literackich. To z pozoru absurdalne
pytanie musi postawić sobie każdy, kto bliżej pozna sytuację współczesnej literatury czeskiej...
Kiedy w latach 70-tych studiowałem slawistykę na Uniwersytecie Warszawskim, jak
większość młodych ludzi interesowałem się przede wszystkim literaturą współczesną. Zafascynowali mnie wtedy Hrabal i Havel, Kundera i Škvorecký, Klima i Lustig, Kohout i Vaculik, a potem wielu, wielu innych, lecz wszystkie czytane przeze mnie książki pochodziły z lat
60-tych i na próżno usiłowałem dotrzeć do nowych publikacji tych autorów. W „prywatnym
śledztwie” zdołałem tylko ustalić, że moi ulubieńcy są na „indeksie”. Znając sytuację wielu
polskich pisarzy w drugiej połowie lat 70-tych, wiedziałem już, co to znaczy. Lecz nawet ja –
w końcu student slawistyki – nie uświadamiałem sobie rozmiarów pogromu, jaki spotkał czeską literaturę (i całą kulturę) po 1968–69 roku. Przekonałem się o tym dopiero w czasie dłuższych i krótszych pobytów w Czechosłowacji, gdy po bezskutecznych poszukiwaniach książek moich faworytów w księgarniach i bibliotekach dowiedziałem się wreszcie od przedstawicieli oficjalnych instytucji kulturalnych, że takich pisarzy jak Kundera, Škvorecký, Havel,
Lustig, Kohout i wielu, wielu innych... po prostu nie ma i nigdy nie było! I rzeczywiście – ich
książki wycofano z bibliotek i oddano na przemiał, ich nazwiska zniknęły ze wszystkich publikacji krytycznych czy opracowań historyczno-literackich wydawanych po 1970 roku, a
nawet... z książek telefonicznych, więc już tylko pieczołowicie przechowywane w zbiorach
prywatnych tomy z lat 60-tych – niczym czapka Clementisa z powieści Kundery „Księga
śmiechu i zapomnienia” – świadczyły o tym, że tacy ludzie jednak naprawdę istnieją, że nie
jest to wytwór mojej fantazji czy efekt mistyfikacji moich profesorów i polskich tłumaczy.
Wielu wybitnych pisarzy czeskich znalazło się po 1968 roku na emigracji (niektórzy już
nawet po 1948 roku), wielu innych pozostało w kraju, lecz umarło śmiercią cywilną – publikują wyłącznie w obiegu niezależnym, a ich samizdatowe książki ukazują się potem w oficynach emigracyjnych. Korzystając z pobytu na Zachodzie, postanowiłem odszukać znanych mi
z lektur pisarzy, porozmawiać z nimi i poznać ich obecny los. W taki właśnie sposób zrodził
się pomysł tej książki. Przystępowałem do pracy z ogromną tremą, bo nie mam żadnych doświadczeń dziennikarskich i nigdy wcześniej nie przeprowadzałem wywiadów. Niech więc
fachowcy łaskawie wybaczą mi wiele niezręczności czy błędów w sztuce. Myślę jednak, że
mimo swych wad książka pokazuje spory wycinek czeskiego, emigracyjnego życia literackiego, przypominając pisarzy już znanych w naszym kraju, którzy potem nagle gdzieś „zniknęli”
oraz prezentując autorów jeszcze w Polsce nie publikowanych.
Oczywiście w czasie krótkiego pobytu zagranicą nie byłem w stanie dotrzeć osobiście do
wszystkich i w tej sytuacji zdecydowałem się na rozesłanie ankiet z pytaniami, prosząc o odpowiedzi na piśmie. I znów – co zrozumiałe – nie wszyscy się odezwali: niektórzy zmienili
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adresy, inni wyjechali ze swego nowego kraju, zachorowali, nie mieli czasu czy ochoty. Ponieważ jednak chciałem ukazać jak najwięcej sylwetek pisarzy, postanowiłem – za zgodą Karela Hviždali – włączyć do niniejszego tomu fragmenty rozmów, jakie przeprowadził on z
czeskimi twórcami emigracyjnymi i opublikował w zbiorze „Czeskie rozmowy na świecie”
(„Index”, Kolonia 1981). Wykorzystałem tylko fragmenty, bo praca ta – będąca kontynuacją
„krajowych” „Czeskich rozmów” Jiřiego Lederera – jest bardzo obszerna, więc z braku miejsca wybrałem jedynie te pytania, które jakoś komponowały się z moimi rozmowami i które w
szczególny sposób mogłyby zainteresować polskiego czytelnika.
Powstała w ten sposób książka trochę niespójna: zawiera rozmowy, które przeprowadzałem osobiście i nagrywałem na taśmę, by potem – w porozumieniu z rozmówcami – poddać je
tylko nieznacznej obróbce technicznej; rozmowy prowadzone na odległość, korespondencyjnie – krótsze i bez możliwości zadawania dodatkowych pytań – oraz fragmenty rozmów Karela Hviždali z pisarzami, których nie udało mi się odnaleźć lub którzy nie odpowiedzieli na
mój list. Zdaję sobie sprawę z tej niespójności, lecz krótki czas pobytu na Zachodzie uniemożliwiał mi inne rozwiązanie.
Nie wiem czy, kiedy i w jakiej formie książka ta dotrze do polskiego czytelnika. Choć
chciałbym, aby tak się stało, to jednak nie jest to dla mnie najważniejsze, bo dzięki spotkaniom z czeskimi pisarzami emigracyjnymi udało mi się uzupełnić luki w moim wykształceniu
filologicznym, poznać wielu wspaniałych ludzi reprezentujących różne orientacje światopoglądowe i polityczne, różne pokolenia i różne „fale” emigracyjne. Wszystkim im za to serdecznie dziękuję. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się też moim czesko-słowackim,
polskim i zagranicznym przyjaciołom, a w szczególności Annette i Christopherowi, Erice,
Pavlovi i Ivance, Helenie i Vilémowi, Dadzie i Jardzie, Ewie i Krzysiowi, Mirkowi, Noemi i
Andrzejowi, Jankowi, Alexowi oraz Ince i Jackowi, bez pomocy których powstanie tej książki
nie byłoby możliwe.
Chciałbym, aby moje rozmowy przybliżyły choć trochę polskim czytelnikom tę nieznaną,
emigracyjną część literatury czeskiej – literatury, która stanowi moją wielką fascynację i którą
uważam za jedną z najciekawszych współczesnych literatur świata.
Andrzej Jagodziński
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LUDVIK AŠKENAZY
(ur. 1921 r., zm. 1986 r.)

Do szkoły średniej uczęszczał w Polsce (matura w 1939 roku w Stanisławowie), a następnie studiował na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1942–45 walczył w szeregach armii
czeskiej w ZSRR. Od 1945 roku do końca lat 50-tych pracował w radio, później poświęcił się
wyłącznie pracy literackiej.
Był autorem wielu opowiadań, powieści, słuchowisk radiowych i scenariuszy filmowych
oraz licznych książek dla dzieci. W Polsce znany jest zwłaszcza z tych ostatnich, publikowanych u nas w latach 50-tych i 60-tych. Z „dorosłej” literatury wydano w naszym kraju m.in.
„Kochanków ze skrzyni” (Warszawa 1962); sporym powodzeniem cieszyły się również u nas
jego sztuki „Gość” (wystawiona w Warszawie w 1963 r.) i „Cesarsko-królewski narzeczony”
(Szczecin 1968).
W 1968 r. opuścił na stałe Czechosłowację. Mieszkał ostatnio w RFN (Monachium) i we
Włoszech (Bolsano).
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Muszę się przyznać, że jestem coraz bardziej samotny, ale chyba nie
ma to związku z emigracją
(Rozmowa Karela Hviždali z Ludwikiem Aškenazym)
(Fragmenty)

K.H. – Jak się Panu powodzi? Jak się czuje Pańskie sumienie?
L.A. – Powodzi mi się. Żyję. Sumienie czasem się odzywa. Toleruje mnie. Nieraz jesteśmy
dla siebie całkiem mili.
K.H. – Czy śledzi Pan pracę swoich czeskich kolegów w kraju i zagranicą?
L.A. – Sporo z tego utkwiło mi w pamięci, nie chciałbym jednak niczego wymieniać. Nie
wiem dlaczego. Może dlatego, że nie bardzo mi się chce myśleć.
K. H. – Co Pan napisał i czego Pan dokonał od czasu opuszczenia Czechosłowacji?
L.A. – Napisałem wiele słuchowisk radiowych, kilka scenariuszy, dużo książek dla dzieci,
coś dla teatru i jeszcze kilka rzeczy.
(...)
K.H. – Jak dziś, z kilkuletniego dystansu ocenia Pan swój wyjazd z kraju?
L.A. – Mój wyjazd był instynktowną reakcją na rozwój wydarzeń. Wyjechałem właściwie
dlatego, że powtarzanie pewnych sytuacji, w jakich przez długie lata żyłem, w nowym kontekście wydawało mi się niemoralne. To znaczy, że sumienie, o które mnie Pan pytał, mówiło
mi: warto by już mieć spokój, nie?
To właśnie owo sumienie wywarło wpływ na moją decyzję. Nie wyjeżdżałem ze strachu
ani z potrzeby kontynuowania walki, już raczej z potrzeby zobaczenia tej drugiej części naszego świata i wypróbowania własnych sił w nowych warunkach. A także dlatego, żebym już
nie musiał być pasywną, niezadowoloną, bezsilną ofiarą biurokracji politycznej. Mnie się tam
przecież właściwie świetnie powodziło. Miałem dwa domy, dużo pieniędzy i masę roboty. Z
pewnością, tak jak wielu innych, mógłbym jakoś prześlizgnąć się przez epokę Husaka, nie
będąc świnią ani podlecem. Ale przychodzi na człowieka taki moment, gdy mówi on sobie:
dosyć, ja już się w to nie bawię.
Czasem mam teraz ochotę spotkać kilku znajomych, czy przejść się po kilku ulicach, mam
jednak niemiecki paszport, lecz nadal czechosłowackie obywatelstwo. Nie chciałbym podporządkowywać się normalnej dla takich przypadków procedurze. Ale może kiedyś to zrobię.
Tęsknię bowiem do wielu ludzi, a coraz ich mniej na tym świecie. Myślę, że spotkam ich
gdzieś indziej – tam, gdzie człowiek nie musi mieć żadnych papierów. Ale kto wie?
K.H. – Pisze Pan tutaj więcej, czy mniej niż w kraju?
L.A. – Mniej.
K.H. – Ale po czesku?
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L.A. – Musiałem się nauczyć niemieckiego. Zawsze bowiem miałem kłopoty z tłumaczami
i wielokrotnie nie zgadzałem się z ich interpretacją. Czeszczyzna źle się tłumaczy na niemiecki. Powstaje wtedy zupełnie inny język. Zresztą nikt do tej pory nie przetłumaczył dobrze
ani Čapka, ani Haška, ani Hrabala. Poza tym przyjemnie poznawać nowy język. Mnie się to
przytrafiło już kilkakrotnie. I nigdy to nie była moja wina; języka też nie. Po prostu obaj próbowaliśmy.
(...)
K.H. – Panie Aškenazy, mimo że napisał Pan niezliczoną ilość słuchowisk radiowych i
kilka niezapomnianych książek, to niemal wszyscy przyjaciele i nieprzyjaciele twierdzą, że
jest Pan strasznie leniwy. Czy to prawda?
L.A. – Oczywiście, że jestem leniwy, ale nie jakoś nadzwyczajnie. Chyba to jednak dobrze
mieć taką opinię. Muszę się przyznać, że ostatnio jestem coraz bardziej leniwy i że każdego
ranka budzę się z przyjemnym uczuciem, iż właściwie nie muszę wstawać. W końcu jednak
wstaję. Więc niech Pan nie myśli, że jestem jakiś Obłomow.
(...)
K.H. – Jest Pan niemal legendarną postacią. Słyszałem, że jest Pan bogatszy niż Onassis,
że ma Pan wille od Reykiawiku aż do Kapsztadu itd. Czemu przypisuje Pan tak wielką popularność?
L.A. – Ja i legendy? Raczej wydaje mi się, że wszyscy o mnie zapomnieli. Ale rzeczywiście mam willę w Reykiawiku. Zapraszam Pana!
K.H. – Pewien aforyzm mówi, że pisarz jest trochę jak dziwka, bo publicznie się sprzedaje.
Ale nawet dziwka czasem się zakocha i pozostawia kawałek duszy dla siebie. A Pan, czy pisze o wszystkim, czy też ukrywa Pan coś dla siebie i swych najbliższych?
L.A. – Porównanie z dziwką nie wyda je mi się trafne. Jeśli Pan, panie Hviždala, uważa się
za dziwkę, to jednak proszę nie traktować tego za typowe zjawisko d1a każdego piszącego.
Wprawdzie się sprzedajemy, ale nie każdy może nas kupić. Musi się nam podobać.
K.H. – Co Pan sądzi o oświadczeniu Hrabala?
L.A. – Tutaj pisarz też może znaleźć się w podobnej sytuacji jak Bohumil Hrabal. To znaczy, że pod jakąś presją coś powie albo podpisze. Ja wprawdzie nic takiego nie przeżyłem.
Ponadto okoliczności musiałyby być zupełnie inne, nie tak absurdalne. Wszędzie można się
stać obiektem nacisków. To zależy od Pana. I wytrzymać ten napór też można wszędzie, na
Wschodzie również. To tylko kwestia postawy.
Powiedziałbym jednak, że na Zachodzie pisarze nie są tak ważni. Przecenianie roli pisarzy
na Wschodzie pochodzi z okresu stalinowskiego, bo Stalin – podobnie jak każdy grafoman –
właśnie ich przeceniał i zazdrościł im sławy. Każdy dyktator chciałby zostać pisarzem i w
głębi duszy jest przekonany, że potrafiłby to robić lepiej niż inni. Tylko nie ma na to czasu.
Więc jest zły i dlatego zwraca na pisarzy szczególną uwagę i próbuje im wytłumaczyć, jak on
by to napisał, gdyby tylko miał czas.
(...)
K.H. – Czy chciałby Pan wrócić do kraju?
L.A. – Oczywiście często myślę o powrocie. Musiałoby się to jednak stać bez żadnych warunków. A to jest, jak sądzę, niemożliwe. Czy człowiek może wiedzieć, co się z nim stanie?
My sami tylko w znikomym stopniu o tym decydujemy.
K.H. – Z powodu emigracji człowiek zwykle traci większość przyjaciół i musi nawiązywać
nowe kontakty, jak Pan sobie z tym poradził?
L.A. – Muszę przyznać, że jestem coraz bardziej samotny, ale chyba nie ma to związku z
emigracją. Może to moja własna potrzeba? Może przypadek?
K.H. – Czy ma Pan sny emigrantów?
L.A. – Nie mam.
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K.H. – Widzę, że nie ma Pan zbyt wielkiej ochoty na rozmowę ze mną. Może więc na koniec powie mi Pan, na jakie pytanie sam chciałby Pan odpowiedzieć?
L.A. – Najchętniej odpowiedziałbym Panu na pytanie: to, o której po wojnie? A ja wtedy
na to: o szóstej!
Sierpień 1980
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JAN BENEŠ
(ur. 1936 r.)

Po skończeniu Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Pradze (1955) pracował przez kilka
lat w różnych zawodach, a od 1963 r. poświęcił się pracy literackiej. W 1966 r. skazany na 5
lat więzienia za „działalność antypaństwową” (w 1968 r. reszta kary została mu darowana).
Jest autorem dwóch tomów opowiadań wydanych w kraju w 1961 roku oraz sześciu książek wydanych już przez oficyny emigracyjne. W Polsce znany tylko z pojedyńczych opowiadań drukowanych w latach 60-tych w prasie i antologii „Czternaście opowiadań czeskich”
(Warszawa 1966).
Wyjechał z kraju w 1969 roku i obecnie mieszka w USA.
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Powinienem był tu przyjechać już wcześniej
(Rozmowa z Janem Benešem)

A.J. – Jak Pan wspomina lata 50-te?
J.B. – Lata 50-te? Przede wszystkim byliśmy wtedy młodzi, więc pamiętając o czeskiej
tradycji kulturalno-historycznej, nie sądziliśmy, że ówczesna sytuacja da się utrzymać, że jest
trwała. Mimo całej beznadziei można było się śmiać, choćby patrząc na wyciosywanie kamiennych guzików od munduru Stalina przy budowie ogromnego pomnika w Pradze. Przecież wydawało się absurdalne, aby tu, w centrum Europy, gdzie przez 1000 lat istniały zupełnie inne warunki, mogło się dłużej utrzymać coś T A K I E G O !
Rok 1956 zadał śmierć tym złudzeniom, całkowicie przekreślił nadzieje na przyjście wolności z zewnątrz. No, więc pojawili się „gradualiści” z teorią rozkładania systemu od wewnątrz. Gdyby nie rosyjskie czołgi, teoria ta pewnie mogłaby się sprawdzić...
A.J. – Pański debiut przypada na początek lat 60-tych, tzn. na okres pewnego „rozluźnienia”. Czasy te nie były jednak chyba zbyt pomyślne dla Pana?
J.B. – Co można było robić, a czego nie, to dość kłopotliwa sprawa. Pod koniec lat 50-tych
znów nasiliły się ataki na czeską kulturę. Siedziałem w więzieniu do amnestii w 1960 roku, a
potem znów od 20 sierpnia 1966 do marca 1968 r. W tak zwanym „międzyczasie” wydałem
dwie książki, zrealizowano też jedno moje słuchowisko i jeden scenariusz filmowy. Ale następne dwie książki, dwa scenariusze i trzy słuchowiska znalazły się na indeksie. Co znaczy
dużo, a co mało?
Prawdę mówiąc sam się prosiłem, żeby mnie zamknąć, choć nie wprost. Na którymś plenarnym zebraniu Związku Literatów śmietanka czeskiej kultury debatowała o tym, że do domu pracy twórczej trzeba kupić nowa lodówkę. A dzień wcześniej w gazetach była notatka o
skazaniu w Moskwie Siniawskiego i Daniela. Musiałem więc publicznie spytać, czy my nie
mamy innych obowiązków niż zajmowanie się lodówkami albo ich napełnianiem. Potem już
poszło szybko. Nie minęło pół roku i sam znalazłem się w więzieniu.
Wtedy moje książki zupełnie przestały wychodzić, bo ktoś na górze tak zadecydował. Ale
ten ktoś słuchał jednak rad i opinii kolegów pisarzy. Jeszcze dziś robi mi się głupio, kiedy
przypominam sobie, jak oficer śledczy odtwarzał mi z taśmy paplaninę różnych 1iteratów.
A.J. – Jak z perspektywy własnych doświadczeń pisarskich patrzy Pan dziś na okres Praskiej Wiosny?
J.B. – Praska Wiosna, w której ja byłem przedmiotem sporu między Hendrychem a Novotnym, z historycznego punktu widzenia miała tylko jeden pozytywny skutek – że wyszedłem z
więzienia. Poza tym ci, których było widać to w 90% pyskacze, którzy nigdy wcześniej nie
udowodnili uczciwości swych zamiarów, a w 1968 roku nie dali im takiej szansy Rosjanie.
Ocena jest więc sprawą otwartą. Naturalnie nie zmienia to niczego w odczuciach 99% narodu,
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który w 1968 roku starał się i pragnął powrócić do Europy. Mówię tu tylko o tzw. zbawcach,
z próbówki wyklutych.
Ale Praska Wiosna pokazała też bardzo wyraźnie, że zdecydowana większość narodu nie
potrafi inaczej wyobrazić sobie demokracji i wolności niż w postaci anarchii. Prawdziwa jedność serc i myśli nastała dopiero w sierpniu 68, ale potem znów jako naród połknęliśmy żabę,
podobną do tej, jaką w 1938 roku zaserwował nam dr E. Beneš. Tym razem zaserwował ją
towarzysz Dubček i jego kompania mętnych moralizatorów.
A.J. – Czym się Pan zajmował po opuszczeniu kraju w 1969 roku?
J.B. – Pracowałem, żeby utrzymać siebie i rodzinę, żeby móc wyciągnąć z Czechosłowacji
oboje dzieci. Trzymali je tam przez 10 lat, ale w końcu mi się udało, m.in. za cenę przekupienia pewnego docenta marksizmu-leninizmu. Skoro więc uratowałem dzieci ze zniszczonej
Troi mogę mieć nadzieję, że również sama Troja kiedyś powstanie z martwych. A poza tym
dopiero tu, na emigracji, uczyłem się żyć jako człowiek wolny, odpowiedzialny za siebie samego.
A.J. – Czyli dobrze znosi Pan emigrację?
J.B. – Tak, powinienem był tu przyjechać już wcześniej.
A.J. – Jaka była Pańska droga do literatury?
J.B. – Zacząłem pisać pod wpływem Sergiusza Piaseckiego, choć wcale nie myślę, że literatura musi być tylko empiryczna. Wierzę w sprawiedliwość.
A.J. – Co Pan sądzi, o współczesnej literaturze czeskiej?
J.B. – Patrzę na nią z dystansem. Większość rzeczy jest tak wzniosłych, że w ogóle nie nadaje się do czytania. Wydaje mi się, że przynajmniej w Czechach literatura przestała być
sprawą myśli, a stała się niewolnikiem ilości zapisanych stron i błyskotliwych werbalizmów.
Z tej zadziwiającej, masowej produkcji (można niemal powiedzieć, że co Czech to pisarz!)
jedynie 10–15% potrafię czytać. Smutne, że tej modzie czy epigoństwu ulegli nawet autorzy,
co do których miałem nadzieję, że zostaną pisarzami. Choćby Škvorecký. My już nie mamy
pisarzy, lecz króliki, które bezustannie rodzą zapisane kartki papieru. Fakt, że władza patrzy
na to niechętnie (i Bogu dzięki), ale to nie jest literatura. Bardziej coś, co zastępuje brak wolności słowa.
Kwiecień 1985
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Jestem Amerykaninem
(Rozmowa Karela Hviždali z Janem Benešem)
(Fragmenty)

(...)
K.H. – Czy śledzi Pan twórczość swoich czeskich kolegów w kraju i zagranicą?
J.B. – Śledzę. Najbardziej zaciekawił mnie Ota Pavel i Ferdinand Peroutka. Porozmawiajmy jednak o twórczości w kraju. Ileż mętnej wody tam wcześniej było! „Kłopoty pana Humbla” Bohuslava Březovskiego są na pewno lepszą i bardziej prawdziwą książką niż „Żart”
Kundery czy „Siekiera” Vaculika (wybieram przypadkowo), a ile napisano o tych, ile zaś o
tamtej?
Wielu autorów przed 1968 rokiem narzekało, że gdyby nie było cenzury, to by dopiero napisali, ale kiedy rzeczywiście nie było cenzury, okazało się, że szuflady (do których ponoć
wszyscy tworzyli) są niemal puste.
To się dziś zmieniło. Jak mówi klasyk: dzięki pracy na galerach Ben Hur stał się piękniejszy. Można uznać, że reżim okupacyjny pomógł czeskiej literaturze uwalniając ją od frustracji. Ani Gruša, ani Sasza Kliment nie napisaliby tego, co napisali, gdyby do dziś siedzieli w
jakiejś redakcji. Ja też – gdybym nadal zajmował się sprawami pisma „Tvář”. A na przykład z
takiego Hutki – gdyby pozwolono mu zostać popularnym bardem ziem czeskim – mógłby
może wyrosnąć nowy Gott, ale na pewno nie autor tych rozkosznych rzeczy, jakie pisze.
Ostatecznie fakt, że literatura wymyka się jakimkolwiek szablonom (i reżimom politycznym) potwierdza choćby przypadek Oty Pavla – jedynego z nas, który to naprawdę potrafił.
K.H. – Dlaczego uważa Pan, że „Żart” Kundery , czy „Siekiera” Vaculika są słabymi, nieprawdziwymi powieściami. W czym widzi pan ich kłamliwość, „półprawdziwość” czy choćby nieścisłości?
J.B. – Chwileczkę, ja wcale nie mówiłem o kłamstwie, półprawdach czy nieścisłościach.
To są kategorie moralne, ale nie literackie. Po prostu wymienione książki – uważane za literacki przełom epoki – nie były dziełami ani tak dobrymi, ani tak społecznie ważnymi, jak
wspomniane wcześniej „Kłopoty pana Humbla”. Mówiąc językiem tamtych czasów, „Kłopoty”
ukazują aktualny temat nie tylko w sposób bardziej istotny społecznie, ale też za pomocą
znacznie ciekawszych środków artystycznych. Nie są to usprawiedliwienia błądzącego towarzysza, „który chciał dobrze”, lecz portret łobuza i łobuzerstwa (a także Czecha i czeskości).
A jednak w ówczesnej prasie literackiej nie szczeknął o tej książce nawet pies z kulawą
nogą. Błądzący towarzysze i ich kronikarze byli po prostu łatwiej strawni i mentalnie bardziej
pokrewni odpowiednim organom KC niż taki Karel Michal – niewątpliwie jedyne odkrycie
literackie lat 60-tych, czy też Theodore Wilden – człowiek, który żył dziwnie, ale wspaniale
pisał. Zarówno „Żart” jak i „Siekiera” (ale znów powtarzam, że wybieram przypadkowo),
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były produktem stalinizmu w literaturze, to znaczy ilustracją stalinowskiej tezy o usuwaniu
deformacji. To była bezczelna manipulacja. Przecież w czasach, kiedy te książki zostały opublikowane, nie mogło się jeszcze ukazać „Zimne słońce” Muchy, teksty Pecki, Stránskiego,
Hejdy czy choćby Beneša. W 1962 roku napisałem powieść „Drugi oddech”, a w listopadzie
1963 r. w Wydziale Ideologicznym KC KPCz przeprowadzono na jej temat dyskusję z
udziałem majora Koubeca, pułkownika – szefa zakładów karnych (nazwisko zapomniałem),
dyrektora wydawnictwa „Československý spisovatel” – Pilařa, redaktor Drábkovej, dr Kostrouna z Wydziału Ideologicznego i autora. Muszę uczciwie przyznać, że Kostroun starał się
bronić książki, ale wobec dwóch oficer6w ministerstwa spraw wewnętrznych nie miał szans.
Wreszcie zaproponowano autorowi, by dopisał rozdział, w którym strażnicy – członkowie
partii – poprzez kanały partyjne starają się zlikwidować nieprawości. No, więc książka wyszła
dopiero w 1975 roku – w Zurichu.
„Żart” i „Siekiera” były – jak powiedziałem produktem stalinizmu, ale i ich autorzy byli
jego ofiarami. Może tylko wtedy jeszcze tego nie wiedzieli, albo nie chcieli wiedzieć. Przynajmniej Kundera ze swoją teorią „skutecznego kompromisu”, czyli odpowiednim usprawiedliwieniem braku odwagi cywilnej. Te książki były tylko tym, co przez swe odczłowieczenie
człowieka stworzył w literaturze stalinizm. A towarzysze literaci wychowani na stalinizmie
propagowali je jako antystalinowskie. Wie pan, od czasu do czasu mówi się o tym, że zlikwidowanie pisma „Tvář” było początkiem walki Novotnego, z czeską literaturą. Jednak przy
okazji zapomina się o tym, że walki tej nie zapoczątkowało KC, dla którego „Tvář” z tysiącem sprzedanych egzemplarzy nie miała żadnego znaczenia, lecz że uczyniła to grupa pisarzy
partyjnych prowadzona wtedy przez Sotolę. To właśnie ta grupa, pod pozorem pilnowania
czystości ideologicznej, złamała kręgosłup „Tvářy”. A wszystko tylko dlatego, że pismo to
wydrukowało ściśle literacki artykuł Lopatki – analizę czeskiej powojennej literatury, w której autor wykazuje artystyczne niedostatki wielu książek. I wtedy, w roku 1965–66, późniejsi
liberałowie z 1968 roku nie wahali się odwołać do pomocy wyklinanego aparatu partyjnego.
Ktoś może powiedzieć – normalny konflikt pokoleń – i tak zapewne było, tylko że konflikt
ten rozwiązano przy pomocy stalinowskich. środków. Młody, zdolny krytyk ośmielił się zakwestionować wartości ustalone w epoce stalinizmu, więc postąpiono z nim tak, jak tylko
władza potrafi. Można by więc spytać: jacy pisarze? jaka literatura? Powiedzmy raczej o zarozumiałości, pysze i rzeczywistej niedojrzałości literackiej władców literackiego absolutyzmu tych lat.
K.H. – Co Pan napisał albo czego Pan dokonał od czasu opuszczenia kraju?
J.B. – Siedem książek, zeznania w Kongresie, kilka ekspertyz (m.in. w sprawie czeskiego
złota i węgierskich klejnotów koronacyjnych). Gdybym był w kraju, z pewnością bym nie
pisał, a może nawet nie żył. I nawet jeżeli nie miałbym tu zrobić nic więcej niż posłać parę
groszy potrzebującym w kraju, to uważałbym, iż to dobrze, że tu jestem.
To się wiąże z moją autooceną wyjazdu. Zawsze byłem przekonany, że miejsce pisarza jest
z jego narodem. Niestety, kiedy Novotny kazał mnie zamknąć, w tym narodzie znalazło się
niewielu ludzi skłonnych pomóc mojej rodzinie. Wśród kolegów pisarzy znalazły się dokładnie dwie takie osoby. Ten fakt pozbawił mnie złudzeń. Miejsce pisarza jest oczywiście z narodem, ale gdzie jest powiedziane, że koniecznie tam, gdzie ten naród żyje? Jeśli czegoś żałuję, to tego, że nie uciekłem dziesięć czy dwadzieścia lat wcześniej. Jestem Amerykaninem,
lecz nie przeszkadza mi to być jednocześnie Czechosłowakiem i czeskim pisarzem. Żyć w
kraju? Po co? Żeby być zmuszonym do takiego przygarbienia się jak Hrabal? Że musiał, to
dla mnie ewidentne: chcieli go poniżyć i zrobili to, ale nie przebaczyli. Żyć da się wszędzie,
lecz można żyć tylko tam, gdzie jest choć odrobina wolności i społeczna ochrona przed świństwem. Hrabal nie ma takiej ochrony, więc łatwo go stąd krytykować. Ja tego nie będę robił.
Zresztą, zostanie tylko jego dorobek, a życiowe pomyłki i potknięcia z czasem ulegną zapomnieniu.
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K.H. – Skarży się Pan, że kiedy był Pan w więzieniu znalazło się pośród pisarzy tylko
dwóch kolegów (czyli właściwie przyjaciół), którzy pomogli Panu i Pańskiej rodzinie. Dlaczego? Czy uważa Pan, że to mało, kiedy człowiek ma dwóch przyjaciół? Czy to nie dosyć?
A może myślał Pan, że oficjalny związek pisarzy – który oczywiście musiał zaaprobować
Pański wyrok – powinien na ten cel urządzić publiczną kwestę? Czego Pan oczekiwał?
Zresztą nie skazano Pana za książkę, za literaturę, ale za działalność polityczną...
J.B. – Widzi pan, to tylko jeszcze raz dowodzi, jak niedoskonałym środkiem wyrazu jest
nasz język. Dwóch przyjaciół to oczywiście nie jest mało. Ale to, za co mnie skazano, nie
było wyłącznie działalnością literacką ani wyłącznie działalnością polityczną, lecz działalnością związaną i z literaturą, i z polityką. Chodzi panu o detale? Przede wszystkim była to akcja podpisowa pod petycją o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu Związku Pisarzy, co partii się
nie podobało i czego – na rozkaz władz partyjnych – nie poparł żaden z członków redakcji
„Literárnich novin”. Nie oni z tym wystąpili, więc to nie mogło być słuszne. Dalej chodziło o
podpisy pod protestem przeciw skazaniu Siniawskiego i Daniela. Młodzi pisarze z kręgu „Tvářy” wymogli, żeby Związek się tym zajął, ale aparat biurokratyczny długo i pracowicie rozwodnił całą sprawę na tyle, że ostatecznie do Moskwy pojechał z protestem Drda. I wreszcie
trzecim powodem było pisanie do „Svédectvi” Pavla Tigrida.
A teraz krótko, bo będzie o tym cała książka. Wstrząsające wrażenie wywarła na mnie
lektura zeznań absolutnej większości moich kolegów, którzy oczywiście podpisali te protokóły. Niewielu z nich potrafiło zachować choćby cień w ł a s n e j godności.
Mówienie o publicznej zbiórce to, pan wybaczy, bagatelizowanie sprawy. Ale wydać żonie
zakaz wstępu do pomieszczeń redakcyjnych? Choćbym był nawet zamknięty za kradzież magnetofonu (jak policja utrzymywała aż do wiosny 1967 roku), to i tak nie byłoby to plamą na
honorze ludzi, którzy potrafili powiedzieć „Ja wiem, co to znaczy mieć kogoś w więzieniu.
Proszę, to dla pani”.
Zresztą w 1968 roku co do grosza tę pomoc zwróciłem.
Detale są nudne, ale niech mi pan wierzy, że w komplecie całe redakcje, w których przez
lata pracowałem i wypiłem niejedną flaszkę, straciły już dla mnie swą godność i dostojeństwo. Czyny zawsze lepiej świadczą niż najwspanialsza retoryka. Całe góry pięknej retoryki
zawaliły się pod naporem malutkich świństewek, małych i n i e p o t r z e b n y c h p o d ł o ś
c i, popełnianych – jak w sądzę – ze strachu. Taka typowa cecha, nazywana dziś czeskim sraniem w portki zawczasu. Jeżeli Hrabal, obsra sam siebie, to nikogo w ten sposób nie krzywdzi. Ale jeśli ktoś zrobi świństwo czy świństewko, żeby gdzieś – tam zapisano mu plus, a
przy okazji skrzywdzi absolutnie niewinną i niezaangażowaną kobietę w siódmym czy dziewiątym miesiącu ciąży, opiekującą się drugim dzieckiem i aresztowanym mężem?
Cholernie to dziwne sumienie narodu. Zresztą nie wieszajmy psów na pisarzach; w związku plastyków nie było za grosz lepiej.
K.H. – Czy nie chciałby Pan trochę bardziej szczegółowo opowiedzieć o kulisach swego
aresztowania?
J.B. – Zostawię to do przygotowywanej książki, ale coś panu zdradzę. Novotný podejrzewał mnie o romans z córką sekretarza Hendrycha, a tego zaś – o spisek przeciwko sobie.
Dzięki temu na pamiętnym plenum w listopadzie 1967 roku Novotný zdenerwował się i sklął
Hendrycha, że dywersja Beneša to jego dzieło. Hendrych za to głosował przeciw Novotnemu,
za rozdzieleniem funkcji prezydenta i I sekretarza, no i tak zrodziła się Praska Wiosna.
Wszystko to moja wina.
(...)
K.H. – Czy więzienie przyniosło może jakąś korzyść Pańskiej duszy?
J.B. – Więzienie było pewnym doświadczeniem (choć nie pierwszym) i jako takie ma ono
swoją wartość. Na dodatek miałem tam czas, by po raz pierwszy w życiu przeczytać całego
Hálka i Nerudę. Ze zdumieniem stwierdziłem, te Hálek był świetnym dziennikarzem, czego
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wcześniej nie dostrzegłem, bo nie miałem czasu porządnie go przeczytać. Oprócz tego mieli
tam w bibliotece zbiór przemówień z pierwszego zjazdu Związku Pisarzy Czeskich z 1949
roku (po zlikwidowaniu Syndykatu Pisarzy) oraz wiersze zebrane czeskich poetów napisane z
okazji 70-tej rocznicy urodzin J.W. Stalina. Tego też pewnie w normalnych warunkach, na
wolności, nie potrafiłbym przeczytać.
(...)
K.H. – Wielu Pańskich kolegów w Pradze ma często kłopoty z władzami. Czy tu, na Zachodzie, spotkało Pana coś podobnego?
J.B. – W Czechosłowacji jest tylko kwestią czasu, kiedy uczciwy pisarz (jak również każdy uczciwy obywatel) zacznie mieć kłopoty ze strony władz. Miałem np. taki przypadek z
posłem Krosnařem, któremu przeszkadzało, że posiadałem w domu dwie wanny (jedną w
ogrodzie), podczas gdy robotnicy rozwożący węgiel nie mieli dostatecznej ilości pryszniców...
Podobna historia zdarzyła mi się w nowej ojczyźnie, kiedy w tym roku kończyłem budowę
mojego domu. Matołek z miejskiego referatu budowlanego starał się mnie czepiać. Kiedy
byłem całkowicie pewny, że jest to zwykłe czepianie się, napisałem skargę i zaniosłem burmistrzowi mówiąc, że jeśli nie zrobi porządku, to następnym razem nie będę na niego głosował. Zrobił porządek.
K.H. – Więc Pan naprawdę na Zachodzie nie odczuwał nigdy prób manipulowania? Czy
nie przeraża Pana choć trochę to, że w Republice Federalnej sztab psychologów decyduje o
tym, które informacje o terrorystach można podać do wiadomości publicznej, a które nie?...
Czy w ogóle nie boi się Pan tego kolosalnego konsumpcyjnego mechanizmu manipulacji,
który trzyma w kleszczach cały Zachód?
J.B. – Nie wiem, o czym pan mówi, bo nie mieszkam W Republice Federalnej i naprawdę
nie rozumiem, czego pan próbuje bronić. Mechanizm manipulacji zapewne istnieje w głowach Jane Fondy czy Deana Reeda. Ale z całą pewnością większość amerykańskich massmediów mechanizmowi temu na szczęście nie ulega. Przerażenie natomiast ogarnia mnie czasem z powodu niedoinformowania i niewidzenia związków miedzy wydarzeniami. Ale nie
nazwałbym tego mechanizmem manipulacji, lecz prościej – ludzką głupotą. Mechanizmem
manipulacji można by na przykład nazwać zdarzenie sprzed pięciu lat, gdy w San Francisco
jakaś radykalna organizacja murzyńska zaczęła mordować białych, ale policja w listach gończych nie mogła podać koloru skóry poszukiwanych, bo byłby to rasizm.
Pan wybaczy, ale to pytanie przypomina mi zdarzenie sprzed wielu lat. Dawno temu w
Pradze Jan Werich pozwolił sobie opowiedzieć na scenie dowcip o generalissimusie, a kiedy
po spektaklu przyszło z nim porozmawiać przysłowiowych dwóch smutnych panów spytał
ich: „Panowie, ja znam dwóch generalissimusów – Czang-kai-szeka i Franco. Którego z nich
raczycie panowie brać w obronę?” A kto pańskim zdaniem miałby się w Niemczech zajmować sprawą terroryzmu? Opinia publiczna? Tak wątpliwa wartość jak przeciętny pismak?
Jeśli istnieje jakiś sztab psychologów, to prawdopodobnie został powołany przez rząd i przed
nim jest odpowiedzialny. A rząd to organ władzy powołany przez wyborców. Niech więc
tamtejsi wyborcy się martwią. Proszę tego nie oczekiwać ode mnie.
Kiedyś pojawił się tutaj pewien krajan z Wiednia i zaczął obgadywać sygnatariuszy Karty
77, bo rzekomo Landovský w Wiedniu strasznie pije. Jasny gwint; myślę, że pije za swoje
pieniądze i do swojego żołądka. To jego prywatna sprawa. Tak samo sprawą niemieckiego
rządu jest to, jak zamierza rozwiązać problem terroryzmu. Z kolei wybór rządu to sprawa
tamtejszych wyborców i podatników. A poza tym, czy terroryści są jakimiś uciskanymi demokratami, żeby trzeba było z nimi postępować w rękawiczkach? Czyżby pan z nimi sympatyzował?
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Jeśli zaś chodzi o obawy przed konsumpcyjnym mechanizmem manipulacji, to tu mi kaktus wyrośnie. Kto c h c e się poddać manipulacji, niech się poddaje. Ja się nie czuję ani manipulowanym, ani konsumentem!
(...)
K.H. – Pisze Pan po czesku?
J.B. – Tak. Spróbowałem po angielsku, ale potem te same rzeczy napisałem po czesku i
stwierdziłem, że są lepsze (opowiadania „Kindżał” i „Bananowe sny”), zostałem więc przy
czeskim. Na pewno jednak moja czeska twórczość wzbogaciła się dzięki możliwości czytania
czy dotarcia do rzeczy, które w kraju znajdowały się tylko w najtajniejszych bibliotekach i
które wypożyczano na specjalne pozwolenia. Na przykład choćby i takie banały jak dzienniki
hrabiego Ciano. Ale również Célina czy André Gide’a albo Greena czy Evelyna Wauqht.
(...)
K.H. – Każdy pisarz, jest podobno monotematykiem. Jaki jest Pański temat?
J.B. – Mój monotemat? Sprawiedliwość. Ale to chyba za krótka i niezbyt zadowalająca
odpowiedź, więc powinienem coś dodać. Może to, ze pobyt zagranicą – czy ściślej zmiana
ojczyzny – jest dla mnie korzystna. Nie tylko dlatego, że mam tu lepszy samochód.
Jeśli chodzi o twórczość, to pobyt poza granicami Czechosłowacji dał mi przestrzeń, jakiej w kraju nigdy bym nie osiągnął. Poza tym niezależność. Gdybym nawet w najlepszym
przypadku nie siedział dziś w kraju w więzieniu, to i tak byłbym ograniczony albo starałbym
się znaleźć sobie wewnętrzne uzasadnienie braku własnej reakcji na tę ograniczoność. Paru
ludziom zostało to nawet zagranicą. Znów są ograniczani, tym razem dlatego, że nie mogą
być w Czechosłowacji. Czują się niezrozumiani, ale obawiam się, że sami też wcale nie próbują zrozumieć swoich nowych współobywateli. Polecam wizytę na amerykańskich cmentarzach wojskowych w Normandii. Jest tam np. grób Franka F. Holenko, żołnierza 82 dywizji,
rodaka ze stanu Wyoming, który w wieku 18 lat padł w Normandii 8 czerwca 1944 roku. Co,
do diabla, było tak ważnego w tej Europie, że musiał za to oddać swe życie Frank F. Holenko
ze stanu Wyoming? I to w dodatku w wyniku awantury, jaką sama Europa spowodowała?
Emigracyjny intelektualista wie doskonale, dlaczego Holenko musiał stracić życie, ale ci,
których znam, raczej niechętnie narażaliby swoją skórę. Tutaj to inna sprawa. Znam trochę
tych Holenków, Wiliamsów czy Weaverów i ich poczucie sprawiedliwości. Oni potrafią
przejąć się sprawą Havla czy Lederera. Taka już jest tradycja tych ludzi, którzy przenieśli się
za Wielką Wodę, żeby nie być nękanymi przez panujących. A żeby w domu nikt ich nie nękał, trzymają flinty. W domu. Nie włażą z nimi do sąsiadów.
K.H. – Czy miał Pan, albo ma nadal, sny emigracyjne?
J.H. – Oczywiście, że mam. Dwa rodzaje. Po pierwsze – śni mi się, że jestem z powrotem
w ruzyńskim więzieniu albo w Pradze i sam siebie pytam, co ja u diabła tam robię. Po drugie
– śni mi się, że demoluję winiarnię „Viola”, Ivana Diviša wynosi policja, a mnie – nie wiadomo dlaczego – zostawia w spokoju. Nie czuję jednak potrzeby, by z tego powodu odwiedzać psychiatrę.
K.H. – Czy chciałby Pan jeszcze cos dodać?
J.B. – Lektura rozmów Lederera z czeskimi pisarzami cofnęła mnie w ciężkie czasy. Ta
„garstka uczciwych” znów przeżywa trudne chwile. Od czasu do czasu z rozmów tych przebija się promyk nadziei, że jednak od poprzedniego okresu coś się zmieniło na lepsze. Że otoczenie nie jest już tak obojętne. Ale równie wiele faktów przemawia za tym, że jest gorzej.
Swego czasu myślałem, że jeśli kiedyś będziemy komunistom za coś wdzięczni, to tylko za
to, że oduczą nas bycia narodem drobnych sklepikarzy (ponieważ zapewne w tej chwili każda
patriotyczna dusza podskakuje z oburzenia, więc powiem inaczej: narodem programowych
oportunistów). W Pradze, w dzielnicy, w której mieszkałem, pewien sklepikarz bardzo się
cieszył, kiedy upaństwowiono przedsiębiorstwo Bati. Nie miał ani jego fantazji, ani jego
wielkości, a tylko beczkę z ogórkami i pogryziony przez korniki kontuar, więc serdecznie i
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szczerze nienawidził każdego, kto doszedł wyżej. Do dziś nie wiem, czy już zrozumiał, że to
właśnie jego zachwyt z powodu nacjonalizacji Bati i uciecha, że można coś ukraść po wypędzonych Niemcach, pozbawiły go nawet tego dziurawego kontuaru i beczki z ogórkami.
I tak samo, jak postulat uznanych wartości filozoficznych zniszczył Troję i Rzym, to determinacja szwejkizmu jako wartości narodowej była i jest świadectwem czechosłowackiej
katastrofy. Kraje sąsiadujące z Czechosłowacją też zmuszono do przyjęcia rosyjskiej hegemonii. Ale i Polacy, i Węgrzy przynajmniej próbowali walczyć, a ich współczesne położenie,
sytuacja wewnętrzna i struktura władzy świadczą, że wiedzie im się lepiej. Jeśli pozostaniemy
na gruncie literackich uproszczeń, to Polacy przyznali się do Mickiewicza, a Węgrzy – do
Petöfiego; my w Czechosłowacji zaczynaliśmy od Haška, a odradzaliśmy się dzięki Kafce.
Kiedy Czechosłowacy przestaną się obawiać o swój dziurawy kontuar i swoją beczkę z
ogórkami, poprawi się też ich narodowe położenie. Może los takich ludzi jak Lederer czy
Havel powiększy nasze pozytywy na Boskiej wadze sprawiedliwości. Może opór poniżanych
i obrażanych stworzy coś, przed czym nie będzie mógł się bronić aparat przemocy. W końcu
do upadku caratu przyczyniła się sama Ochrana, dla której produkowanie rewolucji i rewolucjonistów było fantastycznym interesem. A ponieważ – jak mówi Masaryk – rewolucja nie
jest sprawą chwilowych nastrojów, lecz erupcją gnębionej prawdy, więc Czechosłowacja jest
na dość dobrej drodze. Może do tego czasu poszczególne narody pod rosyjskim butem nauczą
się, że nie można swych problemów rozwiązywać w izolacji.
(...)
Październik 1979
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VLADIMIRA ČEREPKOVA
(ur. 1946 r.)

Ojciec – Siergiej Czerepkow, oficer Armii Czerwonej, zaginął w czasie wojny. Čerepkova
większą część dzieciństwa spędziła w domach dziecka. Debiutowała w prasie w 1963 roku, a
w 1969 roku ukazał się jej pierwszy (i jedyny w kraju) tomik.
W 1969 roku wyjechała z kraju z mężem – boliwijskim dziennikarzem Juanem Fernandesem. Obecnie mieszka w Paryżu i publikuje w oficynach emigracyjnych.
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W mieście trudno jest mieć owce
(Rozmowa Karela Hviždali z Vladimirą Čerepkovą)
(Fragmenty)

K.H. – Jak się Pani czuje, pani poetko? A jak sumienie? Czy czegoś Pani nie wypomina?
V.Č. – Nie jestem pisarką, ale podziwiam na przykład Jacka Londona, Dylana Thomasa
czy Roberta Musila, a najbardziej za to, w jakich okolicznościach tworzyli swoje dzieła. Piszę
to tylko dlatego, że właśnie o tym pomyślałam. Inaczej mówiąc, wolność jest naprawdę pojęciem relatywnym. Jest na przykład wolność w drużynie w szkole, gdzie człowiek ma większy
kawałek mięsa. W wojsku byłaby to dłuższa przepustka, w domu poprawczym – dłuższy
wolny czas. Ale wspominam tu tylko instytucje. A tak naprawdę interesuje mnie wolność w
rodzinie, w tej osobliwej społeczności popieranej przez państwo. Bo tam wszystko się rodzi,
tam bierze swój początek. Czy człowiek może być tak silny, aby obronił się przed posiadaniem rodziny, domku, ogrodu czy auta? A czy zastanawianie się nad tym nie jest z mojej
strony lekkim szaleństwem? Co by się stało z ludzkością, gdyby każdy nie chciał mieć fotokopii w postaci swych dzieci? Nie będę już o tym dalej pisać, choć mogłabym na ten temat
stworzyć dłuższy tekst.
W porównaniu z problemami świata, gdy na różnych kontynentach dzieje się tyle okropności, powodzi mi się całkiem nieźle. Oglądam czasopisma, w których obok reklam mebli i innych rzeczy publikuje się zdjęcia z Kambodży. Czy mogę się czuć dobrze? Ale niczego sobie
nie wypominam, bo własne potrzeby życiowe utrzymuję na minimalnym poziomie.
K.H. – Emigracja powoduje utratę większości przyjaciół. Jak sobie Pani poradziła w tej
subtelnej kwestii?
V.Č. – Posiadanie przyjaciół to najlepsze, co można mieć. Nie straciłam żadnych przyjaciół z Czechosłowacji; jesteśmy sobie może nawet bardziej bliscy niż przedtem, już choćby
dlatego, że nie możemy się kłócić i bić, możemy natomiast prowadzić korespondencję. A
nawet jeśli do nich nie piszę, to i tak wierzę, że są nadal moimi przyjaciółmi, bo wciąż ich
lubię. Tu na obczyźnie mam nowych przyjaciół, bo miłością można wszędzie zastąpić dzieciństwo, które niekoniecznie trzeba przeżywać razem.
(...)
K.H. – Czy wspomina Pani czasem poetycką winiarnię „Viola”?
V.Č. – „Viola” na początku była wspaniałą knajpą, tak bardzo wspaniałą, że dziś wydaje
się być snem. Ja wtedy tam dość sporo piłam, więc moje wspomnienia nie mają wartości
trzeźwej oceny. Pewnie lepiej potrafiłaby o tym mówić pani Zdenička z szatni, bo do mnie ta
poetycka atmosfera nie bardzo docierała. Nadal piszę wiersze i wcale mnie nie martwi, że ich
w kraju nie wydadzą. Zaczęłam też pisać prozę i pracuję nad nią powoli z nadzieją, że ktoś mi
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to przetłumaczy i będę mogła żyć jak normalny człowiek. Po tylu latach powinno to już być
oczywiste.
Często wspominam przeszłość, ale ważniejsza niż „Viola” była dla mnie knajpa „U Kubina” – przeżyłam tam wiele pięknych, przyjacielskich wieczorów. Od czasu do czasu wpadli
tam policjanci, żeby skontrolować papiery, ale to może się zdarzyć i na Zachodzie, w knajpach o złej reputacji.
K.H. – Czy śledzi Pani twórczość swych czeskich kolegów?
V.Č. – Czytam dużo czeskich książek, już choćby dlatego, że nie znam na tyle innego języka, by nie sprawiło mi to kłopotów z lekturą. Ale prawie nic mi nie utkwiło w pamięci.
Może z wyjątkiem książki Jaroslava Vejvody „Pływający aniołowie, latające ryby”. Jego następna książka już mi się nie podobała, choć wierzę, że starał się uchwycić paranoję życia
emigracyjnego.
(...)
K.H. – Jak dziś ocenia Pani opuszczenie kraju?
V.Č. – Nie opuściłam Czechosłowacji, tylko po prostu wyjechałam. Myślę, że to był dobry
pomysł, bo zapewne wraz z upływem lat wzrastałoby uczucie zamknięcia; zwłaszcza z moim
brakiem zdolności w załatwianiu spraw urzędowych, zarabianiu pieniędzy itp.
Tęsknię do przyjaciół i do miejsc (na przykład do pewnego parku), ale też do knajp, do
których chętnie i często chodziłam.
K.H. – Pisze Pani po czesku?
V.Č. – Tylko po czesku, bo jak już powiedziałam, nie umiem pisać ani czytać w innym języku. Język czeski kocham, już choćby dlatego, że go znam.
(...)
K.H. – Co Pani sądzi na temat oświadczenia Bohumila Hrabala.
V.Č. – Bardzo lubię Hrabala mimo jego dziwnego oświadczenia, bo w pewnych okolicznościach każdy może być zmuszony do czegoś takiego. Sądzę, że on to zrobił po to, aby ludzie mogli go czytać, a nie po to, żeby go drukowali. Jestem przekonana, że w jego przypadku to więcej niż pewne.
K.H. – Czy chciałaby Pani wrócić do Czechosłowacji? Czy potrafiłaby Pani tam żyć?
V.Č. – Nie chciałabym wrócić, ale chętnie pojechałabym w odwiedziny, spotkać się z
przyjaciółmi. Ale nawet gdyby zmieniły się warunki, nie chciałabym tam mieszkać na stałe.
To już wolałabym Peru, albo w ogóle cały świat.
K.H. – Czy miała Pani, albo ma nadal, sny emigracyjne?
V.Č. – Mam często sny emigracyjne, które są bardzo podobne do takich snów moich
przyjaciół. Ale nie są one dla mnie najważniejsze. Najbardziej lubię sny o innych planetach,
gdzie często trafiam i widzę rzeczy, w które trudno uwierzyć.
W emigracyjnych snach stale powtarza się jeden fragment. Jadę „tam” (albo już „tam” jestem) i z przerażeniem stwierdzam, że nie mam paszportu na powrót. Na dodatek bywam półnaga, więc trudno mi – nie zwracając uwagi – poruszać się po czeskich ulicach. Inny wariant
– że mnie sprzedają do cyrku, wraz z przyjaciółką, która udaje, że mnie nie zna i uwalniają
nas zwierzęta: tygrysy i nosorożce.
W ogóle to lubię sny, prawie tak samo jak swoich przyjaciół.
K.H. – Ma Pani jakieś plany?
V.Č. – Tak, wyobrażam sobie, że będę miała owce i zamieszkam w górach. Znam jedną
kobietę w górach, która ma dziewięćdziesiąt owiec, a wszystkie kocha i stawia im horoskopy.
Byłam trochę w Pirenejach, ale nie osiadłam tam. W ogóle jeszcze nigdzie nie osiadłam.
Ludzie mi nie przeszkadzają, lecz w mieście trudno jest mieć owce.
Listopad 1979
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IVAN DIVIS
(ur. 1924 r.)

Po ukończeniu gimnazjum pracował w księgarni, w latach 1945–49 – studiował filozofię i
estetykę na Uniwersytecie Karola w Pradze, potem w latach 50-tych wielokrotnie zmieniał
pracę, a w latach 60-tych był redaktorem wydawnictwa „Mladá fronta”.
Debiutował w 1947 roku, lecz następne jego tomiki zaczęły się ukazywać dopiero w latach
60-tych. W sumie opublikował 12 zbiorów poezji w kraju i 8 na emigracji. W Polsce nie drukowany.
Wyjechał z Czechosłowacji w 1969 roku i mieszka obecnie w Monachium (RFN).
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Praga to moje fatum
(Rozmowa z Ivanem Divišem)

A.J. – Debiutował Pan w roku 1945, a książkowo w 1947. Jakie to były czasy dla pisarza,
zwłaszcza zaś dla poety?
I.D. – Pozwolę sobie rozszerzyć pańskie pytanie. To prawda, że zaczynałem drukować poezję w 1945 roku w piśmie „Národni osvobozeni” (organie czeskich legionistów), potem w
„Kytici” Seiferta (to był dość ekskluzywny tygodnik), a wreszcie w piśmie „Swobodny zitřek”, ale pisać zacząłem wcześniej, już w roku 1942. Sam nie wiem, co mnie do tego skłoniło. Czasy wtedy były okrutne, ale mnie to okrucieństwo nie dotknęło. Przeciwnie, mogłem
spędzać wakacje w niezwykłej idylli i sielance – w domu mojej babci – Jindřiški Divišovej.
Jej dom działał na mnie magicznie. Pamiętam, że tam napisałem dłuższy poemat „Nasza willa” – z pewnością naiwny, w którym było dużo „hezvalizmów” i surrealistycznych wpływów.
Wtedy też przeżyłem pierwszy poważny wstrząs życiowy: w czasie drugiej „heydrichiady”
zostałem wraz z 10 kolegami szkolnymi aresztowany. Trzech kolegów następnego dnia rozstrzelano, a mnie i pozostałą siódemkę wypuszczono do domu.
Pierwsza moja książka rzeczywiście wyszła w 1947 roku w wydawnictwie Václava Petra,
gdzie wtedy pracowałem. Tomik ukazał się dzięki ojcowskiej opiece Kamila Bednára. Był to
szczęśliwy debiut, ponieważ wydawnictwo Vaclava Petrá posiadało dobrą markę. Ja po incydencie z aresztowaniem dostałem od czeskich profesorów „wilczy bilet” do wszystkich szkól
i musiałem iść do pracy. Dzięki protekcji ciotki zostałem zatrudniony właśnie w księgarni i
wydawnictwie Petra, gdzie miałem możliwość kontaktów z pisarzami.
Dziś uważam mój debiutancki tomik za bardzo naiwny, ale tak szczery poetycko, że czegoś takiego już nigdy nie udało mi się osiągnąć. Mogę jeszcze dodać, że książka wyszła w
serii „Nowe nazwiska”, którą w tej oficynie założył František Halas.
A czy to były czasy przychylne pisaniu, zwłaszcza pisaniu wierszy? Wie pan, nie ma lepszych czy gorszych czasów dla pisania wierszy; nic nie jest z góry przesądzone. Pisano poezje
zarówno w obozach koncentracyjnych, jak i na biurku lorda Byrona. To sprawa relatywna.
A.J. – W latach 1945–49 – student, 1949 – kierownik księgarni, 1949–53 – pracownik wydawnictwa, 1953–60 – tokarz, 1960–68 – redaktor wydawnictwa. Czyżby tak częste zmiany
zawodów wynikały z Pańskiej chęci zdobycia nowych doświadczeń?
I.D. – Pozwoli pan, że najpierw sprostuję pewne nieścisłości. W latach 1945–49 rzeczywiście byłem studentem Uniwersytetu Karola, ale jak już wspomniałem – byłem jednocześnie
pracownikiem oficyny Václava Petra; szef był bardzo wymagający i wprawdzie pozwalał mi
chodzić na wykłady, ale za to dawał mi tylko połowę pensji. Potem nie byłem kierownikiem
księgarni, a jedynie kasjerem. Kiedy w 1947 roku – będąc zaledwie kandydatem na członka
partii komunistycznej – oddałem legitymację kandydacką, władza mi tego nie zapomniała.
Wyrzucono mnie z koncernu prasowego „Svoboda – Rudé právo”, a ja jak szaleniec poprosi26

łem o zgodę na wyjazd z Pragi, co naturalnie zostało przyjęte z zadowoleniem. Pracowałem
więc najpierw w księgarni w Libercu, a potem w różnych libereckich fabrykach. Lata 1953–
59 to okres mojej nieustannej tułaczki: wymówienie za wymówieniem, fabryka za fabryką.
Rok 1960 był krytyczny: zachorowałem i lekarz zakazał mi na przyszłość wykonywania jakiejkolwiek pracy fizycznej. Łaskawie pozwolono mi więc na pracę w firmie „Mladá fronta”
(celowo nie używam słowa wydawnictwo), ale tak problematyczna postać jak Oldřich Kryštofek ostrzegła mnie od razu, że moja praca zależeć będzie od zachowania.
A czy szukałem nowych doświadczeń? Wiem, że pan mnie o to pyta żartem i chyba już
częściowo odpowiedziałem. Ale tak naprawdę, panie Jagodziński, to każda praca jest pracą
przymusową. Pisze o tym Hannah Arend czy Max Weber, a zresztą sam pan chyba z własnego doświadczenia o tym wie. Nie mówię – wymuszona, ale właśnie przymusowa. „Jede Arbeit ist eine erzwugene Arbeit”. Nikt nie pracuje chętnie i każdy wolałby poświęcić ten czas
sobie czy swoim bliskim. Vladimir Holan w jednym ze swych wierszy mówi: „Tak, lecz
czym jest praca? Wiernością dla swego bezinteresownego losu”.
A.J. – A poezja?
I.D. – Poezja? Poezja nie jest żadnym zawodem czy nawet powołaniem. Jest to naturalnie
coś w rodzaju misji, ale poezja to także los. A również zakon o bardzo ścisłej regule; przeciwieństwo bohemy.
Niech pan sobie wyobrazi, że poszedłbym do piekarza i powiedział mu: „Panie, od dziś
będzie pan przez osiem godzin dziennie pisać wiersze, a po pracy – w wolnym czasie – będzie
pan piekł chleb”. Ten piekarz oczywiście postukałby się w czoło i posłałby mnie do wszystkich diabłów.
A.J. – Wróćmy jeszcze do Pańskiej twórczości. Drugi Pański tomik ukazał się w 1960 roku, tzn. w trzynaście lat po debiucie. Czy próbował Pan przez te lata coś publikować? Inaczej
mówiąc: czy był to protest czy kara?
I.D. – Jak się pan domyśla, nie mogłem publikować nic. W tym czasie u steru byli Alena
Bernáškova, Alena Vrbová czy Ivan Skála i nie było mowy o poważnej poezji.
A.J. – Ale pisał Pan?
I.D. – Wie pan, dokładnie nie pamiętam. Byłem wtedy tak zmęczony i wyczerpany gonitwą po fabrykach, nocnymi zmianami, pracą w święta itp., że nie zostawało mi zbyt wiele
czasu. Pamiętam jedynie, że w tych najgorszych libereckich latach zacząłem tworzyć szkielet
tego tomiku, który ostatecznie ukazał się w 1960 roku pod nazwą „Pismo węzłowe”. Zacząłem się wtedy uczyć nie tylko pisania, ale odczuwania, przeżywania poezji. Pamiętam, że pod
moimi oknami stale hałasowały pociągi, bo w pobliżu była stacja, a dyspozytor komenderował: „Franek, odstaw to na siódemkę! Przerzuć to z czwórki na dwunastkę!” itd. Zacząłem
zwracać uwagę na otaczający mnie świat – surowy, ale ciekawy.
W tomiku tym były naturalnie również wiersze miłosne, ale też i polityczne, których jednak do dziś się nie wstydzę. W czasie wojny wielkie wrażenie wywarła na mnie np. rosyjska
ofensywa na Berlin. Rozpoczęta gdzieś pod Baranowiczami, gdzie Rosjanie ustawili 23 tysiące dział, w odległości 5 metrów od siebie i wszyscy kanonierzy ogłuchli. W tomiku jest właśnie wiersz „Baranowicze”.
Ta książeczka była dla mnie niezwykle ważna; ona po prostu musiała się ukazać. Rzeczywiście już w redakcji wzbudziła duże zainteresowanie. Zajął się nią wspaniały człowiek – Jan
Grossman, który pomógł mi powyrzucać słabsze wiersze. Pamiętam, że najwięcej kłopotów
miałem z Miroslavem Florianem – poetą nieśmiertelnym, który będzie żył jeszcze ze 115 lat i
napisze kolejnych 25 książek – który mówił mi: „Jesteś świetnym poetą, ale w twojej książce
jest za dużo Amerykanów”, bo miałem wiersze o admirale Byrdzie, admirale Scott’cie (zdobywcy Bieguna Południowego) i Edmundzie Hillary’m (zdobywcy Mount Everestu). Strasznie się wtedy zdenerwowałem, krzyknąłem kilka przekleństw i stwierdziłem, że Scott był
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Anglikiem, a Hillary to nowozelandzki pszczelarz, a nie żadni Amerykanie. Widzi pan więc,
jaka to była praca z wydaniem tomiku.
A.J. – Ale lata sześćdziesiąte są już dla Pana pomyślne – co roku nowy tomik poezji. Jak
Pan dziś wspomina ten okres?
I.D. – Trochę jestem zakłopotany i nie bardzo potrafię panu odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. „Pismo węzłowe” przyniosło mi spore uznanie i do 1968 roku wydałem istotnie 7
albo 8 tomików, z których na pewno dwóch lub trzech dziś nigdy bym nie opublikował; rozerwałbym im grzbiet i podarł na strzępy. Chodzi o to, że owe dwa lub trzy słabsze tytuły grzeszyły wirtuozowską retoryką. Nauczyłem się już wtedy poetyzowania, ale niestety również
gadulstwa. A wirtuozowska retoryka jest zbędna. Przyszedł jednak rok 1964, kiedy stałem się
konwertytą – katolikiem. To było dla mnie niezwykłe przeżycie i do śmierci nie zapomnę
uroczystości w kościele Św. Proroka w Pradze na Žižkovie. W dwa lata później ciężko zachorowałem, wiedziałem jednak, że nie jestem już opuszczony i samotny. Człowiek wprawdzie
po chrzcie nadal pozostaje grzesznikiem, lecz dzięki temu ogromnemu darowi podąża już
tylko w jednym kierunku. Efektem tych moich refleksji i cierpienia jest tomik zatytułowany
„Sursum”, wydany przez jedno prowincjonalne wydawnictwo „Ruźe” w Czeskich Budziejovicach, bo mimo całego relatywnego liberalizmu owych czasów, nie mógł się jednak ukazać
w Pradze.
A.J. – W latach 1968–69 był Pan redaktorem pisma „Sešity”. Czy mógłby Pan trochę powspominać i opowiedzieć o koncepcji tego pisma oraz jego miejscu wśród innych literackich
czasopism tamtego okresu?
I.D. – Bardzo chętnie, bo to niezwykle miłe wspomnienia. W 1968 roku chciałem się jakoś
wyzwolić, wyemancypować. „Mladá fronta” była wydawnictwem podporządkowanym
Związkowi Młodzieży Czechosłowackiej, gdzie oczywiście rządzili głupcy, ale nie mogli oni
już nic zrobić, byłem bowiem renomowanym autorem o złej opinii (to najlepsza z możliwych
kombinacji). Cenili mnie zarówno czytelnicy, jak i redaktorzy (zwłaszcza redaktorki). Zaproponowałem więc redaktorowi naczelnemu Karelowi Šiktancowi (nie mam pod jego adresem
żadnych zarzutów) przejście do wydawnictwa „Československý spisovatel”, ponieważ zarówno „Sešity”, jak i inne pismo – „Plamen” wychodziły właśnie w tym wydawnictwie. W
ciągu kilku dni rozpocząłem pracę w „Sešitach”, serdecznie powitany przez przemiłego Petra
Kabeša. Redakcja znajdowała się na strychu; pamiętam, że mieliśmy piękną sekretarkę i odwiedzało nas dużo ludzi: Dušan Karpatský, Ivan Wernisch i tzw. chłopaki. Myślę, że obok
„Tvářy” (która, choć była świetnym pismem, znajdowała się jednak pod dużym wpływem
katolickiej ortodoksji), właśnie „Sešity” stanowiły literackie laboratorium. To chyba najlepsze
określenia, bowiem laboratorium to warsztat, w którym coś się próbuje nie dla samych prób,
ale po to, aby z tego powstała jakaś ważna, pełna sensu sprawa.
Skoro już się panu chwaliłem, więc powiem jeszcze, że właśnie w „Sešitach” mogłem wydrukować opis swoich wrażeń z dwóch prób z LSD, które odbyły się w odstępie pół roku,
całkowicie legalnie, pod nadzorem lekarza, w klinice Akademii Medycznej. Mój tekst, rzeczywiście dość niezwykły, ukazał się w specjalnym numerze „Sešitów”, poświęconym psychodelicznym środkom pobudzającym, gdzie był też m.in. tekst André Michaux. Drukowałem
tam również jeden z moich najważniejszych wierszy – „Tanatea”, gdzie w trzeciej zwrotce
(może pan wierzyć, albo nie) przewidziałem katastrofę naszego kraju, wyjazd na emigrację i
utratę dziecka. Napisałem ten wiersz w siedem godzin, na werandzie mojego domu.
„Sešity” to było inspirujące i inteligentne pismo. Dziś, kiedy wspominam minione lata, to
choć wiele rzeczy zatarło mi się w pamięci, a wiele innych – dla zachowania równowagi psychicznej – musiałem z pamięci wymazać, właśnie wspomnienie „Sešitów” należy do najprzyjemniejszych.
A.J. – Jaki był powód Pańskiego wyjazdu z kraju i jak Pan znosi emigrację?
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I.D. – To chyba najtrudniejsze pytanie. Byłem w Niemczech Zachodnich, gdzie obecnie
mieszkam, w sumie trzy razy. To złudzenie optyczne, że opuściłem kraj w 1969 roku. Byłem
tu po raz pierwszy w 1964 roku w Bonn na zaproszenie organizacji Internationes, której ówczesnym przewodniczącym był dr Gotzfahr, urodzony w Czeskich Budziejovicach. Ten właśnie człowiek wpadł na pomysł zaproszenia 10 czeskich poetów. Była to wprawdzie bardzo
oficjalna wizyta, ale przyjmowano nas wszędzie niezwykle serdecznie i spontanicznie. Ja jako
człowiek niedoświadczony, cierpiący na więzienną psychozę (żeby to zrozumieli Polacy – das
heist die Haftpsychose), miałem okazję poznać ten cud gospodarczy, innych ludzi, inną architekturę i infrastrukturę. Potem była długa przerwa i po raz drugi zawitałem tu w 1968 roku,
już po inwazji – 2 września (niech pan zwróci uwagę na tę datę). Wtedy wielu ludzi mówiło
mi: „Panie Diviš, niech pan tam nie wraca, to szaleństwo. Tam będzie pan tylko wegetował, a
tutaj jakoś panu pomożemy!”. Ja jednak wróciłem. Żona przywitała mnie z ulgą i z radością;
dla niej było niemal oczywiste, że wrócę, bo nigdy nie braliśmy pod uwagę możliwości emigracji. Jak więc pan widzi, nie było tutaj reakcji emocjonalnej ani oportunizmu. Rok 1969 to
był pijany rok; wszyscy chodziliśmy jak nieprzytomni, od bohemy do bohemy, nic nie wiedzieliśmy na pewno i tylko snuliśmy nieustanne przypuszczenia. Będę z panem szczery. 21
sierpnia 1969 przygotowywano wielką demonstrację na Václavském Náměsti w Pradze (było
to już po samospaleniu Palacha) i ja oczywiście chciałem tam iść. Moja żona powiedziała mi
wtedy: – „Ivanie, jeśli tam pójdziesz, to już nie wrócisz. Ja na twoim miejscu wzięłabym
Martina (to nasz syn) i zrobiłabym sobie wycieczkę do Niemiec Zachodnich. Masz tam przecież tylu znajomych, a władze na pewno pozwolą ci wyjechać”. I rzeczywiście: wziąłem syna,
ważne rękopisy, wsiadłem do pociągu i pojechałem. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że
w fakcie zabrania rękopisów, nad którymi chciałem jeszcze pracować, był już element emigracji. Przecież mogłem wziąć parę kilo innego bagażu. Muszę się panu przyznać, że kiedy
przejeżdżałem granicę Czech, miałem serce w gardle. Potem za kilka dni musiałem odesłać
synka do kraju, na początek roku szkolnego, bo bałem się nieprzyjemności. Nie wiedziałem,
czy żona i dziecko będą mogli do mnie przyjechać i bardzo źle psychicznie znosiłem rozłąkę
z rodziną. Na szczęście udało im się. Stało się to 5 października 1969 roku, a w trzy dni później definitywnie zamknięto granicę Czechosłowacji. Do końca życia nie zapomnę chwili, gdy
zobaczyłem ich wysiadających z samochodu na ulicy, przy której wtedy mieszkałem.
A jak znoszę emigracje? Wie pan, są dwa rodzaje emigracji: ekonomiczna i polityczna. Ta
pierwsza to świństwo, a ta druga to zawsze nieszczęście. Żydzi od trzech tysięcy lat są tułaczami i nigdy nie byli szczęśliwi. Człowiek zawsze z bólem wspomina to, co było w kraju.
Naturalnie po latach ten ból się zmniejsza, ale istnieje stale i to w postaci sinusoidy: są chwile
straszne, gdy w nocy nie można spać i w bezsilności zgrzyta się zębami, a potem na jakiś czas
przychodzi spokój, ale ten cykl znów się powtarza. Jak będzie na końcu, nie wiem, bo jeszcze
nie umieram, ale mogę powiedzieć, że zawsze bardzo ciężko znosiłem wyjazd z kraju.
Nigdy nie tęskniłem do Czechosłowacji, bo to niekonkretne pojęcie; bardziej już tęskniłem
do Czech, ale przede wszystkim – do Pragi. Praga jest zupełnie niepowtarzalna i nie do zastąpienia; Praga to moje fatum. Franz Kafka, dla którego – jako niemieckiego Żyda – mogłaby
być obojętna, powiedział: „Ta mateczka ma pazurki”. A co dopiero czeski patriota...
A.J. – Przygotowywał Pan edytorsko tomiki Bohuslava Reynka i Josefa Palivca. Czy jest
to ta linia czeskiej poezji, która wywarła wpływ na Pańską twórczość? Jeśli nie, to na jaką
tradycję literacką mógłby się Pan powołać?
I.D. – Rzeczywiście, los tak chciał, że przygotowałem do wydania trzy tomiki późnych
wierszy Bohuslava Reynka: „Jesienne motyle”, „Śnieg na przedprożu” i „Mróz w oknie”.
Bardzo jestem za to wdzięczny losowi. Książka ukazała się w 1969 roku w wydawnictwie
„Kruh” w Hradec Karálove – z przedmową doktora Meda i przy ogromnej pomocy ówczesnej
dyrektorki Muzeum Żydowskiego w Pradze – doktor Volavkovej (ponieważ w poezji Reynka
jest dużo judaizmów, do których trzeba było zrobić przypisy). Oprócz tego pracowałem też
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nad książką „Sita” naszego ezoterycznego poety Josefa Palivca, którego stalinowski reżim
komunistyczny skazał na 15 lat więzienia, ale który tam się nie złamał i wrócił świeży,
uśmiechnięty do domu. Książka ma trzy cykle: „Spacz”, „Nasłuchiwanie” i „Sygnet”, i jest
apostrofowana mnie bardzo piękną przedmową Jaroslava Seiferta.
Jednak ani Palivec, ani Reynek nie wywarli wpływu na moje pisanie. Od samego początku
wzorem dla mnie był Vladimir Holan, którego znałem osobiście i odwiedzałem. Holan to tak
majestatyczne i potężne zjawisko, że aż niebezpieczne dla wszystkich innych poetów. Nie
przesadzę, kiedy panu powiem, że podświadomie przez całe życie z nim walczyłem, aby nie
stać się jego naśladowcą. Nie ma bowiem nic gorszego niż starać się dorównać Mistrzowi.
Myślę, że ostatecznie wyrwałem się spod wpływu Holana dopiero w 1967 roku, w tomiku
„Tanatea”. Naturalnie nigdy nie byłem naśladowcą czy plagiatorem Holana, ale on w jakiś
sposób stale był obecny w moim pisaniu, jako ten ktoś większy. Podobnie odczuwałem obecność Jiřiego Kolařa – poety przecież zupełnie innego niż ja, ale z którym zawsze toczyłem
jakiś ukryty dialog.
Powiem panu, że niedawno wziąłem do ręki jeden z tomów dzieł zebranych Holana –
„Lamento”, koncentrujące w sobie wiele tomików. Byłem sam w domu i czytałem, gdy nagle
przyłapałem się na tym, że się śmieję. Nie wyśmiewam się, ale się śmieję. I wtedy zaczynam
czytać wiersz tak prosty jak moja podana prawa ręka, albo jak twarz mojego dziecka, albo jak
woda, którą piję. Takie wiersze Holana zawsze robią na mnie największe wrażenie. Natychmiast przeszedł mi śmiech, bo utożsamiłem się z tym wierszem i zacząłem się zastanawiać,
dlaczego to nie ja go napisałem. Te wiersze Holana mają głęboko chrześcijański charakter –
respektują Boga jako istotę kreacyjną, nazywają rzeczy wprost. Poezja zawsze musi bowiem
przybliżyć się do życia i oddać hołd Najwyższemu.
A.J. – Niedawno w „Svĕdectvi” ukazały się fragmenty Pańskiego dziennika. Czy to pierwsza Pana próba wyjścia poza poezję?
I.D. – Nie, absolutnie nie. Dzienniki zacząłem pisać w 1962 roku i traktuję je jako komplementarny składnik poezji. Zaczęło się oczywiście niewinnie, bo na początku zapisywałem
rzeczy najzwyklejsze: wypowiedzi mojego syna, opisy zdarzeń, sny itd. Nagle zrobiła się z
tego sterta papierów i po tylu latach mam 4 000 stron maszynopisu. Wszystko to opublikuje w
Londynie Alexander Tomský, oczywiście w kilku częściach. Nazwałem te dzienniki „Teorią
niezawodności” (to termin z wyższej matematyki). Myślę, że to pisanie jest swego rodzaju
autowychowaniem, że zwęża pasma moich niepewności i koryguje mnie, czyni lepszym (właśnie dzięki autorefleksji). Źle natomiast, gdy ta teoria zmienia się w nieustanne powątpiewanie o sobie, gdy staje się przyczyną depresji (co niestety się zdarza). Jeśli dojdzie do wydania
tej książki, prawdopodobnie zmienię ten sztuczny tytuł i nadam inny, prosty, np. „Zapisy”.
A.J. – W artykułach na temat literatury czeskiej pojawiają się przeważnie nazwiska Milana
Kundery, Josefa Škvoreckiego, Bohumila Hrabala czy Ivana Klimy – to znaczy prozaików. O
czeskiej poezji pisze się dość mało. Dlaczego? Jakie, Pana zdaniem, są tego przyczyny?
I.D. – Jestem całkowicie przekonany, że poezja jest królową nie tylko literatury, ale
wszechrzeczy, a dopiero później jest proza, eseistyka, krytyka literacka itd. Kundera, Škvorecky, Hrabal, Klima... Nie kocham z nich ani jednego; może najwięcej sympatii mam dla Pepika Škvoreckiego, bo jesteśmy z tego samego rocznika (jest między nami tydzień różnicy). To
stary kumpel, który robi świetne wydawnictwo i na którym można polegać. Do Hrabala mam
taki stosunek jak anarchistyczny Cygan do innego anarchistycznego Cygana. Wiem, że to
genialny pisarz, ale nasze kontakty w Pradze były minimalne.
To, że wśród wymienionych przez pana nazwisk nie ma poety, jest niczym więcej, jak wynikiem lenistwa i arogancji niemieckich czy innych wydawców. Wie pan, w 1968 czy 1969
roku był dobry moment dla zachodnich wydawców, ale niestety nie było wtedy mowy o poezji, tylko o polityce. Tutejsi wydawcy nie interesują się nie tylko czeską, ale też np. hiszpańską czy portugalską poezją. Taka już jest gorzka dola poety. O publikowaniu wymienionych
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wcześniej autorów decydują tutaj zawsze prawa rynku; wszystko jest wyliczone. A poezja nie
ma nic wspólnego z rynkiem.
A.J. – Jak wobec tego ocenia Pan współczesną poezję czeską?
I..D. – Czy ma pan na myśli tę produkowaną w kraju?
A.J. – I tę, i tamtą.
I.D. – Z wyjątkiem Kabeša i Wernischa nie znam niestety poezji krajowej, bo po prostu do
mnie nie dociera. Natomiast tutejszym poetom nie chciałbym wystawiać cenzurek.
A.J. – Może wobec tego spytam inaczej. Wymieniał Pan tutaj nazwiska Halasa, Bednářa,
Holana, Reynka, Palivca i innych. A czy twórczość Jaroslava Seiferta jest Panu jako poecie
bliska?
I.D. – To znów trudne pytanie... No cóż, odpowiem szczerze. Jaroslav Seifert z całą pewnością jest męczennikiem. Ma 84 lata, wiele chorób i innych nieszczęść za sobą; z okna swego mieszkania w Pradze na Břevnovie widzi i odczuwa upadek swego narodu, dewastację
Pragi – to musi być dla niego naprawdę straszne. Ale poezja Jaroslava Seiferta to zupełnie
inny rozdział; mnie osobiście nigdy nie porywała. Od pierwszych, poetystycznych tomików:
„Miasto we łzach” czy „Na falach TSF” do jego ostatnich zbiorków daje się zauważyć
ogromny rozwój talentu, lecz moim zdaniem nie jest to zasadnicza zmiana. Uważam, że Seifert w najgorszym tego słowa znaczeniu „przepoetyzował” życie. Wydał 30 tomików, w których ja niestety nic dla siebie nie znajduję.
A.J. – Nawet w wierszach o śmierci?
I.D. – Wie pan, skoro się ma tyle lat co on, nie można nie myśleć o śmierci. Ja naprawdę
nie mam mu niczego za złe, brakuje mi tylko w jego poezji wyrażenia tragedii, jaka się wydarzyła. Jego pamiętniki „Całe piękno świata” są tego najlepszym przykładem. Nie podoba mi
się, kiedy ktoś mówi, że wszystko było piękne, wspaniałe: kochaliśmy dziewczyny, spacerowaliśmy z nimi po parku Chotka czy na Petřinie, spotykaliśmy tysiące ludzi, wszyscy byli
przyjemni i sympatyczni, nie było nic złego... Ja myślę, że Jaroslaw Seifert, jest tragedią, czy
ściślej – autotragedią.
Coś jednak na koniec chciałbym dodać. Tuż przed moim wyjazdem z kraju, jakby prowadzony przez jakąś tajemniczą siłę, nie poszedłem żegnać się z Holanem, lecz postanowiłem
odwiedzić Seiferta. Teraz wiem, dlaczego tak zrobiłem: poszedłem pożegnać się z Czechami.
Bo Holan to coś innego, ale Seifert to są właśnie Czechy.
Seifert to moje wątpliwości; ten jego socjalizm czy komunizm... Leczył się z tej strasznej
choroby przez kilkadziesiąt lat. Ale to czysta dusza. To właśnie on poszedł wstawić się do
„robotniczego prezydenta” za Zahradnička czy za Kalistę; właśnie on, nikt inny!
Jest więc Seifert symbolem, jakimś autorytetem moralnym. Jego Nagroda Nobla należy
również do uciemiężonego narodu czeskiego, który znajduje się w stanie agonalnym. Biedny
Seifert...
A.J. – Bardzo to smutne zakończenie naszej rozmowy...
I.D. – Nie, ja nie chcę kończyć żadnym smutkiem czy tragedią bez wyjścia, bo tak jak pan
chcę żyć i być szczęśliwym. Ale powiem panu, że w Czechach zostało już tylko dwóch ludzi,
którzy wkrótce odejdą tam, skąd nie ma powrotu. To Jaroslav Seifert i Václav Černý. Kiedy
oni umrą, w moim kraju nie będzie już nikogo. Będzie to pobielony grób.
A.J. – Nie ma Pan żadnej nadziei?
I.D. – Nadziei... Ta nadzieja jest wyłącznie antropologiczna. Niech pan zrozumie, że nowe
pokolenia, które się rodzą, to już nie są Czesi – oni bawią się z Rosjanami w piaskownicy.
Ale to nie ich wina. Mój syn, który żyje w kraju i ma dziś 30 lat, nie wie w ogóle nic. Moja
nowa, młoda żona – skądinąd bardzo dzielna i inteligentna istota – wie z czeskiej historii tylko tyle, że Husyci mieli cepy nabijane gwoździami, bo tylko tego ją nauczono.
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Tę nadzieję widzę więc jedynie w antropologicznym cudzie; że za dwa, trzy pokolenia
może się pojawić grupa, która uświadomi sobie rozmiar spustoszenia i spróbuje szukać skarbów na dnie morza.
A.J. – Pozwoli Pan, że na koniec spytam jeszcze o coś z zupełnie innej dziedziny. Należymy do tak bliskich sobie narodów, a jednak w potocznej świadomości Polaków i Czechów
nawarstwiło się wiele stereotypów i nieporozumień. Co Pan o tym sądzi?
I.D. – Bardzo chętnie, z całego serca odpowiem na pańskie pytanie. Od wielu lat mojego
pobytu na emigracji jestem polonofilem i wszyscy to o mnie wiedzą. Kontakty polsko-czeskie
trwają już od X wieku, ale rzeczywiście ostatnio nie jest to modny temat. A przecież mieliśmy
wielu wspólnych królów i czescy książęta żenili się z polskimi księżniczkami, jednak potem
bywało różnie. W naszym stuleciu powstał nawet projekt federacji. Ja myślę, że ta idea nie
jest martwa. Jak pan wie, przedstawiciele Karty 77 spotykali się w Karkonoszach z reprezentantami polskiej opozycji. Moim ideałem jest, aby doszło do większego zbliżenia naszych
narodów. Amen.
A.J. – Bardzo Panu dziękuję.
Marzec 1985
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OTA FILIP
(ur. 1930 r.)

Po maturze w 1948 roku pracował początkowo jako dziennikarz prasy lokalnej, a od końca
lat 50-tych jako robotnik. W latach 1968–69 – redaktor wydawnictwa „Profil” w Ostrawie, od
1970 roku – kierowca. W tym samym roku skazany na 18 miesięcy więzienia za „działalność
antypaństwową”.
Opowiadania i felietony drukował w prasie od połowy lat 60-tych, lecz jego pierwsza (i jedyna) książka wydana w kraju – powieść „Droga na cmentarz”, ukazała się dopiero w 1967
roku. W latach 70-tych i 80-tych wydawnictwa emigracyjne opublikowały 8 jego powieści i
zbiorów opowiadań. Autor ma też na swoim koncie wiele – pisanych po niemiecku – sztuk
teatralnych, słuchowisk i scenariuszy filmowych. W Polsce nie drukowany.
Od 1974 roku mieszka na stałe w Monachium (RFN).
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Jestem Czechem, który miał ojca Niemca, a matkę Polkę
(Rozmowa z Otą Filipem)

A.J. – Pracowałeś w Czechosłowacji w wielu zawodach, ale najdłużej wytrwałeś w dziennikarstwie (nawet w najmniej sprzyjającym okresie lat 50-tych). Jak dziś na to patrzysz?
O.F. – Dziennikarstwo było dla mnie trochę przymusowym wyjściem. Nie mogłem studiować i nie miałem szans na ciekawą pracę, więc tułałem się po prowincji. Trafiłem w końcu
do radia w Pilźnie, gdzie udało mi się zaczepić na dość długo, jednak niestety (albo na szczęście: dziś już nie wiem jak to określić) musiałem stamtąd odejść, ponieważ w 1959 roku
stwierdzono, że mam burżuazyjne pochodzenie, więc nie ma dla mnie miejsca w czechosłowackich środkach masowego przekazu. Zacząłem wtedy pracować w różnych zawodach: byłem górnikiem, szlifierzem, robotnikiem budowlanym, tokarzem itp. Tak było aż do roku
1968.
A.J. – A kiedy zacząłeś pisać?
O.F. – To też był właściwie przypadek, bo nigdy nie myślałem o pisaniu prozy. Stało się to
dopiero w 1964 roku – po prostu z nudów, pracowałem bowiem wtedy na budowie w Kopřivnicy i wieczorami nie było co robić. Skończyłem tę powieść w dwa lata później i na nieszczęście pochwaliłem się, że ją napisałem (choć bardzo się tego wstydziłem). Początkowo
chciałem książkę zaproponować wydawnictwu „Mladá fronta”, ale doszedłem do wniosku, że
w Pradze jest za dużo towarzyszy i pewnie byłyby kłopoty z publikacją, a ponieważ akcja
powieści toczyła się w Ostrawie (gdzie się urodziłem), więc zaproponowałem ją tamtejszemu
wydawnictwu. Ku mojemu zdumieniu powieść nie tylko została wydana, ale na dodatek dostała jeszcze nagrodę literacką. Był to jednak już rok 1967, kiedy w kulturze czuło się wyraźne rozluźnienie gorsetu.
No, a od 1 stycznia 1968 roku podjąłem pracę redaktora w wydawnictwie „Profil” w
Ostrawie, gdzie zajmowałem się współczesną literaturą czeską. Jak widzisz przypadek grał tu
decydującą rolę, bo gdybym pozostał w radiu w Pilźnie, to prawdopodobnie robiłbym swoje
audycje literackie, ale nie przyszłoby mi nigdy do głowy, by samemu zająć się literaturą.
Potem w 1969 roku skazano mnie na 18 miesięcy więzienia, a kiedy odsiedziałem swoje,
nie mogłem już naturalnie znaleźć innej pracy niż znów praca fizyczna. Wcale jednak nie
żałuję tych ciężko przepracowanych lat, bo doświadczenia, jakie wtedy uzyskałem, są dla
mnie dziś bezcenne. Gdybym więc miał znów 18 lat i musiał jeszcze raz wybierać, to postąpiłbym tak samo, bo wiem, że zdobyte doświadczenia mogłyby mnie tylko wewnętrznie
wzbogacić. Dzięki temu np. nie mam żadnych obaw przed życiem na Zachodzie, ponieważ
wiem, że jeśli przestanę zarabiać dzięki pisaniu, to mam zawodowe prawo jazdy i zawsze z
łatwością mogę znaleźć pracę jako kierowca dalekobieżnych TIR-ów.
A.J. – Wspominałeś o powieści „Droga na cmentarz”, którą wydałeś w 1967 roku, ale, o
ile wiem, publikowałeś coś wcześniej w czasopismach – nawet jeszcze w latach 60-tych?
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O.F. – Rzeczywiście to prawda, z tym że były to drobne rzeczy: opowiadania, kilka słuchowisk radiowych, które w dodatku w latach 1959–67 publikowałem pod różnymi pseudonimami. Nigdy wtedy nie traktowałem tego poważnie i naprawdę, gdybym żył w normalnym
świecie prawdopodobnie zajmowałbym się dziennikarstwem radiowym albo pracą w wydawnictwie i jak sądzę, też byłbym szczęśliwy. Nigdy nie zależało mi na tym, aby zostać pisarzem.
A.J. – Przed chwilą mówiłeś trochę o zmianach zachodzących w czeskiej kulturze w latach
60-tych. Jak, z punktu widzenia własnych doświadczeń, scharakteryzowałbyś ten okres?
O.F. – Powiedziałem już, że dzięki tym zmianom w polityce kulturalnej mogłem w ogóle
publicznie zaistnieć. Muszę ci jeszcze zdradzić, że jestem dość nietypowym Czechem, bo mój
ojciec był Niemcem, a matka – Polką. Wychowałem się jednak w Czechach, więc choć dobrze znałem niemiecki i rozumiałem polski, to w sercu zawsze czułem się Czechem.
Wróćmy jednak do lat 60-tych. Zorientowałeś się już, że ja właściwie do 1968 roku nie
brałem udziału w grze, bo nigdy nie wierzyłem w powodzenie jakichkolwiek reform. Naturalnie bardzo cenię ludzi, którzy tę Praską Wiosnę przygotowali, ale to nie była moja sprawa.
Podczas gdy w Pradze powstawały małe teatrzyki, Škvorecky i Kohout „prowokowali”
swoimi książkami, publikował Milan Kundera i Ludvik Vaculik, Tonda Liehm pracował w
„Literárkach”” – ja mogłem tylko w milczeniu to obserwować: z sympatią, ale i ze sceptycyzmem. Mówiłem sobie: „Oj, uważajcie chłopaki, bo partia kiedyś wreszcie nie wytrzyma i da
wam po pysku”. No, ale potem sam nie wytrzymałem i wyszedłem z tej mojej „piwnicy”.
Wydałem powieść, nagle mogłem publikować i naturalnie tego nie żałuję.
A.J. – Przerwę Ci na chwilę, bo zaskoczyłeś mnie wzmianką o swoich rodzicach. Czy
mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
O.F. – Wiesz, w sumie to chyba nie jest tak niezwykle – ot, po prostu środkowo-europejski
los. Czechy i Morawy były terenem, na którym stykał się żywioł słowiański z niemieckim. To
ani moja wina, ani zasługa, że ojciec był Niemcem i że zakochał się w Polce, która na dodatek
miała znane wszystkim Polakom panieńskie nazwisko Mikołajczyk (z „tych” Mikołajczyków). Ta para spotkała się w Morawskiej Ostrawie i tam właśnie się urodziłem. Żyłem więc
na granicy trzech światów: czeskiego, polskiego i niemieckiego, a fakt, że w końcu moje serce skłoniło się ku Czechom też właściwie zawdzięczam rodzicom, którzy obracali się głównie
w środowisku czeskim. Jak widzisz dużą rolę odegrał tu zwykły przypadek.
A.J. – Wróćmy jeszcze do lat 60-tych. Co dla Ciebie oznaczał krach Praskiej Wiosny?
O.F. – Była to dla mnie katastrofa i to w najróżniejszych wymiarach. Wspominałem ci już
o moim sceptycyzmie, który sprawił, że na początku Praskiej Wiosny pracowałem po prostu
w wydawnictwie i nie brałem udziału w życiu publicznym. Miałem bowiem świadomość, że
w wypadku przegranej towarzysze partyjni jakoś się z tego wywiną, a za wszystko zapłacą
takie „elementy burżuazyjne” jak ja. Nie zapominaj, że dopiero od tak niedawna mogłem robić to, co mnie interesowało. No, ale zaczęło się dziać wszędzie tyle wspaniałych rzeczy, że
nie byłem w stanie wytrzymać w roli milczącego świadka i mniej więcej od czerwca zacząłem aktywnie działać. Potem przyszedł 21 sierpnia 1968 roku i odżyło we mnie pewne
wspomnienie z dzieciństwa. Wyobraź sobie, że 14 marca 1939 roku stałem koło rogu nowego
Ratusza w Ostrawie i tam właśnie widziałem wkraczające do miasta oddziały hitlerowskie, a
21 sierpnia 1968 roku z tego samego miejsca widziałem wkraczające wojska rosyjskie. Oba te
zdarzenia bardzo zmieniły moje życie, bo choć ojciec był Niemcem, to jednak zajęcie Ostrawy przez hitlerowców oboje rodzice uważali za katastrofę. Uświadomiłem sobie od razu, że
od tej chwili skończyło się moje spokojne życie i że znów znalazłem się na początku nieznanej drogi.
A.J. – A czy miałeś jeszcze wtedy jakieś iluzje?
O.F. – Nie, absolutnie żadnych, natomiast istotnie najbardziej aktywny zacząłem być dopiero po 21 sierpnia. Wtedy nie była to już jednak walka w obronie Praskiej Wiosny, ale de-
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speracja. W tym czasie m.in. w Ostrawie powstawały Komitety Obrony Wolności Prasy, w
których nagle zacząłem się bardzo angażować, choć miałem świadomość, że wszystko jest
przegrane. Muszę się też przyznać, że chodziłem wtedy na zebrania partyjne i spotkania z
Rosjanami, aby – w dosłownym znaczeniu – prowokować. Ale naprawdę to już nie była odwaga tylko beznadziejna rozpacz i szaleństwo. Jednocześnie miałem świadomość, że taka
sytuacja długo nie potrwa, więc nawet z pewną ulgą przyjąłem fakt aresztowania – 21 sierpnia
1969 roku. Kilka dni wcześniej napisałem tekst ulotki, a styl i język tego tekstu wyraźnie
wskazywał na autora, więc policja nie miała z tym żadnych kłopotów. Mogę powiedzieć, że w
pewnym sensie aż się prosiłem o to, by mnie zamknąć, ale rzeczywiście podświadomie pragnąłem już jakiegoś rozstrzygnięcia.
A.J. – Opuściłeś Czechosłowację w 1979 roku, tzn. później niż cała fala lat 68–69, a wcześniej niż nowa fala emigrantów z przełomu lat 70-tych i 80-tych. Co Cię do tego skłoniło?
O.F. – Kiedy siedziałem w więzieniu obmyśliłem tam dokładnie nową powieść, którą na
wolności wystarczyło już tylko zapisać. Rozrosła się do 800 stron i nazwałem ją „Wniebowstąpienie Lojzka Lapáčka ze Śląskiej Ostrawy”. Dowiedziałem się wtedy od Ludvika Vaculika o istnieniu wydawnictwa „Skobel” i za namową Vaculika dałem im swoją książkę, która
wyszła jako czwarta czy piąta publikacja tej oficyny (co uważam do dziś za wielki zaszczyt).
Potem zacząłem jeździć do Pragi, gdzie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykaliśmy się
w mieszkaniu Ivana Klimy i gdzie autorzy czytali swoje nowe rzeczy. Potem te same teksty
czytało się w następny piątek u nas w domu, w Ostrawie – dla autorów z Moraw, którzy nie
mogli jeździć do Pragi. Z tym, że w Pradze działo się znacznie więcej niezależnych imprez,
podczas gdy my w Ostrawie byliśmy w gruncie rzeczy sami, w grupie kilku osób, więc
znacznie bardziej denerwowaliśmy policję niż nasi prascy koledzy. Wreszcie, w 1974 roku
wezwano mnie... do wydziału paszportowego, gdzie oświadczono, że popełniłem kolejne
przestępstwa (organizowanie antypaństwowej grupy – chodziło właśnie o nasze czytania w
mieszkaniu, oraz działalność na szkodę kraju – a więc opublikowanie w Niemczech przekładów moich powieści: m.in. „Wniebowstąpienia”), w związku z tym mam do wyboru: albo
więzienie, albo emigracja. Muszę ci powiedzieć, że kiedy wcześniej rozmawialiśmy w gronie
kolegów w Pradze, to choć nie atakowaliśmy tych, którzy wyemigrowali w 1968 roku, jednak
wydawało nam się, że zrobili to zbyt szybko, bowiem emigracja na nic nie ma wpływu i
wszystko decyduje się w kraju. Ja również byłem tego samego zdania, więc kategorycznie
odmówiłem wyjazdu i oświadczyłem, że choć ich zdaniem nie jestem Czechem, bo stale wypominali mi rodziców, a zwłaszcza ojca, to jednak jestem tu w domu i nie pozwolę się stąd
wyrzucić. Potem jednak poradziłem się adwokata, który powiedział, że jako recydywista mogę się teraz spodziewać przynajmniej czterech – pięciu lat, doszedłem więc do wniosku, że
nie mam tyle czasu do stracenia. Na dodatek dzieci kończyły już szkoły, a w Czechosłowacji
nie miały żadnych szans na studia z powodu tzw. „ideologicznego profilu rodziców”. Po naradzie z żoną w końcu zdecydowaliśmy się na wyjazd.
Muszę ci powiedzieć, że wcale mnie to nie cieszy; bo wolałbym być w kraju. Przyznam się
nawet, że gdyby w tym 1969 roku zamiast od razu zamykać próbowali mnie „kupić” (tzn.
gdyby mi powiedzieli: „Panie Filip, z pana był zawsze element reakcyjny i burżuazyjny, ale
teraz są takie czasy, że albo pan zamknie gębę i będzie się tylko zajmował swoją pracą w wydawnictwie, albo my pana zamkniemy”), to pewnie bym na to przystał. Zresztą wcześniej z
Pradze w rozmowach z kolegami wydawało nam się, że taki ostry zamordyzm potrwa ze 2–3
lata, a potem przyjdzie jakiś kompromis czy coś w rodzaju „kadaryzacji”. Tak się jednak nie
stało i – tu mówię tylko we własnym imieniu, ale mam wrażenie, że wielu kolegów czuje podobnie – zostałem po prostu wmanewrowany do tej niechcianej konfrontacji z reżimem.
A.J. – Emigracyjne wydawnictwa opublikowały kilka Twoich książek. Czy to znaczy, że
dobrze znosisz fakt wyjazdu z kraju i nie masz kłopotów z pisaniem?

36

O.F. – No wiesz, ja nie czuję się tutaj emigrantem, bo przecież z tego kraju pochodzi mój
ojciec. Nigdy nie miałem takich iluzji o Zachodzie, że za trzy dni kupię tu sobie willę i „Porsche”, a za pięć dni pojadę na Wyspy Bahama (choć to jest jeszcze w sumie dość tanie). Po
prostu kiedy tu przyjechałem, wiedziałem dobrze, co mnie czeka. Oczywiście miałem łatwiejszą sytuację niż biedni azylanci uciekający z jedyną walizką przez Jugosławię, bo po pierwsze
niemiecki był moim drugim językiem rodzinnym, a po drugie – dzięki ojcu natychmiast
otrzymałem niemieckie obywatelstwo. Świadomie też nie chciałem zamykać się w emigracyjnym getcie. Ponadto nie zapominaj, że od 1967 roku opublikowałem tu trzy powieści,
miałem więc na początek trochę pieniędzy, aby wynająć mieszkanie i urządzić je. Przyjechaliśmy jednak tutaj z bardzo konkretnym programem, to znaczy, wiedziałem, że my z żoną
nigdy nie będziemy Niemcami, ale na tyle, na ile to możliwe powinniśmy się zintegrować z
tym społeczeństwem. Zacząłem więc natychmiast pisać dwujęzycznie: po czesku i po niemiecku. Współpracuję np. z radiem i z „Frankfurter Algemeine Zeitung” czy z „Die Zeit” i
piszę dla nich naturalnie po niemiecku (bez czeskiego „oryginału”). Oczywiście znalazłem się
trochę w takiej schizofrenicznej sytuacji (dla Škvoreckiego piszę po czesku, dla niemieckiego
wydawcy – po niemiecku) z czym jest sporo kłopotów. Wyobraź sobie na przykład, że napisałem po niemiecku powieść „Die Grossvater und die Kanone”, a potem czeski wydawca Josef Škovorecky zaproponował mi, bym mu przysłał czeską wersję. Zasiadłem wobec tego do
maszyny i mając z lewej strony na biurku niemiecki maszynopis napisałem wersję czeską.
Powstała jednak zupełnie inna książka. Zacząłem ją poprawiać i znów powstało coś zupełnie
innego. W sumie ta powieść miała trzy wersje niemieckie i cztery czeskie. Uświadomiłem
sobie wtedy, że już do końca życia mógłbym pisać jedną książkę, bo taka jest różnica między
językami słowiańskimi i germańskimi. Po czesku czy po polsku możemy na trzech stronach
pięknie mówić, choć nie ma w tym prawie żadnej treści, natomiast język niemiecki zmusza do
precyzji. Nauczony tymi doświadczeniami moją nową powieść „Kawiarnia Slavia” dam już
do przekładu komuś innemu, z kim będę współpracował, bo gdybym sam tłumaczył z niemieckiego, powstałaby inna książka i znów byłbym nieszczęśliwy, że niemiecki oryginał jest
gorszy. Jak widzisz, fakt, że ścierają się we mnie te dwa żywioły, sprawia mi dużo kłopotów,
których nie mają na przykład pisarze nie znający niemieckiego i piszący wyłącznie po czesku.
A.J. – Ale w sumie, jak widzę, pisze Ci się tu raczej dobrze?
O.F. – Może się na mnie ktoś za to obrazi, powiem ci jednak szczerze, że ja do pisania potrzebuję wyłącznie: ciepłego mieszkania, czegoś do jedzenia, zapłacenia niemieckiego ubezpieczenia, papieru i maszyny. A przede wszystkim chcę, żeby się mną nie zajmowała policja
– poza tym mogę pisać wszędzie, bylebym miał spokój. W Niemczech zaś podoba mi się to,
że nikt się tu mną nie interesuje. A wiedz, że jestem członkiem partii socjaldemokratycznej i
wcale nie idealizuję Zachodu, ale w kraju stale mi coś wypominano: a to, że ojciec był Niemcem i kapitalistą, a to że matka z rodziny Mikołajczyka, itd. Stale byłem obcy, choć przecież
równie dobrze mogłem mieć ojca czeskiego robotnika. Czy człowiek ma jakiś wpływ na
swoje pochodzenie? Tu zaś jedyne konflikty, jakie mam, to z policją drogową (bo jeżdżę za
szybko) i z urzędem podatkowym (który żąda coraz większych podatków). Jeśli więc kiedykolwiek znajdę się na barykadach, to będę walczył przeciw tym dwóm instytucjom.
Oczywiście mówię to ironicznie, bo niepokoi mnie wiele tutejszych zjawisk, np. sprawa
bezrobocia. Uświadamiam sobie też, że te nasze – czeskie czy polskie problemy są tylko częścią problemów całego świata. Widziałem np. ludzi umierających z głodu na ulicy – w Bangladeszu, czy robotników z kopalni miedzi w Peru, którzy zarabiają 4 marki na cały dzień
pracy. Dopiero wtedy człowiekowi otwierają się oczy i zaczyna się trochę wstydzić za zachodnie społeczeństwa. Staram się więc przypominać zarówno krzywdy wyrządzone Polakom, Czechom, Węgrom itd., jak i krzywdy wyrządzone przez Zachód ludziom w Afryce,
Azji czy Ameryce Południowej. Muszę ci jednak powiedzieć, że kiedy o tym piszę przyjaciołom do Pragi, nie wszyscy potrafią to zrozumieć, co mnie martwi. Wydaje mi się bowiem,
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że nasi opozycyjni intelektualiści trochę za bardzo są zapatrzeni w siebie. Ja pewnie też taki
byłem, ale lata przeżyte na Zachodzie nieco zmieniły moją perspektywę widzenia świata, a
przede wszystkim przełamały barierę informacyjną. Moje serce nadal pozostało w kraju, ale
właśnie dlatego staram się zachować krytycyzm.
A.J. – Trudno jednak wymagać tego od wszystkich tych, którzy zostali w kraju i podlegają
różnym naciskom, o których wspomniałeś.
O.F. – Jasne, ja to doskonale rozumiem. Wiesz, komuniści mają rację mówiąc, że to są
dwa światy. To istotnie tak jest. Zawsze tłumaczę to nowym uciekinierom z Czechosłowacji,
że tu niemal wszystko jest inne – od mentalności ludzi aż po np. sposób płacenia za mieszkanie. Zresztą zupełnie podobna sytuacja jest, kiedy popatrzeć na to z drugiej strony. Zajmuję
się literaturami słowiańskimi w jednym z największych zachodnioniemieckich wydawnictw i
widzę, jak bardzo spadło zainteresowanie naszymi pisarzami. Niemcy bowiem tak są zajęci
własnymi sprawami: kryzysem ekonomicznym, bezrobociem itp., że przestają zajmować się
otaczającym światem.
A.J. – To bardzo ciekawe. Czy mógłbyś podać jakieś przykłady?
O.F. – Weźmy choćby powieść Konwickiego „Mała apokalipsa”, która na mnie zrobiła
wielkie wrażenie i którą uważam za jedną z najlepszych polskich powieści współczesnych.
Przekład ukazał się w wydawnictwie S. Fischer, ale niestety akurat w czasie, gdy radio i telewizja codziennie mówiły o Polsce. I wyobraź sobie, że nasz marketing stwierdził, iż książka
leżała na ladach, a Niemcy widząc ją mówili „O, już znów ci Polacy”. Znaczy to, że polityka
wywarła tu szkodliwy wpływ i przyczyniła się do spadku zainteresowania literaturą. Nauczony tym doświadczeniem staram się dziś (ponieważ zajmuję się także sprawami public relations) prezentować każdego autora jako normalnego pisarza. Może to okrutne z mojej strony,
ale konsekwentnie twierdzę, że „dysydenctwo” czy „opozycyjność” nie są w literaturze żadnymi kategoriami estetycznymi. Po dwustu latach nikt się nie będzie pytał, czy Konwicki był
prześladowany w Warszawie czy nie, czy Kundera mieszkał w Paryżu, a Filip w Monachium
czy odwrotnie; pozostanie tylko to, co napisaliśmy, a gdzie to powstało, to już będzie zaledwie ciekawostka dla badaczy. Po prostu jeśli coś jest dobre, to przeżyje. I dlatego jestem
przekonany, że choć powieść Konwickiego nie odniosła takiego sukcesu jak powinna, to jednak stanie się trwałym dorobkiem kultury i za kilka lat będzie w ciągłej sprzedaży. Wierzę w
to, bo to świetna książka.
A.J. – No, a jak to jest z czeską literaturą? Na przykład Ty masz na swoim koncie kilka
powieści, sztuk teatralnych i scenariuszy filmowych napisanych już dla niemieckiego czytelnika, możesz więc chyba mówić o sukcesie?
O.F. – Ech, a co to jest sukces w literaturze? Jeśli ktoś zaczyna pisać po to, aby odnieść
sukces, to zawsze bym mu radził, żeby sobie dał spokój, ponieważ nie ma na świecie innej
profesji, w której istniałoby większe ryzyko niepowodzenia niż w zawodzie literackim. No,
ale załóżmy, że przyjmę ten twój komplement, iż odniosłem „sukces” (koniecznie napisz w
cudzysłowie). Co z tego wynika? Wspaniałe jest na Zachodzie to, że żadne wcześniejsze sukcesy nie uratują mnie przed ewentualną przyszłą „wpadką”. Wspominałem ci o nowej powieści „Kawiarnia Slavia”. Jest to typowa crazy-story, w której naruszyłem wszystkie reguły
powieści: chronologię, logikę itp. I teraz ja – ten, jak mówisz, popularny pisarz – drżę ze strachu przed tym, jak to zostanie przyjęte. Może to być sukces, ale równie dobrze – totalna porażka. A ja dziś tego nie wiem.
W chwili, kiedy pisarz powie ci, że jest popularny i wie co pisze, to nie ma sensu z nim
dalej rozmawiać, bo to hochsztapler. Pisarz zawsze powinien mieć możliwość pisania tak jak
chce, ale nigdy nie będzie pewny, czy to jest dobre. To mnie najbardziej w tym zawodzie
podnieca, bo gdybym wiedział, że każda moja książka zdobędzie popularność, to wolałbym
raczej pracować jako np. agent ubezpieczeniowy.
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Powiem ci jeszcze taką anegdotę, którą chętnie cytuję. Otóż jeszcze w Czechach zawsze
interesowałem się Kafką. I wyobraź sobie, że kiedy on napisał „Przemianę”, to wydal ją w
Lipsku, choć w Pradze było wielu niemieckich wydawców, ale on się bał. Pewien poważny
krytyk praski kupił w Lipsku tę książkę i przeczytał ją w pociągu w drodze do Pragi. Potem
przyszedł do kawiarni „Arco”, gdzie przesiadywała cała żydowsko-niemiecka elita intelektualna, a między innymi również Kafka, i mówi: „Panie Kafka, co pan to napisał za książkę?!
Pan chyba jest wariat! Człowiek, żeby się zmieniał w robaka? Przecież tego nikt nie będzie
czytał!” Gdzie dziś jest ten krytyk, a gdzie jest Kafka? Jakie są kategorie wartości tekstu literackiego? Ja już ze trzydzieści lat mam do czynienia z literaturą, a im jestem starszy, tym
mam mniej pewności siebie nie tylko wobec obcych tekstów, ale i wobec własnych.
A.J. – Jako recenzent i redaktor zajmujący się literaturami słowiańskimi jesteś najbardziej
kompetentną osobą, by zadać Ci pytanie na temat przekładów czeskiej literatury w Niemczech.
O.F. – To jest poważny problem, o którym niedawno napisałem artykuł. W sumie nie jest
dobrze, ale wina leży po obu stronach, to znaczy zarówno czeskich autorów, jak i niemieckich
wydawców. Ale po kolei. Do 1968 roku wychodziły tu powieści, które rzeczywiście były na
bardzo wysokim poziomie literackim, że wspomnę choćby „Tchórzy” Škvoreckiego, „Siekierę” Vaculika, „Żart” Kundery czy może nawet moją „Drogę na cmentarz”. Te książki na
pewno nie zaszkodziły reputacji naszej literatury. Potem przyszła Praska Wiosna, a większość
autorów było komunistami (nie jest to z mej strony ani zarzut, ani wymówka), więc nagle –
jeszcze w czasie 1968 i 69 roku, a potem w „Skoblu” – zaczęły powstawać powieści rozrachunkowe, w których wszyscy spowiadali się ze swoich dawnych grzechów. To oczywiście
dla naszej literatury było rzeczą bardzo pożyteczną, ponieważ pisarze wyrównywali z sobą
rachunki jeszcze z czasów stalinowskich, ale zagranicą patrzono na to w inny sposób. Niemcy
np. zalane zostały czeską literaturą, w której autorzy dokonywali publicznego samobiczowania i przekrzykiwali się w autooskarżeniach, a zawsze jeszcze był tam taki podtekst, że ci komuniści są źli itd. Do pewnego czasu można to wytrzymać, ale w końcu wreszcie człowiek
zaczyna tęsknić do książek, które nawiązywałyby do czeskiej tradycji narracyjnej, do tego,
żeby ktoś w tej biednej Pradze potrafił napisać tak, jakby tam nie było tego reżimu. Na szczęście zaczyna się wreszcie coś takiego pojawiać, np. „Sennik czeski” Vaculika czy „Różowa
dama” Lenki Procházkovej. My przecież potrafimy opowiadać, więc czemu stale wracać do
tego, jak to było za Stalina? No, było kiepsko, ale już dosyć na ten temat napisano. Również i
niemiecki czytelnik odczuwał przesyt tego typu literatury.
A.J. – Chciałem Cię teraz spytać o opinię na temat współczesnej literatury czeskiej, ale już
częściowo na to odpowiedziałeś.
O.F. – Zainteresowanie naszą literaturą należy do moich obowiązków redakcyjnych, dlatego staram się śledzić wszystko. Faktem jest jednak, że większość interesujących rzeczy ukazała się w obiegu niezależnym. Nie chcę tu naturalnie odrzucać całej literatury tzw. „oficjalnej”, bo ona wcale nie jest zła, natomiast warto podkreślić, że literatura niezależna wywiera
większy wpływ na oficjalną niż odwrotnie. W Czechach pojawiło się wreszcie pokolenie
młodych pisarzy, mniej więcej trzydziestolatków, którzy nie mają już nic wspólnego z Praską
Wiosną. A kiedy czyta się ich książki, widać tam dwie cechy charakterystyczne: po pierwsze
– ucieczkę od świata zewnętrznego do problemów wewnętrznych, po drugie zaś – ucieczkę
od wszelkiego zaangażowania. To ogromna różnica w porównaniu z pokoleniem, które wstąpiło do literatury około 1948 roku, bo tamci byli bardzo zaangażowanymi, młodymi komunistami, którzy chcieli służyć partii. To nie oskarżenie, lecz konstatacja, bo wiemy jak skończyli
(Pavel Kohout, Ludvik Vaculik, Ivan Klima itd.) Natomiast dzisiejsi młodzi nie chcą się angażować, zajmują się sprawami sztuki i czasem przynosi to nadspodziewanie ciekawe rezultaty. Ponadto znów nastąpił renesans powieści historycznej, bo to bezpieczny temat (np. okres
husycki czy czasy wojny trzydziestoletniej). Oczywiście jest to rodzaj ucieczki, ale literaturze
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przynosi to spore korzyści, bo ten rodzaj powieści uprawia wielu utalentowanych ludzi. Może
to będzie naiwne, co powiem, ale właśnie w dziedzinie powieści historycznej czeska literatura
nie ma w Europie specjalnej konkurencji.
W sumie uważam, że właśnie dzięki temu, iż w literaturze oficjalnej można znaleźć wiele
rzeczy interesujących, da się z całą pewnością mówić o jednej literaturze czeskiej, niezależnie
od miejsca wydania książki. Przecież nikt z nas emigrantów, kto ma choć trochę oleju w głowie, nie będzie wykrzykiwał, że wszyscy publikujący w kraju to kolaboranci. To przecież
bzdura, literaturę można dzielić tylko na dobrą i złą.
A.J. – Pozwól że zadam Ci teraz bardziej osobiste pytanie i spytam o tradycję literacką,
która wywarła wpływ na Twoje pisanie. Wspomniałeś tu np. Kafkę.
O.F.– Wpędziłeś mnie trochę w zakłopotanie. Pierwszą książkę napisałem po prostu bardzo spontanicznie, bo były to wspomnienia z dzieciństwa. Niestety, młody pisarz prawie zawsze zaczyna w ten sposób i trudno na to coś poradzić. Ponieważ jednak jestem człowiekiem
ambitnym, więc starałem się każdą książką zaprzeczać wszystkim poprzednim. No, ale kiedy
piszesz dziewiątą powieść i musisz zaprzeczać ośmiu wcześniejszym (stylistycznie, tematycznie itp.), to już trudny orzech do zgryzienia. Wydaje mi się, że mam pewien talent narracyjny, ale właśnie w powieści „Kawiarnia Slavia” postanowiłem się od tej tradycji uwolnić.
A.J. – A co będzie z następną powieścią? Czy już masz jakiś projekt?
O.F. – No, widzisz, to jest problem. Ja już dokładnie znam fabułę, ale nic poza tym. Byłem
niedawno w Rzymie i zrobiłem sobie wycieczkę do Ostji, a stamtąd jakiś statek płynął na
jedną z wysp, więc postanowiłem pojechać. Wyspa malutka, a na niej wulkan, kilka gajów
oliwnych i mizerna wioska. Wysiadając ze statku zauważyłem jeszcze, że wyładowywali z
niego pitną wodę. Zajrzałem do knajpy, gdzie człowiek może się wszystkiego dowiedzieć i
ponieważ trochę znam włoski, więc zacząłem rozmawiać z ludźmi. Brali mnie początkowo za
Niemca, a kiedy powiedziałem, że jestem Czechem, zaczęli wykrzykiwać „Si, si, Dubček”, a
potem zaczęli narzekać na rzymski rząd, kiedy już sobie trochę podpiliśmy mówię do nich:
„Wiecie co, kochani? Jeśli wam się ten rząd tak nie podoba, to jutro możemy razem zrobić
powstanie, oderwać się od Rzymu i ogłosić niepodległość”.
Ten właśnie pomysł chcę rozwinąć dalej w nowej powieści. Powstanie niezależny kraj,
który od razu zacznie nadawać obywatelstwo wszystkim uciekinierom ze Wschodu, wprowadzi strefę wolnocłową, ale potem i tak w końcu z powodu ludzkiej pychy, państwo przestanie
istnieć. Tak to z grubsza wygląda, nie będę cię już nudził szczegółami. I teraz problem: jak to
napisać?
A.J. – Trochę mi jednak uciekłeś, kiedy pytałem o tradycję literacką...
O.F. – Nie przyznaję się do żadnej tradycji, natomiast mógłbym się powołać na dwa wzory, z tym, że są to tak zupełnie przeciwstawne wzory, że aż się boję je wymienić. Przede
wszystkim ogromnie cenię Karela Čapka: ten jego płynny, spokojny sposób opowiadania; tę
wspaniałą logikę i nienachalną filozofię, ale też znakomitą czeszczyznę. Drugi wzór to Albert
Camus; w 1954 roku rodzina z Zachodu, przysłała mi po niemiecku jego „Obcego” i ta książka mnie zupełnie zafascynowała. Jak widzisz, z jednej strony jest taki dość harmonijny,
przyjemny sposób widzenia świata, z drugiej zaś – beznadziejność i brutalność świata. I jeśli
sam miałbym się jakoś charakteryzować, to powiedziałbym, że nieustannie tańczę w trójkącie, którego jeden bok stanowi słowiański sentymentalizm, drugi – brutalna czy choćby surowa rzeczywistość, a trzeci – to sen, marzenie samo w sobie. W swoim pisaniu staram się uporczywie jakoś zbliżyć do siebie te boki, choć wiem, że to beznadziejne. Jako wierzący i praktykujący katolik chciałbym też pogodzić człowieka z Bogiem, czy pogodzić go ze śmiercią,
ale żadna z tych rzeczy nie leży w mojej mocy. Tak samo jak wiem, że moje miejsce nie jest
tu, w Monachium, ale np. w Ostrawie czy Ołomuńcu, lecz również nic na to nie mogę poradzić.
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A.J. – Chciałbym Cię jeszcze spytać – jako redaktora – o echa Nagrody Nobla dla Jaroslava Seiferta.
O.F. – To trochę tragikomiczna sytuacja. W 1981 roku Seifert zaproponował mi przekazanie wszelkich praw autorskich naszemu wydawnictwu. Kiedy przedstawiłem tę propozycję,
szefowie powiedzieli: „No, tak... Seifert... ale kto go tutaj zna... i takie koszta przekładu...”.
Oczywiście w chwilę po opublikowaniu wiadomości o Nagrodzie Nobla ci sami ludzie zadzwonili do mnie z błaganiem, żebym natychmiast skontaktował się z Seifertem, bo oni teraz
są bardzo zainteresowani autorskimi prawami. Wiesz, tak mnie to zdenerwowało, że nie mogłem się opanować i strasznie ich skląłem, a potem napisałem wściekły artykuł do „Die Zeit”,
gdzie wyzwałem wszystkich niemieckich wydawców od głupców i ignorantów. Ostatecznie
udało mi się jednak wywalczyć, że w przyszłym roku nasze wydawnictwo opublikuje wybór z
poezji Seiferta, pod moją redakcją i w przekładach dwóch najlepszych niemieckich tłumaczy.
Nie natychmiast, na fali płytkiego, powierzchownego zainteresowania, ale w dwa lata od Nagrody Nobla, za to w starannym tłumaczeniu, bo Seifertowi nie zaszkodzi ten upływający
czas, natomiast bardzo zaszkodziłyby mu byle jakie, pospieszne przekłady. Nie chcę tu przemawiać jako agent reklamowy wydawnictwa Fischer, ale naprawdę w przypadku wartościowej literatury nie wahamy się nawet ponosić strat finansowych, byleby tylko zaprezentować
książkę, którą Niemcy powinni znać.
A.J. – Wspomniałeś tu przed chwilą o kłopotach z jakością przekładów. To jest – ku memu
zaskoczeniu – często powtarzający się motyw w moich rozmowach z czeskimi pisarzami. Czy
pozwolisz, że już na koniec spytam Cię o Twoje doświadczenia w tym względzie?
O.F. – Słuchaj, to jest naprawdę katastrofa. Niemieccy tłumacze nie są źli, ale żyją tu pod
wielkim naciskiem ekonomicznym, dostają niskie honoraria i żeby się utrzymać przy życiu
muszą tłumaczyć dużo i szybko. Oczywiście nie muszę ci wyjaśniać, jaki to ma wpływ na
jakość przekładu. Tu, widzisz, stoi na półce „Faust” Goethego. Tę książkę wydaną w Pradze
Otokar Fischer tłumaczył przez 15 lat, ale efekt jest taki, że niektóre liryczne pasaże brzmią
po czesku lepiej niż w oryginale (a znam na tyle dobrze niemiecki, że potrafię to ocenić). Żaden współczesny tłumacz niemiecki nie mógłby sobie pozwolić na tak długą pracę nad tekstem; on często nie jest w stanie zrobić sobie choćby miesięcznej przerwy, aby potem poprawić pierwszą wersję przekładu, ponieważ sytuacja zmusza go do tego, by natychmiast po wykręceniu z maszyny ostatniej strony tekstu wysłać go wydawcy. Ale musisz sobie uświadomić, że ten tłumacz jest tylko drobnym elementem taśmowej produkcji książek, bo np. w tym
roku na targach książki we Frankfurcie zaprezentowane zostanie 50 000 niemieckich nowości
i ok. 80 000 przekładów. To już brzmi jak fantasmagoria.
To też jest jeden z powodów mojej decyzji, by pisać po niemiecku i nie być zdanym na
tłumaczy. Zresztą nie jest to tylko problem czeskich pisarzy, bo podobnie wygląda sytuacja
przekładów ze wszystkich literatur słowiańskich.
A.J. – Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Marzec 1985
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VIKTOR FISCHL
(ur. 1912 r., w 1949 roku przyjął nazwisko Avigdor Dagan)

Po maturze w 1930 r. studiował prawo i socjologię na Uniwersytecie Karola. W 1939 r.
wyemigrował do Anglii, gdzie m.in. pracował w ministerstwie spraw zagranicznych czeskiego rządu emigracyjnego. Był bliskim współpracownikiem Jana Nasaryka. Po wojnie, do 1949
r. nadal pracował w służbie dyplomatycznej. W 1949 roku wyemigrował do Izraela i stał się
dyplomatą izraelskim (był m.in. ambasadorem Izraela w Polsce, a także Japonii, Birmie,
Norwegii, Jugosławii i Austrii).
Debiutował w 1933 roku i do 1946 r. opublikował wiele tomików poetyckich, lecz jego
powieść – „Pieśń o upokorzeniu” nie mogła się ukazać w kraju. Na emigracji opublikował
wiele powieści, zbiorów opowiadań i tomów poezji, po czesku, hebrajsku i angielsku. W Polsce nie drukowany.
Obecnie nadal mieszka w Izraelu, jest na emeryturze i poświęcił się całkowicie pracy literackiej.
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Jestem czeskim pisarzem i izraelskim dyplomatą; lirykiem i człowiekiem, który przez całe życie był blisko działalności politycznej
(Rozmowa Karela Hviždali z Viktorem Fischlem)
(Fragmenty)

K.H. – Jak się Panu powodzi?
V.F. – Dziękuję za zainteresowanie. Zdrowie dosyć mi dopisuje i każdego dnia coraz bardziej podoba mi się na świecie. Na świecie, nie świat.
K.H. – Co Pan robi?
V.F. – Piszę. Czy można sobie życzyć czegoś więcej?
K.H. – A pańskie sumienie?
V.F. – Jeśli akurat nie czytam gazet – a staram się to ograniczać do minimum – czuję się
świetnie.
K.H. – Czy nigdy Panu czegoś nie wypomina?
V.F. – Nie. Przede wszystkim przez tyle lat zdążyło się już do mnie przyzwyczaić, a ponadto jest dostatecznie mądre, by pozostawić tę pracę innym. O wyrzuty zawsze ktoś się postara.
K.H. – Co mógłby Pan o sobie powiedzieć, aby rozszerzyć suchą notkę biograficzną ze
słownika?
V.F. – Przede wszystkim, że jestem Viktorem Fischlem i Avigdorem Daganem – czeskim
pisarzem i izraelskim dyplomatą, lirykiem i człowiekiem, który przez całe życie był blisko
działalności politycznej. Tych pozornych przeciwieństw jest jeszcze dużo więcej i nie łatwo
mi zdecydować od czego zacząć. Chyba najpierw potrzeba trochę rodzinnej historii. A ponieważ urodziłem się w 1912 roku – na dwa lata przed pierwszą wojną i sześć lat przed powstaniem Republiki Czechosłowackiej – więc nie powinno dziwić, że jest to historia typowa
dla byłej monarchii austro-węgierskiej. Obydwaj moi dziadkowie mieszkali na pograniczu
morawsko-słowackim i w ich domach mówiło się językiem, który nie był niemieckim, ani
jidisz, lecz przedziwną, dziś już nieistniejącą mieszaniną tych języków. Z Holiča, gdzie urodził się mój dziad i ojciec, było zaledwie pół godziny jazdy rowerem do Hodonina, gdzie –
jak wiadomo – urodził się T.G. Masaryk. Wtedy jednak te dwa miasta dzieliła granica i moja
matka, pochodząca ze Skalicy, urodziła się już na Węgrzech. Oboje – ojciec i matka – chodzili do szkół węgierskich, ale ich krewni, mieszkający kilka wsi dalej, umieli już tylko kląć
po węgiersku. Znany, piszący po niemiecku poeta Albert Ehrenstein, przyjaciel Kafki, Broda,
Kokoschki i – o ile wielki Karl Kraus miał przyjaciół, to również jego przyjaciel – był stryjecznym bratem mojej matki. Dobrze go znałem i do dziś przechowuję listy, które pisał do
mnie w latach 30-tych.
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A jak to się stało, że urodziłem się w czysto czeskim Hradec Kralove? Życzyłbym sobie,
żeby wszystko dało się tak łatwo wytłumaczyć. W moim rodzinnym mieście były nie tylko
słynne zakłady produkujące pianina Petrof, ale też nie mniej słynna wtedy wytwórnia harmonii Pajkr. Ta właśnie fabryka, sprzedająca swe produkty na terenie całej monarchii, szukała
buchaltera znającego węgierski i zaproponowała mojemu ojcu – który odpowiedział na ofertę
prasową – pensję umożliwiającą mu założenie rodziny. W ten sposób przyszedłem na świat w
najbardziej czeskim Połabiu. Dwa lata później wybuchła wojna, ojciec – oficer rezerwy –
został powołany do armii, znalazł się na froncie serbskim i zaraz w pierwszych dniach odniósł
lekkie rany. Odesłano go wtedy na tyły, gdzie kierował administracją szpitala wojskowego w
Zagrzebiu; my przyjechaliśmy do niego i spędziliśmy tam całą wojnę. Tam też urodziła się
moja siostra, co jednak nie zrobiło z niej Chorwatki, a ja nawet zacząłem chodzić do chorwackiej szkoły. Potem znów wróciliśmy do Hradec Kralove, gdzie przez ten czas sąsiadka –
pani Hastrilková opiekowała się mamy pelargoniami, fuksjami i hiacyntami. Tata i mama
mówili już wtedy wyłącznie po czesku (po węgiersku tylko wtedy, gdy chcieli, żeby dzieci
ich nie rozumiały), ale mimo to nigdy nie byłem pewny, jaki właściwie był mój język ojczysty. Mama z pewnością więcej nauczyła się czeskiego ode mnie, niż ja od niej.
K.H. – A w jaki sposób stał się Pan czeskim poetą?
V.F. – Mój przyjaciel Jaroslav Dresler napisał, że podobnie jak Otokar Fischer, František
Gottlieb (a mógłby jeszcze dodać Hanusa Bonna i Jiřiego Ortena), stałem się „czeskim poetą
z wyboru”. Nie wiem, czy to cała prawda. Nie wiem, co by się stało, gdyby wtedy, przed I
wojną światową, zamiast fabryki harmonii szukała pracownika jakaś np. fabryka instrumentów dętych i gdyby mój tata zamiast w Hradec Kralove osiadł np. w Usti nad Łabą, albo w
innym mieście na terenach, które później nazwano Sudetami i gdzie właśnie produkowano
trąbki i puzony. Komunistyczni kulkurtragerzy, nim się mnie pozbyli, starali się mnie oczernić twierdząc, że chodziłem na niemiecki uniwersytet. Było to kłamstwo. Przyznam się jednak, że wielokrotnie myślałem, co by się stało, gdybym urodził się tylko sto kilometrów na
północ, co przecież nie było niemożliwe. W Trutnowie czy w Rumburku z pewnością nie
stałbym się czeskim poetą. Potrafiłbym powiedzieć wiele o pięknie języka czeskiego – choć
zrobił to za nas drogi memu sercu Pavel Eisner – ale dlaczego się w nim zakochałem i dlaczego mu się oddałem na całe życie, na to nie mam odpowiedzi, tak jak nie wiem, czemu spojrzałem w oczy kobiety, która potem stała się matką moich synów. Ja po prostu wierzę, że byliśmy sobie przeznaczeni.
K.H. – A Pański syjonizm?
V.F. – Ci sami komunistyczni dziennikarze, którzy tak kiepsko kłamali na temat moich
niemieckich szkół, mówili prawdę twierdząc, że zawsze byłem syjonistą. Od dzieciństwa
wpajano mi, że żydowskość nie jest czymś, czego się trzeba wstydzić, lecz przeciwnie – powodem do dumy. Już w gimnazjum przy każdej okazji przyznawałem się do narodowości
żydowskiej i choć spośród wszystkich żydowskich kolegów tylko dwóch tak postępowało, to
nie przypominam sobie, żeby mi to przyniosło ujmę w oczach nauczycieli czy kolegów. Zawsze byłem świadomym Żydem; jeszcze w czasie studiów zostałem redaktorem syjonistycznego tygodnika „Wiadomości Żydowskie”, a potem także parlamentarnym sekretarzem mniejszościowej Partii Żydowskiej, więc nie przypadkiem jeden z mych pierwszych tomików wierszy nazwałem „Hebrajskie melodie”.
Cała ta odrębność – nie wiem, czy to dobre słowo, ale nie potrafię znaleźć lepszego – nie
oznaczała jednak, że wychowywałem się i żyłem na uboczu, w jakimś duchowym getcie, bez
udziału codziennej rzeczywistości Czechosłowacji. Byłem wprawdzie redaktorem tygodnika
syjonistycznego, lecz jednocześnie korespondentem „Lidovek”, pisywałem też regularnie do
„Wyzwolenia Narodowego” i tuzina innych czasopism. Masaryk był dla mnie człowiekiem
światowego formatu, osobistością ponadnarodową i wywarł na mnie większy wpływ, niż ktokolwiek inny. Jego uczniowie, kontynuatorzy i komentatorzy – Emanuel Rádl, J.L. Hromád-
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ka, Jaroslav Šimsa, František Laichter i inni – należeli do moich nauczycieli i najlepszych
przyjaciół. W poezji był mi początkowo najbliższy Otokar Fischer, a potem – František Halas.
Nie było czeskiej książki, której bym łapczywie nie przeczytał, nie było czeskiej sztuki, której
nie musiałbym widzieć. Byłem wprawdzie sekretarzem Partii Żydowskiej, ale śledziłem czechosłowackie życie polityczne pilniej, niż wynikałoby to z moich obowiązków służbowych. A
jednocześnie – i to trzeba wyraźnie podkreślić – nie prowadziłem wcale podwójnego życia.
Moje zainteresowania żydowskie po prostu przeplatały się z zainteresowaniami czechosłowackimi, mieszały się i nawzajem dopełniały.
Nie było tu konfliktów czy przeciwstawnych interesów. W marcu 1939 roku wyjechałem z
Pragi z misją społeczności żydowskiej; miałem za zadanie przekonać władze brytyjskie, aby
udzieliły wiz siedemdziesięciu najbardziej zagrożonym syjonistom i umożliwiły im przeczekanie w Anglii do czasu, kiedy w myśl ówczesnych przepisów imigracyjnych, mogliby
otrzymać pozwolenie na wyjazd do Palestyny. Kiedy jednak wypełniłem swą misję, a Jan
Masaryk – którego poznałem wkrótce po przyjeździe do Londynu i z którym bardzo blisko się
związałem – zaproponował mi pracę w zagranicznym kierownictwie czechosłowackiego ruchu oporu, to nie namyślałem się ani chwili. Zostałem tak intensywnie wciągnięty w pracę
ministerstwa spraw zagranicznych, że choć po wojnie myślałem o wyjeździe do Palestyny, to
jednak bez trudu dałem się przekonać i przyjąłem posadę w ambasadzie czechosłowackiej w
Londynie, a potem w ministerstwie spraw zagranicznych w Pradze. Nie widziałem sprzeczności między swoją służbą Czechosłowacji a tym, że nigdy nie przestałem być syjonistą. I choć
wprawdzie życie w Palestynie wciąż było dla mnie celem ostatecznym, to jednak nie wiem,
czy byłbym w stanie ten cel osiągnąć, gdyby nie luty 1948 roku, śmierć Jana Masaryka,
wreszcie pewien fakt, który z punktu widzenia historii jest zupełnie pozbawiony znaczenia,
lecz dla mnie był szalenie ważny. Otóż w styczniu 1948 roku moja powieść „Pieśń o upokorzeniu” wygrała konkurs Europejskiego Klubu Literackiego. Mimo że była to całkowicie
apolityczna i liryczna powieść, po lutym 1948 roku komuniści wydali zakaz jej opublikowania.
W ten sposób nieświadomie pomogli mi rozwiązać jeden z najpoważniejszych problemów
życiowych. Bałem się wyjazdu z Pragi, bo wydawało mi się, że spowoduje on niemożność
robienia tego, na czym strasznie mi wtedy zależało – że nie będę mógł pisać, ponieważ żaden
język, choćbym nie wiem jak dobrze nauczył się nim posługiwać, nigdy nie wsiąknie we mnie
tak głęboko jak język czeski. Wtedy jednak po raz pierwszy jasno sobie uświadomiłem, że
zostając w Czechach też nie będę mógł pisać, a przynajmniej nie tak, jak bym chciał. Oczywiście o moim wyjeździe zadecydował cały szereg innych przyczyn, ale ta właśnie stanowiła
przysłowiową kroplę przepełniającą czarę. Ku memu zaskoczeniu, szczęściu i bezgranicznej
radości okazało się, że człowiek nigdy nie może zapomnieć tego, co naprawdę kocha. Czeszczyzna żyje we mnie nadal, pozostaliśmy sobie wierni do dziś, mimo że upłynęło już trzydzieści lat od chwili, gdy pożegnałem się z Pragą i przyjaciółmi: Františkiem Langerem,
Františkiem Halasem i innymi, spośród których już tylko garstka została przy życiu.
Tymczasem w maju 1948 roku powstało żydowskie państwo Izrael, a kiedy tam przyjechałem, okazało się, że mogę się na coś przydać – znów w ministerstwie spraw zagranicznych.
(...)
K.H. – Kierował Pan izraelskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Japonii i
Burmie, był Pan ambasadorem w Polsce, Jugosławii, Norwegii i Austrii, mieszkał Pan w Anglii, a obecnie – w Izraelu. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak – po tylu doświadczeniach życiowych – widzi Pan Czechy i Czechów?
V.F. – Więc najpierw Czechy. Ze wszystkich miast na świecie, jakie znam, Praga – oprócz
Jerozolimy – jest dla mnie miastem najpiękniejszym. Jeśli jest tu coś, do czego od czasu do
czasu tęsknię, to właśnie lasy, żółte od kaczeńców łąki, potoki o brzegach porośniętych nie-
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zapominajkami czy wioski, które starałem się opisać w „Pianiu kogutów”. Przyznam się też,
że miejsce, w którym Orlica wpada do Łaby jest mi droższe od wszystkich innych miejsc na
świecie. Świat jest cały piękny, ale – może wyjątkiem norweskich fiordów, które mnie rzeczywiście zafascynowały – nic nie jest w stanie zagłuszyć wspomnień o tym, co tu wymieniłem i co znam bardziej intymnie niż wszystko inne – równie piękne, a może jeszcze piękniejsze.
Trudniej powiedzieć, jak po tylu latach widziałem i widzę Czechów. Trudniej, bo nie
wiem, czy moje kryteria są jeszcze nadal obowiązujące i sprawiedliwe. Dla mnie bowiem
Czesi pozostali narodem Masaryka. Ale czy to prawda? Przecież od czasu mego wyjazdu z
Pragi wyrosło całe pokolenie, które nic nie wie o Masaryku, a to, czego nie można było całkowicie wymazać z historii, zna w sposób strasznie tendencyjny. Od narodu Masaryka oczekuję naturalnie czegoś innego niż od pozostałych narodów. Czesi na przykład wcale nie są
bardziej prowincjonalni niż choćby tacy Belgowie. Ale jeśli nadal są narodem Masaryka,
oczekiwałbym od nich więcej światowości. Więcej husytyzmu, a mniej szwejkowania. Nie
uzurpuję sobie prawa do krytyki czy do ferowania wyroków. Powiedziałem już wcześniej, że
wiem, iż nie mam takiego prawa. Pytał mnie Pan jednak, jak z dystansu widzę Czechów, a
odpowiedzią na to pytanie jest obraz, nie ocena. Widzę więc z tej odległości lat i mil przede
wszystkim naród nieszczęśliwy: ze stuletnią historią niewoli i podporządkowania różnym
panom, naród bardziej zrezygnowany, niż powinien być naród Masaryka i – myślę, że Halas
miał rację – naród trochę nieufny. Ale jednocześnie widzę naród niezwykle utalentowany i
nie mam wątpliwości, że jego wkładu w światową kulturę nie powstrzymają żadne bariery i
mury stworzone przez bezduszne reżimy. Coś niecoś z tego, co w ciągu ostatnich lat przeniknęło z Pragi z pilnie strzeżonych szuflad czeskich pisarzy, umacnia tę moją wiarę.
K.H. – Przypomina Pan, że w czasie wojny i później w Pradze był Pan bliskim współpracownikiem ministra spraw zagranicznych Jana Masaryka. Istnieją co najmniej trzy teorie na
temat śmierci Masaryka: zabójstwo, samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek. Ku której teorii
Pan się skłania?
V.F. – Napisałem o tym w ostatnim wydaniu „Rozmów z Janem Masarykiem”. Jeśli jeszcze potrzeba było czegoś, co rozwiałoby ostatnie wątpliwości, że Jan Masaryk został zamordowany, to takim czymś stało się oświadczenie Prokuratury Czechosłowackiej z 17.12.1969
roku.
Mówi się tam, że „Nie stwierdzono niczego, co świadczyłoby o tym, że Jan Masaryk został
zamordowany”. Do tej pory nic tu nie dziwi. Oczywiście możliwość zabójstwa musiała być
wykluczona, jeśli nie miała obciążyć konta władców w Pradze i w Moskwie. Dalej czytamy
jednak ze zdziwieniem, że „Z powodu znacznego dystansu czasowego od momentu popełnienia czynu, jak też z powodu niekompletnych materiałów ówczesnego śledztwa, nie można z
całą pewnością stwierdzić, czy chodziło tu o samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek.” W
tym miejscu nie tylko każdy prawnik, ale nawet każdy absolwent szkoły podstawowej musi
postawić sobie pytanie: od kiedy to nieszczęśliwy wypadek może być „czynem”? A nawet
analfabeta musiał się zdziwić, dlaczego materiały ówczesnego śledztwa są niekompletne? I
wreszcie szczyt wszystkiego: „Z pozostawionych śladów i uzyskanych dowodów wynika, że
Jan Masaryk w ostatnich chwilach swego życia we wczesnych godzinach rannych dnia 10
marca 1948 roku siedział lub chciał usiąść przy oknie swego mieszkania na drugim piętrze
Pałacu Czernińskiego w Pradze i – jak to miał w zwyczaju – bronił się w ten sposób przed
bezsennością. Wtedy właśnie zdecydował się nagle na popełnienie samobójczego kroku, albo
stracił równowagę i nieszczęśliwie wypadł przez okno. Obie wersje mają jednakowe oparcie
w zebranych w czasie śledztwa materiałach...”.
Hašek nie mógłby tego lepiej napisać. Jeśli nie był to najordynarniejszy dokument, jaki
wydała jakakolwiek prokuratura na świecie, to było to chyba najgenialniejsze „szwejkostwo”,
jakie znam.
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Nic nie mogło mnie bardziej przekonać, że było to morderstwo, jak właśnie to bezczelne i
idiotyczne wyjaśnienie przyczyn śmierci Jana.
(...)
K.H. – Czy śledzi Pan pracę swoich czeskich kolegów w kraju i zagranicą?
V.F. – Czytam regularnie wszystko, co piszą czescy autorzy (a ze słowackich – Mňačko)
mieszkający zagranicą, choć niektóre rzeczy znam tylko z przekładów. Teksty pisarzy krajowych docierają do mnie jedynie wtedy, gdy wyda je ktoś zagranicą.
Co z tego zapamiętałem i dlaczego? A więc Hrabala i Škvoreckiego – zwłaszcza dlatego,
że zazdroszczę im, iż mogli podsłuchać język pokolenia, którego ja już prawie nie znam. Z
tego samego powodu utkwił mi w pamięci Gruša (ale też i dlatego, że dla mnie – urodzonego
w Hradec Kralove – jest prawie niewiarygodne, że coś tak dobrego mogło urodzić się w Pardubicach). Dalej Filip – za oryginalność, Kundera, Kohout i Havel – za odwagę. Będzie mi
pewnie przykro, że na chwilę zapomniałem o kimś, o kim nie chciałbym zapomnieć.
K.H. – Co Pan napisał od czasu opuszczenia Czechosłowacji?
V.F. – Były to właściwie lata wypełnione po brzegi pracą dyplomatyczną i na bardziej
systematyczne pisanie mogłem się zdobyć dopiero w ostatniej dekadzie. Przez wcześniejsze
lata nagromadziło mi się tyle notatek i wrażeń, że jestem chyba najbardziej zapracowanym
emerytem na świecie. Piszę od rana do wieczora i robię przerwy tylko wtedy, gdy żona wypędza mnie na spacer. Może więc jeszcze coś napiszę. Dorobek ostatnich lat jest na razie niezbyt wielki, ale dobre i to: „Pianie kogutów” – liryczna powieść, którą wydano nie tylko po
czesku, ale też w przekładzie hebrajskim (dwa wydania, 30 tys. egzemplarzy) i niemieckim
(20 tys. egzemplarzy); „Rozmowy z Janem Masarykiem” (trzy wydania – ostatnie w 1973
roku, znów wyczerpane); „Pieśń o upokorzeniu” – liryczna powieść, wydana w przekładzie
hebrajskim (teraz częściowo ją przepracowałem i w tym roku wreszcie – po 32 latach – ma
być opublikowana po czesku); „Dom pod trzema skrzypcami” – zbiorek wierszy, przygotowany do druku; „Ulica pełna snów” – powieść, nad którą pracuję od siedmiu lat i która jest
wprawdzie skończona, ale chcę w niej jeszcze coś zmienić; „Moscow and Jerusalem” –
książka o stosunkach politycznych między Izraelem a Związkiem Radzieckim w latach 1947–
67 (pisana po angielsku, wydana w Ameryce); „Jewe of Czechoslovakia” – obszerna historia
czeskich Żydów w latach 1918–1948 (w dwóch pierwszych tomach umieszczono m.in. moje
artykuły, a trzeci tom – ok. 600 stron – redagowałem); ponadto skończyłem właśnie powieść
– wspomnienie z dzieciństwa – „Zegar z kukułką”.
K.H. – Pisze Pan po czesku?
V.F. – Tak. Wprawdzie mogę swoją prozę przetłumaczyć na nienajgorszy niemiecki czy
angielski, ale pisać nie potrafię inaczej niż po czesku. Tylko teksty polityczne piszę po angielsku. Po hebrajsku nigdy nie pisałem niczego poza urzędowymi dokumentami.
K.H. – Jak Pan ocenia swój wyjazd z Czechosłowacji z tak długiego, trzydziestoletniego
dystansu?
V.F. – Nigdy nie miałem wątpliwości, że podjąłem słuszną decyzję. Może tylko powinienem był wyjechać rok wcześniej, bo coś niecoś bym sobie oszczędził. Z drugiej jednak strony
straciłbym wielkie, praktyczne doświadczenie życiowe – życie (choć krótkie) w reżimie komunistycznym.
K.H. – Co Pan sądzi o oświadczeniu Bohumila Hrabala?
V.F. – Myślę, że Hrabal jest większym pisarzem niż człowiekiem. Zaraz jednak muszę do
tego dodać: po pierwsze – Hrabal nie jest w historii literatury pierwszy ani jedyny; po drugie
– nie mam prawa go osądzać dopóki sam nie udowodniłem, że lepiej zdałbym podobny egzamin.
K.H. – Czy chciałby Pan wrócić do Czechosłowacji?
V.F. – Nie. Ale chętnie pospacerowałbym sobie jeszcze kiedyś po Pradze i kilku innych
miastach i z radością pokazałbym coś niecoś moim synom czy wnukom.
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K.H. – Z powodu emigracji człowiek zwykle traci większość przyjaciół i musi nawiązywać
nowe kontakty. Jak Pan sobie z tym poradził?
V.F. – Nie mogę powiedzieć, żebym z powodu emigracji stracił większość przyjaciół. Do
dziś jeszcze koresponduję z kilkoma z nich. Na przykład z Františkiem Langerem aż do jego
śmierci utrzymywałem regularne kontakty listowne. Smutne natomiast, że moi przyjaciele
wymierają. To jedna z niewielu spraw, za które Husak nie ponosi odpowiedzialności. Ponieważ tyle czasu tułałem się po świecie, więc mam dziś przyjaciół w wielu krajach, a z niektórymi łączą mnie tak ścisłe więzy, jak z tymi, których znam od dzieciństwa. Przyznam się jednak Panu do czegoś: czeska piosenka do dziś jest mi droższa niż każda inna. Więc co roku na
Sylwestra spotykamy się z kilku przyjaciółmi, którzy podobnie jak ja przybyli z Czech do
Jerozolimy i śpiewamy sobie wtedy „Hercegowinę”, „Kolinie, Kolinie”, „Zielone gaiki” i
różne takie piosneczki. Jest nam wtedy dobrze.
K.H. – Czy ma Pan sny emigrantów?
V.F. – Mam zdrowy sen: rano zwykle nie przypominam sobie, czy i co mi się śniło. Pamiętam jednak kilka snów o Pradze. Zapisałem je w przygotowanym tomiku „Dom pod trzema skrzypcami”, w części zatytułowanej „Praskie spacery”. Tam je pan znajdzie.
Marzec 1980 – maj 1981
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JIŘI GRUŠA
(ur. 1938)

Po maturze studiował filozofię i historię na Uniwersytecie Karola. Od 1960 do 1969 roku
pracował jako redaktor prasy literackiej, a w latach 70-tych z konieczności wykonywał wiele
różnych zawodów. Z powodu swej działalności animatora niezależnego ruchu kulturalnego
był w kraju prześladowany i dwukrotnie więziony. W 1981 roku podczas pobytu na stypendium w USA został pozbawiony obywatelstwa czechosłowackiego.
W latach 60-tych opublikował w kraju kilka tomików poetyckich, natomiast jego powieści
ukazały się już w obiegu niezależnym i na emigracji.
W Polsce jego wiersze ukazały się w antologii „Drzewo rośnie zielono” (Warszawa 1963),
a jego proza m.in. w londyńskim „Pulsie” i w antologii „Bez nienawiści” (Krąg 1983).
Obecnie mieszka w Bonn (RFN).
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Nie przestałem być czeskim pisarzem
(Rozmowa z Jiřim Grušą)

A.J. – Debiutował Pan na początku lat 60-tych jako poeta, jednak największą uwagę
wzbudziły Pańskie powieści, powstałe już w latach 70-tych. Czy porzucił Pan całkiem poezję?
J.G. – Rzeczywiście, ostatni tomik wierszy wydałem w „Skoblu” chyba w 1973 roku. Była
to taka cieniutka książeczka, właściwie coś w rodzaju aneksu do tomiku opublikowanego
jeszcze oficjalnie. Nie przestałem jednak tworzyć liryki, a jedynie przestałem ją publikować.
Prozą natomiast zainteresowałem się wtedy, gdy stwierdziłem, że wielu nowych pomysłów
nie jestem w stanie ująć w formie wiersza. Dla mnie bowiem słowo poezja ma bardzo wąskie
znaczenie i np. większość z tego, co w Niemczech określa się tym pojęciem ja traktuję jako
aforystykę. Nie chciałem czegoś takiego pisać, milsza mi była proza. Zresztą nawet w swoich
powieściach staram się nie zarzucać technik poetyckich (zwłaszcza chodzi tu o stosunek do
języka), przeszedłem więc raczej od liryki do eposu.
Ale jak już powiedziałem nadal piszę wiersze, nie wiem tylko co z nimi zrobię. Być może,
kiedy będę starszy, dam sobie z tym spokój, choć jest równie możliwe, że kiedyś do nich
wrócę.
A.J. – W latach 60-tych pracował Pan jako redaktor prasy literackiej (Tvář, Sesity, Nove
knihy, Zitrěk). Jak dziś ocenia Pan czasopisma z tamtego okresu?
J.G. – To śmieszne, że choć wtedy byliśmy bardzo niecierpliwi i niezadowoleni, dziś już
inaczej na to patrzę. Lata 1960–69 to jedyny okres mojej „legalnej” działalności literackiej, a
ponadto ważne daty w historii naszej literatury współczesnej. Wie pan przecież, że po okresie
okupacji były zaledwie 32 miesiące krótkiego oddechu, bo już po lutym 1948 roku rozpoczyna się wielka masakra czeskiej literatury. Jednak wśród naszych ludzi pióra jeszcze w okresie
międzywojennym silne były tendencje lewicowe, socjalistyczne, dlatego też nowa władza
mogła się podeprzeć szeregiem znaczących autorytetów literackich; Nezval, Biebl, Olbracht,
Rezač – to pisarze, którzy dzięki swym utworom weszli na stałe do historii naszej literatury.
Dzięki ich poparciu nowa władza zyskała przynajmniej pozory legitymizmu, dlatego tym
ostrzej mogła się rozprawić z takimi pisarzami jak Zaviš Kaladra, Jan Zahradniček czy wielu
innymi (zwłaszcza katolickimi). Muszę z przykrością powiedzieć, że wtedy nie poruszyło to
niestety sumień większości naszych literatów. Dopiero kiedy w dwadzieścia lat później – w
1968 roku – obcy zwierzchnicy wystawili Czechom rachunek za ten traktat: za polityczną
głupotę i iluzje czeskiego społeczeństwa, dopiero wtedy wielu z tych ludzi zrozumiało, w
czym brali udział i co to w rzeczywistości oznaczało.
W sumie jednak lata 60-te – mimo wielu ograniczeń – był to okres dość urozmaicony, jakby „zakwas”, z którego wyrosło wiele postaw charakterystycznych dla współczesnej literatury
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czeskiej. Uważam więc, że był to pierwszy płodny okres w „czasach nieoczywistości” naszej
literatury.
A.J. – Potem przyszły lata 70-te. Czy od razu znalazł się Pan na indeksie, czy też władza
„dała Panu szansę”?
J.G. – Ja sam siebie od razu umieściłem na indeksie. Uniknąłem w ten sposób jakichkolwiek „dyskusji” z reżimem. Gdyby Pan przeczytał moje teksty, które publikowałem w „Tvářy”, „Sešitach” czy potem w „Zitřku”, zobaczyłby pan, że od początku byłem przeciwnikiem
kompromisów. Dlatego też natychmiast opuściłem scenę literacką i znalazłem sobie coś innego, w zupełnie innym zawodzie. Dzięki temu oszczędziłem sobie goryczy powolnych
ustępstw, powolnego wycofywania się z dotychczasowych pozycji, prób pogodzenia się z
losem czy też podejmowania zasadniczych decyzji „na raty”. Większość z moich kolegów
ostatecznie znalazła się w identycznej sytuacji, ale w gorszym stanie psychicznym. Ja od początku byłem przekonany, że taki stan rzeczy potrwa długo (choć może nie tak długo, jak się
okazało teraz) i że w związku z tym muszę się przygotować do życia w getcie, jak też do tego,
że pogrom w każdej chwili może się powtórzyć. To, co się stało nie było dla mnie końcem
iluzji na temat ulepszenia socjalizmu, ponieważ nigdy w socjalizm nie wierzyłem. Wydarzenia 1968 roku obserwowałem z pewną sceptyczną sympatią uważając, że byłoby dobrze, gdyby Czesi wywalczyli sobie prawo wyboru własnego sołtysa czy wójta, bo gra nie toczyła się o
nic więcej niż o prawo do rządzenia się we własnym kraju w sposób trochę bardziej zgodny z
tradycją naszych przodków.
Wracając jednak do pańskiego pytania chciałbym dodać, że do 1972 roku miałem możliwość pracy jako tłumacz w teatrze „Za branou” – do czasu zlikwidowania tego teatru. Tłumaczyłem tam m.in. „Antygonę”, Corneille’a itd. To był ostatni etap mojej działalności publicznej.
A.J. – Należał Pan do organizatorów i czołowych autorów wydawnictwa „Skobel” (Edice
Petlice). Co ta niezależna inicjatywa oznaczała dla Pana jako dla pisarza i obywatela?
J.G. – „Skobel” powstał praktycznie już na samym początku lat 70-tych – po honorowej
śmierci Związku Pisarzy (to jedna z ogromnych zasług Seiferta, że jako prezes Związku nie
poszedł na kompromis). W tym samym czasie dobiegał też końca proces samouświadamiania
moich kolegów – pisarzy. Wspomniałem już przed chwilą, że ja wcześniej podjąłem decyzję
zejścia że sceny literackiej – może również dzięki temu, że już w kwietniu 1969 roku dostałem wymówienie z redakcji i od razu zdecydowałem się na pracę „nieideologiczną” (najpierw
biuro reklamy, potem m.in. budownictwo i inne profesje – zakładowy psycholog, urzędnik
spółdzielni mieszkaniowej itp.). Około 1972 roku wielu innych pisarzy znalazło się w identycznej sytuacji. Można tu na marginesie powiedzieć, że w odróżnieniu do 1948 roku tym
razem czeska gmina literacka zachowała charakter i nowe porządki naprawdę musiały być
wprowadzane rękami literatów-policjantów.
Wracam jednak do tematu. Kiedy stało się jasne, że nie da się działać oficjalnie, zaczęliśmy się najpierw spotykać na czytaniu swoich utworów, w mieszkaniach przyjaciół. Ponieważ nie zmieściło się tam dużo ludzi, więc stopniowo postanowiliśmy wypożyczać sobie maszynopisy, aż wreszcie zdecydowaliśmy się robić z nich książki. Oczywiście wtedy nie przypuszczaliśmy, że ten pomysł tak się rozwinie, bowiem najpierw była to tylko samopomoc
(autor potrzebuje, aby rękopis wyszedł poza szuflady jego biurka). Okazało się, że można
istnieć bez mass-mediów.
Myślę, że w ten sposób zdobyliśmy doświadczenie, które być może kiedyś w przyszłości
przyda się Europie Zachodniej, bo jeśli się tu rozejrzeć, to widać jak ta kultura się „macdonaldyzuje”, jak masowo produkuje się bestsellery itd. Kiedy i na Zachodzie ukażą się „samizdaty” być może właśnie w ten paradoksalny sposób znów odrodzi się jedność Europy.
A.J. – A czy istnienie w takim getcie odbiło się w jakiś sposób na Pańskiej twórczości?
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J.G. – Ten wpływ był z pewnością pozytywny. Po pierwsze: znalazłem się poza tzw. życiem literackim, które ma oczywiście też i swoje dobre strony, ale jednak wiele złych. Wie
pan, ja debiutowałem w wieku 21 lat, miałem więc za sobą zaledwie około 7–8 lat działalności literackiej – czyli byłem dopiero na początku. Gdyby taka sytuacja zdarzyła się np. w 1929
roku, to Seifert, Holan i cała ta słynna generacja kończyłaby swoje życie publiczne po opublikowaniu drugiego tomiku, a następne byłyby już za granicą bądź w „samizdacie”. Co prawda
moje pokolenie wyraźnie zaznaczyło swoją obecność: uczestniczyliśmy w dyskusjach, mieliśmy swoje pisma, ale to nie było wszystko. Życie literackie ma bowiem swoje uroki (zwłaszcza to, które toczyło się do 1938 roku w wiedeńskich kawiarniach), lecz zmienia perspektywę
i prowadzi do pewnej izolacji. Ja zaś – znikając ze sceny – przestałem być tym Jiřim Grušą;
oczywiście, kiedy przyszedłem do kawiarni „Slavia”, każdy o tym wiedział, ale np. w zakładzie budowlanym nikt mnie nie znał (a jeśli już, to mówił sobie „Aha, znaczy on też, to ciekawostka!”). Zyskałem dzięki temu nowe doświadczenia: poznałem interesujących ludzi, dotarłem do środowisk, których wcześniej nie znałem i przeżyłem cały szereg przygód. W ten
sposób mój styl życia zmienił się z typowego europejsko-literackiego w raczej amerykańskoliteracki.
Ponadto praca w „Skoblu” umożliwiła mi poznanie własnych czytelników. Zdarzało się
np., że odwiedzał mnie w pracy ktoś, kto wcale nie był interesantem, a jedynie chciał porozmawiać o mojej książce. I taki czytelnik, który zadał sobie trud przepisania na maszynie mojego tekstu, był chyba ważniejszy niż ten normalny. Wcześniej bowiem przychodziło na wieczory autorskie wiele ładnych panienek, z książkami pod pachą, ale było jasne, że literatura
tak bardzo ich nie interesuje. Oczywiście to też przyjemne...
A.J. – O ile się nie mylę, wszystkie Pańskie powieści ukazały się już w „Skoblu”?
J.G. – Rzeczywiście. Wprawdzie jeszcze w „Sešitach” zacząłem pisać dłuższą prozę w odcinkach, ale nie udało mi się tam opublikować jej w całości. Później zresztą zostałem oskarżony o pornografię, ale wtedy jeszcze towarzysze nie opanowali wszystkich dziedzin życia i
jakiś instytut naukowy wystawił mi zaświadczenie, że jest to dzieło literackie, więc mnie nie
zamknęli. Mój przypadek trafił jednak do kartoteki i wtedy zapewne otrzymałem własnego
„referenta”, bo w kilka lat później aresztował mnie ten sam policjant.
Książkę dokończyłem dopiero w 1972 roku: był to mój debiut powieściowy – „Nimner”.
Właściwie wszystko, co do tej pory zrobiłem w prozie, powstało w Pradze; nawet tę ostatnią
powieść, która teraz właśnie ukazała się po niemiecku, dokończyłem na 4 dni przed wyjazdem z kraju.
A.J. – A jak w „Skoblu” wyglądała kwestia krytyki literackiej? Czy jest w ogóle możliwe
istnienie w samizdacie poważnej i szerszej krytyki?
J.G. – Oczywiście jest możliwe, ale kieruje się ona trochę innymi zasadami i rozwija się
bardzo wolno. Na początku pracy w „Skoblu” też mi się zdawało, że to jest niemożliwe.
Rozmawialiśmy o wadach życia literackiego, teraz zaś wypadałoby przejść do zalet. Jedną
z nich jest właśnie konfrontacja z utworami innych pisarzy i dokonaniami obcych literatur. Na
przykład polska literatura niemal całkowicie zniknęła z czeskiego życia intelektualnego i kiedy znacznie później czytałem Konwickiego, byłem zaskoczony wieloma podobieństwami do
tego, co znałem ze „Skobla”. Podobnie było z tekstami Kołakowskiego, które człowiek powinien znać. Niestety w pierwszym okresie istnienia „Skobla” – gdzieś do 1980 roku – z krytyką literacką było kiepsko. Oczywiście nie oznaczało to, że uważamy wszystkie teksty powstałe w obiegu niezależnym za dobre, trzeba jednak było znaleźć właściwą formę działalności krytyczno-literackiej. Myślę, że udało się to dopiero w ostatnich dwóch latach – przede
wszystkim dzięki pismu „Almanach krytyczny”. Jest to nowe zjawisko, ponieważ oznacza, że
literatura tworzona w niezależnym obiegu osiągnęła już taki stopień rozwoju, iż nie trzeba jej
tak kurczowo bronić, że sama jest w stanie to robić. Myślę, że ten nowy etap jest bardzo ważny, jeśli się weźmie pod uwagę, iż niestety samizdat ma przed sobą perspektywę długiego życia.
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Naturalnie jest jeszcze w kraju sporo „szarych stref”: np. Seifert wydawał najpierw w
„Skoblu”, a potem coś mu opublikowali oficjalnie. Podobnie było z Hrabalem, Šotolą, Mikulaškiem itd. – trzeba jednak pamiętać, że na ich „oficjalne” publikowanie miało bardzo wielki wpływ właśnie wydawanie w samizdacie. Jest to więc stale jeszcze żywy organizm, w którym wiele rzeczy może się zdarzyć. Z kolei samizdat stał się trwałym zjawiskiem naszego
życia kulturalnego i jego popularność – mimo niskich nakładów książek – wcale nie jest taka
mała. Proszę pamiętać, że w okresie międzywojennym ważne książki osiągały u nas 400–
1500 egzemplarzy nakładu, zaś bardzo dobrze recenzowane i sprzedawane powieści Čapka
miały nakład 3–4 tysięcy egzemplarzy, a przecież były znane i istniały w świadomości
społecznej. Trzeba się więc uwolnić od magii wysokich nakładów, bo to pozostałość po latach
50-tych. Nie jest to chyba zjawisko normalne, że takie pismo literackie jak „Literárni noviny”
miało kilkaset tysięcy nakładu! Oznacza to bowiem, że to pismo zastępowało inne,
nieistniejące.
Reasumując, uważam, że jest w samizdacie możliwe istnienie krytyki literackiej, ale nie
ekshibicjonistycznej. Ekshibicjonistyczny krytyk lewicowych salonów literackich nie ma tam
co robić, bo nie ma się gdzie produkować, nie ma się gdzie rozebrać. Natomiast krytyka
oparta na zasadach tomistycznych (tzn. najpierw uważne przeczytanie tekstu, potem logiczne
argumenty z pewną dozą szacunku wobec tego, co tekst prezentuje) jest jak najbardziej pożądana. Bardzo się cieszę, iż nie spełniły się nasze obawy przed „gettoizacją” naszej sytuacji, że
upieczemy się we własnym sosie i nie będziemy zdolni do analizy tekstów.
A.J. – Czy nie sądzi Pan, że jedną z przyczyn niedorozwoju krytyki był brak pisma literackiego?
J.G. – To chyba tylko częściowa prawda. Były już wcześniej próby stworzenia jakiegoś periodyku, które rzeczywiście się nie powiodły, bo każdy wolał robić własną książkę. Sądzę
jednak, że jest to dość charakterystyczne, bowiem przed założeniem pisma trzeba było pokonać właśnie te bariery psychologiczne, o których wspomniałem przed chwilą.
A.J. – Rozmawiamy już dość długo „na poważnie”, może więc dla odprężenia opowie Pan
coś pogodniejszego o życiu w kraju w latach 70-tych?
J.G. – Hm, to mnie pan zaskoczył... Rzeczywiście przeżyłem sporo zabawnych czy groteskowych przygód, nie chciałbym tu jednak opowiadać jakiejś story, bo przeważnie są one
zbyt osobiste...
Wie pan, lata 70-te to z jednej strony okres wielkich napięć egzystencjalnych (Niemcy
mówią tu dużo o bezrobociu, więc opowiadam im, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat 17 razy
zmieniałem nie tylko pracę, ale i zawód, a nigdy nie wiedziałem, co będę robił później – naturalnie nie było mowy o żadnym zasiłku), z drugiej jednak strony potrafiliśmy w gronie przyjaciół wytworzyć fantastyczną atmosferę. Wymyślaliśmy tysiące sposobów na to, by się spotykać, śmiać, zażarcie dyskutować, choć zdarzyło się, że ktoś nie przychodził na spotkanie i z
więzienia przysyłał swój „głos w dyskusji”.
Pamiętam, że krótko przed moim wyjazdem z Czech udało nam się zorganizować w domu
na południu kraju prywatny zjazd pisarzy. Była to dość trudna technicznie operacja: dowieźć
tam wszystkich, zakwaterować, nakarmić itd. W końcu wszystko się udało i siedzieliśmy w
ogrodzie pod ogromną 200-letnią gruszą. Był wspaniały dzień Świętego Wacława, cudowna
pogoda – a my w 30 osób dyskutowaliśmy, bawiliśmy się, śmialiśmy. Podszedł do mnie w
pewnym momencie Ludvik Vaculik i powiedział: „Popatrz na tych ludzi, gdyby mi ktoś o
tym opowiadał, to nie uwierzyłbym!”, a ja mu odparłem: „Wiesz, to tak fantastyczne, że chyba coś się musi stać”. I rzeczywiście, cztery miesiące później wyjechałem z Czech...
Ale było to ładne. Poczucie intensywności życia likwidowało nudę i szarość produkowaną
w naszych krajach. Udało nam się tworzyć antyentropijne wysepki, w których istniała przyjaźń. Tutaj bardzo mi tego brakuje, ponieważ to społeczeństwo jest zorganizowane na zupełnie innych zasadach: kalendarz, terminy itp. Ja się już tego chyba nie nauczę, choć prawdę
mówiąc nie bardzo tego żałuję.
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A.J. – W jakich okolicznościach zdecydował się Pan na emigrację?
J.G. – Wie pan, ja właściwie nie podejmowałem takiej decyzji. Kiedy wypuszczono mnie z
więzienia, straciłem nawet tę komiczną pracę, którą do tej pory wykonywałem i znalazłem się
w zawieszeniu. Na dodatek byłem już teraz pod stałą kuratelą moich „referentów”, utraciłem
więc resztki wolności. Wcześniej np. mogłem jeszcze spokojnie zostawić rękopis na biurku,
teraz zaś nie było już o tym mowy. Śledztwo w mojej sprawie stale trwało, a co więcej – usiłowano mnie „podłączyć” do jakiejś afery gospodarczej w firmie budowlanej, w której wcześniej pracowałem. Znalazłem się więc w dość ciężkim położeniu i nie bardzo wiedziałem co
robić. Po drodze do letniego domu zatrzymałem się w mieście Stara Boleslav, które dla Czechów ma takie znaczenie jak dla Polaków Częstochowa i miałem nadzieję, że otrzymam jakiś
znak, dzięki któremu podejmę decyzję. Wróciłem do domu i w dwie godziny później znalazłem w skrzynce zaproszenie do Ameryki. Stwierdziłem, że w tej sytuacji muszę to zaproszenie przyjąć. Tak też zrobiłem, ale policja odmówiła mi paszportu i myślałem, że na tym sprawa się skończy. Wkrótce jednak pojawił się „referent” z prośbą, żebym złożył jeszcze jedno
podanie, ponieważ ta odmowa była ponoć pomyłką. Oczywiście wiedziałem, że mogę zostać
pozbawiony obywatelstwa, postanowiłem jednak przyjąć to ryzyko i pojechać. Nie wiem, czy
pan tam kiedyś był, ale to duże wrażenie – opuścić zaśnieżoną Pragę i po kilku godzinach lotu
zobaczyć na dole światła Nowego Jorku. Byłem całkowicie zdecydowany na powrót do kraju,
ale tuż przed wyjazdem dostałem od żony telefoniczną wiadomość o aresztowaniu wielu moich przyjaciół. W tej sytuacji postanowiłem trochę zaczekać w Europie, lecz nim podjąłem
ostateczną decyzję przyszedł list, że zostałem pozbawiony obywatelstwa (mniej więcej na
tydzień przed moim planowanym terminem powrotu). Znalazłem się więc w Niemczech bez
obywatelstwa, bez papierów.
A.J. – I co Pan tu robi?
J.G. – Najpierw pilnowałem psa, bo zaproponował mi to pewien znajomy dziennikarz, który wyjechał akurat na urlop. Otrzymałem azyl bez kłopotów, ale ponieważ trudno żyć bez
obywatelstwa poradzono mi, abym wystąpił o niemieckie. Wcześniej sporo tłumaczyłem z
literatury niemieckiej, dlatego w „uznaniu zasług” otrzymałem obywatelstwo. Jestem więc
niby u siebie w domu...
Dostałem też stypendium, dzięki któremu miałem możliwość zajęcia się pracą literacką.
Opublikowałem do tej pory cztery książki, m.in. studium o Kafce, przekład „Listów z więzienia” Havla, pracuję więc dość intensywnie. Oczywiście nie jest łatwo, bo po pierwsze straciłem swoich czytelników, po drugie zaś doświadczenie ludzi z naszych krajów nie zawsze jest
tu mile widziane; my nie mamy już bowiem złudzeń, oni zaś twierdzą, że wprawdzie istotnie
było nam ciężko, ale socjalizm to jest coś zupełnie innego itd. Ponadto moja proza jest niestety trudna do tłumaczenia i wiele czasu muszę poświęcić na korekty i dyskusje z tłumaczami, a sam na razie nie jestem w stanie przekładać własnych rzeczy, choć nad tym pracuję. Nie
mogę się jednak skarżyć, bo przyzwyczaiłem się do gorszych sytuacji, a życie tutaj ma wiele
zalet (choćby tak podstawowe jak to, że mogę rozłożyć całą pracę na biurku czy zadzwonić
do swojego wydawcy, albo że widać to, co już zrobiłem). Chociaż więc moja emigracja to
przypadek, bo gdyby nie urzędowa decyzja władz z pewnością byłbym w kraju, jednak w
sumie tego nie żałuję. Miłosz też powiedział kiedyś, że największą jego przygodą było rozstanie z krajem. Ja dzięki wyjazdowi wiele rzeczy zobaczyłem z innej perspektywy, w innym
świetle – czasem nawet bardziej prawdziwym; rozwiało się wiele moich iluzji. Nie przyjdzie
już wprawdzie do mnie człowiek, który nie tylko przeczytał, ale i przepisał moją książkę, mogę jednak na przykład dostać list od jakiegoś niemieckiego czytelnika. Muszę się z tym pogodzić, a także z tym, że pozbawiono mnie nie tylko obywatelstwa, lecz również przyjaciół i
środowiska, w którym się wychowałem. Mimo wszystko jednak nie przestałem być czeskim
pisarzem.
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A.J. – Wspomniał Pan o trudnościach w tłumaczeniu Pańskiej prozy. Ze znanych mi rzeczy najtrudniejsza jest chyba powieść „Ankieta personalna” (Dotaznik), która jednak obok
powieści Milana Kundery (z kolei dość łatwych w przekładzie) należy do najlepiej sprzedawanych czeskich książek zagranicą. Czy może Pan wyjaśnić ten paradoks?
J.G. – No, to mi pan zadał pytanie... Rozumiem powody prostoty stylu Kundery, bo jeśli
autor chce tutaj, aby go czytano, to nie może pisać zbyt trudno. Ja nigdy wcześniej o tym nie
myślałem, zresztą „Skobel” też nas tego nie uczył; czytelnik, który zada sobie trud przepisania książki, potrafi ją też przeczytać. Nie chcę jednak zmieniać swojego stylu, nie wiem
zresztą czy bym potrafił. Milan Kundera pisze inną literaturę niż ja, ma też inne doświadczenia. Ja z chęcią czytam jego książki, bowiem jest to pisarz odwołujący się do świetnej tradycji
literackiej, pisarz á theze, o encyklopedystycznym zacięciu. Ja nie odważyłbym się wprowadzać eseistyki do swojej prozy, a to właśnie stanowi fundament jego powieści. Oczywiście nie
twierdzę, że to źle, ale dla mnie to rzecz nie do pomyślenia. To inna klawiatura. Dla mnie
detal jest absolutnie najważniejszy, Kundera zaś to opowiadacz, który jak z rękawa wyciąga
historyjki, pyta publiczność, jakiego chce zakończenia, lecz po wesołym i tak dodaje smutne,
a potem to jeszcze raz odwraca. To wspaniała tradycja, ale nie moja. Ja raczej byłem takim,
który chodził po dworach i śpiewał. Więc nie opowiadaczem, lecz minezengerem. Oczywiście wymaga to innego rodzaju tekstu.
Wracając jeszcze do Milana Kundary uważam, że to bardzo ważne, co on robi. Podziwiam,
że jest w stanie zainteresować zachodniego czytelnika. Niektórzy czescy koledzy zarzucają
mu, że wyklucza Rosję z Europy, że upraszcza itd., ale trzeba pamiętać, że tutejszy czytelnik
wychował się na komiksach. Więc Kundera rysuje mu te komiksy i wpisuje tam w „dymku”,
że Polska, Czechy, Węgry, państwa bałtyckie itd. to nie jest Rosja, że kiedyś były to całkiem
interesujące kraje...
Kundera ponadto trzyma się tradycji oświeceniowej, wywodzi się z pokolenia, dla którego
socjalizm stanowił ważną ideę i koniec tej wiary stanowi istotny problem. Dlatego jest tutaj
dobrze rozumiany. No, a poza tym to świetny pisarz.
Jeśli zaś chodzi o przekłady, to mnie samego dziwi, że „Ankietę” przetłumaczono na tyle
języków, zwłaszcza, że niektóre fragmenty były prawie nieprzetłumaczalne. Myślałem, że
książka najlepiej trafi do Niemców i Austriaków, ale okazało się, że lepiej się przyjęła w Stanach. Dlaczego? Nie wiem.
A.J. – Tłumaczył Pan wcześniej m.in. Kafkę i Rilkego. Czy jest to tradycja literacka, do
której jako pisarz by się Pan przyznał?
J.G. – Nie, z pewnością nie Kafka, choć tłumaczyłem jego opowiadania i napisałem o nim
książkę. Przekłady Rilkego – jego rytm i konstrukcja metafory – bardzo wzbogaciły moje
pisanie, ale to chyba wszystko. U Kafki od początku fascynował mnie barokowy charakter
jego twórczości – o czym mało się mówi, potem jednak mój stosunek ograniczył się jedynie
do chłodnej obserwacji, ponieważ nie bardzo mogę znieść niektóre cechy tej literatury (np.
zupełnie obcy jest mi sado-masochizm występujący zwłaszcza w korespondencji, czy antyseksualizm lub teoria zagrożenia ze strony kobiet itd.). Zresztą wiele cech jest wspólnych dla
całego tego strasznego pokolenia, które zmieniło historię ludzkości (Lenin i Hitler też są z tej
generacji). Zdecydowanie więc nie uważam Kafki za swego mistrza, choć fascynuje mnie
fenomen praskiego życia literackiego tamtych lat.
A.J. – A wobec tego jaka literatura jest Panu bliska?
J.G. – Wie pan, ja lubię wielu, bardzo różnych pisarzy. Od szeregu lat na przykład podoba
mi się Stendhal, podobnie La Croi czy inni, nieencyklopedystyczni pisarze francuscy, ale też
poezja staroczeska. Po prostu u wielu różnych pisarzy fascynuje mnie coś innego, jakaś jedna
rzecz.
A.J. – Chciałbym teraz spytać, jak Pan ocenia współczesną literaturę czeską, która przecież
istnieje w różnych obiegach.
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J.G. – Ja myślę, że nie są nawet ważne obiegi, ten podział polega bowiem na czymś innym.
Trzeba oddzielać „literaturę” tworzoną przez „literackich referentów” i pisarzy-policjatów od
prawdziwej literatury. Jest przecież wiele wspaniałych talentów literackich absolutnie nieprzystosowanych do życia, muszą więc one utrzymywać kontakty z urzędnikami, bo inaczej
by pomarły. Taki na przykład Hašek dziś nic by nie napisał, bo od razu by go zamknęli z paragrafu 213 za pasożytnictwo. Ja takim ludziom nie bardzo mam za złe współpracę z reżimem. W końcu talent pisarski pochodzi od Boga, a dobre zachowanie nie jest koniecznym
warunkiem uprawiania literatury, bowiem inspiracją do pisania może być jak wiadomo –
wiele ciemnych miejsc ludzkiej duszy (jak choćby u Kafki). Prawdę mówiąc, niestety chyba
w żadnym innym zawodzie nie znajdzie pan tylu kanalii i awanturników, łatwo więc pisarza
szantażować. Oczywiście używam tu pojęcia „policjant literacki” w sensie umownym – to po
prostu faceci przygotowujący materiał dla agencji reklamującej pseudo-świat, nierzeczywistą
rzeczywistość. Ich pisanie jest więc adekwatne do roli, jaką spełniają. Wszystko zaś, co leży
poza tą granicą (choć czasami musi się z nią stykać) jest skomplikowanym polem jedynej,
niepodzielnej literatury. Często się przecież zdarza, że niezwykle porządnego człowieka, który stale uczciwie wydawał tylko poza zasięgiem cenzury i niczym się w życiu nie zhańbił,
przebije „stara szmata”, która już pięć razy narobiła w portki i dziesięć razy oświadczała, że
zrobiła to, czego nie zrobiła (bądź odwrotnie), ale która napisze genialną książkę. W tym złożonym organizmie literackim samizdat pełni rolę wentylatora, który w ogóle umożliwia ruch,
dzianie się. Również literatura emigracyjna stanowi część tego samego organizmu, z tym, że
oczywiście wielu pisarzy emigracyjnych staje się jednocześnie współtwórcami kultury tego
kraju, w którym żyją. Czy sądzi pan na przykład, że Kundera – który jest dziś cenionym we
Francji pisarzem – tak bardzo żałuje, że w kraju nie spływają na niego oficjalne splendory?
Albo czy ja zazdroszczę memu koledze ze studiów i z akademika, który dziś pisze rocznicowe
bzdury (choć wiem, że tak nie myśli lub przynajmniej nie myślał) tego, że on dziś przesiaduje
w klubie pisarzy w Pradze? Mój Boże, to ja już wolę być tutaj!
A.J. – A co Pan sądzi o współczesnych dokonaniach waszej literatury?
J.G. – Może kiedyś okaże się, że to był jeden z najpłodniejszych okresów. Nie wiem, jaka
będzie przyszłość, czy nie zatłuką moich kolegów z kraju, ale obecnie – po raz pierwszy od
czasów Karola IV – literatura czeska stała się trwałym składnikiem europejskiej sceny literackiej, mimo tak trudnych warunków. Została utrzymana kontynuacja procesów zapoczątkowanych w latach 60-tych i to też jest niezwykłe osiągnięcie, podtrzymujące pamięć historyczną Czechów.
A.J. – Chciałem pana jeszcze na zakończenie spytać o samopoczucie tutaj, na emigracji,
ale właściwie już Pan na to wcześniej odpowiedział...
J.G. – Tak, no na początku nie było łatwo; miałem typowe sny emigranta: zdawało mi się,
że spełniło się moje pragnienie i wróciłem do kraju, ale okazywało się, że nie mam żadnych
papierów i już się stamtąd nie wydostanę. To było okropne. Nie mogę powiedzieć, żeby tu był
raj, żebym był bardzo szczęśliwy, myślę jednak, że znak, jaki otrzymałem od Opatrzności w
Starej Boleslavi, w sumie okazał się dobrym znakiem.
A.J. – Bardzo Panu dziękuję.
Luty 1985
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VILÉM HEJL
(ur. 1934 r.)
Po maturze nie mógł ze względów politycznych podjąć studiów. W latach 1953–54 więziony za „udział w nielegalnych organizacjach”. Z konieczności wykonywał wiele różnych
zawodów. W latach 60-tych i 70-tych pisał m.in. scenariusze do filmów krótkometrażowych
oraz słuchowiska radiowe, a także tłumaczył z angielskiego i polskiego. Jego debiut powieściowy ukazał się jednak dopiero w 1966 r. – „Przestępstwa zebrane Vladimira Hudca”, a trzy
następne powieści opublikowano już na emigracji. W Polsce znany tylko z radiowej dramatyzacji powieści „Godzina astrologów” (1975).
W 1978 roku opuścił Czechosłowację i obecnie mieszka w Monachium (RFN).
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Czułem się zbyt stary, aby nadal w kraju tracić czas...
(Rozmowa z Vilémem Hejlem)

A.J. – W latach 60-tych spotkało Pana wiele krzywd: więzienie, uniemożliwienie podjęcia
studiów itp. Jak dziś wspomina Pan ten okres i czy można powiedzieć, że przyniósł on Panu
coś pozytywnego?
V.H. – Te krzywdy może nie były tak straszne, bo byłem zbyt młody (policja aresztowała
mnie w wieku 19 lat, ale było to już po śmierci Stalina i reżim stracił wtedy na chwilę pewność siebie, więc stał się mniej brutalny niż wcześniej), lecz mimo to dobrze poznałem ten
okres i nigdy go nie zapomnę. Nie potrafię jednoznacznie określić, czy marksizm-leninizm
odpychał mnie bardziej jako prymitywnie uproszczony światopogląd, namiastka religii pół- i
ćwierćinteligentów, czy też jako punkt wyjścia totalitarnych praktyk, jednak w końcu nie ma
to zbyt wielkiego znaczenia, bo nie da się tych spraw oddzielić. Pamiętam arogancję ignorantów, rozbestwienie małych stalinków, zwycięskie parady pychy, zawiści i nienawiści;
wiem też – już wtedy wiedziałem, bo nie mógł tego nie dostrzec każdy, kto nie był ideologicznie zaślepiony – do jakich rezultatów to prowadziło. Przypominam sobie również początki różnych karier, które dziś z powodzeniem rozwijają się w Pradze, a czasem z nie mniejszym powodzeniem także na emigracji. Właściwie wspominam to wszystko niechętnie (a
raczej samo mi się to przypomina, wbrew mej woli), bo któż chciałby pamiętać o więzieniu.
Mam tu na myśli nie tylko więzienie w sensie dosłownym, ale cały ten system poniżania godności człowieka i obrażania zdrowego rozsądku. Wszystko to razem tworzy dziś dla mnie
szary, bezkształtny amalgamat, który ocieka krwią i sypie w oczy błotem.
Niedawno skończyłem pięćdziesiąt lat. W tym wieku człowiek zaczyna już wspominać
swoją młodość, ale czy starczy panu, jeśli powiem, że nie tylko roku, lecz nawet miesiąca mej
młodości nie chciałbym przeżyć na nowo?
Pyta pan, czy przyniosło mi to coś pozytywnego. To tak, jakby pan pytał, co pozytywnego
mogłaby mi przynieść jakaś epidemia. Człowiek może się jedynie cieszyć, że przeżył ją w
jako takim zdrowiu.
A.J. – Pańska pierwsza (i jedyna w Czechosłowacji) książka ukazała się dopiero w latach
1966–67. Czy wcześniej próbował Pan coś publikować?
V.H. – W 1961 roku napisałem nowelę „Brama tryumfalna”, która wszędzie się podobała,
ale której nikt nie miał odwagi wydać. Wreszcie zdobyli się na to w czeskobudziejowickim
wydawnictwie „Rúže” – tam sporo się wtedy dało robić np. wydano „Pierścień madonny
trzebońskiej” Seiferta – ale kiedy książka została już wydrukowana, cenzura powiedziała nie.
Było to w 1966 roku.
Więcej szczęścia miałem gdzie indziej. Według moich scenariuszy zrealizowano 60–70
filmów krótkometrażowych, kilka radiowych programów literackich, słuchowisk radiowych i
telewizyjnych dramatyzacji. Ponadto sporo tłumaczyłem.
58

A.J. – Wróćmy może jeszcze do czasów wcześniejszych. Jaka była pańska droga do literatury?
V.H. – Kto tak jak ja został politycznie napiętnowany (siedziałem wprawdzie krótko, ale
policja nie mogła sobie darować zawodu, jaki sprawiło jej sądownictwo, więc odbijała sobie
na mnie jak mogła), ten nie miał szans na studia (dopiero w 1968 roku, w ramach rehabilitacji, przyjęto mnie na uniwersytet, ale naturalnie nie zagrzałem tam długo miejsca), ani na sensowną pracę (w ankiecie personalnej zawsze znajduje się pytanie: Czy był karany? Kiedy? Za
co?). O dziwo jednak dało się żyć wykonując wolny zawód. Często było to dość kiepskie życie, ale jednak.
Gdzieś w drugiej połowie lat 50-tych zacząłem dorywczo pisywać recenzje wydawnicze,
choć nie przyszło mi do głowy, że rozpoczynam wykonywanie „zawodu mego życia”. Mogę
szczerze powiedzieć, że już pod koniec gimnazjum miałem niezłą orientację w literaturze
czeskiej i światowej, jednak najbardziej interesowało mnie prawo, historia i filozofia, czyli
dziedziny, w których w komunistycznym reżimie miałem najmniej szans. Pod koniec lat 50tych miała w naszym kraju miejsce wielka czystka, podczas której straciłem pracę, a potem
odwiedziłem około dwustu różnych instytucji, z pięćdziesiąt razy wypełniając tę samą ankietę, ale nigdzie nie chcieli mnie nająć, „czjort znajet” dlaczego, jak mówili radzieccy ludzie
wskazując na jedyne, dobrze poinformowane źródło. Kiedy w końcu udało mi się gdzieś zaczepić, obraziła się tamtejsza organizacja partyjna, więc znów mnie wyrzucili. Na pytanie
Lenina „Co robić” – odpowiedziałem sobie wtedy epigramem Goethego, który brzmi:
„Możesz wadzić się z losem, skoro jest ci wrogi,
Lecz się zabawką nigdy nie stań w jego dłoni.
Rozsądek nakazuje byś sam mu ustąpił,
Jeśli w uporze swoim nie chce zejść ci z drogi.”
Tak oto jedno z moich zajęć dodatkowych stało się głównym źródłem utrzymania. Przezornie dałem sobie wbić do dowodu osobistego pieczątkę „wolny zawód”; policja mi to „puściła”, bo zapewne nie bardzo wiedziała, co z tym fantem zrobić, a na szczęście nigdzie nie
sprawdzała.
Pisałem więc własne teksty, recenzje wewnętrzne i stopniowo ten prowizoryczny zawód
zaczynał mi się coraz bardziej podobać. (Czyli: to, kim jestem, stanowi zasługę partii). W
wolnym zawodzie człowiek rzeczywiście był relatywnie najbardziej wolny, nie musiał brać
udziału w zebraniach związkowych, jednomyślnych głosowaniach, socjalistycznych zobowiązaniach, pierwszych majach, weryfikacjach itp.: był też wolny od ewentualnych konsekwencji
otwartego odrzucenia tego kretyńskiego rytuału. Ponadto rzeczywiście mniej więcej od roku
1963 powoli zaczęło się ocieplać. To, czego zaledwie przed rokiem czy kilkoma miesiącami
nie wolno było jeszcze grać, emitować czy publikować, nagle przestało napotykać poważniejsze przeszkody. W radiu moi przyjaciele wymyślili „strategię milimetrową” tzn. codziennie
choć parę milimetrów dalej niż wczoraj. Z milimetrów szybko powstały metry, a później mile: już przed Praską Wiosną było u nas bardziej swobodna atmosfera niż w ówczesnej Polsce.
W takiej sytuacji nawet porażki, jak ta z „Bramą triumfalną” (która, nawiasem mówiąc, nigdy
nie została opublikowana, ale jeśli starczy czasu, to być może do niej powrócę), traktowałem
po sportowemu.
A.J. – Lata 1968–69 to okres Pańskiej największej aktywności społecznej. Czy mogę prosić o Pańską ocenę tych lat? Co dla Pana osobiście oznaczała Praska Wiosna i jej upadek?
V.H. – Tak, brałem w tym wszystkim udział. Na początku kwietnia 1968 roku zostałem
członkiem, a później kierownikiem komisji informacji klubu K-231, który skupiał więźniów
politycznych z lat 1948–68. Uczestniczyłem też w działalności Towarzystwa Praw Człowieka
(przetrwało do lata 1969 roku) i proponowano mi nawet kierowanie jego sekcją wydawniczą.
Oczywiście nie miałem najmniejszych iluzji na temat KPCz i przeważającej większości jej
członków, ale nie można było nie wykorzystać takiej szansy. W końcu to nie my przyłączyliśmy się do komunistów, lecz de facto oni do nas, odkryli bowiem rzeczywistość i poznawali
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ewidentne prawdy, które my znaliśmy już 15, 20 lat wcześniej. Nie potrafili jednak przekroczyć własnego cienia. Niech pan sobie wyobrazi, że jeszcze w 1968 roku wielu z tych „postępowych” i „reformistycznych” (czy nawet „demokratycznych”) komunistów pisało o tzw.
„deformacjach” to jest – w ich rozumieniu – o „terrorze, który uległ degeneracji i zwrócił się
przeciw przedstawicielom obozu rewolucji”, przez co wyraźnie dawało do zrozumienia, że
inny terror nie byłby dla nich nie do przyjęcia. Dlatego właśnie powstał połowiczny „Program
Akcji KPCz”, czy równie niezdecydowany „Dekret o rehabilitacji sądowej”. W polityce nie
ma jednak niczego definitywnego i realnie rzecz biorąc istniały dość obiecujące perspektywy
na przyszłość. Niestety, ci „postępowi” komuniści nie potrafili bronić ani kraju, ani własnego
systemu politycznego, więc 21 sierpnia 1968 roku doszło do okupacji, potem skapitulowano
w „protokółach moskiewskich”, zalegalizowano „tymczasowe rozmieszczenie” wojsk rosyjskich na terytorium Czechosłowacji, a ukoronowaniem wszystkiego był podpis Dubčeka pod
rozporządzeniem o zastosowaniu środków wyjątkowych po ogólnokrajowych demonstracjach
protestacyjnych 21 sierpnia 1969 roku (choć Dubček był już wtedy tylko przewodniczącym
parlamentu).
Smutny koniec. Mimo wszystko nie żałuję niczego, co robiłem w czasie Praskiej Wiosny i
szkoda tylko, że nie udało mi się zrobić więcej. Muszę jednak powiedzieć, że nawet wtedy
wcale nie było tak łatwo; z wyjątkiem kilku wpływowych komunistów nie było w ówczesnym kierownictwie partyjnym entuzjastów prawdziwej praworządności w kraju, o jaką walczyliśmy. – Nawet wśród tzw. „postępowych” komunistów, nie wyłączając tych, którzy później znaleźli się na emigracji.
A.J. – Do 1978 roku mieszkał Pan w Czechosłowacji. Jak Pan ocenia sytuację kultury w
latach 70-tych? Czy mógł Pan publikować oficjalnie?
V.H. – Lata 70-te, to najpierw posierpniowy, zwłaszcza kulturalny opór, w najróżniejszych
formach i trwający dłużej niż się uważa. Na razie jednak za wcześnie, by o tym mówić szczegółowo. Potem przyszły ciężkie czasy przed Kartą 77, która po prostu musiała powstać, bo
już dawno „wisiała w powietrzu”. Karta powstała dzięki posierpniowemu zbliżeniu opozycji
demokratycznej i wykluczonych z partii komunistów, ale też dlatego, że w tym zatęchłym
powietrzu nie dało się już oddychać. Po Karcie 77 przynajmniej wszystko było jasne.
Jeśli o mnie chodzi, od końca 1969 roku publikowałem wyłącznie pod obcymi nazwiskami
i pod pseudonimami (czy mi pan uwierzy, że dziś z trudem mógłbym sobie przypomnieć, co
opublikowałem pod jakim nazwiskiem? Człowiek żyjący w państwie policyjnym musi po
prostu tak wychować swą pamięć!). Napisałem też trzy powieści: „Zasada sporu”, „Czas
astrologów” i „Ex officio”, które różnymi drogami przesłałem do Kanady i Szwajcarii.
Gdyby pan chciał spytać, czy w ten sposób nie zamykałem sobie drogi do ewentualnego
publikowania w przyszłości w kraju, to odpowiedziałbym, że ta droga i tak była już zamknięta. Ja wiedziałem, czego mogę oczekiwać od policji, ona zaś wiedziała jak to ze mną
jest, więc mogłem liczyć na wydanie moich książek w Czechosłowacji tylko wtedy, gdyby
bez kłopotów mogły ukazać się u nas reedycje wszystkich książek opublikowanych przez
oficyny emigracyjne. Co w siedem lat po moim wyjeździe wcale nie jest bardziej prawdopodobne.
No, a kiedy zawisły mi nad głową dwa śledztwa i miałem do wyboru więzienie lub emigrację, powiedziałem sobie, że w wieku czterdziestu czterech lat jestem jeszcze wystarczająco
młody, żeby zagranicą zaczynać życie od początku, ale zbyt stary na to, aby nadal w kraju
tracić czas.
A.J. – Tłumaczył Pan m.in. także literaturę polską. Co Pana do tego skłoniło?
V.H. – Język polski poznałem ze starego podręcznika gramatyki i z lektur, a także dzięki
słuchaniu polskiej Wolnej Europy. Polska zawsze mnie interesowała; zaczęło się to jeszcze w
połowie lat gimnazjalnych i od tego czasu do dziś trwa moje zainteresowanie polską kulturą,
historią i współczesnością. Proszę nie traktować tego jako zdawkową uprzejmość, bo natural-
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nie mógłbym wyliczać wszystko, co mi w Polsce przeszkadza i na co patrzę krytycznie, ale
znacznie dłuższa byłaby lista tego, co w pańskim kraju mnie pociąga czy wręcz fascynuje.
Chętnie bym z panem o tym pogawędził w praskiej „Slavii” czy w którejś z kawiarenek w
Alejach Ujazdowskich, ale ponieważ chyba nie nastąpi to w tym roku, dokończę odpowiedź
na pańskie pytanie.
Tłumaczyłem przede wszystkim dla redakcji literackiej radia: głównie Andrzejewskiego,
Mrożka, Szaniawskiego, Słonimskiego – te nazwiska mogę sobie od razu, po 20 latach przypomnieć. Na emigracji recenzuję dla czechosłowackiej Wolnej Europy polską literaturę historyczną i politologiczną, a także artykuły z takich pism jak „Kultura”, „Zeszyty Historyczne”,
„Zeszyty Literackie”, „Aneks”, „Puls”, „Kontakt” itd.
A.J. – Słyszałem, że był Pan w Polsce bohaterem jakiejś „afery”. Czy można prosić o
szczegóły?
V.H. – Bohaterem? Raczej przedmiotem, ale za to trzykrotnie. Całkiem przypadkowo zostałem praskim korespondentem tygodnika „Ekran” i już chyba po drugim materiale opublikowanym przez to pismo, praskie władze interweniowały w Warszawie. Potem Polskie Radio
zrealizowało jedno moje słuchowisko – ta sama reakcja. Na dodatek nasza służba bezpieczeństwa zaczęła mi grozić, że moje warszawskie honoraria stanowią „zagraniczne konto dewizowe” i straszyła mnie jakimś kryminalnym paragrafem, bo to dla nich wygodniejsze niż proces polityczny. W tej sytuacji przekazałem całe moje „konto dewizowe” na odbudowę Zamku
Królewskiego w Warszawie. Po raz trzeci historia powtórzyła się z „Czasem astrologów”, ale
już tym razem rewolucyjna czujność i baczność nie pozwoliły posunąć się sprawom zbyt daleko.
A.J. – Pozwoli Pan, że na koniec spytam, w jaki sposób znosi Pan pobyt na emigracji?
V.H. – Skoro tak długo, bez większej szkody na mym zdrowiu psychicznym, znosiłem realny socjalizm, to czemu miałbym źle znosić emigrację? Nie twierdzę oczywiście, że jestem
nią zachwycony; pod koniec 1969 roku po kilkumiesięcznym pobycie na Zachodzie wróciłem
do Czechosłowacji, a ostatni raz wyjechałem z kraju do Austrii w połowie sierpnia 1969 roku
i stale nie chciałem emigrować, bo miałem nadal nadzieję, że ludzie z tzw. dubčekowskiego
kierownictwa mają trochę honoru i że choć będą zmuszeni do wielu ustępstw, to jednak dojdzie do jakiejś „kadaryzacji”. Tymczasem wszystko ułożyło się inaczej, więc w dziesięć lat
po 1968 roku zdecydowałem się na opuszczenie kraju i nie żałuję tej decyzji. Opublikowałem
tu trzy powieści, napisałem setki artykułów i uwag – w pięciu językach – a w tym roku w
Toronto ukaże się moja książka „Raport o zorganizowanej przemocy”, która sama byłaby w
stanie nadać sens mojemu wyjazdowi. Napisałem tę książkę wspólnie z historykiem Karelem
Kaplanem i jest to porządnie udokumentowana, czterystustronicowa systematyczna praca na
temat roli służby bezpieczeństwa i sądownictwa w dyktaturze komunistycznej w Czechosłowacji, obejmująca okres od upadku praworządności po 1945 roku, poprzez przygotowania i
technikę uchwycenia przez komunistów absolutnej władzy w kraju, aż do początku lat 80tych. W kraju nie mógłbym nigdy takiej książki napisać. Oprócz pracy w Wolnej Europie
(Broadcast Analysis Department) piszę wiele komentarzy politycznych i artykułów na tematy
kulturalne; pracuję też nad zbiorem esejów. W sumie – czego można chcieć więcej? Szkoda
tylko, że czasu jest tak mało, tak mało...
A.J. – Serdecznie Panu dziękuję.
Marzec 1985
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Nigdy nie byłem marksistą...
(Rozmowa Karela Hviždali z Vilémem Hejlem)
(Fragmenty)

(...)
K.H. – Chciałbym spytać, co w człowieku zmienia emigracja, jakie w nim budzi pytania,
uczucia, pragnienia?...
V.H. – W sierpniu 1978 roku przylecieliśmy z żoną do Wiednia. Samolotem, bo nie
chciałem przejeżdżać – pewnie po raz ostatni w życiu – przez południowe Czechy. Wkrótce
potem spotkałem niemal wszystkich przyjaciół, których nie widziałem od 9–10 lat. Pierwsze
wrażenie: większość wyglądała młodziej niż przy naszym ostatnim spotkaniu. W kraju starczyły dwa – trzy lata, by sobie uświadomić, jak bardzo ktoś się postarzał.
Następne wrażenie: jak łatwo po tylu latach odnowić stare kontakty. Tylko na początku
trzeba było stracić z pół godzinki na rzeczową wymianę informacji o tym, co każdy z nas robił, ale potem jakby wcale nie było tych dziesięciu lat przerwy. Przeważnie. Później inne
spotkania: na przykład z X.Y., który już rzekomo nie rozumie po czesku i nie chce posługiwać się tym językiem. (Moją wygłoszoną po czesku – uwagę, że jest to wada umysłu bądź
charakteru, zrozumiał, lecz nie zareagował). Albo z rodziną, w której dzieci nie potrafią mówić po czesku i dziwią się, jakim to językiem posługuje się ten gość z „Tschechei”. Albo z
nowoupieczonymi Niemcami, Austriakami czy Szwajcarami, bezkrytycznie wysławiającymi
nową ojczyznę z fanatyzmem, jaki pamiętam z lat 50-tych, kiedy to członkowie partii i
związku młodzieży w podobny sposób wielbili Związek Radziecki. Albo „spotkania z historią”, to znaczy nie z pamiątkami wydarzeń (tych zawsze poszukiwałem), lecz z ludźmi, którym zatrzymał się kalendarz – czasem w roku 1968, a czasem w 1948, a czasem jeszcze
wcześniej.
Nie sądzę natomiast, by różne doświadczania życiowe mogły być powodem rozpadu
przyjaźni. Nie znam żadnego przypadku, by tak się stało.
Problem tkwi gdzie indziej i sam pan dobrze o tym wie. Człowiek przybywa na emigrację
z nadzieją, że tu, gdzie nie istnieją znane nam ograniczenia charakterystyczne dla realsocjalistycznego reżimu – czyli te ograniczenia, które sprawiają, że praskie getto nonkonformistów przeważnie zmuszone jest do życia w defensywie – spotka nie tylko wolne życie intelektualne, ale też bujne i krytyczne. Nie jest to niestety regułą. Często ci, którzy po prostu
przenieśli się do nowego podnajmu politycznego i są wierni swym panom, całkowicie rezygnują z własnych kryteriów – o ile kiedykolwiek je mieli. Wtedy oceny dokonuje się tylko z
jednego punktu widzenia: czy coś zostało napisane „z właściwych pozycji” – czyli znana nam
już z Pragi „kamasutra”. Często bardziej liczy się wzajemna sympatia kolegów niż obiektywne wartości ideowe czy artystyczne. I tak oto mamy wśród emigrantów pisarzy, filozofów i
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naukowców, których dzieła długo przetrwają nasze czasy, a obok nich głośno i bezczelnie
pokrzykują grafomani, których wypociny byłyby za słabe nawet dla dzisiejszej Pragi. Niech
pan do tego doda wielkopańskie, pogardliwe osądy tych „zintegrowanych”, którzy z jakąś tam
emigracyjną hołotą nie chcą mieć nic wspólnego, oraz tandetną wyniosłość snobów w miniaturowych wieżyczkach z kości słoniowej (na dodatek ta kość słoniowa przeważnie jest
sztuczna).
Nigdy nie byłem marksistą, bo równie nie do przyjęcia była dla mnie praktyka marksistowskiego reżimu, jak i jego ideologia pragnąca zredukować wszystko do kilku uniwersalnych schematów, ukształtować wszystko na jedno kopyto i objaśnić cały świat za pomocą
tuzina prawideł. Tym bardziej staram się ustrzec od wszelkich uproszczeń dziś, kiedy mam 46
lat i trochę doświadczeń życiowych. Jest po prostu tak, że wśród emigrantów mamy osobistości, które odgrywałyby ważną rolę w kulturze i polityce nawet znacznie liczniejszych narodów oraz – obok nich – istoty przypominające tego jąkałę z anegdoty, który nie dostał się „na
spikera” do radia, bo nie miał le-le-legitymacji partyjnej.
No, a prócz emigracji politycznej mamy też całkiem zwyczajną emigrację ekonomiczną,
choć można by dyskutować na temat motywów. Nawiasem mówiąc, czy zauważył pan, że im
ktoś jest bardziej „zainteresowany” i im mniej byłby skłonny do powrotu (oczywiście w
przypadku, gdyby reżim upadł i my moglibyśmy wracać do kraju, by tam pracować), ponieważ jest tu związany z różnymi grupami interesu, a ponadto jego rodzina nie potrafiłaby się
już w kraju porozumieć; a więc, że właśnie ci ludzie, którym już właściwie na Czechosłowacji nie zależy (czasem w cztery oczy powiedzą o tym wprost), są z reguły najbardziej radykalni i „bojowi”?
(...)
K.H. – Oświadczając, że nie był Pan nigdy marksistą, bo obce było Panu redukowanie
świata do kilku uniwersalnych prawd, w sposób oczywisty podkreśla Pan zachodnie tradycje
naszego kraju. Myślę, że najlepiej sformułował to Milan Kundera w wywiadzie opublikowanym 19.01.1979 roku w „Le Monde”, gdzie powiedział: „Ja należę do Zachodu, lgnę do jego
wątpiącej i pytającej natury, ale przeraża mnie, że kretynizm pewności otacza go już ze
wszystkich stron i grozi zagładą. Ani rosyjscy dysydenci, ani rosyjscy marszałkowie nie wątpią w światowe posłannictwo swej ojczyzny. Rosja, choćby nie wiem jak cierpiała, nie zginie.
Patrząc na nią Zachód będzie mógł ujrzeć twarz przyszłości, pełną pustki. W Pradze już dziś
mógłby zobaczyć teatr własnej egzekucji!”. W tej wypowiedzi Kundera chyba po raz pierwszy przedstawił aktualny problem Czechosłowacji jako uniwersalny problem Europy. Czy nie
sądzi Pan, że właśnie to jest naszym głównym zadaniem?
V.H. – Najpierw kilka wyjaśnień. Z wywiadu Kundery znam niestety tylko to, co cytuje
pan w swoim pytaniu. Wydaje mi się jednak, że pan upraszcza mówiąc, iż jako niemarksista
wyznaję zachodnie tradycje. Czy pańskim zdaniem marksizm jest wschodni, a nie zachodni?
O ile mi wiadomo, ani Hegel, ani Marks nie byli Rosjanami. Marksizm przyszedł do Rosji z
Zachodu, a nie odwrotnie, i to dwa razy: najpierw jako ideologia, a potem w zaplombowanym
wagonie.
Inne zastrzeżenie mam do braku informacji na temat rosyjskiej opozycji, jaki wykazuje
Kundera umieszczając marszałków i dysydentów w jednym zdaniu. Opozycja rosyjska jest
niezwykle zróżnicowana i uważam za niewybaczalną obrazę przypisywanie całej opozycji
wielkorosyjskich, imperialistycznych celów.
Kundera nie jest także wcale pierwszym, który rozumie problem czeski czy czechosłowacki w szerszym, europejskim kontekście. Czy mam przypominać Palackiego i Masaryka, albo
międzywojenne artykuły Čapka i Peroutki lub współczesne nam postaci Erazima Koháka i
Pavla Tigrida? Sześć pierwszych nazwisk, które przyszły mi na myśl, a jednocześnie sześć
znaczących interpretacji naszego miejsca w Europie i naszego stosunku do totalitaryzmu.
Václav Černý, który również powinien się tu znaleźć, pyta gdzieś, czy „jeszcze umiemy czy-
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tać książki”. Pytanie bardzo na miejscu, bo nasz problem jako problem Zachodu znajdzie pan
choćby w „Cudzie” Škvoreckiego. Jak to więc jest z tym priorytetem Kundery?
Nasz problem jako problem Zachodu można i trzeba rozumieć też i inaczej: kogo na Zachodzie powinien ostrzec nasz los, to znaczy wcześniejsze iluzje naszych polityków na temat
Kremla, a naszych intelektualistów – na temat komunizmu, Leninii. W kraju – po zapłaceniu
znanej ceny – już to na szczęście nie istnieje, ale czy tutaj nam wierzą? Czy wierzą nam, to
znaczy: czy mogą się zgodzić z tym, że wielu z nas tutaj, jak i znaczna część ludzi w kraju,
pragnie czegoś innego niż troszkę zreformowanego modelu komunizmu?
Kto tutaj naprawdę chce znać realia krajów podporządkowanych radzieckiej hegemonii?
Kto w ogóle bierze pod uwagę istnienie innej opozycji niż socjalistyczna?
W czasie zeszłorocznej wizyty Jana Pawła II w Polsce komentator austriackiej telewizji
powiedział, że „po wojnie Polska obrała socjalistyczną drogę rozwoju”. Czy on naprawdę
nigdy nie słyszał o pakcie Ribbentropp-Mołotow, o Katyniu, o perfidnej zdradzie Powstania
Warszawskiego, o pohitlerowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku, w którym Armia
Czerwona więziła polskich żołnierzy podziemia, o przedwyborczym terrorze i wyborczych
fałszerstwach po wojnie? Plebiscyt, jakim była pielgrzymka papieska po prostu nie odpowiadał ustalonym koncepcjom i wyobrażeniom.
Kiedy w lutym 1977 roku profesor Patočka stwierdził, że Zachód zaczyna być zmęczony
Kartą 77, miało to związek z faktem, że opozycja na Wschodzie jest dla wszystkich niewygodna. Pół biedy dopóki jest na tyle mała i nieznacząca, by starczyło zbyć ją jakimś uprzejmym frazesem i charytatywnym głupstwem. Jednak Karta, a przede wszystkim Polska, wymykały się z tych wąskich ram.
Istnieją koncepcje oparte wprawdzie na całkowitej fikcji, lecz w swej istocie aż brutalnie
realistyczne. Taką właśnie służebną fikcją jest twierdzenie o niemal wyłącznie socjalistycznym charakterze opozycji na tzw. Wschodzie. Wtedy bowiem nie ma wątpliwości co do tego,
że tamtejsze rządy są całkowicie legalne, ponieważ w zasadzie posiadają socjalistyczny charakter i mają poparcie większości, więc można z nimi bez skrupułów rozmawiać jak z normalnymi partnerami politycznymi i gospodarczymi. Opozycji przecież nie chodzi o nic więcej
jak o nieznaczne korekty aktualnego stanu rzeczy.
Tę sympatyczną harmonię nieprzyjemnie narusza stwierdzenie, że dzięki realnemu socjalizmowi jest u nas zdyskredytowany być może każdy model socjalizmu. Najmłodsi obywatele,
którzy brali udział w prawdziwych wyborach skończą w tym roku w maju 52 lata. Skąd więc
bierze się pewność, że większość naszych obywateli pragnie socjalizmu? Przecież równie
możliwe, że w wolnych wyborach, z nieograniczoną kampanią wyborczą, mogłaby uzyskać
większość alternatywa niesocjalistyczna.
To naturalnie hipoteza i nie próbuję jej udowodnić; nie mam możliwości. Podobnie zresztą
brakuje dowodów na przeciwne twierdzenie. Przypomnę tylko, że w krajach, gdzie socjaliści
mają nieporównanie bardziej pozytywny bilans niż w Czechosłowacji, tj. w Austrii i Szwecji,
uzyskują oni w wyborach zaledwie ok. 50% głosów. No i są to rzeczywiście wybory, a nie
referendum na temat systemu społecznego. W dodatku w Austrii są to często głosy nie na
partię, lecz na Bruno Kreisky’ego.
Tak, to prawda, że powinniśmy razem robić wszystko, aby Zachód poznał, jak się naprawdę u nas rzeczy mają. W końcu to, co Zachód uczyni dla nas, uczyni też we własnym interesie, a jeśli pomoże sobie, pomoże też i nam.
(...)
K.H. – Proszę wybaczyć, lecz chciałbym jeszcze uprecyzyjnić wcześniejsze pytanie. Mówiąc o zachodnich tradycjach miałem na myśli tradycje wątpienia, podważania ustalonych
wartości, a priorytet Kundery widzę w tym, że mówi Francuzom czy Niemcom: popatrzcie
uważnie na Czechosłowację, a zobaczycie początek własnego końca...
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V.H. – Obawiam się, że jednak się nie zgodzimy. Widzę w zachodnich tradycjach znacznie
więcej niż tylko sceptycyzm i nie wiem, czemu miałoby się rewidować pojęcia kultury i cywilizacji europejskiej, będących syntezą żydowskiej i chrześcijańskiej misji duchowej oraz
greckiej filozofii i rzymskiego prawa. Gdyby charakter Zachodu tworzył już tylko sceptycyzm, to Zachód nie musiałby wypatrywać swego końca u sąsiadów, bo znalazłby go u siebie.
K.H. – Co Pan sądzi o oświadczeniu Bohumila Hrabala?
V.H. – Pyta pan o Hrabala? Odpowiem pytaniem: a czemu właśnie o Hrabala? Dlaczego
akurat Hrabal stał się prototypem? Złożył to głupie oświadczenie, aby mógł publikować w
kraju, bo przecież nie chodziło o nic innego. Za granicą i tak mógł wydawać: po czesku i w
przekładach, ale o tym się nie mówi i nie bardzo wiem czemu, bo należy to do sedna sprawy.
Przecież on nie zrobił nic innego niż na przykład Šotola czy Holub. A nie wiadomo dlaczego
zapomniano inne kapitulacje, jak choćby Fuksa czy Wericha. Czy przypomina pan sobie Radoslava Brzobohatego w filmie „Wszyscy dobrzy rodacy”? On za przebaczenie zapłacił partii
inną główną rolą w całkowitym negatywie „Rodaków” – „O morawskiej ziemi”. Jak długo
można tak wymieniać? I wcale nie mówi się o latach 50-tych, o ówczesnych przewrotkach ani
o rewolucyjno-chiliastycznej, obrazoburczej i linczującej wściekliźnie literatów, którzy ani
trochę nie pozostawali w tyle za prokuratorami i sędziami.
W 1956 roku na zjeździe pisarzy tylko Seifert, Kaplický, Mňačko, Školaudy i Hrubin
upomnieli się o więzionych pisarzy, inni zaś milczeli, choć około dwudziestu ich kolegów
siedziało w więzieniach, niektórzy zaś nawet zostali straceni (Záviš Kalandra) lub popełniali
samobójstwo (Konstantin Biebl). Hrabal w tym czasie ciężko harował jako robotnik. Albo na
przykład do jakiej memory-hole wpadły odmowy interwencji w sprawie więzionego Jana
Beneša i to jeszcze w 1967 roku? Często sam siebie pytam, kiedy różnym ludziom zaczyna
się kalendarz.
Trochę wiem, w jakich okolicznościach doszło do oświadczenia Hrabala. Oczywiście nie
było to przyjemne. Tym bardziej że Hrabal – gdyby był bardziej znany w świecie – bez wątpienia należałby do kandydatów do Nagrody Nobla. Nie jest to jednak najważniejsze, bo Hrabal to wielki pisarz, podobnie jak Nezval był wielkim poetą. Hrabal wszak nie napisał nic, co
choćby w przybliżeniu dało się porównać z „Odą do Stalina” Nezvala. Dlaczego tworzy się
bądź podtrzymuje opinie (celowo lub mimowolnie), że z przypadkami kolaboracji intelektualistów z reżimem totalitarnym spotykamy się dopiero po sierpniu 1960 roku? Czy jest to
jakiś „rok zerowy” naszej historii?
A wracając do samego Hrabala... Nie można zapominać, że niemal od pięćdziesiątki wiódł
całkowicie proletariackie życie i zapewne nie pozostało to bez śladów. Nie mam tutaj akurat
tekstu jego oświadczenia, ale doskonale je pamiętam. Hrabal mówi tam, że będzie głosował
na kandydatów Frontu Narodowego, ponieważ są to wspaniali ludzie, którzy nie wstydzą się
dosiąść do jego stolika w knajpie w Kersku – pamięta pan? Albo jest to okrutna i wyrafinowana ironia, albo z pisarza przemawia sproletaryzowana dusza podobna do chłopa z czworaków dumnego, że odezwał się do niego łaskawie pan Franz z zamku.
Hrabal kiedyś pisał o „utożsamianiu z dołami”. Czy nie realizuje tego takim postępowaniem? Mówię o tym, bo we wspomnianym oświadczeniu następuje później akapit o „chłopcu
ze sztandarem”, którego Hrabal widział wychodzącego z stadionu „Slavii” i rozmawiającego
z tym sztandarem; z tuzinkowego kibica piłkarskiego stał się on dla Hrabala fenomenem kulturalnym, godnym wzmianki w kontekście wspomnianych posłów z Kerska i własnej kapitulacji.
Klucza szukałbym w latach, gdy Hrabal pracował w hutach, stalowniach czy składnicach
makulatury. Odwrotną stroną proletaryzacji jest zapewne pragnienie sukcesu, uznania, tzn.,
żeby książki wychodziły nie tylko w Paryżu, Toronto, Monachium, Rzymie czy Londynie, ale
przede wszystkim w Pradze. Ale może po prostu na stare lata chciałby mieć trochę spokoju?
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Jaki to system i kto konkretnie spowodował katastrofę życiową, która odcisnęła na Hrabalu
głębsze i mocniejsze piętno niż się wcześniej zdawało?
Dziś, o ile mi wiadomo, Hrabal jest bardzo samotny. Przyjaciele się go nie wyrzekli, lecz
on przestał do nich przychodzić. Zresztą o czym mieliby rozmawiać? Czy potrafi pan sobie
wyobrazić dialog mężczyzn, z których jeden wczoraj siedział przy stole z jakimś Ivanem
Skalą czy Janem Kozákiem, a drugi spędził ten dzień na przesłuchaniu lub w aresztanckiej
celi?
(...)
K.H. – Czy miał Pan sny emigrantów?
V.H. – Rozczaruję pana. Właściwie tylko taki, że jechałem tramwajem przez most Legii na
lewy brzeg Wełtawy, rewizor obejrzał mój zurichski bilet i spytał, gdzie wsiadłem. Kiedy mu
odpowiedziałem po niemiecku, że koło Muzeum Narodowego, skinął głową i więcej się mną
nie interesował.
(...)
Maj 1980

66

JAROSLAV HUTKA
(ur. 1941 r.)

Po przerwaniu nauki w szkole rzemiosł artystycznych poświęcił się działalności koncertowej – od 1966 roku występował jako śpiewający poeta. Nagrał w kraju dwie płyty długogrające z własnymi aranżacjami starych morawskich pieśni ludowych. Pisał też książki dla dzieci. W 1977 roku odebrano mu status półprofesjonalnego muzyka i zakazano publicznych występów. Kilka jego książek ukazało się już tylko w obiegu niezależnym i na emigracji. W Polsce nie tłumaczony.
Wyjechał z kraju w 1978 roku i mieszka obecnie w Holandii.
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Rzeczywiście czasem się obawiam, że gdybym wychował się tutaj,
to byłbym pewnie jakimś tym komunistą
(Rozmowa Karela Hviždali z Jaroslavem Hutką)
(Fragmenty)

(...)
K.H. – Jak się Panu powodzi?
J.H. – Rozpoczęcie nowego życia w obcym kraju prowadzi do wielu głębokich refleksji, z
którymi nie ma się z kim podzielić. Człowiek traci środowisko, o które się opierał i nawet
jeśli było to podświadome, to i tak tkwił w tym klucz do wyrażania świata i do obrony przed
nim. Gdybym jeszcze stale miał ojczyznę w Czechach i nie był na emigracji, lecz na długiej
wycieczce, to miałbym już napisany obszerny dziennik podróży, bo w krótkim czasie udało
mi się przejechać ogromny kawał świata. Napisałbym pewnie wiele lepszych lub gorszych
opisów miast i charakterystyk narodów i wydawałoby mi się, że jestem ważny. No, ale nie
piszę, tylko uczę się słówek...
Dzienniki podróży to wprawdzie opisy obcych krajów, lecz przesycone są duchem własnego kraju; dopiero owo własne miejsce podsuwa motyw, sposób i sens pisania. Ja tego nie
mam, ale nie straciłem tego przekraczając granicę. Miejsce to – tę ścianę, na przeciw której
się gra – straciłem już w Czechach i to był jeden z powodów wyjazdu. Opuściłem Czechy,
żeby znaleźć inną ojczyznę, bo dotychczasowa przestawała już nią być. Jestem stale w podróży. Czekam, aż odnajdę język i aż zniknie uczucie, które nawet tutaj mnie prześladuje: że ten
świat jako całość nie jest wiele wart. Odjeżdżałem z totalitaryzmu do demokracji, lecz prawdę
mówiąc tamto nie było prawdziwym totalitaryzmem, a to nie jest prawdziwą demokracją,
mieszczuch natomiast z obu stron podpiera Żelazną Kurtynę.
K.H. – W łonie naszej emigracji uważany jest Pan za tego, o którym się mówi: „no, tak, on
jest rozczarowany emigracją!” Jakie jeszcze przeżył Pan nieprzyjemne zaskoczenie, a jakie
przyjemne?
J.H. – Mówiąc całkiem szczerze zaskoczyło mnie moje własne niedoinformowanie.
Ucieczka z ciasnej przestrzeni Czechosłowacji to wielka ulga, która jednak wkrótce mija i
znika, jak miejsce, które człowiek opuścił. Po chwili każdy zaczyna rozumieć coś, czego nie
brał pod uwagę: że stał się uzależnionym cudzoziemcem, że wiele spraw przestało być oczywistymi i że trzeba próbować w ciągu krótkiego czasu nadrobić wszystko to, nad czym tam
pracowało się przez całe życie i co odziedziczyło się po przodkach. Tutaj każdy znów staje
oko w oko z samym sobą, w zmienionych warunkach i nigdy nie jest się pewnym rezultatów
tego spotkania. Emigracja to droga trudna, samotna, dla wielu ludzi tragiczna. My, biali Europejczycy, przenosimy się na szczęście tylko w obszar innego języka pozostając nadal w
kręgu bliskiej nam cywilizacji, ale sytuacja nieeuropejskich uciekinierów jest naprawdę
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straszna; oni nie mają prawie żadnej szansy bycia równouprawnionymi obywatelami i to tylko
dlatego, że pochodzą z zaniedbanych czy zniszczonych krajów, o które mocarstwa już od
stuleci ciągną losy.
Pańskie pytanie mogłoby sugerować, że emigracja to coś jednorodnego, co potrafi jednym
rozumem i jednym okiem spojrzeć z góry na niezadowolonego, zuchwałego balladzistę. Tymczasem emigracja to tylko zbiorowisko rozproszonych i na wpół zagubionych jednostek.
Emigracja to nie pozycja bojowa, lecz nieszczęście. Wielu emigrantów ze wszystkich krajów
hoduje w sobie z rozpaczy obraz ojczyzny, a ci mówiący po czesku hodowcy wściekają się na
mnie za moje poglądy. Wiem, psuję bajki i kradnę biednym dzieciom karmelki. Ale na lekcji
historii nie je się słodyczy i powinna ona raczej służyć jako wychowujący horror. A chyba też
powinien się już znaleźć jakiś sensowny historyk, który wreszcie zaprezentowałby prawidłowe oblicze czeskiej przeszłości. Na mnie tutaj bardzo depresyjnie działa produkcja mitów
narodowych i ględzenia o sensie czeskiej historii. To taka prowincjonalna mesjańska agresywność, która tej połowie narodu, co znów nauczyła się czeskiego, i tak nie przyniosła wolności, a drugiej połowie – która się nie nauczyła, przyniosła tragiczne i haniebne wygnanie.
Jest dla mnie bardzo przykrym stwierdzenie, że byliśmy i jesteśmy szowinistami dbającymi
wyłącznie o własny interes. W języku czeskim znane jest pojęcie „dom ojców”, ale wobec
tych, którzy nie mówili po czesku nie potrafimy go stosować. A szczególnie wścieka mnie ten
problem tutaj, na emigracji, gdzie ludzie mogliby już wreszcie zrozumieć, co to znaczy żyć na
obczyźnie. Czechy przed tysiącem lat były podobnym krajem imigrantów jak dziś jest Kanada. Wyobraźmy sobie taką sytuację: Anglicy zaczynają zasiedlać Kanadę i stwierdzają, że
potrzeba tam jeszcze ludzi do pracy, więc zapraszają Czechów. Przybywa ich kilka milionów,
zachowują własny język, ale żyją wspólnie i w zgodzie. Potem Anglicy decydują, że ci ludzie
od tysięcy lat są tam właściwie z wizytą i muszą wracać do Czech. Zwołują mieszkańców
miast i wsi, którzy od wielu pokoleń tam mieszkali, zbudowali miasta i uprawiali pola, i
oświadczają im, że wszystko co zbudowali nie jest i nigdy nie było ich, ponieważ są tam tylko
gośćmi, a teraz wynocha do domu... Skoro urodzę się w miejscu, w którym urodził się mój
ojciec, dziad, pradziad itd., to gdzie może być moja ojczyzna? Wrzuciliśmy ich wszystkich do
haniebnego dla nas worka pod nazwą „Niemcy Sudeccy”.
W takim razie i Franz Kafka był Niemcem Sudeckim, i Egon Ervin Kisch, i Zygmunt
Freud, i oczywiście budowniczy kościołów Świętego Mikołaja na Małej Stranie i Starym
Mieście. Powinno się więc zburzyć Świętego Mikołaja, bo szczycimy się sudeckimi piórami;
trzeba by zburzyć pół Pragi, Brna, Ołomuńca, zrównać z ziemią Morawską Trzebowę i Usti
nad Łabą, ponieważ w przeciwnym razie jest to zwykła grabież majątku. Wygnaliśmy ludzi z
ich domów, w których od pokoleń mieszkali, a to, co stworzyli, uznaliśmy za własny dorobek. W dodatku powodem tego upaństwowienia nie była tak zwana sprawiedliwość społeczna, lecz nienawiść rasowa.
Każdy człowiek zaczyna żyć na obczyźnie, przechodzi proces porównywania, krytycznego
podejścia do siebie i własnego pochodzenia. No i ja przyłapałem się na tym, że nie odpowiada
mi nawet masarykowska koncepcja narodu wybranego. Wolałbym raczej być członkiem narodu ludzkiego niż wybranego. Marksizm mi się nie podoba, ponieważ dzieli ludzkość według czynników ekonomicznych, nacjonalizm – według języka, a historycyzm – według aktualnych potrzeb politycznych. A ponieważ moja babcia mówiła wyłącznie po niemiecku, więc
nie mam wszczepionej w dzieciństwie nienawiści do Niemców. Bardzo jestem przejęty losem
moich mówiących po niemiecku krewnych, mieszkających gdzieś koło Monachium, ponieważ po trzydziestu pięciu latach nie przyzwyczaili się do Niemiec i tęsknią za Morawami tak
samo jak ci, którzy ich wygnali i którzy teraz mieszkają w sąsiednim domu. Czy można powiedzieć, że jedni mają prawo do tęsknoty za utraconą ojczyzną, a drudzy nie? Skoro domagamy się od świata zrozumienia i poparcia, to powinniśmy sami sobie uświadomić, że kawał
Czech i Moraw zdobyliśmy dzięki kradzieży. Kiedy wyjeżdżałem z kraju, miałem wrażenie,
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że istnienie narodu jest zagrożone w samych podstawach, że grozi nam utrata tożsamości i że
za kulisami tego znajdują się Rosjanie. Ale my rozkopaliśmy nasze fundamenty na długo
przedtem, nim Rosjanie mogli się do tego przyczynić, a teraz zostały nam tylko knedliki, piwo, „wlazdodupstwo” i marzenia o dobrobycie.
K.H. – To, co Pan mówi o przesiedleniu Niemców wprawdzie dobrze się czyta, lecz niestety jest kolejnym „historycznym kłamstwem” wyprodukowanym z powodów politycznych... Przecież w takich rozważaniach nie można nie brać pod uwagę przynajmniej podstawowych faktów: że od 1948 roku staraliśmy się doprowadzić do federalizacji, ale to się nie
udało, m.in. z powodu niechęci czeskich Niemców, że nazizm nie zrodził się w Niemczech,
lecz w północnych Czechach, tzn. że Deutsche Arbeiterpartei – później Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei – powstała właśnie w północnych Czechach; nie można tu pomijać
również zaboru terenów nadgranicznych i wysiedlenia Czechów także z rdzennie czeskich
terenów (okolice Chodu, Břeclavia, Opavy) czy wreszcie nagiego faktu II wojny światowej i
jej konsekwencji...
J.H. – Tym, że coś się dobrze czyta moglibyśmy się częstować wzajemnie. Historia jednak,
choć pozornie naukowa, nie jest kwestią faktów, lecz ich interpretacji, selekcji, akcentowania,
a my – Czesi jesteśmy już tradycyjnie dobrymi adwokatami historii. O tym, że narodowy socjalizm zrodził się w północnych Czechach nawet nie powinniśmy wspominać, bo potem
trzeba się spytać, dlaczego tak się stało i ja tu nawet gotów byłbym zaproponować, w jakim
kierunku należałoby prowadzić badania. Natomiast z tego, „nagiego faktu II wojny światowej” coś niecoś przesunąłbym do Francji i Anglii, zastanowiłbym się nad stylem zakończenia
I wojny, nad konsekwencjami rozpadu Austro-Węgier i nad paroma innymi sprawami. A poza
tym stale to kolektywizowanie winy. Tego, co jest sprawą elit, nie należy rozciągać na cały
naród. W przeciwnym wypadku trzeba by wszystkich Czechów uważać za komunistów. Sam
pan dobrze wie, jak to jest. Przywódców państwa i partii politycznych nie można przecież
stawiać na jednej płaszczyźnie z narodem. Winnych trzeba było ukarać i ewentualnie zastanowić się, dlaczego idee narodowo-socjalistyczne akurat na czeskich Niemcach wywarły
głębsze wpływy.
K.H. – Mówi Pan, że fundamenty naszego państwa oparte zostały na kłamstwach historycznych, ale po Pańskiej ocenie przesiedlenia Niemców mam wrażenie, że bardziej Pan to
przeczuwa niż wie..., że jest Pan raczej typem intuicyjnym niż naukowym... Wydaje mi się, że
przez swoje nieścisłe i nieudokumentowane twierdzenia, wygłoszone w dobrej wierze, raczej
podkłada się Pan przeciwnikowi...
J.H. – Chodzi mi o wyrażenie tego, co uważam za prawdę i jest mi obojętne czy przez to
komuś się podkładam, czy nie podkładam. Prawda nie jest dla mnie materiałem strategicznym. Pisze pan o odczuciach, przeczuciach i nieudokumentowanych twierdzeniach, co wydaje mi się próbą uproszczenia całego problemu, bo stara się pan zrobić ze mnie w ten sposób
naiwnego marzyciela. Lecz niestety sposób ustalenia granic, przyłączenie Słowacji i Rusi
Podkarpackiej oraz reakcje na postulaty czeskich Niemców – to nie są moje przeczucia, ale
fakty. W naszym odczuwaniu historycznego cierpiętnictwa są to fakty niezwykłe, bo nieprzyjemne. My stale uważamy, że cierpimy, ponieważ byliśmy zbyt dobrzy, ale prawda jest
taka, że kiedy była okazja, to dawaliśmy się sprowadzać na złą drogę tak jak każdy naród
europejski. W nauce historii w każdym kraju mówi się nieprawdę, zwłaszcza w szkołach.
Kiedy słyszę, jak mój 10-letni syn opowiada, czego na lekcji historii uczą go w Paryżu, to
łapię się za głowę. Szwedzki przyjaciel opowiedział jak uczyli go w szkole, że żołnierz
szwedzki nigdy nie ukradł nawet kury. Ale z zasady wydaje mi się bardzo nieszczęśliwe budowanie polityki państwowej w oparciu o interpretację historii.
(...)
K.H. – Jak dziś z dystansu ocenia Pan swój wyjazd z kraju?

70

J.H. – Nie jestem tu na tyle długo, aby mieć dystans, ale wciąż jestem zadowolony z wyjazdu, mimo że wcale nie wiem jak się sprawy ułożą. Ja już byłem w Czechach zmęczony. A
kiedy zastanowię się nad ostatnim rokiem spędzonym w Pradze, to stwierdzam, że nie trzymało mnie tam właściwie nic poza politycznym dylematem: czy zostać dysydentem, czy nie. I
cieszę się, że nim nie zostałem. Dysydent to facet do bicia na wystawie paktu helsińskiego.
Intelektualny Zachód leczy na dysydentach swe wyrzuty sumienia albo odgrzewa własną
zupkę polityczną i tworzy fałszywych bohaterów, co widać później w konsternacji, kiedy dysydent pojawi się na Zachodzie. Wschód natomiast wykorzystuje dysydentów jako odstraszający przykład dla własnych obywateli. Czasami tak się staje, że prasa zachodnia zajmuje
się jakimś człowiekiem czy grupką ludzi, o których własny naród nie ma pojęcia. Więc nie
zostałem dysydentem i pewnie nie byłoby mnie na to stać. Mój rozum skłaniał się ku temu,
ale serce znacznie mniej. Oczywiście nie dlatego, że byłem lojalistą. Zacząłem pisać w 1965
roku; uciekłem wtedy ze szkoły plastycznej i – choć zabrzmi to pewnie pompatycznie – zdecydowałem się żyć dla prawdy i w prawdzie. Pojęcie narodu było mi w owym czasie zupełnie
nie znane, a społeczeństwo uważałem za złe i zepsute i za żadną cenę nie chciałem się mu
podporządkować. Miałem długie włosy i byłem oczarowany beatnikami. Ludzie na ulicy
krzyczeli na mnie, byli agresywni i to był dla mnie wystarczający argument. Głównego wroga
nie stanowił reżim, lecz ludzka głupota, a ustrój państwowy uważałem za konsekwencję tej
głupoty. Jesienią 1966 całe długowłose towarzystwo zostało rozpędzone przez policję i zakazano nam pojawiania się w miejscach publicznych, z tramwajami włącznie. Propaganda państwowa rozpoczęła chamską kampanię, a ludzie się z tym spontanicznie zgodzili i skreślili
nas, co oznaczało, że ja skreśliłem ich. Żyliśmy wtedy z Vladimirem Veitem i Hvĕzdoniem
Cignerem w bardzo trudnych warunkach, w strachu, że nas zamkną za pasożytnictwo i pisaliśmy piosenki. Zaczęliśmy występować jesienią 1967 roku, w czasach, kiedy już nie było niebezpiecznie krytykować reżim, ale nadal niebezpiecznie było odróżniać się wyglądem. Potem
nastał ten mityczny rok 1968, co oznaczało, że mogłem się lepiej realizować, ale nawet przez
chwilę nie miałem złudzeń, że to jest droga do wolności. Może dla starszego pokolenia była
to taka nadzieja. Jednak był to dobry rok dzięki temu, że mogliśmy stworzyć własny krąg,
niezależny od władzy i upadłej moralności tłumu. Istotną zmianę w moich odczuciach spowodowała okupacja i ten jej fascynujący pierwszy tydzień, kiedy tłum stał się narodem i
wszystko działało znacznie lepiej niż przedtem, mimo że władza znalazła się w niewoli albo
właśnie dzięki temu. Kiedy łaskawie zwrócono ją z Moskwy jak wypraną bieliznę, wszystko
diabli wzięli, choć wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Gdybym to zrozumiał, też pewnie od
razu bym wyjechał. Fascynowało mnie, że wojskowy reżim okupacyjny można pokonać nie
przyjmując go po prostu do wiadomości, nie traktując go poważnie. Wierzyłem, że można
stworzyć niezależne życie społeczne, w którym nie będzie miejsca na czołgi, że po prostu nie
podejmiemy tej fałszywej gry i zachowamy moralność, która sprawi, że armia okupacyjna
obumrze. Była to zapewne postrzelona idea. Pierwszą piosenkę okupacyjną napisałem dopiero po śmierci Palacha – piosenkę o płatku śniegu. Przypominam sobie, że szedłem wtedy po
Placu Wacława i kiedy u rzeźnika zobaczyłem plakat z Palachem i hasłem: „zostaniemy wierni”, ogarnął mnie strach. Ludzie jednak poddali się znacznie wcześniej niż zaczęło być źle.
Już jesienią 1969 roku przychodzili do mnie pierwsi słuchacze ze słowami: „Ciekawe, że cię
jeszcze nie zamknęli!” Ja się wściekałem i tłumaczyłem na koncertach, że jeśli ludzie przyjmą
do wiadomości, że za śpiewanie można kogoś zamknąć, to w końcu rzeczywiście mnie zamkną, jednak nie przynosiło to żadnych efektów, bo nadal przychodzili z tym samym pytaniem.
Przyszedł rok 1970...
Tak, to był straszny rok; całkowity krach. Naród zaczynał być w depresji z powodu swego
tchórzostwa, z powodu fałszerstw i bardzo ponurych widoków na przyszłość. Nie było gdzie
grać; skończyłem występy z Vlastimilem Třešňakiem, a zacząłem z Hvĕzdoniem Cignerem,
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ale graliśmy przeważnie w domu. Jeśli czasem udało się zdobyć salę, była niemal pusta. Rok
wcześniej koncertowaliśmy dla tysięcznych tłumów, a teraz przychodziło po kilkadziesiąt
osób, które na dodatek były niezadowolone, że w tak ponurych czasach gram ponure piosenki. Po zastanowieniu, w ciągu dwóch miesięcy zmieniłem cały repertuar na wesołe rzeczy i
rzeczywiście już nigdy ludzie nie śmieli się tak głośno i szczęśliwie, jak w tym i następnym
roku. Wtedy też zrozumiałem, że jako jednostka nie będę w stanie przeżyć i że trzeba zorganizować całą niezależną strukturę. W tych latach bardzo był popularny i oficjalnie tolerowany
„country and western”, więc porozumiałem się z organizatorami festiwalu tej muzyki, że
przyłączymy się do nich i schowamy się pod nazwą „folk”. Już jesienią 1970 roku uczestniczyliśmy w trzydniowym festiwalu w wielkiej sali „Lucerny”. Znalazłem chłopaka, który
wziął na siebie organizację, założyliśmy stałą scenkę w teatrzyku „Atelier” i zaczęliśmy się
rozglądać po innych miastach. Kiedy po roku wyrzucili nas z „Atelieru” przeszliśmy do teatrzyku „Orfeusz” i rozpoczęliśmy dwumiesięczny „Folk and Country Festival”. Pewnego
dnia wpadła tam policja z kamerami i parę dni później pokazali te zdjęcia w telewizji jako
reportaż z meliny narkomanów, ale ku naszemu zdziwieniu nic więcej się nie stało. W tym
czasie mieliśmy już niemal stałe scenki w wielu klubach studenckich. Nazwałem nas „Grupą
Szafran” i namówiłem Jiřiego Pallasa, żeby zajął się stroną organizacyjną (on dziś w Szwecji
wydaje nasze płyty). Oficjalnie ukrywaliśmy się za pieśniami ludowymi i staraliśmy się
sprawiać na organizatorach wrażenie, że wszystko jest całkowicie legalne. Z Pallasem ustaliliśmy też jedną ważną zasadę, że nie będziemy nigdy wracać na miejsce, gdzie mieliśmy jakieś kłopoty. Słusznie przypuszczaliśmy, że w takim wypadku miejscowe władze przestaną
się nami interesować, gdy tylko znikniemy im z pola widzenia. Mieliśmy w Pradze i poza nią
kilka stałych scen, latem udawało nam się organizować wielkie festiwale na łonie natury,
mieliśmy szeroki krąg własnej publiczności i choć to brzmi niewiarygodnie – byliśmy wolni!
Jako „Grupa Szafran” zorganizowaliśmy ponad 1000 występów i aż do połowy 1977 roku
dawaliśmy przeciętnie po 150 koncertów w ciągu sezonu.
(...)
K.H. – Kiedy i gdzie występował Pan po raz ostatni?
J.H. – To było w lipcu 1977 roku w Pezinku, gdzie pod gołym niebem zgromadziło się
siedem i pół tysiąca słuchaczy. Wie pan, wspominam o tym wszystkim nie po to, aby się
chwalić, lecz aby pokazać, że można było zrobić dużo i że sprawy mogłyby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby tylko ludzie byli choć odrobinę bardziej moralni i mieli jakieś zasady. Kiedy powstała Karta 77 okazało się, że policja zupełnie nie jest przygotowana na sprzeciw obywateli i nie potrafi sobie poradzić z dysydentami. Niestety, było inaczej. Te ogólnonarodowe
protesty przeciw Karcie, to nie tylko wielki wstyd dla naszego społeczeństwa, lecz również
dowód na brak zainteresowania prawdziwą wolnością i na strach przed najdrobniejszą i całkowicie legalną próbą poprawy stosunków. A przecież znam kilka przypadków, kiedy ludzie
w fabrykach czy urzędach (jeden przypadek dotyczył nawet powiatowej rady narodowej) delikatnie się sprzeciwili i zażądali wyjaśnień oraz opublikowania tekstu, który mają potępić, a
wtedy w takich sytuacjach natychmiast odwoływano całą akcję. Pan, panie Hviždala, też zapewne zna takie przypadki.
Teraz przychodzą mi do głowy obecne wydarzenia w Polsce. Siła tego, jak sądzę, polega
na tym, że mamy tu do czynienia z ruchem cieszącym się ogromnym poparciem całego narodu; ruchem, który nie wkłada całego wysiłku w próbę przemycenia jakiegoś artykuliku dla
zachodniej prasy czy telewizji, lecz walczy o rzeczywiste zmiany i poprawę warunków. Zły
jestem tylko z powodu braku entuzjazmu na Zachodzie. Oczywiście, że nie odpowiada to tutejszemu rozłożeniu akcentów; dla prawicy jest tam zbyt dużo zasad socjalistycznych, dla
lewicy – zbyt dużo religijności, a dla wszystkich razem jest to po prostu za bardzo polskie.
Początek tego śledziłem w Anglii i jestem zbulwersowany brytyjskimi reakcjami. Ich najbardziej interesowało, czy wejdą tam Rosjanie, a kiedy wejdą, co to będzie oznaczało dla Zacho-
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du i że właściwie dziwne, że ich tam jeszcze nie ma, bo przecież ze strony Polaków jest to
niesłychana bezczelność. Nie przypominam sobie natomiast abym słyszał, że Polacy są u siebie i mają prawo robić takie rzeczy, że są dzielni, że robią to dobrze.
To, co jest dziś w Polsce, mogło być i w Czechach, i to mimo okupacji, ale wolność nie
była pierwszą potrzebą naszych obywateli. Naród znów stał się przygłupim konsumpcyjnym
tłumem, który prezentuje dziś swe sześć razy zagojone drobne rany i bardzo żałuje, że nie
może mieć w łazience takich samych kafelków, jakie pokazywali w jednym amerykańskim
filmie.
Kiedy zakładaliśmy „Szafran”, to od początku było dla mnie jasne, że ten pomysł musi
kiedyś upaść, sądziłem jednak, że rozpędzą nas szybciej. Przeceniliśmy reżim, ale i reżim
przeceniał naród. I podejrzewam, że po 1968 roku reżim był tak samo przestraszony jak naród
i miał tremę przed szybkim rozpoczęciem brutalnej rozprawy. Wszystko rozwijało się ostrożnie, w wolnym tempie i chyba dałoby się to jeszcze opóźnić albo nawet powstrzymać, ale
jako naród przegraliśmy tę bitwę, bo nawet nie zjawiliśmy się na placu boju. Dziś reżim jest
już świetnie ustabilizowany, a sygnatariusze Karty 77 to ostatnie resztki czegoś, o czym szepcze się, że brak temu zdrowego rozsądku.
(...)
K.H. – Czy śledzi Pan pracę swych czeskich kolegów w kraju i zagranicą?
J.H. – Nie mam takiej natury, żeby coś śledzić systematycznie i muszę się przyznać, że w
ciągu ostatnich dziesięciu lat największe wrażenie zrobiła na mnie stara poezja aztecka i w
ogóle stare rękopisy, stare ludowe pieśni morawskie, a potem twórczość moich kolegów –
Vladimira Merty i Vlastimila Třešňáka. Uważam ich obu za genialnych twórców. Od 1975
roku stopniowo poznałem wszystkich pisarzy publikujących w obiegu niezależnym i zaprzyjaźniłem się z nimi, ale znacznie bardzie fascynowały mnie ich losy niż dzieła. Są tylko dwa
wyjątki powieści: „Stoi, stoi szubienica” Klimy i „Ankieta Personalna” Grušy. Ale pewnie i
tu odgrywał jakąś rolę fakt, że to przyjaciele i że przeżyłem z nimi te zadziwiające lata 1976–
78.
Jeszcze w kraju byłem pełen podziwu dla działalności czeskich wydawnictw zagranicą, tu
jednak odczuwam pewną gorycz widząc, ile energii muszą poświęcić na to, aby coś sprzedać.
W Czechach jest zainteresowanie, ale nie da się wydawać z powodu głupiego reżimu, tu
można wydawać, ale wszystko zależy od tego, czy paru facetów chce temu poświęcić swe
życie.
(...)
K.H. – Czy chciałby Pan wrócić do kraju?
J.H. – Jestem tu zbyt krótko, aby zastanawiać się nad tym, czy chciałbym wrócić. Ja przecież jeszcze nawet nie spróbowałem, czy uda mi się tu żyć. Zaczynam wszystko od nowa i nie
mam uczucia, żebym coś w Czechach pozostawił. Jeśli zaś chodzi o przyszłość, to widzę ją w
dość czarnych barwach. Gdyby nawet udało się przekonać Rosjan, że ich ekspansywność nie
jest dla nich korzystna, to i tak wcale nie musiałoby to oznaczać, że Czechosłowacja będzie
wolna. Okres międzywojenny to jakiś idylliczny przystanek między pierwszą a drugą emigracją Beneša; losy naszego kraju od początku decydowały się gdzieś zagranicą, więc nasi ludzie
mają uczucie, że sami nie mogą nic zrobić. Dopiero kiedy uda się przezwyciężyć ten stan, coś
się w Czechach może zmienić, a wtedy każdy emigrant będzie musiał na nowo przemyśleć
swój stosunek do starego kraju.
K.H. – Poruszył Pan jeden z podstawowych problemów: tak jak wymarły niektóre zwierzęta, mogą również wymrzeć całe narody, które zapomniały, że wolność trzeba sobie wywalczyć i że często wymaga to ofiar życia... Czy sądzi Pan, że my – Czesi będziemy jeszcze kiedyś potrafili oddać życie za sprawę wolności? Co mogłoby się do tego przyczynić?
J.H. – A czy Czechom zależy na prawdziwej wolności? Czy znajdują się w prawdziwej
niewoli? To, że wielu emigrantów po dłuższym czy krótszym pobycie na Zachodzie wraca do
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kraju, że ludzie mieszkający tu długo czy krótko regulują swe stosunki z reżimem, aby móc
przyjeżdżać do Czech z wizytą, jak również niechęć do wszelkiej emigracyjnej aktywności
politycznej – wszystko to o czymś świadczy. A jak pan myśli, o czym? Problem narodu czeskiego i mojej czeskości, to właśnie dwie niejasne kwestie. Myślę, że po 1938 i 1968 roku,
kiedy ludzie chcieli walczyć i bronić tego, co mieli, teraz przez długi czas nawet nie kiwną
palcem. Trzeba mieć czego bronić i trzeba mieć również godnych zaufania przywódców.
Przywódcy dwukrotnie zdradzili i teraz już nawet nie ma czego bronić. Obecny konflikt między narodem a reżimem nie jest zbyt ostry, tym zaś, którzy jeszcze chcą walczyć, powodzi się
w miarę nieźle. Nie ma już chyba w Czechach niczego, za co ludzie gotowi byliby oddać życie. A co będzie w przyszłości? Świat nie jest stabilny, idee są zaraźliwe, broń jest straszna, a
rządy – cyniczne...
K.H. – Z powodu emigracji człowiek traci większość przyjaciół. Jak Pan sobie poradził z
tą subtelną sprawą?
J.H. – Ja nigdy nie miałem stałego domu, już jako dziecko zmieniałem kilka szkół, mieszkań i miast. Za każdym razem zmieniałem też szkolnych kolegów, a przyjaciele nigdy nie
wracali. W wieku czternastu lat przybyłem do szkoły w Pradze i to była prawdziwa emigracja: sam w obcym mieście, z twardym morawskim akcentem, z powodu którego koledzy mnie
wyśmiewali. A potem profesja pieśniarza – balladzisty, podróże z miejsca na miejsce... Ale
lubiłem zawsze spotykać ludzi.
Jednego przyjaciela rzeczywiście straciłem, lecz dopiero tutaj. Rok temu uciekł tu z kraju
mój pierwszy kolega, przyjaciel i partner z koncertów – Hvĕzdoň Cigner, po dziesięciu miesiącach popadł jednak w potworną depresję, zaczęło mu się wydawać, że wszystko to kłamstwo i oszustwo, że tu także nie ma wolności i powiesił się. To było straszne. Przyjechał tu
dla wolności, a znalazł śmierć... Zorganizowaliśmy mu pogrzeb i byłem zrozpaczony. Jego
prochy rozsypano nad morzem, a on w czasie tych dziesięciu miesięcy nie zdążył do niego
dotrzeć. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek widział morze.
(...)
Lipiec – listopad 1980
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KAREL HVIŽDALA
(ur. 1941 r.)

Po maturze ukończył studia dziennikarskie. Pracował w czasopiśmie „Mladý svĕt”, a potem w wydawnictwie „Albatros”. Publikował wiersze i opowiadania w prasie literackiej i
młodzieżowej, był też autorem wielu scenariuszy i słuchowisk radiowych. W kraju ukazały
się dwie jego powieści, następne wydano już na emigracji. W 1981 roku ukazała się w emigracyjnej oficynie „Index” jego książka rozmów z czeskimi pisarzami emigracyjnymi – „Czeskie rozmowy na świecie”. W Polsce drukowany tylko w prasie niezależnej.
W 1978 roku wyjechał z kraju i mieszka w Bonn (RFN).
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Należę do pokolenia, które wyrosło w skonkretyzowanej utopii
(Rozmowa z Karelem Hviždalą)

A.J. – Lata 60-te to okres Pańskiego debiutu, a jednocześnie dość pomyślne czasy dla czeskiej kultury (w porównaniu choćby z poprzednim dziesięcioleciem). Jak dziś – z odległości
przeszło dwudziestu lat i kilkuset kilometrów – patrzy Pan na ten okres?
K.H. – Jak sam pan sugeruje w pytaniu mogę już dziś mieć do tamtych czasów dystans,
patrzeć bardziej trzeźwo. Lata 60-te to dla mnie okres nauki, studiów, rozglądania się po
świecie i pierwszych sukcesów zawodowych. Od 1966 roku byłem redaktorem najpopularniejszego wtedy wśród młodzieży czasopisma „Mladý svĕt”, ale najważniejsze, co mi dał ten
okres, to kryteria. Druga połowa lat 60-tych, właściwie aż do 1969 roku, stanowiła wariant
jakiegoś czeskiego maksimum kulturalnego w reżimie totalitarnym, to znaczy – w zmonopolizowanych strukturach. Kiedy młody autor chciał wydać książkę miał do dyspozycji praktycznie tylko dwa wydawnictwa: „Mladá fronta” i „Československý spisovatel”, gdzie
wprawdzie pracowali różni redaktorzy, ale ci sami recenzenci. Podobnie było z pismami, istniał bowiem tylko jeden tygodnik kulturalny nie kierowany bezpośrednio przez KC KPCz,
lecz posiadający „międzyfiltr” (tj. Związek Pisarzy Czechosłowackich) – tygodnik „Literárni
noviny”. Bycie samotnym biegaczem na torze wyścigowym jest wprawdzie łatwe, ale też
zdradliwe.
Ponadto w latach 60-tych szereg ludzi poświęciło dużo wysiłku, aby wymóc na władzy to,
o co dla mego pokolenia nie trzeba już było walczyć, tzn. na przykład Kafkę, Demla, ale i
teksty znacznie prymitywniejsze. Można by więc powiedzieć, że wielu zdolnych ludzi straciło
wtedy zbyt dużo energii na wykonywanie „małych kroków” i poszukiwanie w pismach Lenina cytatów, które mogłyby uzasadnić owe „małe kroki”, była to bowiem trochę zbyteczna
praca, ponieważ cały naród i tak już to robił.
W 1968 roku naturalnie sytuacja się zmieniła, powstało szereg konkurencyjnych czasopism i można było działać swobodnie, ale to trwało zaledwie kilka miesięcy.
A jednak w tym okresie nauczyłem się pracy bez cenzury i bez autocenzury – dziedzin tabu było naprawdę bardzo niewiele – a potem już nie mogłem i nie potrafiłem pracować inaczej. Oznaczałoby to bowiem zagubienie siebie samego, własnej tożsamości: wypreparowanie
własnego mózgu, obcięcie uszu i wykłucie oczu. Tego właśnie oczekiwano od wszystkich
ludzi zajmujących bardziej eksponowane stanowiska. Taki człowiek powinien być wystarczająco martwy, by nie był zdolny do żadnego niezależnego ludzkiego działania. Jego akt
zgonu był co dwa lata potwierdzany, a badanie to umownie nazywano weryfikacją. Każdy
redaktor musiał przekonać komisję, że nie ma mózgu, uszu ani oczu. To stanowiło warunek
dalszego wykonywania swej funkcji.
Podobną rolę, jaką dla mnie odegrały lata 60-te, w Polsce zapewne odegrają niezależne
czasopisma i wydawnictwa. Wychowają jedno czy dwa pokolenia ludzi, którym bardzo trud76

no będzie kłamać, a jeśli już, to nieomylnie to po sobie poznają. Dlatego znaczenie takich
inicjatyw jest nieporównanie większe niż można by sobie wyobrazić.
A.J. – Pański późniejszy los jest dość nietypowy, ponieważ jeszcze w latach 70-tych
utrzymał się Pan w oficjalnych strukturach, by ostatecznie – jak wielu innych pisarzy – znaleźć się na emigracji. W jaki sposób do tego doszło?
K.H. – Mój konflikt z wydawnictwem wkroczył w ostrą fazę jakoś pod koniec 1969 roku,
kiedy wezwano nas do „Mladej fronty” na naradę, gdzie obiecywano nam premie za tzw.
„materiały zaangażowane” (tak wtedy reżim nazywał pospolite kłamstwo). Chcieli więc kupić
nasze dusze za nędzne kilkaset koron premii. Kiedy już dość długo o tym mówili poprosiłem
o głos i powiedziałem, że nie wiem jak inni, ale ja nie jestem żadnym aniołem i może nawet
mógłbym się zastanowić nad ich propozycją, tylko że za duszę trzeba płacić znacznie, znacznie więcej. Gdybym przyjął tę propozycję wyparłbym się samego siebie i nie mógłbym spojrzeć w oczy synowi, a więc za taką czarną robotę musieliby mi zapłacić tyle, abym był zabezpieczony na całą resztę życia i mógł spokojnie żyć w swym opuszczeniu. Chciałem im w ten
sposób powiedzieć, że nie mają nam nic do zaproponowania, że nie są dla nas żadnymi partnerami i mogą pozyskać zaledwie duchowe kaleki, które w nowej roli będą leczyć swe kompleksy spowodowane brakiem talentu czy innymi wadami duszy. No i jak wiemy, właśnie
dokładnie tak się stało.
Wkrótce potem dostałem wymówienie. Zaproponowano mi wprawdzie (jak jeszcze wtedy
było w zwyczaju) podrzędny etat, chyba w tygodniku „Svĕt práce”, ale odmówiłem. Zdecydowałem się w tej sytuacji nie pisać do czasopism, a ponadto chciałem zmienić swego „tajniaka”, przejść do innego „rewiru”, gdzie mnie jeszcze nie znali. Przyjąłem więc propozycję
Ladislava Fikara, byłego naczelnego redaktora wydawnictwa „Československý spisovatel”, a
wówczas schowanego w wydawnictwie „Albatros”, i przyszedłem do jego firmy. Kazano mi
tam wymyślić dla siebie pracę i w ten sposób powstała seria „Obiektyw”. Jak wiadomo w
naszych systemach stale brak jest na rynku encyklopedii, ponieważ terminy produkcyjne są
tak długie, że szybciej zmieniają się polityczne kryteria i encyklopedie idą na przemiał. Wymyśliłem więc serię paperbackowych encyklopedii, z których każda poświęcona była innej
dziedzinie, więc stosunkowo szybko dały się pisać. Myślałem też przy okazji o kolegach, z
których wielu było bez pracy, a w ten sposób – choć przeważnie pod obcymi nazwiskami –
mogli zarobić trochę grosza.
Kiedy po paru latach również sytuacja w wydawnictwie znacznie się pogorszyła, postanowiłem definitywnie zrezygnować z etatu i spróbować wolnego zawodu pisarza. Prócz prozy
pisałem wtedy zwłaszcza sztuki (radiowe, telewizyjne i jedną teatralną). Starałem się wypróbować swe siły we wszystkim! Wszędzie jednak napotykałem tę samą nieprzeniknioną ścianę, stale robiłem uniki, garbiłem się, na chwilę prostowałem plecy, by znów je ugiąć i czułem
– tak jak ludzie czują nadchodzącą śmierć – że mogę się gdzieś zagubić. Mateczka-zagłada
podawała mi rękę.
Wykorzystałem więc okazję, jaka nadarzyła się mojej rodzinie i wyjechałem z kraju.
Wkrótce potem za publikowanie zagranicą zostałem pozbawiony obywatelstwa czechosłowackiego.
Niektórzy z moich kolegów postąpili inaczej: zostali w kraju, wytrzymali napięcia, potrafili przebić tę niewidzialną ścianę i zanotowali nawet jakieś sukcesy. Inni z kolei zdecydowali
się na pisanie tylko dla wydawnictw samizdatowych i walczą z niszczącym poczuciem życia
w getcie.
Czy postąpiłem słusznie, o tym zadecyduje wyłącznie praca, dzięki której człowiek może
zyskać od Boga odkupienie.
A.J. – Czym się Pan tutaj zajmuje?
K.H. – Właściwie tym samym, co w kraju. Piszę! Z własnych rzeczy przepracowałem na
nowo „Raport o powolnej likwidacji narodu czeskiego”, o którym wiem, że ukazał się we
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Włoszech i w niezależnym obiegu w Polsce. Starałem się wypreparować z niego same podstawowe prawdy i wycisnąć na nich jakiś uogólniający kształt czy znak, jak to robili Miró czy
Picasso w malarstwie. Książka zatytułowana jest „Wiadomość” i w przyszłym roku ukaże się
u Škvoreckich w Kanadzie, ale nie będzie podpisana, ponieważ autor-narrator przesyłając tę
„wiadomość” nie wie już nawet jak się nazywa! Mniej więcej w tym samym czasie powinien
również zostać wydany jej niemiecki przekład.
Ponadto od wielu lat żyłem tu z pisania słuchowisk radiowych, z których najbardziej udane
nosi tytuł „Die Nachricht”. Słuchowisko to napisałem z okazji 100 rocznicy urodzin Franza
Kafki na podstawie jednego z niedokończonych motywów jego dziennika i było ono realizowane praktycznie na całym świecie, łącznie z Izraelem i Australią. Jestem też autorem szeregu adaptacji zrobionych dla radia niemieckiego – m.in. „Małej apokalipsy” Tadeusza Konwickiego.
Napisałem również dwie własne sztuki teatralne: „Maszyna do pisania” i „Realbiuro”.
Pierwsza miała swą premierę w Londynie, a drugiej jeszcze na razie nie wystawiano. Muszę
panu jednak powiedzieć, że moja sytuacja tutaj znacznie się pogorszyła, ponieważ rynek ulega niewiarygodnie szybkiej banalizacji i wymagania tutejszych stacji radiowych zaczynają
coraz bardziej przypominać postulaty moich byłych praskich mocodawców. Najchętniej są tu
obecnie widziane proste sztuki dla bezrobotnych, koniecznie ze szczęśliwym końcem! W takiej sytuacji musiałem ograniczyć swą współpracę z radiem, aby i tutaj sam siebie nie zagubić
i pokornie wróciłem do dziennikarstwa. Przygotowuję obecnie nową książkę wywiadów, tylko trochę zmieniłem ich temat. Nie pytam już obecnie o to, co ci ludzie robią czy nad czym
pracują, lecz staram się ich zmusić, by wspólnie ze mną, głośno zastanowili się nad sprawami,
o których zapewne by się nie wypowiadali, gdyby nie moje pytania, choć są to sprawy dla nas
życiowo ważne. Chodzi tu przede wszystkim o rozbicie różnych mitów panujących zarówno
na Wschodzie, jak też na Zachodzie. Mam na myśli zwłaszcza panoszenie się pustych, maskujących słów takich jak: „obiektywizm”, „partyjność”, „kreacyjność”, „postęp” czy też
zdanie: „inteligencja zawsze musi być lewicująca”. Staramy się pokazać, że wiele z tych mitów stworzyła sama inteligencja, ponieważ miała nieczyste sumienie. Chodzi o to, aby spróbować się zastanowić nad rolą artysty w dzisiejszej „późnej epoce”, jak ją nazwał czeski filozof Jan Patočka. Przecież początkowo rola artysty, naukowca czy filozofa była znacznie
skromniejsza, ale chyba za to głębsza, ponieważ to co „twórcze”, „kreacyjne”, co dziś tak się
podkreśla w sztuce, zawiera w sobie pewną dozę pychy i samowoli, pozwala w dowolny sposób wtrącać się w sprawy świata! Powoduje to głęboki rozdźwięk między człowiekiem i
światem, rozdźwięk, który w końcu prowadzi do tego, że nie żyjemy w pokoju ze stworzonym światem, lecz nieustannie staramy się go problematyzować w ten najmniej szczęśliwy
sposób: to, co rzeczywiste, istniejące staje się dla nas mniej ważne niż to nieistniejące, przyszłe! Skłonni jesteśmy w każdej chwili do zlikwidowania świata stworzonego, w imię tego
jeszcze nieistniejącego, choć może w przyszłości dającego się urzeczywistnić. W ten sposób
pozbawiamy się wartości, szkodzimy sobie, a nawet moglibyśmy się doprowadzić do zguby.
Václav Bĕlohradský w jednej z rozmów tak definiuje kryzys „późnej epoki”: „Wszelkie
sądy są kłamliwe, a prawdziwymi pozostają już tylko nasze uprzedzenia. Człowiek bez skrupułów podporządkowuje się obiektywnej konieczności historycznej, która w nim bierze górę:
dlatego buduje obozy koncentracyjne, planuje ostateczne rozwiązania, wymyśla nowego
człowieka, a wszystko to, co w nim samym przeciw temu się buntuje, odsuwa daleko od siebie jako niepotrzebne skrupuły, przeżytki, sentymenty.
Największym niebezpieczeństwem „późnej epoki” jest to, że człowiek nie uwierzy cichemu głosowi swych skrupułów”.
Wywiady te ukażą się książkowo mniej więcej za dwa lata w wydawnictwie „Rozmluvy”
w Londynie, prawdopodobnie pod tytułem „Rozmowy z późnej epoki”. Zdziwiony jestem, że
zainteresowano się tymi rozmowami również na Zachodzie, choć oczywiście dotyczy to tylko
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czasopism elitarnych. Przedmowy do tych rozmów są nieraz tej samej długości, co wywiad.
Obecnie właśnie rozmowa z czeskim filozofem Václavem Bĕlohradskim ukaże się po rosyjsku w paryskim „Kontynencie” z przedmową Maksimowa.
A.J. – Z tego co Pan mówi wnioskuję, że potrafi Pan tu pracować, więc chyba zaaklimatyzował się Pan już w nowym środowisku?
K.H. – Każdy inny kraj niż ten, w którym się człowiek wychował posiada odmienne widzenie świata, inną mimikrę, inną ciągłość – można to albo przyjąć, respektować, albo też
odrzucić. Mam wrażenie, że pod tym względem Stany Zjednoczone odegrały zasadniczą rolę
– dzięki swemu przekładowi nieetnicznej demokracji i nieetnicznej kultury. Europa jak do tej
pory broni się przed takim pojmowaniem świata, a Niemcy szczególnie. Tutaj, kiedy otrzyma
pan obywatelstwo wpisują panu do paszportu, że jest pan Niemcem, ale wydaje mi się, że
dzięki postępującej powierzchownej amerykanizacji Niemiec (która nie bardzo mi odpowiada) staje się coraz bardziej możliwe mieszkanie w Niemczech i równocześnie bycie Czechem,
tak jak już jest możliwe mieszkanie we Włoszech i bycie np. Niemcem.
Oczywiście jest wiele rzeczy, których człowiek w sobie nigdy nie zmieni. Może najlepiej
wyjaśnię to panu na przykładzie mojego naderwanego ścięgna Achillesa. Przydarzyło mi się
to na nartach we Włoszech, gdzie co roku spotykam się z kilku przyjaciółmi – czeskimi pisarzami emigracyjnymi (Vejvoda, Richterová, Bělohradský, Brouskowie itp.). Odwieziono
mnie tam do szpitala i po raz pierwszy w życiu zostałem cudzoziemskim pacjentem dewizowym. Jednak właśnie akurat tego dnia w Alpach miała miejsce straszna zamieć śnieżna, wydarzyło się wiele wypadków – narciarskich i samochodowych, więc szpital się zapełnił. Na
sąsiednim łóżku położono Jugosłowianina – cudzoziemca niedewizowego, który miał uraz
kręgosłupa. Podkreśliłem fakt, że mój sąsiad był „niedewizowcem”, ponieważ właśnie z tego
powodu udzielono mu tylko najniezbędniejszej pomocy, usztywniono kręgosłup i odesłano do
domu. Nie dostał już nawet zastrzyku znieczulającego, więc całą noc jęczał z bólu! Wszystkim rodowitym Niemcom i Włochom wydawało się to zupełnie normalne, bo przecież ten
Jugosłowianin nie miał tak dobrego ubezpieczenia jak oni i tylko ja jeden się wstydziłem.
Właśnie m.in. ten wstyd jest czymś, co odróżnia mnie od ludzi Zachodu, bo oni uważają swe
przywileje za coś zupełnie oczywistego. Zapomnieli już, co to jest wstyd albo nim pogardzają
uważając go za atrybut zacofania, właściwość Drugiego i Trzeciego Świata. Jak pan widzi
stworzyli sobie nawet terminologię, aby móc odgrodzić się od reszty świata. My – Czesi, Polacy – należymy do tego Drugiego, o którym na razie jeszcze się taktownie milczy.
Ten podział nie musiałby wprawdzie stanowić naszego zmartwienia, ale kryje on w sobie
pewne niebezpieczeństwo. Otóż może się stać, że Zachód z powodu swej pychy nawet nie
zauważy, iż jest zagrożony i już niemal za późno, aby się bronić. Czasem ogarnia mnie strach,
że jest już do tego tak blisko!
Gdybyśmy to chcieli jakoś uogólnić, to moglibyśmy powiedzieć, że tutaj reklama zwyciężyła nad życiem, maski nad twarzami, seks nad miłością, katalog nad książką i to radosne
przyjęcie lekkości bytu (że użyję terminu Milana Kundery) jest tym właśnie, co mnie od tego
społeczeństwa różni i co chyba do końca życia będzie różniło. Jako Czech jestem nosicielem
doświadczenia i informacji, które pozwalają mi patrzeć na ten świat innymi oczami. Kulturalnie oczywiście też należę do Czech, bo człowiek nie jest w stanie przejść z jednej kultury do
drugiej i co najwyżej może zostać zaanektowany. Na szczęście przynajmniej literatura jest
jedna i niepodzielna, choć i tu pojawiają się próby tworzenia przejrzystej katalogizacji, podziału na Pierwszą, Drugą, Trzecią...
Istnienie z „tutejszą” świadomością jest naturalnie o wiele lżejsze, pozbawia kłopotów i
odpowiedzialności; człowiek już niejako automatycznie jest lepszy przez sam fakt urodzenia
się w tym świecie. Ale może wystarczy tych moich obaw...

79

A.J. – Jest Pan autorem książki rozmów z czeskimi pisarzami emigracyjnymi, która wraz z
„Czeskimi rozmowami” Jiřiego Lederera ukazuje rozmiar pogromu czeskiej literatury w latach 70-tych. Czy to był jedyny motyw Pańskiej pracy nad tą książką?
K.H. – Naturalnie nie. Kiedy w 1978 roku znalazłem się w Niemczech Zachodnich nikogo
i niczego tu nie znałem, miałem tylko świadomość, że na Zachodzie od co najmniej 10 lat
przebywa wielu czeskich pisarzy, a w kraju właściwie nikt nie wie, co się z nimi dzieje, co
napisali itp. Informacje na ten temat mieliśmy bardzo skąpe, czasem nawet trudno by mi było
wymienić tytuły ich książek, a już w ogóle nie miałem pojęcia, co ci ludzie myślą, jakie doświadczenia tutaj zdobyli. Do tej „Marktlücke” – jak mówią Niemcy – czyli do „dziury na
rynku” dołączyła moja zwykła ciekawość, próba zorientowania się w nowej sytuacji i chęć
osobistego poznania innych kolegów – pisarzy. Dzięki temu właśnie powstała ta książka, która według opinii napływających z Czech spełniła swoje zadanie.
Niedawno pewna niemiecka dziennikarka spytała mnie, czy w swojej pracy największą
wagę przykładam do rozmów. Jest to na pewno pytanie uzasadnione, ale odpowiedziałem
przecząco. Po prostu wiedziałem, że nikt nie robi takich rozmów, że czuje się ich brak i podjąłem tę pracę, ponieważ zawsze tego typu rzeczy stanowią ważny dokument epoki.
A.J. – Należy Pan do najmłodszej fali czeskiej emigracji i z pewnością śledzi Pan także literaturę wydawaną oficjalnie w Czechosłowacji. Co pan sądzi na jej temat?
K.H. – Istotnie, ma Pan rację, śledzę ją bardzo uważnie i piszę o niej regularnie recenzje,
ponieważ wydaje mi się, że ma sens mówienie ludziom w Czechosłowacji także o książkach,
które mogą normalnie kupić w księgarniach. Czasem gdy odwiedzają mnie pisarze krajowi
mam wrażenie, że lepiej od nich znam współczesną literaturę czeską, również tę oficjalną.
Muszę panu powiedzieć, że w ciągu dwóch, trzech lat jestem przyjemnie zaskoczony literaturą
krajową, zwłaszcza tą tworzoną przez najmłodsze pokolenie, które wcale nie ma obciążeń wynikających z porażki 1968 roku. Dla ludzi z „wstępującej generacji” okres ten znaczy mniej więcej
tyle, co dla mnie II wojna światowa. To pokolenie wychowało się już po prostu w epoce „nienormalizacji”, obserwuję ją jako jedyne doświadczenie i o niej też piszę. Adresatem jest właśnie
moje pokolenie – dzisiejsi czterdziestolatkowie i zarazem rodzice tej piszącej młodzieży.
Ale przejdźmy do konkretów. Z tego najmłodszego pokolenia chciałbym wymienić np.
Petra Korbela i jego debiut „Jabłonie nadal kwitną” czy też jeden z najlepszych oficjalnych
debiutów w ostatnim 15-leciu, to znaczy „Dżinsowy świat” Radka Johna. Książkę tą można
porównać jedynie z „Kraksą” Švejdy, którą chyba w Polsce wydano, ale osobisty wkład obu
tych debiutantów jest nieporównywalny. Podczas gdy Švejda zaprezentował się jako rutynowy rzemieślnik, konstruktor wątków i kontynuator słabszego Párala, który ma kłopot z tym
„jak to zrobić, żeby się nie wychylić”, to Radek John – absolwent FAMU – wkracza na scenę
zupełnie innymi drzwiami. Rzemiosło stanowi dla niego oczywistą podstawę, zaś obrany temat uwalnia go od ograniczeń i w sumie jego książka sprawia wrażenie autentycznej próby
samookreślenia. Nie jest produktem rzemieślniczym, lecz niepowtarzalnym świadectwem.
Godne uwagi książki znajdziemy też wśród starszych autorów. Z zainteresowaniem przeczytałem np. powieść Pluhařa „O szóstej rano w Austrii”, którą można czytać jako książkę o
ludziach, którzy stracili odwagę i chęć na jakikolwiek niezależny, ludzki gest i zgorzkniali
dają się wlec innym przez życie. Zainteresowała mnie również powieść Karela Misařa – „Peryferie”, którą oficjalna krytyka okrzyczała najlepszą powieścią polityczną, lecz przy uważnej
lekturze można z niej wyczytać wiele całkiem interesujących rzeczy.
Także w teatrze pojawiło się szereg dobrych sztuk, spośród których wymienię choćby trylogię Karela Steigerwalda: „Tańce z epoki”, „Fokstrot” i „Wędrówka Tatarów”.
Przykłady mógłbym mnożyć, ale myślę, że już ich wystarczy.
A.J. – Czy w kraju czytał Pan książki ukazujące się w samizdacie i na emigracji?
K.H. – Oczywiście, choć niestety nie wszystko, co ukazuje się w samizdacie jest naprawdę
dobre. No, ale tak to już bywa w getcie, gdzie możliwości krytyki literackiej i konfrontacji są
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dość ograniczone. Z prozy najbardziej mnie zainteresowały „Ankieta personalna” Grušy,
„Powroty i zguby” oraz „Topografia” Sylvii Richterowej, a obecnie „Sennik czeski” Vaculika. Z poezji cenię zwłaszcza ostatnie teksty Wernischa, Kabeš, Krála i Brouska.
A.J. – Jak jest tłumaczona literatura czeska w Niemczech?
K.H. – No, niestety kiepsko. Tłumaczenie książek, podobnie zresztą jak wiele innych zajęć,
traktowane jest tu wyłącznie jako praca zarobkowa. Tłumacz wyliczy sobie, ile powinien zarabiać
na godzinę, aby jego dochody były porównywalne z kimś, kto żyje na jego poziomie, a potem
stwierdza, że musi ten przekład od razu „tłuc” na maszynie i to jak najszybciej. Na poprawki nie ma
już czasu. Jest pan tłumaczem, więc nie muszę panu dalej wyjaśniać, jak taki przekład wygląda.
Spośród starszych tłumaczy wyjątek stanowi chyba tylko poeta Kunze, ale on może już sobie na to pozwolić. Na szczęście jest jeszcze kilku młodych tłumaczy, którzy mają inne podejście. Wymieniłbym tu zwłaszcza Susanne Roth – tłumaczkę Kundery, Hrabala oraz Joachima Brussa, który przekłada Havla, Grušę i mnie.
A.J. – Jacy czescy pisarze są najpopularniejsi w Niemczech?
K.H. – Przede wszystkim Kundera, Hrabal i Havel, których dorobek tłumaczy się niemal w
całości i na bieżąco. To jest wyraźna czołówka, pozostali zaś tłumaczeni są od czasu do czasu. Ponadto – już tradycyjnie – sukcesy odnosi tu czeska literatura dla dzieci.
Ogólnie można by powiedzieć, że Zachód z prestiżowych względów chce mieć na rynku
wszystkie sprawdzone wartości, choć się nimi jakoś głębiej nie interesuje i często ponosi straty
finansowe. Żywsze zainteresowanie przejawia się tylko wobec takich dzieł, które wpasowują
się w obowiązujący tu obraz świata. Często zarzuca się np. Milanowi Kunderze chęć dopasowania się do tych wymogów, ale on słusznie odpowiada, że nie można od razu oczekiwać od
Zachodu zbyt wiele, ponieważ ludzie tutaj nie są do tego przygotowani i informacje o prawdziwym obliczu Wschodu trzeba im serwować w małych dawkach i lekkostrawnej formie. Sądzę,
że Milan Kundera robi to znakomicie, a jego ostatnia powieść „Nieznośna lekkość bytu” wydobyła los Czechosłowacji po 1968 roku z czarnej dziury wiecznego zapomnienia.
A.J. – Słyszałem, że pracuje Pan teraz nad książką „Pokolenie 35–45”. Co to będzie?
K.H. – Jest to pokoleniowa antologia autorów, którzy nie mogą publikować w kraju, ponieważ albo są „na indeksie”, albo mieszkają zagranicą. To ci, którzy nie chcieli się dobrowolnie i na rozkaz okaleczyć udając przy tym, że im to pomogło. Każdy z tych autorów napisał do książki esej na temat „moje pokolenie” i dołączył do niego własny tekst literacki.
Książka ukaże się w tym roku w wydawnictwie „Arkýř” w Monachium. Projekt ten narodził
się spontanicznie w trakcie mojej pracy nad „Czeskimi rozmowami w świecie”. Nagle uświadomiłem sobie, że wyraźnie różnimy się od naszych starszych kolegów, że opisujemy świat
innymi słowami; „różnimy się depresją” (Gruša), „uciekamy z ptedype” (Bĕlohradský).
A.J. – Czy istotnie ta różnica jest tak wyraźna? Może postarałby się Pan na zakończenie
naszej rozmowy scharakteryzować swoją generację.
K.H. – Zrobiłem to już we wstępie do książki, więc teraz mogę go panu zacytować:
„Pomimo wszelkich starań nianiek państwowych jest to pokolenie nieideologiczne, w odróżnieniu od jego rówieśników na Zachodzie. Jest w stosunku do tych kolegów bardziej samodzielne i niezależne, a także ma większą odpowiedzialność niż często można przypuszczać. Ma za sobą doświadczenia, które reszta Europy w jakiejś formie może dopiero poznać
w przyszłości. Wbrew pozornemu rozbiciu łączy je stale coś bardziej istotnego niż przynależność partyjna, ideologie, estetyki czy wspólne daty debiutu. Jest to pierwsze pokolenie w Europie Środkowej, które wyrosło w skonkretyzowanej utopii. Urodzone w Czechach przeżyło
coś, co może i dla innych nie będzie bez znaczenia jako diagnoza i terapia”.
A.J. – Bardzo Panu dziękuję za tak obszerną rozmowę.
Luty 1985
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JOSEF JEDLIČKA
(ur. 1927 r.)

Po maturze studiował filozofię na Uniwersytecie Karola. Pracował w różnych zawodach i
publikował dość sporadycznie. Jego debiutancka powieść ukazała się w 1966 roku, lecz większość jego prac pozostała w rękopisie (szereg sztuk teatralnych, powieść, zbiory opowiadań
oraz monografie Czadajewa i Kafki). W Polsce nie tłumaczony.
Wyjechał z kraju w 1968 roku i mieszka w Monachium (RFN).
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Gdyby jeszcze w Czechach znalazło się tysiąc facetów, którzy
chwyciliby za karabiny, to chciałbym być z nimi, choćby tylko po to,
aby im odgrzewać zupę
(Rozmowa Karela Hviždali z Josefem Jedličką)
(Fragmenty)

(...)
K.H. – Czy śledzi Pan pracę swoich czeskich kolegów z kraju i z zagranicy?
J.J. – Śledzę, bo częściowo należy to do moich obowiązków zawodowych, ale nie odczuwam zbyt wielkiego pokrewieństwa. Jako czytelnik coraz bardziej jestem znów zafascynowany Hrabalem. Nie sądzę, aby był on humorystą czy gawędziarzem. Niektóre teksty, jak choćby „Zbyt głośna samotność”, osiągają wielkość tragedii antycznych. Niezbyt kocham produkcję „samizdatową” – przeszkadzają mi te legalistyczne polemiki i atletyczne pozy. Havel to
coś innego, to moralistyczny kaznodzieja – prawie zawsze ma rację i zawsze budzi szacunek.
Sympatię – choć nie do wszystkiego, co piszą, ale mimo to z nimi się solidaryzuję – czuję
do młodych ludzi nazywających siebie „undergroundem”, którzy przygotowali drugi numer
paryskiego kwartalnika „Svědectvi”.
Wśród pisarzy emigracyjnych Salivarová pokazuje, co w normalnych warunkach można
by robić w kraju, a Kovtun – jak wspaniałe talenty zostały zniszczone przez nasze czasy. Podziwiam Preisnera i Diviša: obydwaj stanowią osobowości, dla których warunki nie są istotne. Preisner jako jedyny opisał, co się stało i dlaczego, Diviš zaś to postać wyjątkowa i jest
prawie nieistotne, czy jego osobisty los rozgrywa się w Pradze czy w Monachium.
(...)
K.H. – Czy chciałby Pan wrócić do kraju? Czy potrafiłby Pan tam żyć? Pod jakimi warunkami taki powrót byłby możliwy?
J.J. – Tigrid kiedyś postulował powrót jako jedyny możliwy sens emigracji. Dziś już to nie
obowiązuje, czasy się zmieniły. Oczywiście chciałbym jeszcze kiedyś jesienią pójść na spacer
aleją jarzębin gdzieś w południowych Czechach, ale to mniej więcej to samo, co gdybym ze
swoją anginą pectoris pragnął wdrapać się na Mount Everest. Gdyby jeszcze w Czechach
znalazło się tysiąc facetów, którzy chwyciliby za karabiny, to chciałbym być z nimi, choćby
tylko po to, aby im odgrzewać zupę. Tak się jednak chyba nie stanie, a reforma, stopniowa
integracja i legalistyczna droga małych kroków mnie nie interesują.
K.H. – Więc wątpi Pan, aby się znalazło tysiąc takich facetów... Gdzie i kiedy zagubiliśmy
tę podstawową prawdę, że wolności nikt nikomu nie podaruje, lecz trzeba ją sobie wywalczyć? Jak to jest, że wolimy teoretyzować niż walczyć?

83

J.J. – Nie chciałbym się dać wciągnąć w teoretyzowanie. Nie będę też konstruował hipotezy, lecz postaram się subiektywnie opisać fenomen. Nie wiem dokładnie ani kiedy, ani dlaczego to się stało, ale faktem jest, że w nowszej czeskiej historii z naszego charakteru znika
ważna cecha: męstwo. Wiąże się z tym ulubiona dziś autostylizacja: tzw. „gołębi charakter”.
Brak nam męskich charakterów: Mácha u współczesnych przegrał z Tylem czy Erbenem,
Nerudzie było trudniej niż Hálkowi, Toman i Šrámek przesłonili Dyka, a poetą narodowym
nie został ani Halas, ani Holan, lecz Seifert. Zresztą Szwejk – pomijając niedbanie o własny
prestiż – jest także kobiecym typem: bardziej mu zależy na zachowaniu życia, niż idei. Wydaje mi się, że wszystko to ma związek z brakiem arystokratycznej kurtuazji, ze słabym poczuciem rycerskości, z naszą ubożuchną kulturą erotyczną. Sielskość, chłopskość – z których
przeważnie wyprowadza się nasz habitus – opiera się głównie na takich wartościach jak trwanie, przeżycie i dlatego bohaterstwo – które jest niemożliwe bez pewnej dozy donkichoterii –
jest im całkowicie obce. Komunizm cechę tę w praktyce popiera i rozwija. Mimo to nie sądzę,
że jest to niezmienne: im bardziej zniwelowane będzie społeczeństwo, tym bardziej zaczną się
liczyć elementarne różnice.
K.H. – „Historia tworzy się w ten sposób, że ludzie na niewielkim skrawku ziemi przestają
żyć po to, aby żyć i zaczynają walczyć o przestrzeń własnego uznania, o przestrzeń wolności
– dla siebie i dla współwyznawców tej samej idei”, napisał Jan Patočka. Nie walcząc – a
przynajmniej nie na wszystkich możliwych frontach – tracimy pozycję w świecie, tracimy
historię, samych siebie. Czy nie przerażają Pana konsekwencje tego stanu? Przecież nie tylko
Husák ponosi za to odpowiedzialność! Kiedy dojdą do głosu te „elementarne różnice”, będziemy musieli zaczynać swą historię niemal od zera.
J.J. – Oczywiście, że Husákowie nie stanowią przyczyny, lecz skutek. Narody i jednostki
ludzkie z reguły mają to, na co zasługują – „jeśli są coś warte”, tak to mniej więcej napisał
Hemingway. Ale przecież nie wiemy, jaka w przyszłości będzie ta „przestrzeń wolności”. A
co, jeśli jednak ma racje Orwell i społeczeństwo, którym nie rządzi jakiś „big brother”, nie
będzie w stanie funkcjonować? Wtedy mielibyśmy niezłą pozycję na świecie, choć nas –
związanych z zupełnie innym systemem wartości – to przeraża. Jan Patočka, którego pan cytuje, pisał też ze zrozumieniem o tym, co szynkarka powiedziała bogu Gilgameszowi, to zaś
jest bardzo zbliżone do tego, co prawi Kohelet. Problem człowieka nie tylko nie jest natury
społecznej czy politycznej, lecz i antropologicznej jedynie w tej mierze, że jest osobowy. Proszę wybaczyć, że dalej cytuję, ale niech pan przeczyta, co Michajło Michajłow napisał o życiu
duchowym więźniów sowieckich obozów koncentracyjnych. Wydaje się, że platońska „gmina” przestała być ową przestrzenią wolności w świecie, który za kilka lat będzie miał osiem
miliardów obywateli i w którym wszystko można wymienić na wszystko, wszystko za odpowiednią cenę jest do zdobycia. Walka ma sens dla samej walki, jako wyjątkowe zaangażowanie osobiste, jako odwaga w podjęciu ryzyka, jako zemsta i lincz; ale niech mi pan pokaże
walkę, która prowadziłaby do zwycięstwa! Mam wrażenie, że w Czechach jest tak, jak na
„Titanicu”, kiedy wydano rozkaz: „Ratuj się kto może!”. Albo mówiąc słowami Jezusa:
„Gdyby ktoś cały świat zdobył, lecz duszę przy tym stracił, nie będzie miał z tego żadnego
pożytku”. Mój optymizm polega na wierze w to, że ten przysłowiowy chłop zdejmujący
czapkę przed władzą, świadomy granic i przestrzeni swego „panowania”, jeszcze całkowicie
nie wymarł.
K.H. – Czy Pan sobie nie zaprzecza?
J.J. – Wiem, że trochę sobie zaprzeczam i sądzę, że nie byłoby trudno sprowadzić rzeczy
do wspólnego mianownika. Jednak ten sposób wydaje mi się bardziej naturalny.
(...)
K.H. – Jaką rolę może odegrać czechosłowacka emigracja po 1968 roku?
J.J. – Niewielką. Kto wyjechał, nie mógł sobie poradzić ze sobą. Wydaje mi się, że zawsze
był to wybór osobisty. Teoretycznie rzecz biorąc moglibyśmy być pośrednikami, ale w kraju
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chyba nikogo to nie interesuje. Jako emigranci nie mamy żadnych szczególnych praw i tylko
bardzo głupi ludzie mogliby rościć sobie jakieś pretensje czy przypisywać zasługi motywując
je życiem poza zasięgiem totalitarnych nacisków.
K.H. – Czy porównywał Pan, kiedyś los emigracji pobiałogórskiej z 1620 roku z posierpniową 1968 roku?
J.J. – Takie porównania same się narzucają, ale wydaje mi się, że jest tu bardzo mało podobieństw. Zwłaszcza duchowa sytuacja była zupełnie inna. Europa była wtedy bardziej rozczłonkowana, ale jednocześnie zachowała jeszcze coś ze średniowiecznego uniwersalizmu.
Prócz tego kryteria religijne dominowały nad narodowymi. Integracja była łatwiejsza i całkiem realna. My natomiast przeważnie nie chcieliśmy zachować jakichś transcendentalnych
wartości, lecz po prostu szukaliśmy dla siebie znośniejszych warunków życia. Zresztą nawet
taki Komenský nie wpłynął w sposób bardziej istotny na rozwój narodu niż ludowi kronikarze, twórcy anonimowych pieśni czy jezuici.
K.H. – Jakie piętno odcisnęła na Panu emigracja?
J.J. – Głębokie, ważne i ostateczne. Pozytywne pod tym względem, że zyskałem szersze
horyzonty i pozbyłem się kryteriów prowincjonalnych. Mam dziś inny system wartości niż
ten, jaki mógłbym mieć w kraju. Ale nie sądzę, żebym w ten sposób dotarł „bardziej do siebie”. Coś z mojej istoty zostało bezpowrotnie amputowane i bez tej części zapewne nigdy nie
osiągnę owej pełni, do jakiej człowiek zawsze zdąża jako do ostatecznego celu życia. Ale pod
tym względem nie stanowię wyjątku; podobnie powodzi się wielu ludziom w kraju, którym
emigracja wewnętrzna nie przynosi zalet emigracji faktycznej.
(...)
K.H. – Wspomniał Pan o czeskim prowincjonalizmie... W jaki sposób był on w Panu
obecny? Jakie popełnił Pan błędy?
J.J. – Nadaje pan słowu „prowincjonalizm” jednoznacznie negatywny sens – to właściwie
nie jest mój punkt widzenia. Ateny Peryklesa były w sumie też prowincją, Czechy z przełomu
wieków również. Jestem przekonany, że właśnie (i tylko) w jakimś autentycznym mikrokosmosie można wypracować coś istotnego. Ale Czechy już od dawna nie są autentyczne. Ich
prowincjonalizm polega na tym, że utraciły świadomość swego prawdziwego miejsca na
świecie, swych możliwości i granic. Wszyscy jesteśmy trochę podobni do bohatera Kafki –
Józefa K., który pokornie i sumiennie chodzi od jednego efemerycznego sądu do drugiego,
zamiast się na wszystko wypiąć, zrozumieć, że jest niewinny czy nawet rzucić bombę na tę
sforę głupców. Ja przez równe dwadzieścia lat robiłem to samo: traktowałem „ich” zbyt poważnie. Uważałem, że istota problemu jest natury społecznej i politycznej; teraz wiem, że
chodzi tu o fenomen antropologiczny.
(...)
Lipiec 1980
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SVATOPLUK KARÁSEK
(ur. 1942 r.)

Po maturze studiował teologię i jest pastorem protestanckim, lecz w 1972 r. odebrano mu
państwową zgodę na wykonywanie funkcji duchownych. Odtąd pracował fizycznie.
Publikował w prasie w drugiej połowie lat 60-tych, a na początku lat 70-tych zaczął pisać i
komponować ballady poetyckie wykonywane na imprezach nieoficjalnych. Jego teksty ukazywały się tylko w obiegu niezależnym, a emigracyjna firma gramofonowa „Šafran” wydała
w 1979 roku jego płytę długogrającą. W Polsce nie drukowany.
Od 1980 roku mieszka w Szwajcarii i jest znów pastorem.
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Jestem śpiewającym, beatnickim pasterzem
(Rozmowa ze Svatoplukiem Karáskiem)

A.J. – Zacząłeś pisać i publikować wiersze w drugiej połowie lat 60-tych, to znaczy w
sprzyjającym okresie. Jak wspominasz te czasy i czym wtedy była dla Ciebie literatura?
S.K. – W czasie studiów teologicznych dwa czynniki wywarły na mnie decydujący wpływ.
Przede wszystkim była to lektura poezji beat-generation (Ferlinghetti, Kerouac itd.), a ponadto – lektura Biblii, dzięki której otwierałem się na świat. Pierwsze moje wiersze powstawały właśnie na przecięciu się tych dwóch tradycji. Młoda poezja amerykańska bardzo mnie
wtedy dużo nauczyła; dzięki niej właśnie zrozumiałem, że człowiek zawsze jest samotny,
natomiast wartości na tę samotną drogę życia szukałem w Biblii.
A.J. – A kiedy zacząłeś publikować?
S.K. – Ja właściwie nigdy nie publikowałem swoich wierszy. Ukazywały się one wprawdzie drukiem w różnych pismach studenckich, ale swoją „premierę” miały zawsze w programach literacko-muzycznych w klubach studenckich. Programy te organizowałem wspólnie z
Vrátą Brabencem, który grał w zespole dixilandowym, a w przerwach ja czytałem swoje
wiersze. Traktowałem je jednak zawsze jako bardzo osobistą wypowiedź, rodzaj „lirycznego
kazania”, więc nigdy nie zależało mi na publikacji. Inaczej można by te programy nazwać
akcjami, happeningami literacko-muzycznymi, a wiersz mówiony zawsze mi się bardziej podobał niż ten sam, przeczytany później w jakimś piśmie.
A.J. – Rok Praskiej Wiosny był jednocześnie pierwszym rokiem Twojej posługi duchownej, wkrótce jednak utraciłeś tzw. „licencję państwową”. Jak do tego doszło?
S.K. – To była dość groteskowa historia. Po skończeniu teologii zostałem pastorem, ale
dość nietypowym: dżinsy, długie włosy. Wprawdzie moi zwierzchnicy nie mieli do mnie zastrzeżeń i bardzo serdecznie przyjęli mnie do społeczności Kościoła, ale na dnie duszy żywili
pewnie trochę obawy, więc nie mogli się zdecydować, co ze mną zrobić. W końcu powiedziano mi: „Bracie Karásek, czy nie zechciałbyś objąć zboru w Hvozdnici koło Davli? Jest
tam w tej chwili tylko jeden praktykujący człowiek, ale może ci się uda coś tam zrobić. Spróbuj; jeśli nic z tego nie wyjdzie, nikt nie będzie miał do ciebie żalu”. Więc spróbowałem.
Rzeczywiście pierwszą mszę odprawiłem tylko w obecności mojej matki i jednego mieszkańca wioski, ale po przeszło roku istniała tam już żywa społeczność, młodych i starszych, kończyłem zaś swoją pracę w tej miejscowości chrztem dziesięciorga dzieci.
Zaczynał się już wtedy tzw. „proces konsolidacji”, ale wprawdzie miałem trochę drobnych
kłopotów, niemniej pozwolono mi jeszcze na objęcie innego zboru, w nadgranicznej miejscowości Nové Město. Tam administracyjny „opiekun” kościoła, czyli tzw. „sekretarz d/s
kościoła” na powitanie oświadczył mi, że jeśli będę dobrze pracował, to otrzymam dodatek do
pensji (wynosiła ona wtedy 560 koron, co było znacznie poniżej średniej) i w ogóle będziemy
żyli w dobrych stosunkach. Na moje pytanie, co to znaczy „dobrze pracować” odparł szcze87

rze, że znaczy to, mieć jak najmniej ludzi w kościele, a przynajmniej żadnej młodzieży itd.
Oczywiście zignorowałem jego „propozycje” i starałem się rzeczywiście jak najlepiej służyć
wiernym. Momentem krytycznym był okres wyborów – pierwszych wyborów po 1968 roku,
w których ja odmówiłem wzięcia udziału, mimo że jeszcze do ostatniej chwili nawet moi
wierni usiłowali mnie przekonywać. Ja jednak nie ustąpiłem, bo uważałem, że nie mam prawa
dobrowolnie brać udziału w fikcji, na dodatek w sytuacji, kiedy na terenie kraju znajdowały
się obce wojska. Nie znałem jeszcze wtedy żadnych dysydentów i protest mój miał zupełnie
prywatny charakter.
Potem już wszystko potoczyło się dość szybko, bo „sekretarz” uznał moje zachowanie za
„antypaństwowe i nienawistne wobec socjalizmu” i w ciągu kilku miesięcy pozbawiony zostałem prawa publicznego wykonywania posługi kapłańskiej.
A.J. – W Polsce jest to zupełnie nieznane zjawisko. Czy możesz trochę o tym opowiedzieć?
S.K. – Po 1948 roku państwo zarekwirowało wszelki majątek kościelny i przejęło „opiekę”
nad kościołami wszystkich wyznań (tzn. roztoczyło nad nimi ścisłą kontrolę). Odwrotnością
tej sytuacji jest rozdział kościoła i państwa, istniejący m.in. w Polsce i w wielu innych krajach. U nas natomiast wszystkie kościoły są ściśle podporządkowane państwu. W celu kontroli powołano właśnie tzw. „sekretarzy d/s kościoła”, którzy mają „pod opieką” od kilku do
kilkunastu kapłanów, z punktu widzenia własnej ideologii oceniają ich pracę (tj. przeważnie
szpiegują i piszą donosy). Wszyscy kapłani są w pewnym sensie urzędnikami państwowymi
(zatrudnia ich jednocześnie kościół i państwo, ale ponieważ kościół jest finansowany przez
państwo, więc oczywiście ono o wszystkim decyduje) i w każdej chwili mogą zostać pozbawieni prawa do wykonywania „zawodu”. Decydują o tym właśnie przede wszystkim meldunki „sekretarzy”.
A.J. – Dzięki za te informacje i wracajmy teraz do głównego tematu naszej rozmowy. W
1976 roku byłeś sądzony w głośnym procesie „Plastic People”. W jaki sposób Ty – jako duchowny ewangelicki – znalazłeś się w kręgu praskiego undergroundu?
S.K. – Kiedy pozbawiono mnie prawa do wykonywania „zawodu” pastora, musiałem znaleźć sobie jakąś pracę. Przypadkiem udało mi się zaczepić na zamku Houska jako administrator. Było to zupełne odludzie, 12 km do najbliższego miasteczka, wkoło lasy i cisza. Prowadziłem zawsze dom otwarty, więc po jakimś czasie przyjeżdżało tam z wizytą coraz więcej
ludzi. Najpierw przyjeżdżali znajomi, potem zaczęli przywozić swoich przyjaciół i stopniowo
krąg się rozszerzał. Wtedy właśnie zacząłem śpiewać, bo kiedy wieczorami siadywaliśmy
przy ognisku, uświadomiłem sobie, że oni oczekują ode mnie słowa. Ponieważ jednak dość
dziwnie brzmiałyby w takich warunkach kazania (a ponadto byłoby to „przestępstwo”, tzn.
„nadużywanie wolności sumienia, wyznania i religii”), wybrałem formę ballad i w ten sposób
głosiłem Dobrą Nowinę. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ani nie potrafię dobrze
grać na gitarze, ani nie jestem żadnym wielkim śpiewakiem, ale była w tym szczerość i radość
wiary, więc wszyscy to zrozumieli.
Po jakimś czasie zespół studentów teologii – „Beráni” zaprosił mnie jako gościa do swego
programu i w czasie ich koncertu w Pradze zaśpiewałem 2 czy 3 piosenki. Przypadek sprawił,
że właśnie po tym koncercie ludzie z kręgu Jiřiego i Dany Němców, czy w ogóle z kręgu
„Plastic People” postanowili mnie poznać. Opowiadali mi potem, że zrobiłem na nich dobre
wrażenie i że mówili sobie wtedy: – „Ten gruby pastor, który tak trochę fałszował, to mógłby
się nam przydać”. No i od tego czasu zaczęły się nasze kontakty. To było niezwykłe przeżycie, ponieważ miałem okazję obserwować jak spośród ludzi osamotnionych, odizolowanych
zaczęła się formować wspólnota: „starzy” beatnicy, hippies, młodzi bez żadnych doświadczeń, ludzie z różnych środowisk i różnych części kraju. Kiedyś ośmieliłem się nazwać tę
wspólnotę Ludem Nowego Przymierza, bo choć nie mówiło się wśród nas stale o religii, to
jednak żyliśmy w głębokiej wierze, bardzo chrześcijańskim sposobem.
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Kiedy tylko dowiadywaliśmy się o podobnych grupach w innych miastach, jeździliśmy
tam (lub oni przyjeżdżali do Pragi) i „wymienialiśmy doświadczenia”. Krąg ludzi zaczął się
jednak rozrastać, co zwróciło uwagę policji, zaczęły się pierwsze przesłuchania pod zarzutem
uprawiania i rozpowszechniania „antysocjalistycznej muzyki”, ale jeszcze wydawało nam się,
że na tym się skończy. Władze jednak zdecydowały się przystąpić do ofensywy, aresztowano
24 osoby, z których 4 (wśród nich także ja) stanęły przed sądem i zostały skazane na kary od
kilku do kilkunastu miesięcy.
A.J. – W 1980 roku zdecydowałeś się na wyjazd do Szwajcarii. Co Cię do tego skłoniło?
S.K. – Jak już mówiłem cały okres lat 70-tych – mimo różnych kłopotów – wspominam
bardzo chętnie i z ogromnym sentymentem. W tych trudnych czasach „konsolidacji” udało
nam się żyć wzniośle, twórczo, bez nienawiści, ale i bez podporządkowywania się oficjalnym
strukturom. Mimo wszystko byliśmy wolni, a ponadto staraliśmy się nie tworzyć zamkniętego
getta, lecz dzielić się swoją twórczością z innymi. Oczywiście nie było to łatwe, bo wielu
ludzi za cenę spokoju, lepszego mieszkania czy wczasów w Bułgarii zaprzedawało swoją duszę diabłu.
Naciski jednak i prześladowania stale się nasilały, ponadto ciążyła mi świadomość niemożliwości wykonywania pracy duszpasterskiej. Zawsze w czasie przesłuchań odrzucałem
propozycje emigracji, ale ta coraz bardziej napinana struna wreszcie po 4 latach pękła. Kiedy
represje zaczęły dotykać również moją rodzinę (mam żonę i troje dzieci), nagle podjąłem decyzję wyjazdu. Do dziś sam nie wiem, jak to się stało, bo jeszcze dwa tygodnie wcześniej
nigdy bym nie uwierzył, że mogę wyjechać. Człowiek jednak nie jest w stanie udźwignąć na
swych barkach większego ciężaru niż mu sądzone, a przysięgę składałem Bogu, nie ludziom.
A.J. – Czy masz jeszcze dziś czas na czynne uprawianie literatury bądź śpiewanie ballad,
czy też jest to już przeszłość?
S.K. – Nie mam już tak wielkiej potrzeby, bo jak ci mówiłem nie uważałem się nigdy za
pisarza czy pieśniarza, a ballady były formą śpiewanych kazań, których nie mogłem głosić w
inny sposób. Obecnie znów jestem w społeczności wiernych, codziennie głoszę im Słowo
Boże, więc twórczość schodzi na drugi plan. Nie chcę jednak być „normalnym” pastorem,
dlatego 3–4 razy w roku zaskakuję wszystkich i zamiast kazania śpiewam im napisaną przez
siebie po niemiecku balladę. W końcu przecież jestem śpiewającym, beatnickim pastorem.
Ponadto od czasu do czasu zapraszają mnie na występy różne czeskie środowiska emigracyjne, a ponieważ jest nas tu na Zachodzie kilku śpiewających ludzi (Kryl, Hutka, Třešňák,
Veit i inni) organizowane są też duże, wspólne koncerty. Ostatnio miałem okazję śpiewać dla
czeskich trampów, dla których nawet specjalnie napisałem kilka piosenek. Wszystko to jednak dzieje się dość sporadycznie.
A.J. – Czy czujesz się w Szwajcarii emigrantem, czy też – dzięki możliwości wykonywania posługi duchownej – jest to dla Ciebie druga ojczyzna?
S.K. – Ojczyznę człowiek ma tylko jedną, więc nawet nie staram się traktować Szwajcarii
w ten sposób. Myślę nawet, że nie chciałbym tam zostać aż do śmierci. Natomiast zupełnie
nie przeszkadza mi fakt bycia cudzoziemcem. Najważniejsze, że zaakceptowali mnie moi
podopieczni i nawet trochę są dumni z posiadania pastora – obcokrajowca, bo odróżnia ich to
od innych miejscowości. Ja natomiast wcale nie staram się asymilować i zawsze podkreślam
swoje pochodzenie, ale ponieważ mamy wspólną wiarę, więc żadnej ze stron to nie przeszkadza. A ludzie rodzą się i umierają wszędzie i wszędzie potrzebny jest pastor do chrztu czy na
pogrzeb, mógłbym więc równie dobrze mieszkać w Wiedniu jak i w kanadyjskiej wiosce.
Moją prawdziwą ojczyzną jest przecież Królestwo Boże.
A.J. – Dziękuję Ci.
Kwiecień 1985
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ERAZIM KOHÁK
(ur. 1933 r.)

Po wyjeździe z rodzicami z kraju w 1948 roku studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Yale w USA. W 1968 r. powrócił na krótko do Czechosłowacji. Po powrocie do USA
wykłada na uniwersytecie w Bostonie.
Publikował w czeskiej prasie emigracyjnej, a także w amerykańskich pismach naukowych.
Wydał kilka książek, w tym m.in. po czesku – „Naród w nas” (1978). Tłumaczy też na angielski z francuskiego i czeskiego.
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Naród żyje w nas, niezależnie od tego gdzie przebywamy
(Rozmowa z Erazimem Kohákiem)

A.J. – Opuścił Pan wraz z rodzicami Czechosłowację w 1948 roku. Jaki był powód tej decyzji?
E.K. – No cóż, przyjacielu, w 1948 roku ja o niczym nie decydowałem. Miałem wtedy 14
lat! Decydowali tata i mama, którzy już swoje przeżyli. Byli zwolennikami Masaryka, ludźmi
Pierwszej Republiki. W czasie wojny oboje byli czynni w ruchu oporu: tata przeszedł Mauthausen, mama – Terezin. Po wojnie tata został sekretarzem ministra sprawiedliwości w okresie, gdy toczyła się walka o to, czy sprawiedliwość będzie sprawiedliwa czy czerwona; potem
został politycznym komentatorem największego niekomunistycznego dziennika w kraju i
stale wisiała nad nim groźba aresztowania. Znaleźć się po raz drugi w obozie koncentracyjnym, to nie miałoby zbyt wielkiego sensu. Więc zdecydował się iść – na piechotę, przez góry
– i zabrał z sobą żonę z dziećmi. Samodzielnie musiałem decydować znacznie później. Byłem
już wtedy od wielu lat w Ameryce, miałem amerykańską żonę, dzieci i prawie zapomniałem
czeskiego. Wtedy dopiero musiałem odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czy mam to
wszystko zostawić za sobą, czy przeciwnie – odwrócić się i trzymać się tego kraju?
A.J. – Zdecydował Pan pozostać Czechem, mimo że spędzone w Ameryce lata szkolne i
studenckie sugerować by mogły raczej próbę asymilacji. Komu albo czemu Pan to zawdzięcza?
E.K. – Komu zawdzięczam to, że pozostałem Czechem (czy może raczej, że zdecydowałem się znów nim zostać)? Panu Bogu. Nie, proszę się nie śmiać, to bardzo ścisła odpowiedź.
Przyjechałem do Ameryki mając 15 lat, skończyłem tam szkołę średnią, potem pierwsza praca, uniwersytet, żona, dzieci i żadnego czasu na zastanowienie się. Dopiero po 10–12 latach
zacząłem się rozglądać wokół siebie i zrozumiałem, jaki to cud. Moi koledzy – jeśli przeżyli
wojnę – siedzieli w tym czasie w obozach koncentracyjnych albo w najlepszym wypadku
wegetowali przy łopacie. A ja żyłem tutaj – wolny jak ptak, z dostępem do nauki, z pracą,
która sprawia mi satysfakcję, z rodziną, własnym domkiem. Po prostu cud! Wtedy zacząłem
się zastanawiać, dlaczego akurat mnie Pan Bóg obdarzył taką łaską? Przecież nie miałem
żadnych zasług. Więc do czego mogę się przydać? Czy mógłbym kiedyś spojrzeć Panu Bogu
w oczy i powiedzieć mu, że ten cud wykorzystałem tylko na zapewnienie sobie własnego dobrobytu? I wtedy mi zaczęło świtać, co mogę zrobić z tym ofiarowanym mi przez Boga bezmiarem wolności, kultury, wykształcenia. Że mogę się na coś przydać tamtym za drutami,
tamtemu krajowi.
A.J. – Ale w 1968 roku zdecydował się Pan na powrót do kraju. Dlaczego? Czy myślał Pan
o tym już wcześniej? A w ogóle jak, z tak wielkiego dystansu, zmienił się Pański stosunek do
„starego kraju”?
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E.K. – Nie, ja tej decyzji nie podjąłem w 1968 roku, lecz znacznie wcześniej. Wiedziałem,
że Pan Bóg przeznaczył mnie tam, gdzie mogę się na coś przydać. A wtedy to było w kraju.
Nie, nie dlatego, żebym był jakoś szczególnie mądry czy coś takiego, ale dlatego, że byłem
inny, dziwny. Po prostu te dwadzieścia lat komunizmu straszliwie zglajszachtowało nasz kraj.
Czechosłowacja była kiedyś niezwykle bogatym krajem wielu kultur, które wzajemnie się
wzbogacały. W czasie wojny utraciliśmy czeskich Żydów, po wojnie wyrzuciliśmy swych
niemieckich współobywateli, potem komuniści zlikwidowali wszelkie różnice orientacji politycznych i nagle staliśmy się taką zatęchłą prowincją – wszyscy jednakowi. Więc trzeba tam
było „dziwaków”. Mogłem się przydać nie dlatego, że byłem Czechem, lecz dlatego, że po
dwudziestoletnim pobycie w Ameryce byłem inny.
A mój stosunek do własnego kraju? Pozostał taki, jaki był zawsze: romantycznopatetyczny wobec ideału, cierpko-sceptyczny wobec codziennej rzeczywistości. Mój powrót
potwierdził tylko oba przypadki. Wracałem jednak do Masaryka, do Komenskiego – i odnalazłem ich.
A.J. – Jak Pan wspomina okres Praskiej Wiosny?
E.K. – Może się Pan zdziwi, ale ani wtedy, ani teraz Praska Wiosna nie wydawała mi się
niczym nadzwyczajnym. Może dlatego, że te dwadzieścia lat spędziłem nie w kraju, lecz w
Ameryce. I wtedy, i dziś wydawało mi się to czymś zwykłym, normalnym. Przecież tak właśnie powinno wyglądać życie w Czechosłowacji, bo tak wygląda w tej Czechosłowacji, którą
noszę w sobie. To jest normalny, demokratyczny, humanistyczny kraj. Po prostu „normalka”,
nic nadzwyczajnego. Już prędzej zauważam ten absurd, nienormalność ostatniego półwiecza:
wszystko jest zwariowane, pomylone, stuknięte. Ale Wiosny nie zauważyłem: po prostu odetchnąłem i powiedziałem sobie w duchu: aha, więc to tak. A jakże miałoby być inaczej? Normalka!
A.J. – Już od dwudziestu pięciu lat wykłada Pan filozofię na uniwersytecie w Bostonie
zajmując się zwłaszcza fenomenologią, więc bez przesady można stwierdzić, że poświęcił
Pan swoje życie filozofii. Czy Pańskim zdaniem filozofia potrafi dziś pomóc człowiekowi?
Czy może uratować nasz chory świat?
E.K. – Wie Pan, to takie manipulacyjne pytanie. Kiedyś pytali mnie: no jak, czy nadal
jeszcze działa Pan na szkodę kraju? I trzeba było odpowiedzieć tak albo nie. Pańskie pytanie
aż się prosi o piękną, optymistyczną i pozytywną odpowiedź. Ale ja odwrócę to pytanie: dlaczego filozofia miałaby człowiekowi pomagać? Co człowiek takiego zrobił, żeby sobie na tę
pomoc zasłużyć? Dlaczego miałaby ratować świat, który tak bardzo spustoszyliśmy? Są rzeczy, które nie istnieją po to, aby komuś pomagały, lecz po to, żeby były. Uroda płatka śniegu.
Albo piękno dobrego uczynku... I nie ważne, czy to czemuś służy; przeciwnie – jeśli świat w
ogóle jest dobry, to właśnie dlatego, że istnieją takie rzeczy. Na przykład jak Polska. Albo
filozofia. Są rzeczy, które własną wartością uzasadniają sens tego burdelu zwanego światem.
Takim sprawom trzeba służyć. Jeśli natomiast pytamy do czego są dobre, to cały świat, całe
dzieło Boże dewaluujemy do ordo utilitatis. I wtedy rzeczywiście nie jest nic wart. Filozofia,
prawda myśli, czystość zdania, dobro zrozumienia – to są sprawy dobre same w sobie, czyli
mówiąc precyzyjniej – one właśnie powiększają chwałę Pana. Bez nich cały świat byłby jednym wielkim Związkiem Radzieckim, gdzie wszystko do czegoś służy, a całość jest nic nie
warta. I wreszcie ten ostateczny paradoks: świat i człowiek będą zbawieni, kiedy ludzie przestaną spekulować, co z tego wynika i zrozumieją sens służenia czemuś, co samo w sobie jest
wartością: prawdzie, sprawiedliwości, dobru.
A.J. – Czescy czytelnicy mają bardzo trudny dostęp do Pańskich książek, a mimo to „Naród w nas” wzbudził ogromne zainteresowanie w kraju. Jak Pan sądzi, dlaczego?
E.K. – Tak, mój drogi, czeski czytelnik ma bardzo trudny dostęp do wszystkich książek.
Ale to się zaczęło w 1620 roku, więc mamy już pewne doświadczenia, jak z tym żyć. Dlaczego akurat moje książki? Bo nie chodzi tu tylko o „Naród w nas”, lecz także inne. Przyznam,

92

że stale mnie to zaskakuje: sam mam wrażenie, że piszę dla siebie albo dla większej chwały
Pana, na zupełnie innych falach i w zupełnie innym tonie niż to „się nosi” w kraju. Zresztą
znawcy mody już wielokrotnie stawiali mi podobne zarzuty. Ale to u mnie z powodu naiwności: zagrzebany w tym zapadłym kącie nie zwracam właściwie żadnej uwagi na modę i nie
wstydzę się otwarcie przyznać do tego, co w nas najlepsze, do tego, co podstawowe: do Masaryka i masarykowskiej demokracji w nas. Nieważne, że dziś zamiast tego „nosi się” konsumpcję i wstrząsy. Ja piszę o doboru ludzkości. To jest taki czeski problem: Polak nie wstydzi się przyznawać do tego, że jest Polakiem i katolikiem. Czech z reguły wstydzi się przyznawać do swych tradycji, a jeśli już – to bywa strasznym szowinistą. Ja w pewnym sensie
stoję z boku, więc mogę powiedzieć to, co należy powiedzieć i z czym człowiek w kraju raczej miałby kłopoty. Ale prawdę mówiąc nie wiem, dlaczego to się podoba, jestem tylko z
głębi serca wdzięczny czytelnikom, którzy mnie wysłuchali i coś w tym znaleźli. W końcu
zasługa należy zawsze do czytelnika, który odkryje w tekście coś dla siebie, a nie do pisarza.
A.J. – Jedno z głównych Pańskich zainteresowań filozoficznych to dzieło Jana Patočki. Co
Pan dla siebie odkrył w tekstach Patočki? I czy ma Pan jakieś osobiste wspomnienia związane
z tym wielkim czeskim filozofem?
E.K. – Zajmuję się dziełem Jana Patočki ponieważ, podobnie jak Masaryk, jestem przekonany, że „problem czeski musi się stać problemem światowym”, to znaczy, że będziemy mogli zachować swą tożsamość tylko wtedy, gdy staniemy się pełnoprawną cząstką ludzkiej
wspólnoty kulturowej. W pewnej zagranicznej ankiecie jeden z zapytanych o największe wrażenie z przeczytanych w ubiegłym roku książek literatury obcej odparł, że „literatury obcej
nie czyta z powodów patriotycznych”. Dla mnie patriotyzm jest czymś dokładnie przeciwnym: świadomym otwarciem się, a nie bojaźliwym zamknięciem się w sobie. Patočka, Masaryk, Komenský – to ludzie, u których swoisty czeski byt przeplata się z bytem ogólnoludzkim. Zdziwiłby się Pan, ilu ludzi zna Komenskiego i nie wie, że to był Czech. I dodajmy: ilu
ludzi znał Patočka, choć to nie byli Czesi. Dlatego się nim zajmuję. A mogę to robić w sposób
„czysty”, bo nie mam związanego z nim żadnego osobistego wspomnienia. Nigdy go osobiście nie poznałem; Masaryka i Komenskiego też zresztą nie, podobnie jak Husserla, Kanta
czy Platona.
Wie Pan, Patočka był naprawdę wielkim człowiekiem, wielką osobowością. Ja to po prostu
czuję! A wielcy ludzie nas przytłaczają; ludzie gapią się w zachwycie, z gębą otwartą (i całkiem słusznie), ale tracą zdolność do krytycznej oceny tego, co ten człowiek właściwie mówi.
Weźmy przykład Masaryka: to był nasz najciekawszy myśliciel, ale tak nas przygniótł swoją
osobowością, że w ogóle o nim nie myślimy. Patočka pisał o nim wielokrotnie, przed wojną i
po wojnie; właściwie obok Rádla był pierwszym, który przez całe życie – poważnie i krytycznie – zajmował się Masarykiem. Dopiero pod koniec życia, w tym dziwnym okresie, gdy
pisał „ku pokrzepieniu serc” (mniej więcej w latach 1971–75), on też zaczął mówić o „wielkiej osobowości”. Szybko się jednak z tego otrząsnął i w okresie Karty 77 kończy tak, jak
zaczynał: jako masarykowiec czynu i myśli, a nie kultu. I ja też w ten sposób chciałbym pisać
i myśleć o Patočce: tak jak filozof pisze o wielkim filozofie, o tym co mówi, a nie o kulcie
jego osoby.
A.J. – Przez większą część życia mieszka Pan Stanach Zjednoczonych. Czy nadal jest to
dla Pana wygnanie, czy też czuje się Pan u siebie, w domu?
E.K. – Przede wszystkim uściślam: nie mieszkam w „Stanach Zjednoczonych”. To abstrakcja. Mieszkam w górskim zakątku New Hampshire i oczywiście jestem tu w domu. Przecież od tylu lat uprawiam tu ziemię, przynosi mi ona owoce, „zainwestowałem” w nią tyle
uczuć. To nie ma nic wspólnego z wygnaniem. Emigracja to nie jest sprawa miejsca zamieszkania, lecz stosunku do aktualnych władców kraju. Byłbym dziś na wygnaniu nawet gdybym
mieszkał w Holešovicach, ponieważ moja ojczyzna – masarykawska Republika Czechosłowacka, państwo cywilizowane, państwo demokratyczne, państwo porządnych ludzi – też
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obecnie nie jest tam bardziej u siebie. U was ogłoszono to oficjalnie: rząd wypowiedział wojnę całej Polsce, własnemu krajowi, więc gdy ta władza rządzi, to cały kraj jest na wygnaniu.
Nasze władze nie są nawet na tyle „szczere”, co wasz Jaruzelski – to spadkobiercy Szwejka i
na stan wojenny mówią normalizacja. Czyli ja nie jestem bardziej na wygnaniu niż każdy
inny Czech – w kraju czy zagranicą – który nie chce dać się „znormalizować”. Ja po prostu
tylko trochę dalej mieszkam. Ale niech Pan przypomni sobie ilu ludzi, którzy coś znaczyli w
naszej historii, było właśnie „zagranicznymi” Czechami. I właśnie dlatego zachowali nasz
kraj nieznormalizowany. Komenský tylko na krótko pojawił się na Morawach – pomiędzy
studiami zagranicą a emigracją. Masaryk studiował w Wiedniu i Lipsku, ożenił się w Ameryce, po raz pierwszy przyjechał do Pragi mając 32 lata – już jako profesor, człowiek zupełnie
ukształtowany – potem jako poseł spędzał znaczną część każdego roku w Wiedniu, a w czasie
wojny znów był zagranicą. Naród żyje w nas, niezależnie od tego, gdzie przebywamy. A ludzie, którzy mieszkają poza czeskimi opłotkami, są dla narodu niemniej ważni: otwierają nam
świat, a nas – światu. Czy w Polsce jest inaczej?
A.J. – Z pewnością jest tak samo. Czy chciałby Pan na zakończenie naszej rozmowy powiedzieć coś specjalnie polskiemu czytelnikowi?
E.K. – Czy chciałbym coś powiedzieć polskiemu czytelnikowi? Muszę uważać, żeby nie
chlapnąć coś „romantycznego”, np., że strasznie podziwiam polski naród. Nawet nie tyle za
„Solidarność”; to też byśmy u nas potrafili, proszę popatrzeć na naszą Wiosnę. Bardziej was
podziwiam za to, co przyszło po 13 grudnia. U nas po sierpniu 1968 wystarczył rok i byliśmy
znormalizowani. A Polacy już tyle lat stawiają opór. Gdybyśmy my mieli trochę tej determinacji! Zresztą sami też moglibyśmy zaproponować wam coś na wymianę. Nie po raz pierwszy
zresztą: jakże inaczej wszystko mogłoby wyglądać, gdyby w 1938 roku czeski rząd miał polską determinację, albo Polacy w 1939 roku – czeską broń! Gdyby jeźdźcy Brygady Pomorskiej zamiast na polskich koniach siedzieli w czeskich czołgach i mieli czeski instruktaż, albo
gdyby jesienią 1938 roku czescy czołgiści ruszyli do przodu z polską odwagą i polską pomocą! My razem tworzylibyśmy całkiem fajny naród. Więc proszę, nie doszukujcie się naszych
wad – mamy ich bez liku; nie szukajcie pretekstów do zatargów. Spróbujmy odnaleźć to, co
nas łączy... No tak, zapędziłem się. To wszystko jest oczywiście prawdą, ale brzmi trochę
dada. Więc raczej powiem polskim czytelnikom, że już się na nich nie gniewam z powodu tej
okupacji w 1003 roku! I z żadnego innego powodu. Pan Bóg z wami. I wierzcie – Czechy
jeszcze nie zginęły i tak prędko nie zginą.
Sharon, New Hampshire, jesień 1985 / wiosna 1986
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JIŘI KOLAŘ
(ur. 1914 r.)

Jest poetą i artystą plastykiem, autorem kolaży, eksperymentującym w dziedzinie poezji
konkretnej i wizualnej. W 1958 roku był więziony po tym, kiedy w czasie rewizji zakwestionowano rękopis jego tomiku poetyckiego. Z kilkunastu napisanych przez niego książek tylko
część ukazała się w państwowych oficynach (do 1948 roku, a potem w latach 60-tych), reszta
zaś krążyła w obiegu niezależnym. Ogromne znaczenie dla rozwoju literatury czeskiej mają
przekłady Kolařa – m.in. Sandburga, Whitmana, Lee Mastersa, Williamsa, Albeego, Becketta,
Eliota i innych. W Polsce nie tłumaczony.
W 1978 r. wyjechał na roczne stypendium do RFN, w 1979 r. władze czeskie pozwoliły
mu przedłużyć pobyt na następny rok, lecz gdy starał się o ponowne przedłużenie został zaocznie skazany na rok więzienia i konfiskatę całego pozostawionego w kraju majątku. Obecnie mieszka w Paryżu.
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Proszę Boga, aby mnie nie opuszczał...
(Rozmowa z Jiřim Kolařem)

A.J. – Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy powiedział Pan, że już nie zajmuje się literaturą, że to przeszłość. Jaki był powód tak dramatycznej dla pisarza decyzji?
J.K. – Niepokoiły mnie zawsze powierzchnie tarcia między literaturą a plastyką, literaturą
a muzyką, nauką itd., między sztuką a nie-sztuką. Wkrótce stwierdziłem, że poezję można
pojąć i wyrazić inaczej, nie tylko za pomocą pisania.
A.J. – Powiedział Pan też chyba, że dziś nie ma sensu pisać wierszy, lecz wiem, że ceni
Pan poezję Jaroslava Seiferta. Czy ma Pan do twórczości tego poety osobisty stosunek?
J.K. – Nie powiedziałem, że nie ma sensu pisać wierszy, tylko że ja dla siebie nie widzę w
tym sensu, podobnie zresztą nie widziałem sensu w układaniu tomików poetyckich czy w
pisaniu powieści fabularnych – zwłaszcza po Joyce’ie. Główny nacisk kładłem na przebudowanie treści książki, ponieważ było dla mnie nie do pomyślenia, aby nie zaliczano do poezji
zapisu, zastanowienia, snu, wariacji itp. Na oznaczenie tego, co teraz robię, odpowiem panu
cytatem z Mallarme’go: „Może jest to nic albo coś jako sztuka".
Jaroslav Seifert był pierwszym awangardowym poetą, którego czytałem i który dzięki swej
pracy i swej postawie, dzięki konsekwentnemu byciu sobą w każdych okolicznościach – stał
się dla mnie wzorem, ponieważ pisać i robić sztukę potrafi wielu ludzi o marnych charakterach, lecz tylko nieliczni artyści są w stanie sami być wielkim przykładem. Ponadto Jaroslav
Seifert, złamany starością i chorobą, potrafił w tak szlachetny sposób ukoronować swoją
twórczość, jak mało który poeta z jego generacji.
A.J. – Już od kilku lat przebywa Pan na Zachodzie i zdecydował się Pan na opuszczenie
Czechosłowacji po przeżyciu tam sześćdziesięciu pięciu lat. Jakie były tego powody? Czy już
wcześniej zastanawiał się Pan nad wyjazdem?
J.K. – Nie opuściłem Pragi, a tylko uniemożliwiono mi powrót. Prosiłem o przedłużenie
pobytu we Francji, lecz zamiast odpowiedzi skazano mnie na rok więzienia i konfiskatę majątku.
A.J. – Nie jest to pierwszy Pański wyrok, bo w latach 50-tych skazano Pana za działalność
pisarską. Czy po wyjściu z więzienia mógł Pan istnieć w życiu Publicznym?
J.K. – Skazano wtedy wielu pisarzy, a ci, którzy przeżyli, „istnieli” tak, jak ja trwałem.
Nazywaliśmy to życiem...
A.J. – Wiem, że w Czechosłowacji miał Pan kłopoty z publikowaniem swoich książek i że
nie wydano tam nawet trzeciej części Pańskiego dorobku. Jak z tego punktu widzenia ocenia
Pan lata 60-te? Czy wtedy działo się trochę lepiej czy też było to tylko powszechne złudzenie?
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J.K. – Wiosną 1968 roku poprosiłem prokuratura o zwrot rękopisów, za które aresztowano
mnie w 1953 roku, ale w czerwcu 1968 roku sąd poinformował mnie, że jeśli tę książkę opublikuję, zostanę znów aresztowany.
Mimo wszystko oddychaliśmy trochę bardziej swobodnie, choć w istocie była to tylko
druga strona tej samej monety.
A.J. – W 1968 roku był Pan członkiem rady koordynacyjnej związków twórczych, a w latach 70-tych aktywnie popierał Pan działalność wydawnictw niezależnych. Czy mógłby Pan
coś powiedzieć na temat swej aktywności społecznej w kraju?
J.K. – Czyniłem tylko to, co zawsze czyniłem, podobnie jak większość moich przyjaciół.
A.J. – Czy czuje się Pan we Francji emigrantem?
J.K. – Lepsza w Paryżu kromka chleba niż w kraju cała krowa.
A.J. – Niechętnie wspomina Pan Czechy, ale z pewnością śledzi Pan współczesną literaturę czeską. Co Pan o niej sądzi?
J.K. – W kraju jest kilku wielkich artystów, ale szereg ich jest poza krajem.
A.J. – W czasie naszej pierwszej rozmowy używał Pan wielokrotnie słowa „wolność”. Czy
mógłbym prosić o Pańską definicję tego pojęcia?
J.K. – Dopiero w Paryżu zrozumiałem, że przez całe życie zaledwie stwarzałem, wymyślałem sobie wolność. Niestety, prawdziwa wolność znajduje się bliżej człowieka młodego,
niż tego, kto odwróciwszy głowę czuje zapach ziemi.
A.J. – Proszę wybaczyć tak banalne pytanie na koniec, chciałbym się jednak dowiedzieć
czegoś na temat Pańskiej aktualnej pracy i przyszłych zamierzeń.
J.K. – Widzę sens dzieła już w jego istnieniu, w tym dokąd zmierza, a nie w tym, co z niego wystaje czy się do niego podłącza; nie w tym, do jakiej szkatułki należy. Najgłębiej niepokoją mnie dziś gniazda pustki i otworów, którymi każdy jest przepełniony. Im więcej się nad
tym zastanawiam, tym więcej odnajduję w sobie przepaści, ciemnych dziur i białych plam...
Proszę Boga, aby mnie nie opuszczał...
A.J. – Dziękuję Panu.
Styczeń 1985
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Jiři Kolař nie lubi udzielać wywiadów. Jak twierdzą wtajemniczeni byłem pierwszą osobą,
której zgodził się odpowiedzieć na pytania od czasu jego przyjazdu do Francji. Wypowiedział
się zwięźle odsyłając mnie jednocześnie do swojej książki „Odpowiedzi”, którą z okazji 70
urodzin Kolařa opublikowało czechosłowackie wydawnictwo emigracyjne „Index” z Kolonii.
Za łaskawą zgodą autora pozwalam sobie zacytować kilka jego myśli.
***
– Od początku chodziło mi o znalezienie płaszczyzny tarcia między sztuką plastyczną a
literaturą. Wszystkie dotychczasowe próby w tym kierunku wydawały mi się niezbyt udane,
zwłaszcza niekonsekwentne. Mimo że np. u Marinettiego posunęły się bardzo daleko, to jednak pod spodem została jakaś stara estetyka. To samo u Apollinaire’a. Ciekawe, że to, co w
tej dziedzinie zapoczątkował Mallarmé, dostrzegli najpierw inni poeci, jak na przykład Eliot,
który dzięki swej „Ziemi jałowej” (moim zdaniem jednemu z największych wierszy współczesnych) stworzył rodzaj kolażu. Z kolei w prozie właśnie Joyce miał spory wpływ na jeden
z etapów mej twórczości poetyckiej, dzięki temu, w jaki sposób potrafił posługiwać się różnymi realiami oraz temu, że nie wahał się łączyć języka literackiego z argotem i językiem
powieści dla kucharek.
– Wydaje się, że eksperyment i odwaga w sztuce są dla fałszywie myślących ludzi dużo
bardziej niebezpieczne niż cokolwiek innego. Kiedy zaczynasz myśleć samodzielnie, stajesz
się w ten sposób strasznie niebezpieczny. Cała władza literatury i sztuki polega w rzeczywistości wyłącznie na tym, że przesuwa coś w nowe pola obserwacji. Jeśli większość litetatury
służy dotąd zniewoleniu człowieka, to dzieje się tak dlatego, że w obecnej chwili jej rozwój
zatrzymał się w tym samym stadium co rozwój człowieka, który jeszcze nie potrafi zlikwidować wojen i głodu. Koszary są ważniejsze niż szpitale. Niestety do tych koszar muszę dodać
również szkoły, a do szpitali nie potrafię dołączyć nic prócz stołówek.
– Nie przypadkiem Einstein chodził na wystawy Picassa. Jednocześnie szkoda, że w przypadku wielkich, żywo myślących autorytetów naukowych nie nazywa się ich dzieła sztuką.
Szkoda, że nie wspomina się o religii i mitologii. Przecież często te dziedziny stanowią ich
główne pole zainteresowań, ponieważ naukowcy starają się odkryć tajemnicę człowieka. W
przypadku tych autorów fascynuje mnie, że nie zadawalają się oni wyłącznie historią badanej
dziedziny, ale pragną ją zweryfikować w praktyce, jak choćby Lévi-Strauss, który prowadził
badania bezpośrednio w terenie.
Ja, kiedy zacząłem pracować nad destrukcją wiersza, również musiałem dotrzeć do materiałów na temat historii powstania pisma. Dzięki temu mogłem później stworzyć petroglify i
wiersze węzłowe. Inspiracja pochodziła właśnie z takich badań źródłowych. Dziedziny te
były wprawdzie objęte nauką historii, ale przecież wszystko to należy również do historii poetyki. I jako takie pozostaje nadal żywe, podobnie jak Altamira pozostaje żywa dla współczesnego artysty plastyka.
– Myślę, że każdy twórca chcąc nie chcąc pewnego dnia musi spróbować tego, co nazwać
mógłbym „przewrotem”: przewartościowania i zbudowania od nowa całej poezji, tak jak to
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było w moim przypadku – niezależnie od tego, czy taka próba ma dużą czy małą wartość. To
po prostu prywatna sprawa każdego poety, tak jak było to moją sprawą prywatną. Nikt ode
mnie tego nie wymagał, nikt się tym specjalnie nie interesował. Czułem jednak, że muszę
dokonać takiego przewrotu, że muszę na niego postawić. Że za to co robię muszę być w pełni
odpowiedzialny. Taki krok trzeba jednak zrobić z największą rozwagą i przenikliwością, a
także – co pewnie brzmi dziwnie – wielką dawką hipokryzji wobec siebie samego. W przeciwnym wypadku klęska jest nieunikniona. Czemu używam słowa „hipokryzja”, „obłuda”?
To jest termin Baudelaire’a: „Obłudny czytelniku, mój bracie”. Baudelaire wiedział bowiem,
że kiedy pisze, musi być wobec siebie hipokrytą. Że jeśli zawiedzie do tego stopnia, iż ktoś
będzie w stanie wytknąć mu jakiś błąd, to przegrał. Poeta musi mieć pewność i chronić swoje
działanie przed pretekstami do ataków. Oczywiście, że wszystko da się zaatakować, ale trzeba
wystrzegać się zbyt łatwych pretekstów. Kiedy zaczynałem swoje próby z poezją pisaną, nie
wiedziałem prawie wcale, co się dzieje gdzieś indziej na świecie. Kiedy później po raz pierwszy zobaczyłem wielkie wystawy Kupki i Kandinskiego, uświadomiłem sobie z przerażeniem,
że te wielkie dokonania artystyczne były już gotowe w tym czasie, kiedy ja się urodziłem.
Cóż więc miałem jeszcze robić? A z drugiej strony w tym okresie miałem już za sobą kawał
pracy. I to właśnie był jeden z impulsów, by coś z tą swoją pracą zrobić.
– Trzeba sobie koniecznie uświadomić, dokąd zaszedł rozwój poezji. Każda próba dokonania przewrotu i zmian z czegoś jednak wynika. Ja miałem za sobą doświadczenia nowoczesnej poezji amerykańskiej, którą tłumaczyłem, ale także jakąś cząstkę tradycji poezji europejskiej. Dlatego któregoś dnia mogłem sobie uświadomić, że Apollinaire zastąpił słowo obrazem, a Breton – obiektem, ale że obydwa te podejścia w sumie są stare, bo opierają się na
tradycyjnych poetykach. Breton nigdy nie zrobił z obiektu całego wiersza i człowiek musiał
znać francuski, by wiedzieć, które słowo w tekście pisanym należy zastąpić przez obiekt. To
był jeden z pierwszych kroków ku nowej poezji, ale raczej nieuświadomionych. Surrealiści
pod tym względem nie zastanawiali się nad historią poezji, byli raczej upojeni swymi odkryciami, a zwłaszcza mylącym poczuciem wolności. Stworzyli sobie swoistą wolność twórczości zapominając, że ta ma pewne prawa. Stworzyli dla siebie wolność estetyczną, lecz realizowali ją w taki sposób, że inny artysta nie był dla nich artystą i człowiekiem, ale jedynie
kimś, kto nie rozumie sztuki. Każdy, kto nie pisał na modłę surrealistyczną, był dla nich niemal zbrodniarzem. I właściwie trwa to do dziś. Ta nietolerancja jest wprawdzie zrozumiała,
lecz równocześnie była jednym z największych nieszczęść sztuki nowoczesnej. Rozumiem, że
Breton nie mógł zaakceptować np. Mondriana, ale wciąż istnieje pytanie, który z nich dokonał więcej. Dla niektórych Mondrian był cudownym malarzem, ponieważ przedstawiał świat
uporządkowany i nie chciał czynić go jeszcze straszniejszym, niż jest. Dla mnie ważne było
uświadomienie sobie, kto ma rację: czy ten, kto widzi człowieka jako widmo z piekła Dantego, czy może ten, kto jak Mondrian widzi świat jako wielką, logiczną konstrukcję, która być
może bierze swój początek w „Zdjęciu z krzyża” Giotta.
– Największe i najsilniejsze poczucie parnasizmu i artificializmu w większości dostępnej
poezji europejskiej odczułem w okresie okupacji, na początku wojny. W tym czasie powróciłem do przekładów poezji amerykańskiej Vanečka – i byłem „zgubiony”! Przez większą część
lat, w których człowiek w sposób najintensywniejszy i najczystszy chłonie świat, mieszkałem
w Kladnie. Miałem widok wprost na hutę, na wysokie piece oświetlane przez całe noce blaskiem rozżarzonej lawy, którą wylewali hutnicy. Kiedy w tej scenerii po raz pierwszy czytałem Sandburga, to tak jakby nagle stał się on moim ojczystym poetą. Przemiana współczesnego człowieka w banitę nie tylko zbliżyła mi Mastersa, lecz nazwałem go wtedy nawet nowym Owidiuszem, autorem nowych „Metamorfoz”. Nauczył mnie dostrzegania ludzkich losów i losu każdego pojedynczego człowieka, którego spotkałem. Nauczył mnie innego widzenia, słyszenia, innego odczuwania; jakby nagle przemienił wszystkie moje zmysły. A po-
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nieważ od wczesnej młodości podziwiałem Whitmana, więc zanurzyłem się w polifoniczności
i o mało nie utonąłem.
– Od początku moim ideałem było nieeksploatowanie raz odkrytej rzeczy. Nie chciałem
być rzemieślnikiem o jednej specjalizacji. Po Joyce’ie artysta powinien interesować się
wszystkim i powinien rozumieć, że historia świata nakazuje mu robić swoje rzeczy inaczej,
uciekać od tego, co umie.
– Myślę, że istotnie wszystko jest produktem słowa. Niezależnie od tego, jaka była jego
geneza i pierwotne znaczenie, to właśnie słowo dało początek pierwszemu zdaniu, a więc i
językowi. Nie przypadkiem stoi w Biblii: „Na początku było słowo...”. Myślę, że mowa jest
nie do zastąpienia. Trzeba jednak rozróżniać między mówieniem a wyrażaniem. Gdy tylko
człowiek zrozumiał tę różnicę, to chyba właśnie wtedy zrodził się w jego ustach pierwszy
wiersz, pierwszy komunikat, a także – pierwsze pytanie.
– Pewne prawa i definicje stworzone przez wielkich filozofów są trwałe, podobnie jak
trwały jest piękny wiersz albo mądre zdanie. Mogę do tego dodać, że kiedykolwiek coś robiłem, powtarzałem sobie zawsze: trzeba uczynić powszednim to, co było przesadne, skomplikowane i zagęścić to, co było naiwne, proste i rzadkie; to, co się wydawało martwe – ożywić.
Co było niemelodyjne i szare, przemienić w niezwykłe i – jeśli mogę użyć tego słowa – cudowne; co było bezkrwiste – przemienić w ekscytujące; milczące – w wesołe itd. Przede
wszystkim trzeba było zwiększyć intensywność każdego spostrzeżenia i wrażenia. Nie starałem się uogólniać, do czego z reguły dąży słaby duch. Musiałem iść inną drogą niż ktokolwiek przede mną. Albo tylko z tymi, którzy wskazywali mi drogę.
– Wiele okoliczności hamuje człowieka, ale jednocześnie zmusza go do zastanowienia, jak
z tych ograniczeń czerpać korzyści. Czy to był przypadek, że nie miałem wystarczającej ilości
materiałów, aby swoje rzeczy zrobić lepiej bądź inaczej? Wykorzystywałem to, co miałem
pod ręką i co znalazłem w antykwariatach, albo to, co ktoś mi ofiarował. Czy to przypadek, że
malarze Karel Malich i Robert Piesen albo inni przyjaciele podarowali mi najwspanialsze
reprodukcje ze swoich archiwów? Czy było przypadkiem, że Bohuš Hrabal pracował w
składnicy makulatury i rozumiejąc moje potrzeby zdobywał dla mnie całe góry materiałów?
Jeśli są to przypadki, to stanowią tak integralną część życia, jak marzenie senne jest częścią
snu.
– Forma lub treść stają się nieistotne tylko wtedy, gdy nie dostrzeżemy ich ukrytego znaczenia. Nie dotyczy to wyłącznie sztuki, lecz również natury i w ogóle wszechświata. Ja sam
nie znam ani jednej swej pracy, w której forma byłaby bez znaczenia, a jeśli chodzi o treść, to
już od dziesięciu lat mówię o nowej wrażliwości (ostatnio prześladuje mnie nawet termin
„nowa świadomość”). Oczywiście to wcale nie oznacza, że nie staram się robić czegoś daremnego – marności nad marnościami. Jindřich Chalupecký doskonale zrozumiał tę wieczną
walkę z nicością. Jeśli więc mówi o ciszy za moim dziełem, to powinienem mu być wdzięczny za tę metaforę, która skazuje moje dokonania na rozpłynięcie się w ludzkim wszechświecie.
– Każdą rzecz, którą dostajemy, piętnujemy własnym losem. To piętno jest tym silniejsze,
im silniej owa rzecz ingeruje w nasze życie. Rzeczy również żyją i stwarzają się wraz z nami,
są zależne od tego, jak i gdzie żyjemy, w jaki sposób kształtuje się nasz los. Jestem pisarzem i
potrafię wyczytać z rzeczy ich los. Kiedyś starałem się odczytać przyszłość nowych rzeczy.
Co z nimi będzie, jakie będą miały życie – i któregoś dnia zapragnąłem uczynić widzialnym
to pismo szram i ludzkich dotyków. W ten sposób powstały moje klejone wiersze – obiekty.
Picasso był pierwszym nowoczesnym artystą, który czuł ludzki sens rzeczy. Jakby wierzył w
ich świadomość. Dlatego potrafił wypowiedzieć tak piękne i mądre słowa o swej miłości do
przedmiotów i o współistnieniu przedmiotów na jego obrazach. Pierwszy zrozumiał, że
przedmioty mogą rozmawiać ze sobą. Nagle widzisz, że niektóre rzeczy pasują do ciebie i
dobrze się znoszą, a inne nie. Więc musisz te, które się nie znoszą, pozostawić tak długo obok
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siebie, abyś się przyzwyczaił do nich, one zaś do ciebie i do siebie samych. To szczególna
mistyka, ale tak to jest. Do rzeczy trzeba mieć jakiś stosunek, by one, dzięki temu, potrafiły
się odnaleźć.
– Nie byłem takim poetą, który nie podlegałby grze nastrojów, swemu własnemu widzeniu
świata. Musiałem się tym zajmować. Dante nie wahał się umieścić wszystkich swych wrogów
w piekle, a ludzi i rzeczy, do których czuł jakąś sympatię – w czyśćcu, gdzie musieli jeszcze
cierpieć; tylko tych, których naprawdę kochał, pozostawił w raju. On wprawdzie stawia pytania, ale jednocześnie sam na nie odpowiada, dlaczego tamci są w piekle. Nie jest bezstronny.
Uciekać można tylko przed własnym sumieniem, a to z kolei – przy braku szerokiego spojrzenia, inteligencji i kontaktu ze światem (jakiego wtedy nie miałem) – może wpędzić człowieka do prywatnego, osobistego więzienia. Człowiek jest w stanie stworzyć sobie własne
więzienie, własną ciemnicę, z której sam powinien się wydostać. Po prostu pewnego dnia
pojawia się pewność, że trzeba to wszystko zostawić, że w więzieniu własnej samotności
można zagrzebać się aż do śmierci i nigdy się nie wydostać.
Potem zrozumiałem, że świat jednak nie jest obozem koncentracyjnym. „Co podniosę,
spowoduje czyjś upadek – co opuszczę, będzie dla niego wzlotem” – napisał kiedyś Halas – i
ta sprzeczność zawsze z wiekiem nachodzi poetę. Musi uświadomić sobie, że żyje tutaj i że
chociaż ludzie siedzieli w obozach koncentracyjnych, to gdzieś indziej mogli się kochać i być
szczęśliwi. Dla poety to coś strasznego: kochać i wiedzieć, że ludzie wokół są nieszczęśliwi.
A ponieważ to sobie uświadamia, więc jest tylko kochającą albo cierpiącą istotą. Między
człowiekiem a istotą jest różnica. Ten, kto uświadamia sobie sprzeczności świata, kto rozumie, że i w szczęściu, i w nieszczęściu jest na świecie dobro i miłość, ten jest człowiekiem.
Istota jest jednostronna. Istotą jest ten, kto interesuje się tylko piłką nożną albo samochodami
i nie dostrzega już nic więcej.
– Na początku lat pięćdziesiątych pracowałem z fotografem Evą Fukovą nad ideą końca
rzeczy. W każdej sekundzie nie tylko umiera tysiące ludzi, lecz ulegają zniszczeniu miliony
rzeczy. Niektóre umierają długo, inne błyskawicznie. Jeszcze inne trwają dalej jako ruiny i
myślę, że można by o tym napisać interesujące studium, czy nawet całą książkę. Po ciężkiej
chorobie w 1970 roku musiałem uczyć się wszystkiego od początku i to zmusiło mnie również do nauki myślenia. I nagle coś, do czego wcześniej z takim trudem dążyłem i co kosztowało mnie tyle wysiłku, teraz samo przychodziło. Przeszłość łączyła się z teraźniejszością,
fikcja z rzeczywistością, fantazja ze świadomością. A wszystko było niezwykle intensywne.
Znów powróciłem do czasów, gdy niczego nie traktowałem w sposób szczególny, wyjątkowy
– drzewo, dom, kwiat, kamień, słońce, krzesło, myśl itd. nagle stały się bliskie, znajome. Mogłem z nimi rozmawiać, byłem z nimi na ty, przeklinałem je, kochałem albo się ich bałem.
Czas był jeden, przestrzeń nie miała dla mnie wymiarów, widziałem prawie bez perspektywy,
do góry nogami. Wszystko było zwielokrotnione i chaotyczne. Podobnie w tym czasie myślałem i odczuwałem. Tak jak kiedyś zachwycały mnie wszystkie kraje, jakie odwiedziłem, z
ich przerażającym pięknem, nadziejami, wolnością, tak teraz odczuwałem podobne uwielbienie do wszystkiego. Nigdy już nie utracę tego, do czego zawsze dążyłem: jest to przekonanie
o nieskończonej jedności rzeczywistości. Bo rzeczywistością był również mój nierzeczywisty
stan. Zacząłem uczyć się pracy. Oznaczało to utrzymać pióro w ręku, oderwać kawałek papieru, przemówić. Czułem własną niemoc i rozpad, bo mogłem sam siebie obserwować. Moja
głowa nagle wypełniała cały pokój, członki rozrastały się w nieskończoność, wszystko padało
na mnie w mamucich rozmiarach. A ten, którego nazywa się Bogiem i którego ja też nazywam Bogiem, chyba mnie wysłuchał. Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Co było dalej?
Nigdy nie pracowałem bardziej wolny od tego, co mogło przeszkadzać mi w pracy, nigdy nie
czułem się tak swobodnie. Jeśli kiedyś bałem się, że nie będę mógł czegoś skończyć, to teraz
już się nie boję. To, co czułem mogę teraz powiedzieć w sposób bardziej dobitny i jestem
bardziej wolny. Wiem, że to szaleństwo. Ale czy cały ten niebezpieczny świat nie jest szalo-
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ny? Czy ma jakiś sens? Myślę, że to nie ma znaczenia, bo nie jestem wobec niczego obojętny.
Dlatego to, że jeszcze żyję, ma chyba jakiś sens. Właśnie dlatego, że nie jestem wobec niczego obojętny.
Praga – Paryż, 1973
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PETR KRÁL
(ur. 1941 r.)

Po maturze studiował dramaturgię w praskiej szkole filmowej, a następnie pracował jako
redaktor w wydawnictwach. W latach 1960–1968 brał udział w działalności praskiej Grupy
Surrealistycznej. Debiutował w prasie w 1958 roku, lecz tylko część jego tomików poetyckich
mogła ukazać się oficjalnie. Jest też autorem wielu prac z teorii filmu, a także antologii poezji
surrealistycznej. Tłumaczony w „Zeszytach Literackich”.
W 1968 roku wyemigrował z kraju i mieszka w Paryżu.
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Surrealizm jest już dla mnie przeszłością
(Rozmowa z Peterem Králem)

A.J. – Polscy czytelnicy znają Cię dzięki „Zeszytom Literackim”, ale głównie jako eseistę,
ja wiem natomiast, że jesteś poetą o orientacji surrealistycznej. Debiutowałeś w 1958 roku.
Czy był to dobry czas dla surrealizmu?
P.K. – Na wstępie chciałbym wprowadzić drobne sprostowanie. Otóż surrealizm jest już
dla mnie przeszłością, choć zapewne taką, która pozostawia ślady do końca życia.
Wracając zaś do pytania, to naturalnie w 1958 roku nie było sprzyjającej sytuacji ani dla
surrealizmu, ani w ogóle dla poezji – przynajmniej jeśli chodzi o oficjalną stronę życia. Po
prostu były to nudne, jałowe czasy i być może to właśnie stanowiło powód naszego zainteresowania surrealizmem. Ciągnęło nas wszystko to, co egzotyczne, pełne fantazji. Surrealizm
był wtedy reakcją na sloganowe rymowanki, miałkość intelektualną. Ale równocześnie interesowało nas też coś, co nazwałbym pierwiastkiem realistycznym, to znaczy np. humor (zarówno w surrealizmie jak i choćby u Kafki), bo tylko humor pozwala nam żyć w sytuacjach –
zdawałoby się – bez wyjścia. W moim pokoleniu wytworzyła się dość powszechna świadomość, że wszystko to, co oficjalne, jest automatycznie podejrzane, natomiast fascynowały nas
rzeczy nieoficjalne, marginesowe, potępiane. Naturalnie stopniowo tworzyliśmy własne kryteria wartości, ale taki mniej więcej był punkt wyjścia. Na marginesie mogę dodać, że środowisko surrealistyczne wydawało własne pismo (oczywiście poza cenzurą). W 1951 roku nazywało się to „Znaki zodiaku” (Známeňi Zvĕrokruchu), a później – „Obiekt”.
A.J. – W latach 60-tych brałeś udział w działalności praskiej Grupy Surrealistycznej. Czy
była to prosta kontynuacja przedwojennej tradycji czeskiego surrealizmu?
P.K. – Ja myślę, że nie są ważne jakieś etykietki, natomiast ważne są konkretne funkcje.
Trzeba od razu powiedzieć, że czeski surrealizm znacznie się różni od francuskiego. Może
więcej podobieństw istniałoby z surrealizmem belgijskim, ale uważam, że czeski jest w sumie
dość oryginalny. Cofnijmy się na moment do historii. Otóż już pierwsza generacja czeskich
surrealistów – Nezval, Štyrský, Toyen, Biebl – to są artyści dojrzali, o sporym dorobku i bogatej przeszłości poetyckiej, która ich ukształtowała. Czyli nie tylko przejmowali oni obce
impulsy, lecz mieli własny bagaż doświadczeń, własne widzenie świata. Mimo więc, że mamy niewątpliwie do czynienia z surrealizmem, to w jego czeskiej wersji jest więcej humoru i
więcej... realizmu. Naturalnie funkcja, jaką ten kierunek pełni w naszej literaturze jest identyczna, jak surrealizmu francuskiego – koncentrował w sobie imaginację, fantazję. Surrealizm
francuski powstaje jednak jako reakcja na kulturę łacińską, która jest racjonalna, kartezjańska,
gdy tymczasem w czeskiej tradycji już od czasów baroku istnieje linia akcentująca fantazję,
sny, nocną stronę życia i nasz surrealizm nawiązał właśnie do tej linii, zmodernizował ją i
usystematyzował. Jest to oczywiście dziś dla nas już zbyt programowe, dydaktyczne czy teo-
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retyzujące, ale w młodości nurt ten był dla mnie niezwykle atrakcyjny, ponieważ zawierał w
sobie to wszystko, czego nam w oficjalnej kulturze brakowało.
A.J. – Przejdźmy jednak do lat 60-tych. Wiele się wtedy w czeskiej kulturze zmieniło...
P.K. – Surrealizm lat 60-tych funkcjonował na kilku poziomach; nawet w programach było
coś więcej, niż tylko estetyka grupowa. To przyszło znacznie później, kiedy surrealiści mogli
już występować oficjalnie; dopiero wtedy formułowali swoje idee w sposób bardziej programowy i – powiedzmy to dziś – bardziej sekciarski. Ja zacząłem działać wśród surrealistów w
1959 roku, to znaczy w czasie, kiedy nikt z nas nie miał szans na pojawienie się w oficjalnym
życiu kulturalnym – to stało się możliwe dopiero w drugiej połowie lat 60-tych, wcześniej zaś
istnieliśmy „w podziemiu” – w mieszkaniach prywatnych, w pracowniach itp. W tym okresie
wokół dojrzałych osobowości, takich jak Effenberger czy Medek, grupowało się to wszystko,
co było żywe w niezależnej kulturze; młodzi ludzie przynosili do oceny swoje rzeczy i środowisko posiadało naprawdę otwarty charakter, a dzięki temu, że centrum tworzyła jednak
grupa, było prężniejsze od innych. Zresztą nigdy program grupy nie został sformułowany
ortodoksyjnie; surrealizm był tradycją, do której się odwoływano, ale w znacznym stopniu
dlatego, że była to najczystsza tradycja dająca się przeciwstawić oficjalnej nudzie, estetyce
socrealizmu. Toczyliśmy wtedy dyskusje na temat racjonalności, przekazu czy w ogóle sztuki
nowoczesnej. A kiedy już można było występować oficjalnie, to w praskiej galerii Manes
surrealiści wygłosili serię wykładów, np. Effenberger mówił o historii dada i surrealizmu, ale
prócz nich były również „niesurrealistyczne” teksty np. o obrazie i języku czy o przekazie w
sztuce.
A.J. – Czy znaczy to, że surrealiści byli w owym czasie jedynym centrum sztuki niezależnej?
P.K. – Oczywiście, że nie. Inne takie centrum stanowił np. słynny stolik Jiřiego Kolařa w
kawiarni „Slavia”, czyli środowisko skupione wokół niego.
A.J. – Co, Twoim zdaniem, było najważniejsze w twórczości surrealistycznej?
P.K. – Z jednej strony to, że surrealizm zdecydowanie formułował postulat autonomii
sztuki i że podkreślał rolę fantazji także jako środka do zobrazowania rzeczywistości, z drugiej zaś – że nadawał swej nowoczesności charakter krytyczny. Gdyby chcieć podsumować
czeski surrealizm lat 50-tych i 60-tych, to można by powiedzieć, że jest to fantazja w funkcji
krytycznej wobec społeczeństwa. Nie chodzi tu oczywiście o satyrę – tej można by się prędzej
doszukać u Kafki.
A.J. – Jesteś autorem francuskiej antologii „Surrealizm w Czechach”. Jaką rolę odgrywa
surrealizm w literaturze czeskiej dziś? Czy jest jeszcze żywy, czy też to już zamknięta karta?
P.K. – Jeśli chodzi o antologię, to ma ona oczywiście charakter historyczno-literacki, już
choćby dlatego, że dla mnie osobiście był to pewien obrachunek z przeszłością. Robiłem jednak tę książkę nie tylko by uczynić zadość jakiejś sprawiedliwości historycznej (żeby czeski
surrealizm stał się znany we Francji), lecz również po to, aby pokazać pewne cechy tego kierunku (cechy wywodzące się z czeskiej czy też środkowoeuropejskiej tradycji literackiej),
które w oryginalny, czasem polemiczny sposób mogą dopełnić kulturę francuską. Wydawało
mi się ciekawe spojrzenie właśnie z naszego punktu widzenia, z podkreśleniem wszelkich
różnic, starające się pokazać inne podejście do kwestii awangardy, do wyobraźni, do rewolucyjnoutopijnej tradycji romantycznej. Tak książka była pomyślana i tak przeważnie ją odbierano, choć oczywiście o tym, czy wydana w stosunkowo małym nakładzie pozycja znajdzie
się w obiegu intelektualnym, można dopiero wyrokować po kilku latach.
Jeśli zaś chodzi o żywotność czeskiego surrealizmu, to jest ona w znacznym stopniu spowodowana tym, że nigdy nie dane mu było odegranie takiej roli, jaką teoretycznie mógł odegrać – pomijam tu oczywiście lata 30-te, kiedy był znaczącym składnikiem naszej kultury. Po
wojnie istniała naturalna potrzeba nawiązania do tej tradycji, już choćby dlatego, że ze
wszystkich awangard właśnie surrealizm najlepiej umożliwiał polemikę z myśleniem awan-
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gardowym, bowiem stosunek surrealizmu do awangardowego utopizmu zawsze był problematyczny (jest to z kolei dziedzictwo dadaizmu). We Francji też jeszcze po wojnie surrealizm
był żywy, jego definitywny koniec nastąpił dopiero w 1968 roku, w czasie Paryskiego Maja.
Wtedy to bowiem okazało się, że surrealizm wdarł się do stylu myślenia Francuzów, wyszedł
na ulice, ale jednocześnie przestał już być siłą inspirującą, stał się historią.
W Czechach surrealizm nigdy nie odegrał takiej roli, stąd więc zapewne bierze się wiara
jego kontynuatorów, że ich działalność stale jeszcze ma sens. Ja osobiście jestem już bardziej
sceptyczny – zwłaszcza po francuskich doświadczeniach – i we własnym pisaniu też już poszedłem w inną stronę... Możliwe jednak, że w praskim kontekście surrealizm nie powiedział
jeszcze ostatniego słowa, bo sytuacja tamtejsza jest zablokowana, czy też zatrzymana w rozwoju historycznym. Oczywiście nie mam co do tego pewności, ponieważ rzeczywistość nie
zawsze odpowiada programowi surrealistów, ale to już oceni przyszłość.
Chciałbym jednak na zakończenie tej odpowiedzi dodać, że jeśli nawet działalność grupy
surrealistów jest sporna, to z całą pewnością są tam bardzo znaczące indywidualności. Muszę
tu wymienić przede wszystkim Vratislava Effenberga, którego niestety często ocenia się przez
pryzmat jego teorii, a nie docenia się go jako ważnego twórcy literatury pięknej. Ponadto
istotną rolę w czeskiej literaturze odegrał zmarły niedawno Zbyněk Havliček czy nienależący
już dziś do orientacji surrealistycznej Stanislav Dvorský i kilku innych.
A.J. – Pozwól, że zadam Ci teraz bardziej prywatne pytanie. W 1968 roku, jako bardzo
młody człowiek, zdecydowałeś się na wyjazd z Czechosłowacji. Czy powodem tej decyzji był
– jak można przypuszczać – poinwazyjny szok, czy też coś innego?
P.K. – Zawsze kiedy Francuzi stawiali mi takie pytanie, odpowiadałem, że wyjechałem ze
względów czysto prywatnych, bo po pewnym czasie chciałem już uciec od powtarzających
się dyskusji. Oczywiście, że to nie było takie proste, choć względy osobiste odgrywały istotną
rolę. Odwiedziłem Francję po raz pierwszy w 1967 roku i naturalnie oczarował mnie Paryż.
Już od wielu lat w głębi duszy marzyłem o odwiedzeniu tego miasta, ale nawet przed sobą się
do tego nie przyznawałem, bo nie było szans na zrealizowanie marzeń. Wizyta w Paryżu jeszcze bardziej rozbudziła moje pragnienia poznania innego świata. Po powrocie do kraju opowiadałem kolegom: „Wiesz, stary, gdybym tam mógł pomieszkać ze trzy miesiące, to by było
fantastyczne!”. Wtedy naturalnie nie przypuszczałem, że spędzę tu następne 16 lat. Wrócę
jeszcze do pierwszej wizyty w Paryżu. Jak już mówiłem, byłem oczarowany, lecz jednoczenie
żałowałem, że swojego zachwytu nie mogę dzielić z ludźmi sobie bliskimi. Kiedy więc wiosną 1968 roku moi przyjaciele wybierali się do Paryża, ja też postanowiłem się zabrać, aby
przypomnieć sobie wcześniejsze wrażenia i podzielić się nimi z przyjaciółmi, żeby móc trącić
kolegę w bok i krzyknąć: „Stary, spójrz na ten most!” albo „Popatrz na te dachy!”
No, a po sierpniu 1968 roku Praga nagle straszliwie opustoszała; wszyscy przed czymś
uciekaliśmy. Co gorsze, nawet przedmioty straciły swój sens. Pamiętam, że następnego dnia
po inwazji, kiedy stałem w swoim pokoju i rozglądałem się wokoło, z przerażeniem stwierdziłem, że żadna z tych drogich mi rzeczy czy książek – które pomagały mi wcześniej w najtrudniejszych chwilach – nie posiada już owej magicznej mocy. Nie było już żadnego przedmiotu, którego mógłbym się chwycić i przytrzymać w tej pustce, do której spadłem.
To był właśnie drugi powód mojego wyjazdu. Pomyślałem, że trzeba zacząć gdzieś indziej, od początku, bo tutaj świat się zawalił. Być może nie jest to racjonalna reakcja, ale
trudno w takich przypadkach mówić o racjonalizmie. Był to bowiem nie tylko krach systemu,
w którym wyrastaliśmy, ale także krach tego minimum nadziei, jaka jest człowiekowi niezbędna do życia.
A.J. – Czy nigdy tego nie żałowałeś? Przecież z pewnością masz tutaj za sobą wiele ciężkich chwil?
P.K. – Oczywiście, że żałowałem i to przez całe pierwsze siedem lat. Mówi się, że w ciągu
siedmiu lat człowiek cały się zmienia – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W moim przy-
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padku zgadza się to niemal co do dnia. Przez ten pierwszy okres nieustannie zadawałem sobie
pytanie, czy dokonałem słusznego wyboru, ale naturalnie codziennie wybór ten stawał się
bardziej słuszny, ponieważ powoli zacząłem znów stawać na nogach, a ponadto trudno już
było sobie wyobrazić powrót. Najtrudniejsze były pierwsze dwa lata, kiedy w kraju tyle się
jeszcze działo, a ja zastanawiałem się, czy nie powinienem być raczej tam (choć właściwie
nie wiadomo przecież jaki dokładnie ma człowiek obowiązek wobec historii – może po prostu
taki, aby pozostać sobą). Z czasem jednak pytanie to „samo się odpowiedziało” – po prostu
zostałem w Paryżu.
A.J. – Co robi czeski poeta w Paryżu?
P.K. – Przede wszystkim spaceruje, bo poezja w znacznym stopniu kojarzy mi się z przechadzką, która rodzi wszystkie inne – obrazy, słowa itp. A Paryż, jak rzadko które miasto
stworzony jest do spacerów, choć czasem trzeba przebijać się przez barykady samochodów i
góry nie usuniętych śmieci.
Niestety jednak, nawet czeski poeta musi się także starać o własną egzystencję, ale znów
myślę, że jest tu szansa, by starać się o egzystencję tylko na tyle, żeby to nie przeszkadzało
mu całkiem w spacerowaniu. No, a w pozostałym czasie pisze, by spacery te nie pozostały
bezpłodne.
A.J. – Wróćmy znów na chwilę do spraw literatury czeskiej. Czy nie byłeś zaskoczony
Nagrodą Nobla dla Jaroslava Seiferta? Czy dla Ciebie – jako poety z surrealistyczną przeszłością – twórczość Seiferta jest bliska?
P.K. – Cóż, trochę byłem zaskoczony, choć mówiło się o tym już od dość dawna (była to
propozycja Romana Jacobsona), i chyba po raz pierwszy kandydaturę Seiferta zgłoszono w
1968 roku (on sam zapewne miałby wtedy więcej pożytku z nagrody).
Seifert jest niewątpliwie postacią zasługującą na Nagrodę Nobla – długo żyje, ma bardzo
bogaty dorobek, związany był z różnymi kierunkami w literaturze – jest więc „żywą historią”
naszej poezji. Myślę jednak, że we współczesnej czeskiej poezji mógłbym znaleźć przynajmniej dwóch nie gorszych kandydatów. Są to Vladimir Holan (oczywiście dopóki żył) i Jiři
Kolář, którego twórczość – moim zdaniem – jest chyba nawet bardziej odważna zarówno pod
względem artystycznym, jak i etycznym. Nie chciałbym tu jednak ferować wyroków, bo – jak
już powiedziałem – obowiązkiem każdego pisarza jest pozostanie sobą.
Z całą pewnością trzeba powiedzieć, że zawsze w momentach krytycznych Seifert potrafił
się zachować właściwie, że – mówiąc językiem potocznym – „nie robił w portki”, że nie zaprzedał się. Nawet w latach 50-tych zachował twarz – nie napisał, np., jak wielu innych, ody o
Stalinie. Wprawdzie zaraz po wojnie stworzył wiersze o Armii Czerwonej, ale myślę, że nie
musi się tego wstydzić, bo w owym czasie sympatie dla wyzwolicieli były naturalne i zrozumiałe. Pod tym względem Seifert może stanowić lepszy przykład moralny niż ktokolwiek
inny, bo on był w końcu poetą prywatnym, subtelnym lirykiem, a mimo to, gdy wychodził ze
swego poetyckiego domku i gdy uderzał w niego wiatr historii, to Seifert zawsze wytrzymywał ten podmuch i nie pozwalał się unieść. A potem znów chował się do domku i wspominał
swe minione miłości (bo u Seiferta miłości są zawsze minione).
A. J. – Przejdźmy więc może do jego poezji...
P.K. – Właśnie do tego zmierzam. Otóż na mnie jego poezja nie wywarła istotnego wpływu. Oczywiście cała jego generacja (tzn. ludzi urodzonych ok. 1900 roku) jest dla mnie bardzo interesująca i właśnie dzięki tym poetom sam zacząłem pisać, ale zawsze znacznie większy szok przeżywałem dzięki Nezvalowi, Bieblowi czy Halasowi, a dopiero później był Seifert. Myślę, że powodował to fakt, iż Seifert był z nich najbardziej tradycyjny, klasycyzujący,
natomiast mnie wtedy fascynowała właśnie nowoczesność. Tym bardziej, że w owym czasie
wszelka nowoczesność została zakazana. Ja – jako nastolatek – pragnąłem wtedy przygód,
fantazji, życia na pełnych obrotach, i podniety do tego odnajdywałem właśnie w poezji Ne-
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zvala czy Halasa. U nich ta atmosfera lat dwudziestych, „miejskość” i nowoczesność utrzymywała się długo, podczas gdy Seifert szybko zaczął klasycyzować.
Mimo to muszę przyznać, że kiedy czytałem później jego poezję, to przy lekturze wielu
tekstów dostawałem niemal zawrotów głowy. Mimo że były to wiersze o klasycznych tematach np. o przemijaniu czasu, to jednak czułem wtedy powiew wielkości – choć z oddali.
No, a oczywiście w kraju Seiferta zna każdy i ma w pamięci przynajmniej kilka jego wierszy, które od czasów młodości krążą ludziom we krwi. Więc nie jest zupełnym frazesem mówienie o nim, jako o poecie narodowym. Poza tym jego nagroda jest także ogromnym wyróżnieniem dla całej czeskiej kultury, trudno więc się z nią nie utożsamić.
A.J. – Wspomniałeś tu Jiřiego Kolařa, który w rozmowie ze mną powiedział: „W Czechach źle się pisze ale dobrze publikuje (czy też – publikowało), a tutaj odwrotnie”. Czy w
Twoim wypadku jest podobnie?
P.K. – Oznaczałoby to, że we Francji dobrze się pisze, ale źle publikuje... Ta druga część
jest bezsporna – drukować tutaj jest bardzo trudno, zwłaszcza poecie. Jak wiesz opublikowałem tu dwie obszerne książki eseistyczne: o surrealizmie i o grotesce filmowej, ale tylko jeden, cieniutki zbiorek wierszy (w tym roku ma ukazać się drugi). Czyli przebiłem się raczej
dzięki esejom, choć uważam, że poezja jest znacznie ważniejsza, bo w eseistyce zawsze jest
trochę gadulstwa. A jak się tutaj pisze...? W tym miejscu niezupełnie zgodziłbym się z Kolařem, choć zapewne w jego przypadku to prawda – ma więcej spokoju, nie musi się użerać z
władzami itd. Dla mnie jest to jednak bardziej problematyczne, bo w takich w miastach jak
Paryż, spacery odwracają uwagę od pisania, przez co wprawdzie nie opuszcza się obszaru
poezji, ale też i jej się nie tworzy.
Również sytuacja emigracyjna stanowi niezwykłe doświadczenie. Ja na przykład, kiedy
przenoszę się z miejsca na miejsce, zawsze odczuwam potrzebę pisania. Dzięki zmianie miejsca człowiek uzyskuje pewien dystans wobec siebie, czy ściślej – wobec własnych doświadczeń; kontury rzeczy przesuwają się i wszystko uzyskuje nowy relief. Może tkwić w tym źródło inspiracji. W sytuacji emigracyjnej do tych wszystkich odczuć dołącza się jeszcze tęsknota, a także niepokój, bo człowiek nagle znajduje się nad przepaścią. To także może stanowić podnietę do pisania, ale spoglądając w tę przepaść można również stracić głos. Mnie na
szczęście ta sytuacja inspiruje do intensywniejszego myślenia i rejestrowania własnych obserwacji.
A.J. – Wróćmy jeszcze do spraw wydawniczych. Czy nie sądzisz, że trudności z wydawaniem wierszy stanowią pochodną ogólnego spadku zainteresowania poezją?
P.K. – Oczywiście, że tak jest i dlatego chciałbym jeszcze na moment powrócić do Seiferta. Cieszę się, że w czasach tak niesprzyjających poezji, Nagrodę Nobla zdobył właśnie reprezentant intymnej liryki. Myślę, że metaforycznie można to porównać do sytuacji ciszy. Otóż
w dzisiejszym świecie nie ma miejsca dla ciszy, która – choć jest jedną z ważnych wartości –
stała się obiektem wściekłej cenzury nie tylko ze strony techniki, lecz również sztuki. Młodzi
ludzie wciskają sobie dziś do uszu różne grające zatyczki, bo nie potrafią sami z sobą wytrzymać. Trudno już znaleźć kawiarnię, do której można by przyjść i spokojnie sobie porozmawiać, albo tylko posłuchać szumu życia, ponieważ przeważnie zagłuszany jest on przez
hałaśliwą muzykę. Ta destrukcja ciszy, nienawiść wobec niej odpowiada sytuacji poezji w
literaturze. Poezja jest dziś zagłuszana przez literaturę typu dziennikarskiego (już nawet powieść w znacznej mierze staje się „dziennikarska”), przez gadulstwo, olśniewające potoki
słów itp. Oczywiście trochę upraszczam, niemniej istotnie poezja znalazła się w pewnym zamkniętym getcie. Mam wrażenie, że poeci odgrywają obecnie coraz mniejszą rolę społeczną –
w przeciwieństwie np. do okresu międzywojennego. Częściowo dzieje się tak zapewne dlatego, że powstaje dużo książek niepotrzebnych, które rozpraszają uwagę czytelników. Ale to
byłaby już zupełnie inna sprawa.
A.J. – A jak – w tej sytuacji – oceniasz współczesną poezję czeską?
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P.K. – Staram się ją śledzić regularnie, choć nie zawsze się to udaje, bo – jak wiesz – jest
to wprawdzie jedna poezja ale ukazuje się w dwóch obiegach: samizdatowym i oficjalnym.
Oczywiście rzeczy ważne i interesujące wychodzą raczej w samizdatach, ponieważ sito cenzury przepuszcza przeważnie tomiki przeciętne. I wcale nie muszą tu odgrywać roli względy
polityczne. Na przykład w twórczości znaczącego poety mojego pokolenia – Ivana Wernischa
nie ma zupełnie akcentów politycznych, ale już szorstki humor wystarczy, by go bojkotowały
oficyny państwowe. Z tego względu najciekawsze dokonania czeskiej poezji wywodzą się „z
podziemia”, to znaczy bądź z kręgu zakazanych poetów starszej generacji, bądź też z kręgu
undergroundu, gdzie zrodziło się wiele zjawisk nowych i oryginalnych. Powstaje tu jednak
pewne niebezpieczeństwo jakiegoś fałszywego samozadowolenia.
Kiedy bowiem człowiek jest drukowany w samizdacie, odrzuca kulturę oficjalną i łatwo
może ulec złudzeniu, że to właśnie on ma monopol na prawdę, że on tworzy tę prawdziwą
kulturę. Nie jest to oczywiście głównie wina ludzi, bardziej zaś nienormalnych warunków, w
jakich żyją. Nie można jednak zapominać o tym, że ta nienormalność szkodzi przede wszystkim kulturze niezależnej, ponieważ ta oficjalna jest w znacznym stopniu zwietrzała i nic żywego nie może się tam urodzić.
Poza tym istnieje problem kontaktu ze światem; problem, którego wprawdzie nie należy
przeceniać, ponieważ nie wszystkie nowości zachodniego świata mają wartość (jak często
uważa młodzież, która pragnąć przełamać własną, niezawinioną izolację, przyjmuje każdą
bzdurę zachodnią), ale jednak jakaś konfrontacja jest konieczna. Mam wrażenie, że obecna
poezja czeska żyje za bardzo w kręgu własnej tradycji, że się nią przykrywa i w związku z
tym uważam, że nie zaszkodziłaby jej konfrontacja ze światem – z jego obcością i złem.
Wiem wprawdzie, że zawsze bezpieczniej i przyjemniej schować się w czeskim domku, choć
to domek o podmokłych fundamentach, zrujnowany przez lata stalinizmu, ale daje schronienie przed powiewem obcości z metropolii zachodnich. Ja to rozumiem, choć uważam, że od
czasu do czasu konieczne jest przewietrzenie tych kryjówek. Robił to na przykład właśnie Jiři
Kolař w swojej czasem może zbyt programowej nowoczesności, która jednak kopniakiem
otwierała drzwi tych domków i zmuszała ludzi do konfrontowania się z powiewem wielkiego
świata; wielkiego i szerokiego, choć czasem może niezbyt sympatycznego czy wręcz nienawistnego. Tego właśnie chyba dziś czeskiej poezji brakuje i dlatego życzyłbym jej trochę
emigracyjnych doświadczeń.
A.J. – Bardzo dziękuję za rozmowę.
Styczeń 1985
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KAREL KRYL
(ur. 1944 r.)

Po ukończeniu średniej szkoły rzemiosł artystycznych pracował w przemyśle ceramicznym. W połowie lat 60-tych zaczął występować jako śpiewający poeta. Szczególne powodzenie przyniosły mu koncerty w latach 1968–69. Nagrał w kraju jedną płytę długogrającą
(1969), a pięć następnych wydała emigracyjna firma „Šafran”. Jest też autorem kilku tomików wierszy wydawanych przez oficyny emigracyjne. W Polsce popularny już na początku
lat 70-tych (jego piosenki wykonywał m.in. „Salon Niezależnych”), a ostatnio „Nowa” wydała kasetę z przekładami jego piosenek.
Od 1969 roku przebywa w RFN i mieszka obecnie w Monachium.
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Jestem na emigracji, ale nie wyemigrowałem
(Rozmowa z Karelem Krylem)

A.J. – Debiutowałeś na początku lat 60-tych. Jak wspominasz dziś ten okres?
K.K. – Debiutowałem właściwie już pod koniec lat 50-tych. W 1958 roku zacząłem naukę
w szkole ceramicznej w Bechyni – robiłem tam lalki, rzeźby; rok później dostałem gitarę i
jednocześnie, jak każdy nastolatek, pisałem wiersze. Starałem się wtedy znaleźć kogoś, kto
napisałby do tych wierszy melodie, nikt jednak nie poznał się na moim geniuszu, musiałem
więc sam zacząć pisać muzykę do swoich tekstów. W tym czasie w Bechyni znalazło się sporo fajnych ludzi, a również ogólna atmosfera w kraju stopniowo się zmieniała. Najszybciej
odczuwało się to w kulturze, zaczęło bowiem powstawać wiele nowych zjawisk: muzyka
młodzieżowa, balladziści, jazz itp. Zamiast ideologicznych czastuszek, żenująco prymitywnych rymowanek (pisanych wcześniej także przez Pavla Kohouta i Milana Kunderę), teraz
Jirka Suchý śpiewał, że „w oknie siedział kociak, a na ulicy szczekał pies”. Ludzie znów zaczęli się śmiać, bawić się słowami – zarówno samym ich dźwiękiem, jak i znaczeniami.
Miałem wielkie szczęście, że właśnie moje młodzieńcze lata przypadają na ten przedziwny
okres; człowiek przecież wtedy najbardziej reaguje na literaturę czy sztukę. Z jednej strony
czuło się wprawdzie nadal polityczny kaftan bezpieczeństwa, z drugiej jednak strony tolerowano ponowne nawiązywanie zerwanych kontaktów z kulturą europejską. To była ogromna
różnica w porównaniu z zalewem azjatyckości z lat 50-tych, intelektualnym brainwashingiem i głupotą tamtych czasów. Tym razem władza nie była już w stanie kontrolować
wszystkiego. W 1962 roku, po maturze, znalazłem się w Teplicach. I znów miałem szczęście,
spotkałem tam bowiem wielu wspaniałych ludzi: artystów plastyków, muzyków, pisarzy,
dziennikarzy (część z nich ledwie co wróciła ze stalinowskich obozów koncentracyjnych), i
stałem się najmłodszym członkiem tego towarzystwa. Tam do dobrego tonu należało robienie
czegoś artystycznego, więc pisałem strasznie długie, „nowoczesne” i „ostre” wiersze (dziś
kiedy wpadną mi w ręce cieszę się, że nigdy nie zostały opublikowane). W tym samym czasie
zacząłem słuchać jazzu (znam doskonale „jazzowy” Sopot) i „odkryłem” Billy Holliday,
Charlie Parkera czy Dave Brubeck’a, ale też słuchałem naszych wariatów grających w Teplicach mgliste kompozycje swingowe (w Teplicach jest stale mgła). To było dla mnie fascynujące przeżycie, bo przecież u nas od 1948 roku do tego czasu grano tylko utwory typu „Szedł
Franek około ogródka” czy inne idiotyzmy. Takie były początki – dzięki piosenkom trampowskim (jeszcze z czasów nauki w Bechyni) poznałem jazz, a potem zaczęła się moja przygoda ze śpiewaniem.
A.J. – Czy od razu zostałeś profesjonalistą?
K.K. – O, to jeszcze daleka droga. W tym czasie pracowałem w fabryce klozetów i pisuarów Teplice–Trnovany (dawniej Diethmar Uhrbach), ponieważ nie dostałem skierowania na
studia. Wcale jednak tego nie żałowałem, bo po raz pierwszy w życiu zacząłem zarabiać pie111

niądze, a od przyjaciół z Teplic, o których przed chwilą wspominałem, nauczyłem się więcej,
niż od niejednego profesora. Wielu z tych ludzi jut niestety nie żyje, część wyemigrowała, a
część – powiedzmy to brutalnie – została w kraju i skurwiła się (różnica między kurwą a prostytutką jest ekonomiczna: kurwa – to charakter, a prostytutka – zawód). Ale to w końcu ciebie nie interesuje, zresztą macie podobne problemy.
Zacząłem występować publicznie już w 1959 roku, na zlotach trampowskich, choć jeszcze
nie z własnymi piosenkami. Zresztą już jako czteroletnie dziecko potrafiłem się produkować i
chyba zawsze miałem w sobie coś z ekshibicjonisty. Na dodatek cierpiałem z powodu niskiego wzrostu, a w czasach kiedy człowiek zaczyna się interesować dziewczynami trzeba było
ten feler czymś zneutralizować. Tak, tak, miałem straszne kompleksy i to był też jeden z powodów mojego pisania wierszy czy tekstów piosenek; nie odważyłem się jednak jeszcze wtedy prezentować tego publicznie i ograniczyłem się do trampowskich standardów. Pierwszą
swoją piosenkę nagrałem w 1961 roku – „Spotkałem swą teściową na moście w Bechyni”.
Byłem wtedy pod dużym wpływem m.in. Wericha i Voskovca, ale pisanie piosenek traktowałem jako „zajęcie dodatkowe”, bo przede wszystkim tworzyłem wiersze, o których ci mówiłem. Od 1962 roku zacząłem występować z piosenkami w teatrze w Teplicach. Pisałem
wtedy takie zakompleksione utwory dla dziewczyn, dla przyjaciół, którzy byli mi bliscy i którym tak wiele zawdzięczałem. Później musiałem iść do wojska, gdzie przygotowałem program piosenek „Nalot na głupców”, za który to program mnie w wojsku zamknęli. W 1965
roku wróciłem „do cywila” i stwierdziłem, że ten „cywil” jest pod strasznym wpływem wojska, że jest to walka prowadzona dla samej walki. Przecież wiesz, że u nas nie zbiera się plonów, ale jest walka o plony, nie pije się piwa, ale prowadzi kampanię o zwiększenie spożycia
chmielu itd. Ja też już się coś niecoś nauczyłem, więc przyłączyłem się do walki o podniesienie poziomu kulturalnego narodu i zacząłem pracować na polu kultury. Ładnie to brzmi, nie?
A.J. – Należysz do legendarnych postaci Praskiej Wiosny. Jakie wspomnienia z tamtego
okresu zostały Ci jeszcze w pamięci?
K.K. – Ja właściwie mam niewiele wspólnego z Praską Wiosną. Wprawdzie sprowadziłem
się do Pragi 1 stycznia 1968 roku, aby zrobić „rewolucję”, ale w tym czasie nie byłem jeszcze
zbyt znany ani jako pieśniarz, ani jako poeta czy tekściarz. Przyjechałem tam na zaproszenie
kolegi, który mi napisał, że w Pradze też są dziewczyny o interesujących kształtach, wyposażone we wszystko, co potrzeba. Przyjechałem więc i 4 stycznia rozpocząłem „karierę” jako
asystent sceny w praskiej telewizji. Praktycznie znaczyło to, że zostałem takim lepszym rozwijaczem kabli: biegałem po ludziach, zapraszałem ich do udziału w programie, pertraktowałem z gwiazdami, sprzątałem białe myszki, które ktoś rozmnożył w studio itd. Czyli Pragę
tego okresu widziałem z bliska, ale oczami człowieka pracującego w dokumentalistyce w
telewizji. Myślę, że to już była zapowiedź mojej drugiej pasji – dziennikarstwa, bo dziś zdaje
mi się, że mógłbym poświęcić którąś ze swoich piosenek za możliwość zrobienia dobrego
reportażu (choć byłbym również w stanie natychmiast rzucić ten reportaż, aby urządzić koncert dla kilkudziesięciu czy nawet kilku słuchaczy); to będzie już chyba zawsze we mnie walczyło. Czasem wprawdzie mam wrażenie, że może lepiej byłoby się gdzieś schować w wieży
i pisać sobie wierszyki, ale choć mam 40 lat, nadal się jeszcze nie zdecydowałem.
A.J. – Czy to znaczy, że w 1968 roku nie występowałeś w Pradze?
K.K. – Właśnie, udało mi się to chyba ze dwa razy i można powiedzieć, że przez pomyłkę.
Praga jako miasto pop-music nigdy mnie nie rozpieszczała, a już na pewno nie w 1968 roku.
Dopiero po sierpniu kiedy przypadkiem byłem w teatrzyku „Semafor” i nagle wyłączono prąd
(kryzys energetyczny) poproszono mnie, żebym ratował wieczór (i kasę teatru). Gwiazdy nie
były w stanie śpiewać bez mikrofonów, a ja miałem jeszcze wtedy młody i zdrowy głos, więc
z dwoma kolegami okupowaliśmy scenę przez kilka godzin. Dopiero po tym przypadkowym
koncercie zaproponowano mi współpracę z kilku praskimi teatrzykami małych form, a pod
koniec 1968 roku (w listopadzie czy grudniu) moja piosenka „Braciszku, zamykaj wrota”
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znalazła się na pierwszym miejscu listy przebojów. No, nie dziw się, takie były czasy. Zresztą
wtedy jeszcze i w prasie, i w literaturze i w wielu innych dziedzinach działo się dużo świetnych rzeczy.
Po tych sukcesach zaczął się dla mnie niezwykły okres. Jeździłem po całym kraju z koncertami, czasem trzeba było występować 2–3 razy w ciąga dnia i naprawdę miałem kłopoty ze
spełnieniem wszystkich oczekiwań (od tamtej pory mam niemal zupełnie zdarte struny głosowe). W tym czasie w wytwórni „Supraphon” miała ukazać się moja płyta, która jednak napotkała na kłopoty z cenzurą, ale ostatecznie udało ją się wydać w „Pantonie”. Miała się również ukazać książka z moimi tekstami, lecz niestety jeden z przyjaciół zgubił gdzieś maszynopis i zanim zdążyłem to ponownie przepisać już się sytuacja zmieniła, więc nic z tego nie
wyszło. Płyta jednak odniosła taki sukces (choć większość piosenek jest z lat 1963–67, a z
1968 roku są tylko dwie), że osłodziło mi to inne niepowodzenia. Nagle zacząłem dostawać
dziesiątki listów, od ludzi w wieku od 12 do 90 lat. Strasznie mnie to peszyło. Miałem wtedy
24 lata i nigdy nie posiadałem ambicji bycia pomnikiem czy trybunem ludowym; pisałem po
prostu to, co czułem i okazało się, że właśnie to trafiło do ludzi. W pierwszej chwili byłem
przerażony nagłą odpowiedzialnością za nieznanych mi ludzi, bo musiałem im odpowiadać,
radzić, pomagać itp. Nie chwaląc się myślę, że wytrzymałem tę próbę nienajgorzej choć wielu
innym mogłaby wtedy uderzyć woda sodowa do głowy. Ja natomiast doszedłem do wniosku,
że nie mogę zawieść tego zaufania, że muszę być konsekwentny w odrzucaniu wszelkich
kompromisów. Przyszły już bowiem czasy teorii tak zwanego „skutecznego kompromisu”
tzn. że za cenę drobnego ustępstwa coś tam nam opublikują. Problem jednak polegał na tym,
czy to jeszcze będzie owo coś, co chcieliśmy napisać; kiedy ten kompromis – zamiast przynosić sukcesy – staje się źródłem klęski? Ja od początku nie zgadzałem się z tą teorią i uważałem, że ona strasznie rozmiękcza charakter. A ponieważ dzieje się to dość wolno, ludzie przestają sobie uświadamiać co stracili i dokąd zabrnęli, choć po pewnym czasie za możliwość
opublikowania czegokolwiek gotowi są sprzedać duszę. Ja uważam, że są takie sytuacje, w
których nie wolno pozwalać sobie na żaden kompromis, ponieważ on zabija. I to wszystko,
całe przesłanie moich tekstów z tamtych lat.
A.J. – Dlaczego ostatecznie znalazłeś się na emigracji?
K.K. – Rzeczywiście znalazłem się na emigracji, ale ja nie wyemigrowałem. W czerwcu
1969 roku wyjechałem na koncerty do Norwegii, na zaproszenie tamtejszego związku studentów. W tym czasie proces „normalizacji” w kraju przebiegał bardzo wolno, na tyle wolno,
że z dnia na dzień wcale się tego nie zauważało. Myślę zresztą, że może w Pradze do dziś
niektórzy ludzie (właśnie ci zwolennicy teorii „skutecznego kompromisu”) są przekonani, że
utrzymują jeszcze jakieś pozycje i że choć robią świństwa, to w ten sposób „zapobiegają najgorszemu”. Ale wracam do tematu. Wyobraź sobie, że kiedy po niecałym miesiącu znalazłem
się z powrotem w kraju, to mimo tak krótkiej nieobecności zauważyłem ogromny „skok normalizacyjny”. Nie mogłem już na przykład śpiewać piosenek, które jeszcze przed wyjazdem
nie napotykały na żadne sprzeciwy. Wystąpiłem np. na festiwalu „Bratysławska Lira” – jako
gość honorowy i kiedy na próbie zaprezentowałem swój repertuar (właśnie ten sprzed miesiąca), zauważyłem że szefowie festiwalu zaczęli wychodzić, aby nie być zmuszonymi do złożenia na mnie donosu. W tym momencie zrozumiałem, że już długo w kraju nie pośpiewam.
Zostałem wprawdzie przyjęty do szkoły filmowej na wydział dramaturgiczny, zanim jednak
podjąłem studia wyjechałem na festiwal pieśni protestu w Bawarii, a potem na „Burg Waldeck Festival” (lewicowy festiwal na zamku Burg Waldeck w Nadrenii). Przejechałem przez
całe Niemcy i bardzo mi się tam podobało, a kiedy w drodze powrotnej opuściłem już Monachium dowiedziałem się, że granica czechosłowacka została z tamtej strony zamknięta. No, a
ptak, któremu zamknięto klatkę nie potrafi już do niej wrócić. Więc zostałem i muszę ci powiedzieć, że to jedna z niewielu decyzji, których nawet przez chwilę nie żałowałem. Tutaj
byłem w stanie zrobić kilka razy więcej dla kraju, niż gdybym był tam. Przez cały czas nie
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przestałem pracować dla kraju. Jedyne czego mi żal, to że straciłem żywy kontakt ze swoją
publicznością, ale jakieś koszty trzeba ponosić...
A.J. – Jakie piętno na Twoim pisaniu wywiera emigracja? Czy nie brak Ci tutaj inspiracji?
K.K. – Absolutnie nie brak mi inspiracji, mam ich nawet więcej niż potrafię unieść. A jak
to się odbija na pisaniu? Wiesz, tutejsza publiczność – wszystko jedno czy tubylcza, czy emigracyjna – nie ma jednego, konkretnego, jednoznacznego wroga. Tu każdy ma swojego, prywatnego. Trzeba więc z jednej strony mówić im o sprawach podstawowych, z drugiej zaś – o
ponadczasowych, ponadsytuacyjnych, ponadaktualnych. Przyznam się, że to dość trudne.
A.J. – Większość polskich czytelników nie wie, że masz na swoim koncie kilka tomików
poetyckich wydanych przez oficyny emigracyjne. A Ty sam, czy uważasz siebie przede
wszystkim za poetę, czy za pieśniarza?
K.K. – Przede wszystkim zawsze byłem „tekściarzem”, a muzyką zajmuję się właściwie z
konieczności. Każdy, kto choć trzy miesiące uczył się gry na gitarze rozpozna, że nie jestem
wirtuozem tego instrumentu; ot, po prostu sobie akompaniuję. Ale rzeczywiście zawsze najbliższa mi była poezja i poświęcam jej coraz więcej czasu, bo przestała mi wystarczać forma
piosenki. Tekst piosenki z konieczności musi być uproszczony poetycko, tak aby słuchacz
mógł go zrozumieć od razu przy pierwszym słuchaniu; dobrze również, jeśli piosenka ma
refren, który szybko wpada w ucho i przynajmniej da się nucić czy gwizdać. Dlatego znów
zainteresowała mnie poezja pisana. Mam też na swoim koncie jedną prozę, ale dałem sobie z
tym spokój, bo chyba tego nie potrafię. Oczywiście nie przestaję pisać piosenek.
A.J. – Śpiewasz również po polsku i po niemiecku...
K.K. – No, tak, rzeczywiście. Mam sporo piosenek przetłumaczonych na polski i napisałem trochę bezpośrednio po niemiecku, bez czeskiego oryginału. Mieszkam przecież od 15 lat
w Niemczech, więc człowiek po pewnym czasie ma ochotę sprawdzić się w nowym języku.
Nie mam jednak wrażenia, żebym potrafił coś powiedzieć tutejszej publiczności. To społeczeństwo jest syte; może prędzej mógłbym trafić do „enerdowców”, ale tam oczywiście nie
mogę jechać. W ciągu ostatnich lat miałem wprawdzie około 200 koncertów po niemiecku,
ale nie bardzo zależy mi na tej publiczności. Tutaj bowiem każdy jest jakoś zaszufladkowany:
prawica, lewica, centrum, zieloni, czerwoni, niebiescy itd. Ani ja, ani większość ludzi z tamtej
strony kurtyny nie patrzy na świat w tak uproszczony sposób, nie mam więc zamiaru dać się
gdzieś zaklasyfikować. Są ludzie, którzy to potrafią, a ja nie mam im tego za złe, ale to „nie
moje piwo”. Ja zawsze staram się zachować krytyczny stosunek do świata – przecież m.in.
dlatego opuściłem kraj, w którym nie jest to możliwe.
A.J. – A co Cię skłoniło do śpiewania po polsku?
K.K. – Nie jest to kurtuazja, kiedy ci powiem, że zawsze miałem do Polski wielki sentyment. Napisałem nawet piosenkę „Organy w Oliwie” pod wpływem wydarzeń grudniowych,
a w piosence „Ręka to most” są też polskie motywy. Śpiewam również sporo polskich piosenek opozycyjnych i piosenki rosyjskie. No, a poza tym bardzo lubię śpiewać po polsku i chętnie nagrałbym więcej piosenek, gdyby je tylko ktoś potrafił przetłumaczyć. Mam wprawdzie
na pewno nie najlepszą wymowę i akcent, ale nauczenie się polskiego tekstu nie sprawia mi
kłopotów.
A.J. – Wróćmy jeszcze na chwilę do spraw emigracji. Wybacz tak mało oryginalne pytanie, ale jak Ci się tutaj żyje?
K.K. – Wiesz, Zachód nie jest rajem i jest tu wiele problemów, które staram się krytykować m.in. w swoich tekstach. Człowiek przecież powinien postrzegać zło nie tylko w odległym kraju rodzinnym, ale może przede wszystkim wokół siebie. Z drugiej jednak strony mogę być pewny, że kiedy o północy ktoś zadzwoni do moich drzwi, to nie będzie to tajna policja, która chce mnie aresztować, że jest 98% pewności, iż to przyjaciel, który przyjdzie na
piwo albo zechce mnie dokądś wyciągnąć, te 2% zaś to faktycznie może być policjant, który
jednak przyjdzie mnie grzecznie spytać, czy nie zechciałbym łaskawie ściszyć sprzętu nagła-

114

śniającego, bo to trochę przeszkadza sąsiadom. To niby drobne rzeczy, ale m.in. z ich powodu
tu jestem.
A.J. – Wspomniałeś przed chwilą Wericha i Voskovca. Jaka jeszcze czeska czy inna tradycja miała wpływ na Twoje pisanie?
K.K. – Myślę, że bardzo różne tradycje. Z Czechów na pewno właśnie Werich i Voskovec,
ale też Jaroslav Hašek, Jiři Karašek czy Karel Havliček Borovský (zwłaszcza w epigramach).
Z innych wielkich myślę, że najwyraźniejsze piętno odcisnęły na mnie lektury Villona, Rimbauda i Baudelaire’a, ale właściwie przyznawałbym się do całej dobrej poezji europejskiej
(Amerykanów wprawdzie lubię, ale to już nie jest moje). No, a po trzecie w moim przypadku
ważna jest też tradycja rodzinna – ojciec i dziadek byli drukarzami i nie tylko produkowali,
ale też kochali piękne książki, a ja chyba trochę po nich odziedziczyłem to zamiłowanie.
A.J. – Co sądzisz o współczesnej czeskiej kulturze?
K.K. – To trudne pytanie, bo patrzę na kraj z oddalenia. Wydaje mi się, że z tego powodu
mam dość skrzywiony obraz czeskiej kultury: nie znam kulis życia kulturalnego, nie wiem np.
wszystkiego na temat koncertów czy literatury niezależnej. Do nas tutaj dociera przecież tylko
nikły procent tzw. „samizdatu”, więc nie jestem w stanie objąć całego wachlarza dokonań.
Mogę jednak z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że potrafię odróżnić ziarno od plew, tzn.
literaturę prawdziwą od tej, która powstała tylko dla honorarium. Kultura jest bowiem niepodzielna, a jeśli już daje się dzielić, to właśnie na dobrą i złą – niezależnie od obiegu.
Niezwykle cenię Václava Havla, który miał odwagę powiedzieć kłamstwu „nie”, również
Ivana Klimę i wielu, wielu innych (także tych, których zmuszono do wyjazdu z kraju). Wiem
również, że wychodzi dużo samizdatowych książek i wyrasta nowe pokolenie balladzistów
(dzięki Bogu!). Nie odrzucam wprawdzie całej kultury oficjalnej, ponieważ i tam znajdą się
czasem rzeczy wartościowe, ale mam wrażenie, że przeważająca część istotnych dokonań
należy do nieoficjalnego obiegu.
A.J. – Pozwól, że spytam na koniec, jakie masz plany na przyszłość?
K.K. – Wiesz, nigdy nie robiłem dalekosiężnych planów. Chciałbym po prostu być zdrowy, coś jeszcze napisać i zaśpiewać i to wszystko. Nie wiem, czy chciałeś przez to spytać, czy
mam nadzieję wrócić do kraju i śpiewać? Nie, nie mam takich złudzeń; w dodatku stale jestem zapracowany (m.in. w Czechosłowackiej Rozgłośni Wolna Europa, czego się nie mam
powodu wstydzić). Chcę więc nadal popularyzować czeskich bardów (których jest już na Zachodzie około dwudziestu), robić wywiady z ludźmi wyrzuconymi z Czechosłowacji, a ponadto chcę pisać swoje piosenki i wiersze.
A.J. – Czy chcesz, żebym jeszcze na koniec o coś Cię spytał?
K.K. – O nic już nie pytaj, ja sam ci coś powiem na zakończenie coś od siebie. Nie mamy
wprawdzie zbyt dużo czasu, ale to nie będzie długie. Emigracja różni się od „tamtąd” tylko
tym, że żyjemy w innym środowisku, niemniej tzw. „kontakty międzyludzkie”, przyjaźń są tu
nie mniej ważne niż tam. Powinniśmy się ze wszystkich sił starać zrozumieć siebie wzajemnie, my, którzy żyjemy po obu stronach kurtyny, aby nikt z nas nie uzurpował sobie prawa do
wyłączności własnych racji. Nie jest ani niczyją wadą, ani zaletą fakt, że został w kraju, albo
że wyjechał; ważna jest tylko praca i jej jakość. Powinniśmy zawsze czuć się Europejczykami
i niezależnie od miejsca zamieszkania czynić dobry użytek z talentów, którymi obdarzył nas
Pan Bóg, bo w końcu Jemu wszystko zawdzięczamy. To wszystko, cześć!
Marzec 1985
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MILAN KUNDERA
(ur. 1929 r.)

Syn Ludvika Kundery (1891–1971) – profesora Akademii Muzycznej w Brnie. Po maturze
studiował najpierw na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Karola, lecz został relegowany.
Dokończył studia w 1958 roku w szkole filmowej, gdzie następnie był wykładowcą literatury
światowej. W 1970 roku zwolniony, w 1975 roku wyjechał na gościnne wykłady do Francji,
w 1979 roku pobawiony obywatelstwa czechosłowackiego.
Jest autorem kilku tomików poetyckich (w latach 50-tych), a także powieści i opowiadań
znanych w większości również w Polsce: „Śmieszne miłości” (Katowice 1967, 1971) i „Żart”
(Warszawa 1970), a w obiegu niezależnym: „Walc pożegnalny” (Nowa+WE 1983), „Księga
śmiechu i zapomnienia” (Przedświt 1984) i „Nieznośna lekkość bytu” (Aneks 1984).
Milan Kundera mieszka obecnie w Paryżu. Jest m.in. laureatem „Prix Medicis Etranger”
(Paryż 1973), „Premio letterario Mondello” (Rzym 1978) i „Wielkiej Nagrody Jerozolimy”
(1984). Pisze też eseje, publikowane po polsku w „Zeszytach Literackich”.
***

Spotkaliśmy się dwukrotnie. Milan Kundera nie chciał nagrywać naszych rozmów. Prosił o
pozostawienie pytań i obiecał przysłać odpowiedzi. Nie przysłał. Ponieważ nie wyobrażam
sobie książki o czeskiej literaturze bez Milana Kundery, postanowiłem zamieścić tu jego autobiograficzny tekst zaczerpnięty z emigracyjnego pisma czeskiego „Reporter”.
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Fortepian Chopina

1.
Już od najwcześniejszego dzieciństwa słyszałem mego tatę jak grał na fortepianie muzykę
współczesną: Strawińskiego, Bartóka, Schoenberga. Publiczność wolała jednak „Rapsodie
węgierskie” Liszta. Sale, w których tata koncertował, były dlatego niemal puste. Tak się więc
stało, że od dzieciństwa kochałem tatę szaleńczą miłością, uwielbiałem sztukę nowoczesną i
pogardzałem publicznością, która wolała Liszta zamiast Strawińskiego.
W wieku piętnastu lat próbowałem pisać muzykę dodekafoniczną, a w wieku szesnastu lat
czytałem Marksa. Komunizm oczarował mnie wtedy tak samo jak Strawiński, Picasso i surrealizm. Obiecywał wielkie, cudowne zmiany, które sprawią, że powstanie świat absolutnie
nowy. Ale potem komuniści rzeczywiście opanowali mój kraj i wprowadzili terror. Miałem
wtedy dziewiętnaście lat. Na własnej skórze poznałem, co to jest fanatyzm, dogmatyzm, procesy polityczne; wiedziałem, co to znaczy być upojonym władzą i odtrąconym od niej; jak to
jest czuć się winnym twarzą w twarz z władzą i buntować się przeciw niej. Zostałem wyrzucony z uniwersytetu, żyłem wśród robotników, a później z małą grupką muzykantów przygrywałem do tańca w knajpach pewnego górniczego województwa. Poznałem zupełnie inny
świat i obudziła się we mnie niezwykła ciekawość, pragnienie zrozumienia, dlaczego ludzie
we wszystkich tych niewiarygodnych i okrutnych sytuacjach postępują tak, jak postępują. Ta
ciekawość, która wtedy się zrodziła, sprawiła, że z dziesięć, piętnaście lat później zostałem
powieściopisarzem.
W bandzie muzykantów grał z nami na trąbce genialny muzyk, którego wtedy z powodów
politycznych wyrzucili z konserwatorium. (W dwa lata później zabił się, kiedy pracując jako
murarz spadł z rusztowania). Zawsze, kiedy ludzie tańczący w sali wypili już tak dużo wódki,
że nie byli w stanie nas słuchać, odpędzał mnie od fortepianu i w akompaniamencie krzyku
pijaków grał nam „Das wohltemperierte Klavier” Bacha, który znał na pamięć. W tej chwili
nienawidziłem naszego wieku, polityki i jej głupich namiętności. Marzyłem o osiemnastym
stuleciu. Mówiłem sobie, że mnie na świecie interesują tylko kobiety i sztuka.
Kiedy moje życie trochę się uspokoiło, starałem się powrócić do tych dwóch zainteresowań. Z kobietami było to łatwe. Ze sztuką szło gorzej. Malowałem, próbowałem zajmować
się filmem, teatrem, pisałem wiersze – ale z niczego nie byłem zadowolony. Odnalazłem się
dopiero w chwili, gdy zasiadłem do swej pierwszej powieści – „Żartu”.
2.
Miałem wtedy trzydzieści trzy lata. Pojechałem odwiedzić przyjaciela do tego górniczego
województwa, w którym kiedyś mieszkałem. Opowiadał mi o dziewczynie, którą aresztowano, ponieważ kradła z cmentarza kwiaty dla swego ukochanego. Przeniosłem ją w duchu do
czasów, gdy ja tam mieszkałem. Wyobraziłem sobie los dziewczyny, dla której miłość i seks
są tragicznie rozdzielone, dla której seks stał się przeciwieństwem miłości. Z jej losem mie117

szała mi się w duchu historia mężczyzny, który z zemsty uwodzi żonę swego osobistego nieprzyjaciela i akt miłości staje się dla niego wspaniałym aktem nienawiści. Dwa przypadki
oddzielenia miłości i seksu. Ich kontrapunkt tworzy kanwę powieści.
Do tego tematu dołączyło się szereg dalszych. Na przykład temat żartu: Ludwik, bohater
książki, pisze dla żartu prowokacyjny list do swojej dziewczyny. List zostaje przeczytany
przez policję, Ludwik wylatuje ze studiów i jego życie jest w ten sposób na zawsze napiętnowane. Potem Ludwik odgrywa żart z Heleną, która nie przypuszcza, że Ludwik chce się z nią
kochać tylko dlatego, aby zemścić się na jej mężu. Los jednak odwraca ten żart przeciw Ludwikowi, ponieważ nie wie on, że mężczyzna, na którym chciał się zemścić, nie żyje już ze
swoją żoną i szuka tylko pretekstu do pozbycia się jej.
Ale najokrutniejszy żart sprawiła wszystkim postaciom historia. Ludzie podążali za polityczną utopią, która obiecywała im raj, a kiedy zatrzasnęły się za nimi drzwi zrozumieli, że
nie są ani w raju, ani w piekle. Żart, który się monstrualnie rozrastał, by na koniec połknąć
wszystkich bohaterów, jest tu „czymś więcej niż tylko żartem”, jest kategorią ludzkiego istnienia.
Nie, nie chcę wyliczać tematów „Żartu”, pragnę natomiast zatrzymać się nad ostatnim
zdaniem. Zupełnie nieświadomie, nie starając się o to, doszedłem do pewnego rozumienia
powieści. To znaczy: powieść jest dla mnie analizą ludzkiego istnienia.
3.
Pisarz, który tworzy swą pierwszą powieść, nie kieruje się zazwyczaj wypracowaną przez
siebie estetyką. Jego pisanie jest bardziej spontaniczne, naiwne niż będzie później. Kiedy z
dzisiejszej perspektywy patrzę na „Żart”, dostrzegam w nim jednak wszystko to, co starałem
się zrobić (już znacznie bardziej świadomie) w późniejszych powieściach.
a) Powieść jako analiza ludzkiego istnienia. To znaczy – nigdy nie traktowałem powieści
jako formy konfesji. Brzydzę się niedyskrecjami zarówno w życiu, jak i w literaturze. Moje
życie stanowi moją osobistą tajemnicę i nikomu nic do tego. Nigdy również nie wykorzystywałem powieści do kreślenia stosunków społecznych czy do ich oskarżania. Że stalinizm jest
zbrodniczy, to fakt powszechnie znany i z tego powodu nie ma potrzeby pisania powieści.
Powieść ma sens tylko wtedy, gdy ujawnia aspekt ludzkiego istnienia. To prawda, że fabuła
powieści nie może nie być włączona w kontekst społeczny (a więc i polityczny), lecz kontekst
ten potrzebny jest tylko po to, aby umożliwił nam widzenie ludzkiego losu w nowym świetle,
z nieznanego punktu widzenia.
b) Powieść nie proklamuje żadnej racji i żadnej moralności. To domena innych: przywódców politycznych, prezydentów, terrorystów, księży, rewolucjonistów i autorów artykułów
wstępnych. Powieść powstała na początku ery nowożytnej, gdy człowiek odkrył trud prawdy i
relatywizm ludzkich rzeczy. „Żart” opowiadany jest przez cztery postaci. Autor stara się je
zrozumieć, ale z żadną z nich ani moralnie, ani uczuciowo się nie utożsamia.
c) Powieść to wielka synteza intelektualna. Wymaga więc nie tylko znajomości życia i daru wyobraźni, ale również sporej wiedzy. Pisanie każdej powieści jest dla mnie połączone ze
studiowaniem. W „Żarcie” jest obszerny esej o muzyce ludowej. Ten esej nie stanowi „prawdy autora”, lecz odsłania świat jednej z postaci. Bez tego niemal naukowego tekstu postać
pozostałaby płytka.
d) Powieść to jedyna dziedzina sztuki, która z całkowitą swobodą może się poruszać w
czasie. Powieść jest „poszukiwaniem straconego czasu” nie tylko indywidualnego, lecz i zbiorowego. Wszelkie nasze działanie jest znacznie bardziej niż przypuszczamy sterowane z otchłani czasu – poprzez tradycje, mity, kulturę. Zrozumienie tych więzów łączących daleką
przeszłość z dniem dzisiejszym, to jeden z możliwych celów powieści (fantastycznie zrealizował ten cel Carlos Fuentes w swej „Terra nostra”). Esej o sztuce ludowej i obrzęd jazdy
królów w „Żarcie” to właśnie takie spojrzenie w odległe czasy.
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e) Powieść jest komponowana jak muzyka, to znaczy na zasadzie wariacji i pracy z tematem. Jedność powieści tworzy kilka podstawowych słów, które stopniowo nabywają znaczenia kategorii filozoficznych. W „Żarcie” są to: wiek liryczny, żart, spustoszenie, zemsta, zapomnienie. Oprócz tych słów-kategorii powieść zawiera kilka podstawowych sytuacji bądź
obrazów. W „Żarcie” są to na przykład sytuacje mistyfikacji, albo obraz zasłoniętej twarzy
(Jarosław nie poznaje swego syna, Ludwik nie poznaje Łucji, Helena nie wie kim jest Ludwik). Tak jak w kompozycji muzycznej każda poszczególna część powieści stanowi autonomiczną całość, ma swój charakterystyczny rytm, tempo, artykulację. (W „Żarcie” każda
część ma inną syntaksę. Ostatnia część została skomponowana jako trójgłosowy kontrapunkt.)
f) „Żart” ma siedem części. Wtedy myślałem, że to przypadek. Później stwierdziłem, że
żadnej książki nie potrafię napisać inaczej. („Walc pożegnalny” stanowi jedyny wyjątek.)
Nawet i „Śmieszne miłości” mają siedem części, a ich kompozycja jest oczywiście prefiguracją „Księgi śmiechu i zapomnienia”. W „Nieznośnej lekkości bytu” starałem się za wszelką
cenę stworzyć inną kompozycję. Daremnie. Zrozumiałem, że forma, plan architektoniczny, to
coś, co pisarz ma w sobie, co nosi jako swą obsesję, archetyp, nieredukowalny wzorzec własnej osobowości.
4.
Pisarze, którzy wywarli na mnie wpływ? Dopiero po skończeniu „Żartu” zacząłem się sam
siebie pytać o własną estetykę powieści i próbowałem a posteriori odnaleźć jakiś swój rodowód. Postaram się ująć go w hasła:
PLATON: Postaci uwarunkowane tym, co myślą o świecie.
RABELAIS: Niezwykła euforia wyobraźni, którą nosimy w sobie wszyscy jako wspomnienie utraconego raju.
Laurence STERNE i Denise DIDEROT: Forma powieściowa rozumiana jako gra.
Friedrich NIETZSCHE: Sztuka aforyzmu. Tak powinien filozofować powieściopisarz. Refleksja w powieści jest jednocześnie miejscem najintensywniejszego piękna.
Franz KAFKA: Alchemia, która potrafiła połączyć wolną wyobraźnię snu z precyzyjną
analizą współczesnego świata.
Herman BROCH: Połączenie powieści i filozofii.
Martin HEIDEGGER: Jakiekolwiek słowo życia codziennego godne jest pytań filozoficznych.
Georges BATAILLE: Filozofia erotyki, metafizyka pornografii.
Witold GOMBROWICZ: Rehabilitacja euforii, żartu, gry, frywolności w nowoczesnej
prozie. „Wielcy pisarze zawsze są zabawni”. Ta myśl Gombrowicza brzmi we Francji jak
lekceważenie czy prowokacja.
5.
Autor napisze powieść, a ta zmieni potem jego życie. Kiedy w 1965 roku zaniosłem rękopis „Żartu” do jednego z praskich wydawnictw nikt nie wierzył, że można go będzie opublikować. Swoim duchem był po prostu całkowicie nie do przyjęcia dla reżimu. Ale komunizm
został do Europy Środkowej (Polski, Węgier, Czechosłowacji) sprowadzony z zewnątrz, z
Rosji. Ludzie dlatego bardzo szybko przestali traktować komunizm poważnie i wykorzystywali każdą okazje do rozluźnienia i osłabienia systemu politycznego. Dzięki temu w 1967
roku „Żart” jednak się ukazał.
Miałem trzydzieści osiem lat i byłem zupełnie nieznanym autorem. Ze zdumieniem obserwowałem jak książkę w krótkim czasie trzykrotnie wznawiano w wielkim nakładzie, a mimo
to w ciągu trzech dni znikała z księgarni. W rok później do mego kraju wtargnęły rosyjskie
czołgi. Doszło do ogromnych prześladowań czeskich intelektualistów i czeskiej kultury. W
oficjalnych dokumentach zostałem uznany za jednego z głównych inspiratorów kontrrewolu-
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cji, moje książki znalazły się na indeksie, a moje nazwisko wykreślono nawet z książki telefonicznej. To wszystko dzięki „Żartowi”.
W tym samym czasie powieść wydana została w paryskiej oficynie Gallimard i nagle
miałem wielu francuskich przyjaciół, którzy w siedem lat później umożliwili mi przeniesienie
się do Francji. Też dzięki „Żartowi”.
Po następnych pięciu latach otrzymałem obywatelstwo francuskie i moją ojczyzną stała się
Europa. Tulę się do niej kurczowo z taką samą szaleńczą miłością jak kiedyś tuliłem się do
swego taty, kiedy przed pustą salą grał Strawińskiego. Biedna Europa. Czy uświadamiacie
sobie, że miasto Kopernika, miasto Immanuela Kanta, miasto Bacha, miasto Goethego, miasto Franza Kafki, miasto Bartóka; mój Boże, tyle miast nie należy już do Europy, lecz do
Wielkiego Imperium Wschodu?
Coraz częściej myślę o Chopinie. Z powodu rosyjskiej okupacji nigdy nie mógł powrócić
do ojczyzny, którą opuścił w 1830 roku. Stał się Francuzem nie przestając być Polakiem. 19
września 1863 roku, w czternaście lat po jego śmierci szalejący w Warszawie rosyjscy sołdaci
wyrzucili z czwartego piętra na bruk jego fortepian. Cała kultura okupowanej Europy Środkowej podobna jest dziś do losu fortepianu Chopina.
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PAVEL LANDOWSKÝ
(ur. 1936 r.)

W latach 50-tych pracował fizycznie i studiował na politechnice. Od początku lat 60-tych
występował w różnych teatrach prowincjonalnych, a latach 1965–76 był członkiem teatru
„Činoherni klub” w Pradze. Od 1976 r. – bezrobotny, w 1978 roku wyjechał do Austrii.
Mieszka obecnie w Wiedniu i występuje w Burgtheater.
Jest autorem kilku sztuk teatralnych, z których „Pokój na godziny” wystawiany był wielokrotnie w Polsce (Wrocław 1971, Kraków 1971, Poznań 1971, Warszawa 1971, Jelenia Góra
1972, Tarnów 1973, Gdańsk 1974, Kraków 1975, Łódź 1975, Zabrze 1976).
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Stale jeszcze nie przestałem się śmiać
(Rozmowa z Pavlem Landovským)

A.J. – Masz dość nietypowy życiorys artystyczny i do profesjonalnej sztuki wkroczyłeś w
pewnym sensie tylnymi drzwiami, na początku lat 60-tych. Czy masz jakieś wspomnienia z
wcześniejszego dziesięciolecia?
P.L. – Jeśli ktoś ma typowy życiorys artystyczny, to nie jest to właściwie żaden życiorys.
Ot, po prostu takie sobie artystyczne zwierzątko, natomiast człowiek, który ma ambicje
wnieść coś nowego, powinien, moim zdaniem, mieć za sobą trochę różnych doświadczeń.
Kiedy tu obserwuję sztukę aktorską na Zachodzie, to stwierdzam, że według reguł realizmu
socjalistycznego gwiazdy zachowują się tu jak lud, a lud – jako gwiazdy. Czyli, nic nowego.
Kiedy zaś nagle pojawia się jakiś facet z gór, który do swoich dwudziestu lat latał po lasach;
zachowuje się inaczej, ma coś własnego do powiedzenia – jest to wielkie objawienie.
Ale zostawmy ten przydługi wstęp. Śpiewa nam tu w telewizji, jak widzisz, Karel Gott,
więc możemy już przejść do lat 50-tych. W tym czasie nie „robiłem w sztuce”, bo praktycznie
już od 1951 roku miałem „szlaban”. Kiedy z odznaczeniem skończyłem podstawówkę nie
przyjęto mnie do żadnej szkoły średniej i musiałem iść do fabryki. Dzięki Bogu za to, bo poznałem tam prawdziwe życie. Miałem m.in. okazję przekonać się, co to była tzw. „klasa robotnicza”, w odróżnieniu od prawdziwych robotników. Kiedy jako niespełna 15-latek zacząłem pracę w fabryce „Tesla” w Pardubicach, zorientowałem się że tzw. „klasa robotnicza”, to
ludzie, którzy nie umieją nic i spośród których potem rekrutowali się „robotniczy dyrektorzy”, bo prawdziwy robotnik potrafił na siebie zarobić pracą własnych rąk i nie marzył o
funkcjach. Z drugiej strony poznałem takich robotników jak dziadek Lorenc – 67-letni pan w
białej koszuli i meloniku, który obok fabryki miał domek, córkę lekarkę i syna – doktora
praw. To był narzędziowiec, który – gdyby skończył studia – mógłby równie dobrze być ordynatorem szpitala. Należał do partii i jak pamiętam płacił wtedy, w 1951 roku, 350 koron
jako składkę partyjną, tzn. musiał mieć 35 000 koron pensji. Był to człowiek, bez którego
fabryka nie mogłaby funkcjonować. Przychodził o 6.oo, przebierał się i czytał gazetę, o 7.oo
rozdzielał pracę, popracował 1–2 godziny i dłużej już nie musiał, bo tak potrafił wszystko
zorganizować, że dalej wszystko „samo” szło. Dziadek mawiał zawsze: „Przekazywanie doświadczeń, to piękna sprawa, ale jak tylko puścisz parę, jak my to robimy, to ci porachują
gnaty, bo dopóki wiem to tylko ja, to z tego żyję, a jak będą wiedzieć inni, to inni z tego będą
żyli, a ja mogę sobie iść pograć na fujarce”. To był wspaniały, mądry człowiek, który mnie
bardzo wiele nauczył.
No, a potem, w 1953 roku – jako kadra robotnicza, zostałem przyjęty do technikum w Teplicach. I już w tym samym roku próbowałem swoich sił w miejscowym teatrze. Była to Operetka i tam właśnie stawiałem pierwsze kroki, choć wcześniej specjalnie nie myślałem o aktorstwie. Wtedy też zacząłem się zastanawiać nad tym, że teatr można by robić inaczej, nor122

malnie, bo ci ludzie są tacy sympatyczni w garderobach, ale jak znajdą się na scenie, to zachowują się i ruszają tak dziwnie, że nie bardzo można zrozumieć, co mówią. Doszedłem do
wniosku, że jeśli kiedyś naprawdę zacznę grać, to będę się zachowywał normalnie starając się
myśleć o tym co i w jakim celu coś mówię.
W 1957 roku poszedłem do wojska. Tam do tradycji należy, że kiedy po pytaniu „Kto
umie pisać na maszynie” zgłoszą się ochotnicy, to wysyła ich się do czyszczenia kibla. Mimo
wszystko kiedy spytano, kto umie robić teatr zgłosiłem się, ale okazało się, że to wcale nie był
dowcip, bo rzeczywiście szukali kogoś do prowadzenia kółka teatralnego. Od tego czasu byłem tam – mimo skromnych doświadczeń – ekspertem od teatru. Przygotowaliśmy ze dwie
czy trzy sztuki, byliśmy na jakichś przeglądach i służba wojskowa szybciej w ten sposób zleciała.
A.J. – A dlaczego w 1951 roku nie przyjęto Cię do szkoły?
P.L. – Po prostu dlatego, że byłem synem inteligenta, inżyniera rolnego, którego w tym
właśnie roku wyrzucono z pracy i który aż do przejścia na emeryturę pracował w magazynie
zabawek, co dla fachowca od rolnictwa było – jak się domyślasz – świetną posadą. A to
wszystko w czasach, gdy nasze rolnictwo upadało „zu grund”, by znaleźć się wkrótce na poziomie Krajów Trzeciego Świata. Na dodatek mój ojciec urodził się w Rosji i po 1948 roku
uznano go za rosyjskiego emigranta, choć pochodził z czeskiej rodziny, z którą wrócił do
własnego kraju. No, a z powodu ojca również ja zostałem napiętnowany. Pamiętam, że w
wojsku proponowano każdemu wstąpienie do partii, nawet Cyganowi Karhňakowi, który zaraz potem okradł sklep i musieli go z partii wyrzucić i tylko ja byłem jedynym, którego nawet
nie próbowali przekonywać.
A.J. – Czy po wyjściu z wojska od razu trafiłeś do teatru?
P.L. – Właściwie tak. Napisałem propozycje do pięciu teatrów i z Šumperku przysłali mi
ofertę. Dostałem rolę w „Nocy wigilijnej” Karvaša (grałem tam Durka), nauczyłem się jej na
pamięć i pojechałem od razu z teatrem na prowincję. Tam mi założyli kostium, wepchnęli na
scenę i jakoś wydukałem swoją kwestię. Po spektaklu przyszli do mnie dramaturg teatru –
Jaroslav Zbavitel i dyrektor – pan Štros i powiedzieli: „No chłopcze, wprawdzie nie można
cię było wcale zrozumieć, ale masz dobrą aparycję i ludzie na ciebie patrzyli z sympatią, więc
przez wakacje ucz się mówić, a od września zaczynasz u nas pracę”. No i zacząłem, najpierw
drobne role, potem już coraz większe – amantów, postaci ludowe itp. W rok później przeniosłem się do teatru w Klatovach, gdzie zacząłem już grać role charakterystyczne. Była to ciężka harówka, bo graliśmy 400 razy w ciągu roku (w soboty i niedziele dwa razy), ale dzięki
temu bardzo się otrzaskałem ze sceną. Po likwidacji teatru w Klatovach przeniosłem się na
krótko do Pardubic, a stamtąd trafiłem już do Pragi.
A.J. – W latach 1965–1976 byłeś członkiem jednego z najciekawszych czeskich teatrów lat
60-tych, tzn. „Činoherniego klubu”. Jak wspominasz tamten okres? Pewnie inaczej było w
latach 60-tych, a inaczej w 70-tych?
P.L. – Przyszedłem do „Činoherniego klubu” jesienią 1965 roku, niemal na samym początku istnienia teatru (grałem już w drugiej lub trzeciej inscenizacji)i spędziłem tam przeszło
dziesięć lat. Było to jedyne dziesięć lat w moim życiu, kiedy mogłem oficjalnie grać w doskonałym teatrze, a na dodatek jeszcze – do 1971 roku występowałem w filmach (potem
miałem zakaz).
„Činoherni klub” był właściwie teatrem bardzo zwyczajnym, który nie był nadęty, nie
chciał niczego udawać, a oprócz tego różnił się od innych teatrów bardzo długim okresem
prób i pieczołowitym przygotowywaniem spektaklu. Ponadto najlepsze rzeczy grane były
bardo długo, np. w „Rewizorze” występowałem od 1967 roku do końca mej pracy w teatrze.
Inną cechą charakterystyczną teatru było posiadanie trojga własnych autorów sztuk: Alena
Vostrá, Ladislav Smoček i ja, choć oczywiście graliśmy też klasykę zwłaszcza Rosjan.
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Wszystko to skończyło się jednak mniej więcej w dwa lata po 1968 roku. Pod tym względem nasze reżimy są bardzo konsekwentne: bezpośrednio po katastrofie nic się właściwie nie
stanie, ale potem powolutku przykręca się śrubę, a jak się ludzie trochę zmęczą, to wtedy
można im jeszcze raz dać po głowie. Poza tym nasz teatr budził ludzką zawiść, bo zapraszano
nas do Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, Francji, Anglii itd., a straszne jest u nas to, że ktoś ci po
prostu zazdrości wyjazdów, talentu, popularności czy pieniędzy, ale napisze donos, że jesteś
np. wrogiem socjalizmu. Wiadomo bowiem, że taka mizerna kurwa tylko w takiej sytuacji ma
jakieś szanse, bo poza tym jest kompletnym matołem i beztalenciem.
No, w latach 70-tych to już było powolne dogorywanie, ja jednak postanowiłem pozostać
taki sam, jak byłem. Powiedziałem sobie: „nie wolno ci robić żadnej wolty i odwoływać tego,
co myślisz, ponieważ w tym co myślisz nie ma nic złego”. Przecież to śmieszne, że zarzucano
mi postawę antyspołeczną, bo choć mam tzw. „pochodzenie burżuazyjne”, ale za mojej pamięci nasza rodzina była jeszcze biedniejsza od robotników (troje dzieci; matka-nauczycielka,
która nie mogła uczyć i z trudem zaczepiła się gdzieś w biurze, a ojciec – były inżynier, pracujący w magazynie zabawek, więc mięso widzieliśmy najwyżej raz w tygodniu) i w związku
z tym zawsze byłem wyczulony na ludzką krzywdę i biedę. Czyli takie oskarżenie mógł formułować naprawdę wyjątkowy bydlak.
A.J. – Czy po 1968 roku miałeś jeszcze jakieś złudzenia?
P.L. – Nie. Może jestem nietypowy, ale od razu wiedziałem jak to będzie. Już bodaj w
1968 roku powiedziałem w jakimś wywiadzie, że daj Boże aby nie przyszły czasy, kiedy będziemy musieli przeskakiwać płoty koszar rosyjskich, żeby uratować się przed naszymi
ludźmi, którzy dziś najgłośniej krzyczą: „Rosjanie do domu!”. Przecież prawie zawsze tak się
niestety dzieje. Życie toczy się dalej i po jakimś czasie 75% społeczeństwa musi zacząć kolaborować, a jedyną kwestią będzie sprawa jakości tych pozostałych 25%. No, ale poprzez humor starałem się bronić przed pesymizmem. Kiedy ktoś mnie wtedy pytał, dlaczego nie wyemigruję, odpowiedziałem mu: „Wiesz, mnie nie bawi życie tutaj, a co dopiero tam”.
Mogę więc jeszcze raz powiedzieć, że przyrzekłem sobie pozostać takim, jakim byłem,
choć niestety nie była to typowa postawa i czeska kultura jeszcze długo będzie leczyć rany po
ciosie, jaki sama sobie zadała w latach 70-tych.
A.J. – Wróćmy teraz jeszcze do czasów wcześniejszych. O ile wiem, debiutowałeś jako pisarz w 1963 roku kilkoma opowiadaniami, które były czytane w radiu. Jaka była Twoja droga
do literatury?
P.L. – Oczywiście wcześniej, jak każdy nastolatek pisałem wiersze, które na szczęście do
dziś się nie zachowały. Potem, już w czasie pracy w teatrze, stawałem się coraz bardziej krytyczny wobec sztuk, które graliśmy. Dużo tam było zwykłego gadulstwa, pozy i braku wyczucia specyfiki teatru. Zacząłem więc sam próbować pisania. Zauważyłem np., że stary
człowiek, który ma wiele doświadczeń życiowych, może się ze swoim rówieśnikiem porozumiewać za pomocą bardzo krótkich zdań, które właściwie są wieloznaczne i ich aktualne znaczenie zależy od nastroju rozmówcy. Właśnie w mojej pierwszej sztuce „Przytułek dla ubogich”, która powstała w 1962 roku, dużo jest zdań typu „No tak, ale nie wszystko jest takie,
jak się wydaje”. Kiedy mówi to człowiek 80-letni znaczy to coś zupełnie innego niż gdyby to
powiedział 15-latek. Sztukę tę wystawiano tylko raz w 1973 roku w Karlovych Varach (9
spektakli) ale wkrótce została zdjęta z repertuaru, a miejscowy dziennik napisał (przedrukowało to dzień później „Rudé právo”), że to prowokacja polityczna i obraza socjalizmu.
Jednocześnie z tą sztuką zacząłem pisać opowiadania dla radia, co było właściwie przypadkiem. Ja zawsze miałem łatwość opowiadania różnych historyjek. Kiedy siedziałem w
kawiarni z redaktorką z radia – Violą Fiśerovą i nieopatrznie pochwaliłem się jej, że napisałem kilka opowiadań, które natychmiast „odtworzyłem” z pamięci. Ku mojemu zaskoczeniu
zaproponowała mi, żeby w następnym tygodniu przynieść jej te opowiadania. Wróciłem więc
do domu i przez sobotę i niedzielę napisałem trzy teksty, które w poniedziałek zaniosłem, a w
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piątek dodałem jeszcze trzy następne. Do dziś tak ze mną jest, że piszę dopiero wtedy, gdy
ktoś lub coś mnie do tego zmusi, zawsze bowiem wolałem opowiadać historyjki (choćby 2, 3
słuchaczom) niż je pisać do szuflady. Mam świadomość tego, że większości z nich nigdy nie
napiszę, bo moja wspaniała Muza nazywa się Termin i jeśli akurat nie wisi nad moją głową,
to nie mam ochoty nic robić.
„Przytułek” np. pisałem długo, bo nie wiedziałem, po co to robię, natomiast kiedy pisałem
„Pokój na godziny”, dramaturg naszego teatru Jarda Vostrý powiedział mi: „Ty, za dwa miesiące masz to mieć gotowe, bo zaczynamy grać”. No i było gotowe. Tak samo tutaj, w Wiedniu, kiedy zaproponowano mi napisanie słuchowiska radiowego, to w dwa tygodnie miałem je
gotowe. Powiem ci szczerze, że ja nie bardzo lubię pisać i jeśli nie mam nadziei na to, że
moja sztuka będzie wystawiana, to daję sobie spokój. Nie mam bowiem potrzeby wypowiedzenia się za pomocą literatury; zupełnie wystarczy mi teatr.
A.J. – Czy to właśnie z tej przyczyny nie publikowałeś w kraju żadnych książek?
P.L. – Po prostu nigdy się o to nie starałem, bo były to sztuki, które swoją pełnię mogły
osiągnąć tylko na deskach scenicznych. Pisałem wprawdzie w drugiej połowie lat 70-tych
felietony, które ukazywały się najpierw w samizdacie, a potem na emigracji, ale to była zawsze reakcja na jakieś aktualne wydarzenia. Część moich sztuk drukowało natomiast krajowe
pismo „Divadlo” (m.in. „Pokój na godziny”), a zbiorowe wydanie wszystkich moich rzeczy
teatralnych ukazało się w 1982 roku w emigracyjnej oficynie Sixty-Eight Publishers.
Ale jak ci powiedziałem, nigdy mi nie zależało na książkach, bo uważałem, że jeśli moje
pisanie jest coś warte, to ktoś to sam wyda bez mojej pomocy. A wszelkie starania, pukanie
do różnych drzwi, to bezsensowna strata czasu. I jeśli kiedykolwiek postanowię napisać powieść czy choćby swoje wspomnienia, to też nie będę się starał, aby zostały wydane.
Muszę jednak przyznać obiektywnie, że byłem w lepszej sytuacji niż inni pisarze, bo reklamę robiłem sobie dzięki filmom. Ludzie znali mnie z ekranu i często mówili: „Coś podobnego, to on także pisze?”, albo „Niemożliwe, to ty napisałeś?”. Oczywiście dość mnie to wtedy wkurzało, ale z drugiej strony dzięki temu, że również reżim traktował mnie jak błazna,
jeszcze przez tyle lat mogłem występować w teatrze.
W latach 70-tych pisałem również pod pseudonimami, a ponieważ potrzebne mi były pieniądze, więc byłem bardzo płodny. Tylko, że anonimowość zabija. Można to wesoło robić
przez rok, dwa, ale potem stwierdzasz, że możesz pisać cokolwiek, bo nie odpowiadasz za to
własnym nazwiskiem.
A.J. – Wspomniałeś tu o „Pokoju na godziny”. Czy wiesz, że sztuka ta wystawiana była w
Polsce przez różne teatry jeszcze w drugiej połowie lat 70-tych?
P.L. – Jasne, że wiem i jestem za to niesłychanie wdzięczny. Mówiłem ci już, jaką miałem
kiepską sytuację w latach 70-tych, a byłaby ona jeszcze gorsza, gdyby Polacy nie wystawiali
mojego „Pokoju na godziny”. Polska premiera sztuki miała miejsce chyba w Teatrze Starym
w Krakowie, a potem wystawiano ją w kilkunastu innych teatrach, już po tym kiedy, wyrzucono mnie z „Činoherniego klubu” a nawet potem, kiedy podpisałem Kartę 77 i we własnym
kraju nie mogłem już nawet pisnąć. W tym czasie tantiemy z Polski stanowiły dla mnie jedyne źródło dochodu (a miałem liczną rodzinę), zaś ostatnie pieniądze przyszły na dwa tygodnie
przed moim wyjazdem do Austrii.
A.J. – W 1977 roku zostałeś sygnatariuszem Karty 77...
P.L. – Nie chcę być patetyczny, więc nie będę mówił, że uważałem to za swój moralny
obowiązek, choć to oczywiście prawda. Wolę zacytować Szwejka: „Zabiliście mi stryjka,
więc macie tu po pysku. Będzie wojna, więcej nie powiem!”. A potem? Potem też była jak z
Haška: „Panie Palivec, odchodzę, ponieważ jestem aresztowany!”. Więcej nie powiem...
Ale mówiąc poważnie, nie miałem ochoty niczego odwoływać i prosić o wybaczenie. Za
co? Żeby mi pozwolili opublikować kilka linijek? To nie moja wołowina, panie starszy!
A.J. – W 1978 roku wyjechałeś na występy do Wiednia.

125

P.L. – Dokładnie było to 11 stycznia 1979 roku. Przyjechałem, żeby grać w wiedeńskim
Burgtheatrze, choć nie umiałem ani słowa po niemiecku i na początku występowałem tylko w
niemych rolach. Potem, ze sztuką Gorkiego „Letni goście” mieliśmy jechać do Moskwy. Jako
posiadacz czechosłowackiego paszportu dostałem bez kłopotów wizę rosyjską, ale po trzech
dniach zadzwonili z ambasady mówiąc, że ta wiza nie jest ważna, ponieważ... ja nie jestem
czechosłowackim obywatelem! W teatrze odpowiedziano im, że to jakaś pomyłka, bo mam
ważny paszport i na tym tego dnia sprawa się zakończyła, ale po następnych trzech dniach
zadzwoniono ponownie, że niestety nie jest to pomyłka, ponieważ strona czechosłowacka
zaprzeczyła jakobym był obywatelem tamtego kraju. Okazało się, że w ciągu tych sześciu dni,
po kryjomu, zostałem pozbawiony obywatelstwa właśnie po to, żeby nie móc jechać do Rosji.
Ten idiotyczny pomysł kosztował stronę rosyjską wielkie kary pieniężne, ponieważ w tej sytuacji teatr zdecydował odwołać swój wyjazd.
No i od tego czasu nie jestem obywatelem czechosłowackim.
A.J. – Jak znosisz to przymusowe wygnanie i czym się tutaj zajmujesz?
P.L. – Znoszę fatalnie i żebym nie wiem co tutaj robił, nie sprawia mi to prawie żadnej
przyjemności. Pracuję, bo muszę żyć, bo nie jestem samobójcą i nie chcę się poddawać, ale
nie jest lekko. Wiele rzeczy muszę powtarzać, tłumaczyć, ponieważ ludzie tu wychowani nie
bardzo potrafią zrozumieć społeczeństwo pozbawione demokracji. Jedyna pociecha, że od
czasu do czasu młodzi ludzie angażują mnie do filmów, na których wprawdzie prawie nic nie
zarobię, ale w których mogę sobie „pograć”. Dostałem już nawet jakieś nagrody za role i to
właśnie w filmach robionych „na kolanie”, prawie za darmo i w których ja grałem właściwie
za diety. Gram też w teatrze, w „normalnych” filmach itd., nie mam więc specjalnych kłopotów finansowych, ale to nie takie ważne. Ja naprawdę, kiedy nie mogę robić rzeczy mnie interesujących, to wyłączam motor i tylko się starzeję. Na szczęście w ciągu dnia zawsze trafią
się jakieś dwie, trzy ciekawsze godziny.
Jiři Gruša, łobuz, kiedy wyjeżdżałem, zrobił mój horoskop i przepowiadał mi wielką sławę, powodzenie, sukcesy itd., a kiedy go spytałem, czemu się przy tym tak głupio uśmiecha,
powiedział: „No wiesz, bo to cię wcale nie będzie interesowało”. I rzeczywiście miał trochę
racji, z tym że w dwa lata później też się znalazł na Zachodzie. I dobrze mu tak, niech ma za
swoje.
Ale żarty żartami, natomiast istotnie bardzo mnie cieszy współpraca z młodymi filmowcami. Wiesz, całkiem niepostrzeżenie znalazłem się w wieku profesorskim i odczuwam potrzebę posiadania kogoś w rodzaju uczniów, którym mógłbym przekazać jakieś swoje doświadczenia. Dlatego robię to chętnie i za darmo.
Ostatnio dostałem też propozycję napisania scenariusza do filmu – wspólnie z Marią
Knilly, która go będzie reżyserować – w którym ja miałbym grać główną rolę. To bardzo dobra austriacka reżyserka, uczyła się u Vojty Jasnego i jej pierwszy film – „Liebe Karl” dostał
nominacje do Cannes, jest więc nadzieja, że wspólnie wymyślimy coś ciekawego. Mam również propozycję gry w „Zbrodni i karze”, którą Lubimow chce nakręcać w międzynarodowej
obsadzie, więc też sobie wiele po tym obiecuję, zwłaszcza że występowałem już w inscenizacji Lubimowa i mam bardzo fajne wspomnienia.
Zresztą cały przypadek Lubimowa dał mi wiele do myślenia, bo uświadomiłem sobie, że w
życiu każdego człowieka przychodzi moment, iż nagle ma się już dosyć mówienia półsłówkami, dosyć patrzenia w wodniste oczy i nalane gęby urzędasów, którzy od trzydziestu czy
czterdziestu lat siedzą na swoich stołkach i grubymi tyłkami zasłaniają świat. Po prostu życie
ucieka i zaczynasz się bać, że nie zdążysz powiedzieć prawdy, więc któregoś dnia wypuszczasz z ręki linkę i skaczesz w nieznane, w przepaść. Możesz się oczywiście zabić, ale to też
będzie twoja prawda. Lubimow zrobił to w wieku 67 lat... Zawsze mnie to trochę pociesza.
A.J. – Zmieńmy na chwilę temat i pozwól, że spytam o Twoją opinię na temat współczesnej literatury czeskiej.
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P.L. – Ostatnio trochę ta sytuacja – choć daleko jej jeszcze do normalnej – zaczyna się poprawiać. Z jednej strony, jak wiesz, istnieje prężna literatura niezależna, w której też oczywiście nie wszystko jest dobre, bo wielu ludzi pisze z wściekłości, przez zaciśnięte zęby, lecz
jest tam dużo ważnych dokonań. Z drugiej strony – właśnie dzięki istnieniu obiegu niezależnego – również w obiegu oficjalnym lekko zaczyna się coś zmieniać: pojawia się trochę młodych autorów, a nawet ci „znormalizowani”, żeby zupełnie nie stracić czytelników, muszą
powiedzieć choć część prawdy.
A jeśli już chcesz nazwiska, to dla mnie czeską literaturę lat 70-tych stworzyli: Škvorecky
w Kanadzie i Vaculik w Pradze. To wprost niewiarygodne, ile książek wydali. A Vaculika po
prostu uwielbiam. Pamiętam, jak chodził po Pradze z teczką, w której miał przepisaną w
dwunastu egzemplarzach książkę, a jak mu to policja zabrała, to następnego dnia znów miał
przepisane dwanaście egzemplarzy! Jak w czasach sprzed Gutenberga! I w takich warunkach
potrafił tyle zrobić, że wprost nie da się przecenić jego roli w naszej literaturze. Dzięki takim
ludziom jak on czy Škvorecky, czy wielu innych, a także dzięki tym porządnym pisarzom
oficjalnym, nie powstała żadna pustka.
To tylko jeszcze raz potwierdza starą prawdę, że nie da się wszystkiego zakazać czy scentralizować, bo ludzki rozum czy duch jest wolny. Choć ludziom nie pozwolono studiować, to
i tak sami się uczyli, nie dano im pracować we własnym zawodzie, więc robili coś innego, a
oprócz tego – własne rzeczy. Żadna głupota nie może się długo utrzymać. Wiesz, jak siedziałem w więzieniu miałem okazję obserwować, że rano wydano jakieś zarządzenie, a wieczorem już moi współwięźniowie wiedzieli, w jaki sposób można je obejść. I to jest fantastyczne!
Choroba zawodowa biurokratów to nekrofilia, bo oni chcą, aby człowiek jak najmniej się
ruszał, więc nieboszczyk jest dla nich ideałem. Oni są najszczęśliwsi na cmentarzu: leżą tam
ludzie, mają swoje nazwiska, daty urodzenia itd., ale nie ruszają się, nic od nich nie chcą. Już
można o tych ludziach powiedzieć wszystko i przyczepić im każdą łatkę, bo nie mogą się
bronić. A drugie ich pragnienie – to wojskowy dryl żeby ci, co jeszcze muszą się ruszać, robili to przynajmniej na komendę. „Porządek musi być” – jak mawiał Szwejk. To zrozumiałe
na polu bitwy, w sytuacjach krańcowych, ale w normalnym życiu ten styl rządzenia aplikowany całemu społeczeństwu nigdy nie może się udać. Wciąż się walczy z naturą, z wiatrem, z
pogodą, albo o ziarno, o lasy, o pokój itd. A przecież, do diabła, żaden człowiek przez całe
życie nie może walczyć!
A.J. – Czy w tym, co piszesz, odwołujesz się do jakiejś tradycji?
P.L. – Nie, ja piszę o tym, co przeżyłem, co widziałem, co znam albo przynajmniej mogę
sobie wyobrazić. I staram się nie kłamać, czy nie budować fałszywych związków znaczeniowych.
Oczywiście lubię Haška czy Weiricha i Voskovca, bo w ogóle uwielbiam rzeczy zabawne,
z których mogę się śmiać. Staram się obserwować absurdalne sytuacje w życiu: jeśli na przykład rano wychodzę z domu widzę, że jacyś ludzie kopią głęboki dół, a wieczorem, kiedy
wracam, muszą go zasypywać, bo pomylili się o kilka metrów, to mimo że to stary gag, ale
zawsze mnie bawi.
A.J. – A w latach 70-tych też się tak śmiałeś?
P.L. – Jasne, starałem się ten humor wydobywać ze wszystkiego. I mogę ci powiedzieć, że
stale jeszcze nie przestałem się śmiać. Kiedy w 1968 roku przyjechali Rosjanie, to w jakiejś
uliczce zobaczyłem czołg, za którym przebierał się rosyjski żołnierz. Zacząłem na niego pokrzykiwać, ale on mamrotał tylko: „Uchadi, uchadi”, więc kiedy się rozebrał do kalesonów ja,
nie wiedząc już co robić, ukradłem mu przynajmniej bluzę i spodnie. Wracam do domu, oglądam swój łup, a tam na bluzie napisane „Sidorow”, na spodniach zaś „Briczenko”. No, a potem przez 10 lat mój dziadek chodził w tym mundurze, bo uniform czołgisty był praktycznie
nie do zdarcia.

127

I takich sytuacji były dziesiątki, a ja zawsze starałem się być – jak to się mówi po czesku –
„sama sranda”. To też było dla reżimu nie do zniesienia, bo poczucie humoru czyni ludzi bardziej żywymi niż są, a im zależy na tym, aby byli martwi.
A.J. – Pozwól, że na koniec spytam Cię o sprawę poważną. Toczy się od pewnego czasu
dyskusja na temat kryzysu narodu czeskiego. Co Ty na ten temat sądzisz?
P.L. – Wiesz, jest taki jugosłowiański dowcip. Przyjmują Cygana do armii jugosłowiańskiej i oficer polityczny pyta go: – „Słuchaj, w razie wojny przeciw komu wolałbyś walczyć:
przeciw Rosjanom czy przeciw Czechom”, Cygan zaś bez wahania odpowiada: – „Przeciw
Czechom”. „Dlaczego” – pyta zdziwiony oficer – „przecież to nasi bracia”, a Cygan na to: –
„No, bracia nie bracia, ale przynajmniej nie strzelają”.
Może to głupi dowcip, ale jest w nim prawda; rzeczywiście, Czesi nie strzelają. Aby uratować honor narodu, kilku czeskich komandosów – zawodowych żołnierzy, wyszkolonych w
armii brytyjskiej – zrzucono na spadochronach i to właśnie oni dokonali zamachu na Heydricha, bo naród posłusznie pracował w niemieckich fabrykach zbrojeniowych. Warszawa została całkowicie zburzona, a w Pradze zawalił się jeden most, który na dodatek można było
szybko naprawić, bo dostał tylko jedną bombę.
Z drugiej jednak strony dzięki temu Czesi trwają, są, zachowują dorobek własnej kultury –
także materialnej. Ja nie twierdzę, że należy być cwanym, ale czy można za to oskarżać naród? Nie wiem.
A.J. – Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Kwiecień 1985
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GABRIEL LAUB
(ur. 1928 r. w Bochni)

Do 1939 roku mieszkał wraz z rodzicami w Polsce, w czasie wojny – w ZSRR. Po maturze
w Krakowie (1946 r.) ukończył wydział dziennikarstwa Wyższej Szkoły PolitycznoSpołecznej w Pradze. Pracował następnie jako dziennikarz czeskiej prasy. Pisał felietony,
opowiadania i humoreski. Tłumaczył z literatury polskiej (m.in. Kołakowski, Lec).
Od 1968 roku mieszka w Hamburgu (RFN).
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„Wy Żydzi tyle pracujecie, bo nie macie nic innego do roboty”
(Rozmowa Karela Hviždali z Gabrielem Laubem)
(Fragmenty)

K.H. – Jak się Panu powodzi? Jak sumienie? Czy czegoś Panu nie wypomina?
G.L. – Jak mi się powodzi? No, powodzi mi się. Wprawdzie nie tak świetnie, jak sądzą ci,
co mówią: „O, temu to się powodzi!”. Ale nie narzekam. Co by mi zresztą z tego przyszło?
Moje, zdaniem marksistów nieistniejące sumienie ma w moim pojemnym ciele dość dużo
przestrzeni. Może się schować w jakimś kącie, kiedy ma na to ochotę, a ja mogę udawać, że
nie potrafię go odnaleźć, kiedy nie chce mi się z nim awanturować. Moje sumienie bowiem
stale mi coś wypomina, czego ja mu nie wypominam, bo takie ma zadanie. Ponieważ jednak
znamy się od małego, więc udaje nam się współżyć dość harmonijnie. Ja przyznaję, że wyrzuty mojego sumienia są uzasadnione (na przykład z tego powodu, że tak późno odpowiadam na Pańskie pytania), ono zaś uznaje, że nie trzeba się tak strasznie denerwować. Rozwodu nie możemy wziąć, więc żeby nie zwariować, trzeba przyjąć jakiś kompromis. Nie jestem
poetą i nie potrzebuję szalonej duszy ani szalonego sumienia.
K.H. – Czy śledzi Pan pracę swych czeskich kolegów w kraju i zagranicą?
G.L. – Oczywiście śledzę, a nawet coś niecoś recenzowałem. Nie jestem jednak całkiem á
jour i to nie tylko dlatego, że wydawnictwa emigracyjne przysyłają mi niektóre książki podwójne, inne – ze spóźnieniem, a jeszcze innych – wcale, lecz również dlatego, że człowiek,
który żyje z pisania, musi wybierać między pisaniem a czytaniem.
Sporo jednak utkwiło mi w głowie, choć ze względu na mój stosunkowo młody wiek jest
tam jeszcze dosyć miejsca. Nie wiem, czy to komuś pomoże, jeśli wymienię nazwiska autorów podziwianych przez wszystkich: Kundera, Havel, Vaculik... Imponuje mi i cieszy mnie,
że pisarze w kraju nie uderzają w tony męczeństwa i bohaterstwa – widać to wyraźnie w jednoaktówkach Havla i jego eseju „Siła bezsilnych”, ale również w esejach Pitharta.
O poszczególnych książkach nie mogę pisać, bo należę do tych stukniętych recenzentów,
którzy – nim o książce napiszą, muszą ją na nowo przeczytać. Podziwiam cichą i zaciętą walkę mojego przyjaciela Ladislava Grosmana, który „profesorując” po hebrajsku w Tel Awiwie
– co z pewnością nie jest łatwe – znajduje jeszcze czas na pisanie po czesku opowiadań, powieści i sztuk teatralnych. Ze Škvoreckim po opublikowaniu jego powieści „Mirakl” miałem
ochotę się kłócić, ale on mieszka zbyt daleko.
(...)
K.H. – Co Pan napisał i czego Pan dokonał od czasu opuszczenia kraju?
G.L. – W ciągu tych dwunastu lat napisałem stosunkowo dużo felietonów, opowiadań satyrycznych, artykułów, recenzji i komentarzy (około 800), ale tylko mniej więcej 400 aforyzmów (w Pradze w samym tylko 1968 roku napisałem ich ze 200, ale tutaj z początku nie
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miało mnie co złościć: nie było tu ani mojej byłej partii, ani byłej małżonki). Zrobiłem też dla
radia ze dwadzieścia dłuższych audycji: jedno- i dwugodzinnych. Przetłumaczyłem na niemiecki trzy jednoaktówki, jedną dużą sztukę i jeden esej Vaclava Havla, słuchowisko radiowe
Ladislava Grosmana i jedną sztukę staropolską, a na czeski – fragmenty pierwszego tomu
„Archipelagu Gułag” Sołżenicyna.
Z tych satyrycznych rzeczy, które przywiozłem z Pragi i które napisałem już tutaj, zestawiłem wiele książek. Jedenaście ich wyszło po niemiecku, jedną po czesku opublikowała
emigracyjna oficyna „Index”, jedna ukazała się po angielsku w Nowym Jorku, trzy po hebrajsku – w Izraelu i jedna po szwedzku – w Sztokholmie.
K.H. – Każdy, z kim tutaj w Niemczech rozmawiałem mówił o Panu: „tak, ten Laub jest
strasznie pracowity!...”. Lista Pańskich książek zdaje się potwierdzać te opinie. A czy Pan
sam też uważa się za wyjątkowo pracowitego człowieka?
G.L. – Wie Pan, z tą pracowitością to ogromna przesada. Wielki polski poeta Julian Tuwim opowiadał kiedyś taką anegdotę: Rzecz się dzieje w Warszawie w latach dwudziestych.
Do pisarza, który jest jednocześnie dyrektorem banku przychodzi poeta i prosi go o wsparcie.
– Jak to jest, panie kolego – mówi bankier. – Pan w ciągu roku pisze dwa wierszyki i dziwi
się pan, że nie ma pieniędzy. Ja prowadzę bank, a prócz tego wydaję co roku dwie powieści. –
No tak – odpowiada poeta. – Wy Żydzi tyle pracujecie, bo nie macie nic innego do roboty!
Ja pod tym względem jestem zupełnie nieżydowski. Lubię się kochać, wypić, zjeść, poczytać książki, pogadać z ludźmi, pograć w karty czy w ruletkę, a nawet coś ugotować. Od
czasu do czasu jestem nawet w stanie zrobić porządek na biurku, choć tylko wtedy, gdy bałagan przeszkadza mi w pisaniu. Daję słowo, że można mnie oderwać od pracy na najcieńszym
ugotowanym makaronie, a zwłaszcza, gdy ciągnie za niego ręka kobiety.
Jest po prostu tak: pracowici ludzie czerpią z pracy przyjemność, a dla leni przyjemne jest
dopiero jak skończą pracę. Dlatego lenie pracują szybciej. No, a ludzie – jeśli ich nie znają –
myślą, że są pracowici. Leniuchy nie wykonują swej pracy gorzej niż pracusie, a tylko dłużej
ją odkładają, oszczędzają ją. Z tego powodu mają stale coś do roboty, co znów powoduje fałszywe przekonanie o ich pracowitości.
K.H. – Jednak w Pradze potrafił Pan z niezwykłą pracowitością obchodzić wszystkie redakcje ze swoimi tekstami, ale tam redakcje były prawie na jednej ulicy. A jak Pan to robi
tutaj?
G.L. – Ja w Pradze latałem po redakcjach nie z powodu pracowitości, lecz przeciwnie.
Wszędzie byli jacyś koledzy, z którymi dało się przegadać pół dnia, a poza tym w każdej szufladzie znalazła się jakaś buteleczka. Jeśli przypadkiem była pusta, to robiło się zrzutkę na
nową. Przecież pan to zna... Tutaj chodzę do redakcji bardzo rzadko. Bo tam za dużo pracują,
albo przynajmniej udają pracę. Fu, człowiek nie może na to patrzyć! No, a jeśli przypadkiem
chce Pan z kim porozmawiać, to sto lat wcześniej trzeba sobie zaklepać termin.
Początkowo – kilkanaście lat temu – chadzałem do różnych redakcji, żeby nawiązać
współpracę. Teraz już przeważnie czekam, aż sami zadzwonią, kiedy czegoś ode mnie chcą.
Czasami ja też przez telefon proponuję im jakiś temat. Z niektórymi pismami mam stałą
umowę i muszę dostarczać felietony w umówionych terminach, ale temat wybieram sam.
Gotowe teksty wysyłam przeważnie pocztą, lecz ponieważ robię je na ostatnią chwilę, więc
zdarza mi się wysyłać je taksówką (w Hamburgu) lub przez telefon (poza Hamburgiem).
K.H. – Pamiętam, że kiedy przychodził Pan do redakcji „Mladego svĕta”, to wszyscy się
zbiegali, żeby wysłuchać jakiegoś nowego dowcipu. Zbiera ja Pan w dalszym ciągu?
G.L. – Oczywiście, że słucham ich nadal i zbieram – dobrych dowcipów się nie zapomina.
Jak się spotkamy, to chętnie Panu kilka opowiem, bo pisany dowcip to już nie to. Teraz na
przykład przyszedł mi jeden taki do głowy, którego nie da się nawet przez telefon opowiedzieć, bo musiałby Pan na mnie patrzyć. Może tylko dwie krótkie anegdotki z Polski, których
pewnie pan nie zna:
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– Czy wie Pan, co się stanie kiedy wszystkich polskich policjantów wywiozą do ZSRR?
Radykalnie wzrośnie przeciętna inteligencja w obydwu krajach.
– A wie Pan, kto porwał Aldo Moro? Bohater Związku Radzieckiego, kapitan Jewsiejew.
Miał właściwie porwać Mussoliniego, ale zanim dostał papiery na wyjazd...
K.H. – Występuje Pan w Niemczech również jako aktor. Proszę mi powiedzieć, jak do tego doszło.
G.L. – Z satyrą jest tak, jak z dowcipami – dobrze opowiadane teksty oddziaływują lepiej
niż pisane. Dlatego w radio zawsze sam czytam teksty, chyba że audycja jest długa, to wtedy
role zostają podzielone. Później zacząłem mieć również wieczory autorskie. Oczywiście
miałem cholernie dużo pracy z niemieckim akcentem, żeby mniej rozgarnięci słuchacze mogli
zrozumieć, kiedy chcę powiedzieć „Öl”, a kiedy – „ale”, czy też „Höhle” albo „Hölle”.
Najśmieszniejsze, że niemieckim słuchaczom bardzo się podoba słowiański akcent. Ludzie, którzy widzieli mnie w telewizji, poznają mnie raczej po głosie, a nie z twarzy czy z
nazwiska.
(...)
K.H. – Pańscy koledzy w Pradze przeżywają częste konflikty z władzami. Czy tu na Zachodzie, spotkało Pana coś podobnego?
G.L. – Kłopotów z cenzurą jestem tutaj niestety pozbawiony. Szkoda, była to czasem niezła zabawa. Głupcy natomiast są wszędzie – we władzach i urzędach, ale też na przykład w
redakcjach – jednak z powodu szerokiej palety prasy, radia i telewizji, nie są zbyt niebezpieczni. W ciągu tych 12 lat z powodów politycznych odrzucono może ze 2–3 moje satyry i
musiałem je wysłać do innego pisma. Niedawno pewien miły i postępowy redaktor z radia
skrócił mi felieton o fragmenty, w których wsadzałem szpilę kanclerzowi Kreisky’emu i ofiarodawcom broni dla terrorystów arabskich. Redaktor motywował te skróty „brakiem czasu
antenowego”. Jednak wkrótce felieton ukazał się w pełnej wersji w dwóch tygodnikach –
niemieckim i austriackim.
Najważniejsze dla mnie, że pozbyłem się tutaj własnego autocenzora politycznego. Pozostawiłem natomiast autocenzora moralnego (oczywiście nie w roli strażnika konwencjonalnej
moralności erotycznej) i mam zamiar nadal z nim współpracować. Jestem więc w podobnej
sytuacji, jak koledzy w kraju, którzy nie piszą dla wydawnictw państwowych. Nie wiem jednak, czy w ich warunkach miałbym odwagę się na to zdobyć.
K.H. – Jak dziś, po tylu latach, ocenia Pan swój wyjazd z kraju? Co jest w tym kroku pozytywnego, a co Pana przeraża?
G.L. – Przeraża mnie nie sam wyjazd, lecz dożywotnia (lub przynajmniej długotrwała) banicja. Pavel Kohout powiedział kiedyś, że chce zostać w Pradze, bo ma tam swego fryzjera i
miejsce na cmentarzu. Ja nie wykupiłem sobie miejsca na cmentarzu ani w Pradze, ani nigdzie indziej, bo wszystko mi jedno, gdzie po śmierci będą gniły moje kości, nie oczekuję też
wieńców ani pomnika. Nie mogę sobie również przypomnieć, gdzie się w Pradze strzygłem,
ale pozostawiłem tam – jak każdy – przyjaciół i kolegów; książki, które chciałbym mieć ze
sobą; różne zakamarki i knajpki, które bym chętnie odwiedził – po prostu kawał życia.
Mimo to nigdy nie żałowałem tej decyzji. Gdybym miał najmniejsze przeczucia, że Wielcy Bracia przyjdą aż tutaj, albo gdybym ich zobaczył na ulicach Hamburga, próbowałbym
znów wyjechać, choć nie wiem dokąd. Ale wtedy, w 1968 roku też nie wiedziałem...
K.H. – Pisze Pan po czesku?
G.L. – Teraz piszę już niemal wyłącznie po niemiecku. Krótko po moim wyjeździe w praskim radio jakiś ubecki pseudonim powiedział: „Gabriel Laub wyjechał do Niemiec cierpiąc
na nieznajomość języka niemieckiego oraz chorobliwy pociąg do niemieckich marek”. Zdanie
to, jak na autora policyjnego, jest nie tylko maksymalnie dowcipne, ale również w 50% prawdziwe: języka rzeczywiście nie znałem (nie mam nic przeciw markom i innym prawdziwym
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pieniądzom, lecz trudno tu mówić o chorobliwym pociągu, ponieważ nie jestem skazany na
pewex czy okazjonalne walutowe wyjazdy służbowe zagranicę).
Najpierw pisałem po czesku i wysyłałem to do Frankfurtu, Monachium czy Wiednia (raz
nawet do Kanady), bo w Hamburgu nie było żadnego tłumacza. Łatwo sobie wyobrazić, jakie
to były nerwy, bo pracowałem wtedy głównie dla tygodnika „Die Zeit”, więc stale drżałem,
czy przekład będzie gotowy na piątek. Potem zajęła się mną pewna germanistka, która zna
rosyjski. Pisałem wtedy po czesku, potem dyktowałem jej po niemiecku tak, jak potrafiłem, a
jeśli czegoś nie wiedziałem – mówiłem po rosyjsku – a ona pisała już na maszynie w poprawnej niemczyźnie. Tłumaczenie takie trwało zwykle dłużej niż napisanie artykułu, ale dużo się
dzięki temu nauczyłem. Były to jedyne lekcje niemieckiego w moim życiu.
Najgorzej było, kiedy miałem recenzować książki czeskich pisarzy wydane w Niemczech.
Przekład „Tchórzy” Škvoreckiego sylabizowałem przez trzy dni i trzy noce, chociaż doskonale znałem tę książkę, lecz mój czeski egzemplarz został w Pradze. Pracowicie wynotowywałem sobie niemieckie cytaty, recenzję pisałem po czesku itp.
Mniej więcej po roku redaktorzy z „Die Zeit” namówili mnie, żebym spróbował od razu
pisać po niemiecku, a oni będą pieczołowicie redagować moje teksty. Przez pierwsze kilka
miesięcy musiałem pokonywać straszny opór – wielokrotnie większy niż moje normalne opory przed pracą. To naprawdę potworne uczucie: pisać i co drugie słowo sprawdzać w słowniku, czy dobrze je napisałem i czy ono rzeczywiście wyraża moją myśl. No, ale jakoś poszło.
Od tego czasu zdarzało mi się już kilkakrotnie, że mój styl pochwalili krytycy, którzy nie
wiedzieli, że nie jestem Niemcem z pochodzenia. Uważany jestem nawet za całkiem przyzwoitego tłumacza na niemiecki.
(...)
K.H. – Czy chciałby Pan wrócić do kraju?
G.L. – Czy zna Pan dowcip, jak pani Roubiczkowa pyta swego męża, czy w czasie podróży pozostanie jej wierny? Pan Roubiczek odpowiedział jej na to (a ja powtarzam za nim):
„Czy ja jestem jaki prorok?!”
K.H. – Z powodu emigracji człowiek traci większość przyjaciół i musi nawiązywać nowe
kontakty. Jak Pan sobie poradził z tą subtelną sprawą?
G.L. – Wie Pan, jak dla mnie zbyt wiele w tym filozofii. Jeśli chodzi o kontakty, to uważam, że człowiek wszędzie potrafi znaleźć ludzi, którzy mu odpowiadają. Chyba, że żyje na
pustyni albo w jakiejś zapadłej wiosce. Wystarczy tylko być otwartym dla ludzi i nie mieć w
stosunku do nich żadnych uprzedzeń. Prawdziwe przyjaźnie powstają ponoć tylko w dzieciństwie albo młodości. Jeśli tak, to jest to sprawa wieku, a nie geografii. Ja mam tutaj starych
przyjaciół, którzy również wyemigrowali, ale też masę nowych przyjaciół, kolegów i znajomych. Czy jakość tych nowych przyjaźni (a niektóre trwają już 10–12 lat) jest taka sama, jak
starych, tego nie wiem – nowe nie były jeszcze wystawione na żadną ciężką próbę.
K.H. – Czy miewał Pan kiedyś sny emigrantów?
G.L. – Oczywiście, miałem je, tak jak chyba wszyscy: że jestem w Pradze, nie wiem, jak
się tam znalazłem i jaki sposób będę mógł się wydostać, że mnie śledzą, że zastanawiam się,
czy mogę odwiedzić tego lub owego kolegę, bo nie jestem pewny, czy mnie nie zdradzi...
Wcześniej miewałem podobne sny o niemieckiej okupacji, której nie przeżyłem na własnej
skórze, bo wojnę spędziłem wraz z rodzicami w Związku Radzieckim – Armia Czerwona
„wyzwoliła” nas we wschodniej Polsce, a potem zostaliśmy wywiezieni przez NKWD w tajgę
i wypuszczeni w Samarkandzie...
Sny emigrantów miałem najczęściej w pierwszym roku, dopóki mój syn był jeszcze w Pradze. W tych snach pomagał mi jedynie mój syn (wówczas czteroletni) albo ojciec, o którym
nawet we śnie wiedziałem, że nie żyje. Kiedy udało mi się wykraść syna, złe sny powoli przestały mnie nękać. Teraz pojawiają się bardzo rzadko (może dziś, po spisaniu tych odpowiedzi,
znów mi się coś koszmarnego przyśni), ale za to są zupełnie paranoiczne. Ostatnio śniło mi
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się, że jestem na lotnisku w Pradze, odprowadzają mnie jacyś dygnitarze i koniecznie chcą
mnie wysłać do Moskwy jako delegata na zjazd partii. Ja się bałem, że w Moskwie na pewno
mnie przymkną i tłumaczyłem towarzyszom, że nie mogą mnie delegować, bo jestem emigrantem, ale oni byli nieubłagani. Obudziłem się mokry do potu. Jakiś sprytny freudysta zapewne mógłby z tego snu wyczytać wiele złych skłonności, tkwiących w głębi mej przygniłej
duszy. Ala to nie moja wina, ja swoich snów nie wybieram.
Snów nie wybieram i dlatego nie są one moimi przyjaciółmi. Wprawdzie trzy razy udało
mi się napisać opowiadanie na podstawie tego, co mi się przyśniło, lecz przeważnie sny to
świnie, a nie koledzy: męczy mnie tyle problemów światowej wagi, ja w czasie snu, po ciężkiej walce znajduję genialne rozwiązania, a rano i tak nie mogę sobie przypomnieć, o co chodziło. Czy człowiek nie może się wkurzyć?
Styczeń 1981
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Ukończył Wyższą Szkołę Polityczno-Społeczną w Pradze. W latach 50-tych był dziennikarzem, pracował też w biurze prasowym ministerstwa spraw zagranicznych. Od początku lat
60-tych – w redakcji pisma „Literárni noviny”, gdzie aż do sierpnia 1968 roku należał do ścisłego kierownictwa. W latach 1968–69 – przedstawiciel Filmu Czechosłowackiego w Paryżu.
Zdecydował się pozostać na Zachodzie. Mieszka obecnie w Paryżu.
Jest autorem wielu książek o filmie czeskim. Tłumaczył z francuskiego (Sartre, Aragon).
Jest naczelnym redaktorem wydawanego w Paryżu pisma „Lettré internationale” oraz emigracyjnego „150 000 slov”.
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Komunizm to cała moja młodość
(Rozmowa z Antoninem Liehmem)

A.J. – W „Słowniku czeskich pisarzy” można znaleźć o Panu m. in. następujące zdanie:
„(...) w 1945 roku, wspólnie z E.F. Burianem zakłada tygodnik „Polityka kulturalna”, którym
kierował aż do czasu jego likwidacji w 1949 roku”. Dziś brzmi to wprost fantastycznie, aby
20-letni człowiek w krajach naszego obozu mógł oficjalnie założyć pismo. Jak to było wtedy?
Prosiłbym o kilka informacji na temat profilu pisma i przyczyn jego likwidacji.
A.L. – Wie pan, po wojnie, w 1945 roku, wiele rzeczy było możliwych, nie tylko w Czechosłowacji. Ja współpracowałem z Burianem jeszcze przed wojną, jako gimnazjalista, a w
1945 roku zorganizowałem wyprawę kilku ciężarówek do Niemiec, by przywieźć więźniów
obozów koncentracyjnych, wśród których był również E.F. Burian. Właśnie w czasie podróży
powrotnej, w czerwcu wspomnianego roku, powstał pomysł stworzenia pisma kulturalnoliterackiego. Burian miał wtedy spory prestiż, ale mało czasu, a poza tym nigdy nie robił pisma. Zaproponował więc, żebym ja się tym zajął. Ja wprawdzie też nie miałem żadnych doświadczeń dziennikarskich, ale postanowiłem spróbować. Zacząłem więc kompletować redakcję (stanowiły ją trzy osoby), załatwiliśmy drukarnię i we wrześniu 1945 roku ukazał się
pierwszy numer tygodnika „Polityka kulturalna” (Kulturni politika). Na tym pierwszym numerze uczyłem się, jak robić pismo. Pomagali mi w tym dwaj starsi, rutynowani dziennikarze
(jednym z nich był słynny czeski reporter sądowy – Franta Nĕmec). Oni mi mówili co się
powinno robić, a czego nie i stopniowo się nauczyłem. Pismo wkrótce zdobyło sobie sporą
popularność i ukazywało się do 1949 roku. Tygodnik nasz był wprawdzie zorientowany prokomunistycznie, ale starał się stworzyć wspólny front lewicowych intelektualistów. Po lutym
1948 roku profil pisma przestał odpowiadać oficjalnej polityce, ponieważ władze nie były
zainteresowane w istnieniu takiego frontu inteligencji, przeciwnie – zwyciężyła tendencja
ujednolicenia wszystkiego.
A.J. – Jednak w lutym 1948 roku należał Pan raczej do zwycięzców niż do pokonanych?
A.L. – Ja już o tym wielokrotnie pisałem... Rzeczywiście oficjalnie należałem do zwycięzców; ale to zwycięstwo było zaprzeczeniem wszystkich naszych pragnień. Mówiąc inaczej –
zwycięstwo to miało gorzki smak i wszyscy trochę się go baliśmy. Nikt nie chciał napisać
artykułu wstępnego do pierwszego po 25 lutym numeru naszego pisma. Musiałem więc ja to
zrobić, choć byłem równie zdezorientowany jak koledzy. Za cenę ogromnych kompromisów
udało nam się jeszcze przez rok utrzymać pismo, ale od początku obawiałem się, że sprawa
jego likwidacji jest przesądzona. Tak też się i stało.
A.J. – A jak z punktu widzenia Pańskich osobistych doświadczeń jako publicysty i pisarza
scharakteryzowałby Pan lata pięćdziesiąte?
A.L. – Wie pan, lata pięćdziesiąte to okres od 1950 do 1960 roku, kiedy miało miejsce
wiele najróżniejszych wydarzeń. Rozumiem jednak, że chodzi panu przede wszystkim o lata
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1949–54. I tutaj już muszę mówić tylko we własnym imieniu, bo inni powiedzą panu z pewnością coś innego. Otóż dla mnie był to okres zupełnej halucynacji. Ja i inni ludzie z mojej
formacji próbowaliśmy za wszelką cenę znaleźć równowagę pomiędzy rzeczywistością a
uczciwością i lojalnością wobec idei, którą wyznawaliśmy. W moim przypadku nie był to
więc problem utrzymania posady, bo i tak mnie z niej wyrzucili, i tak nie mogłem robić nic
sensownego i co chwilę spotykały mnie kary partyjne. Mimo więc, że należałem do partyjnych pariasów, to ze wszelkich sił starałem się nie rozstać z tym ruchem, z powodów czysto
ideowych. Komunizm to była cała moja młodość i wielu innych ludzi mej generacji. Starałem
się tłumaczyć sobie, że to wszystko jest wielkim nieporozumieniem, że to się musi wyjaśnić,
że z pewnością coś się wydarzy, co zlikwiduje podłość i okrutne praktyki, które dostrzegałem
wokół siebie. No i rzeczywiście, po śmierci Stalina to zło zaczęło znikać; najpierw bardzo
wolno, potem coraz szybciej. Wtedy wiedziałem już, że dla mnie i dla ludzi, którzy przebyli
podobną drogę, jedynym rozwiązaniem jest próba reformy tego systemu przeprowadzona od
wewnątrz. I zaczęliśmy natychmiast. Już w połowie lat 50-tych sporo się działo w Czechosłowacji, tylko że w odróżnieniu od Polski, sytuacja ekonomiczna była u nas relatywnie dobra, więc masy pozostały nieruchome. Pamiętam jak w 1956 roku – po zjeździe Związku Pisarzy i po rewolucji węgierskiej, kiedy ostrzegaliśmy, że u nas może się skończyć podobnie,
rozmawiałem z pewnym wysokim dygnitarzem partyjnym. Powiedział mi on wtedy: „Wy
intelektualiści stale tylko udajecie Kassandrę i prorokujecie straszne wydarzenia, więc jak
chcesz, to zrobimy wielki miting w którejś z praskich fabryk i zobaczymy co na to powiedzą
robotnicy”. Oczywiście nie dotrzymał obietnicy, ale muszę panu powiedzieć, że ja też się
wtedy bałem, też nie wiedziałem, jaka może być reakcja. Taka po prostu w owym czasie była
sytuacja. Potem po wydarzeniach na Węgrzech i w Polsce nadszedł nowy etap usztywnienia
życia politycznego. Było jednak jasne, że to nie potrwa długo. I rzeczywiście, na początku lat
60-tych rozpoczął się proces, który nazywam „drogą do Wiosny”. W tym czasie jednak
gwałtownie pogorszyła się sytuacja ekonomiczna i każdy czuł to na własnej skórze, więc nasze propozycje reform znajdowały szeroki oddźwięk. Kiedy uświadomi pan sobie, że „Literárni noviny” od 1960 roku ukazywały się w nakładzie 140 tysięcy egzemplarzy (w Słowacji istniał „Kulturný život” z 40 tysiącami, a ponadto w Pradze było drugie pismo – „Kulturni
tvorba” o nakładzie ponad 50 tysięcy – wprawdzie kontrolowane przez partię, ale można tam
było znaleźć sporo ciekawych tekstów) – i to w kraju liczącym 15 milionów obywateli – to
jest fakt znaczący. A przecież, jak wiadomo, nakłady były sztucznie zaniżane. Gdyby można
było drukować kilkakrotnie więcej, to też by się sprzedało.
A.J. – Wspominał Pan o „Literárnich novinach”, które uważane są za jedno z najważniejszych czeskich czasopism lat sześćdziesiątych, Należał Pan do ścisłego kierownictwa tego
pisma. Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia Pan rolę „Literárnich novin” w życiu społecznym
i kulturalnym Czechosłowacji?
A.L. – Myślę, że nie da się przecenić roli „Literárek” (tak popularnie nazywano pismo),
ponieważ zajmując się głównie problemami kultury przemawiały praktycznie do całego narodu. Proszę sobie wyobrazić, że co tydzień czytało nas 1–2 miliony ludzi; czegoś takiego nie
ma chyba nigdzie na świecie. To są jednak sprawy znane, natomiast dziś fascynuje mnie fakt,
że „Literárni noviny” były pismem na najwyższym poziomie dziennikarskim. Ja sądzę, że
zajmują czołowe miejsce nie tylko w historii lat 60-tych, ale w całej historii czeskiego czasopiśmiennictwa. Z punktu widzenia profesjonalności jest to – jak sądzę – jedno z największych
osiągnięć czeskiej kultury. Wie pan, może to brak skromności z mojej strony, ale jeszcze dziś,
kiedy wpadnie mi w ręce stary numer pisma, jestem zachwycony jego poziomem.
W 1968 roku wpadliśmy na pomysł przekształcenia pisma w dziennik i dodatkowo – wydawania angielskiej mutacji (co tydzień 4 strony). Jestem przekonany, że gdyby nam się to
powiodło, pismo wzbudziłoby ogromne zainteresowanie na całym świecie. Zresztą wie pan,
ja cały czas od wyjazdu z Czechosłowacji zastanawiałem się, jak można by spożytkować i
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zeuropeizować to doświadczenie, ale dopiero przed rokiem udało mi się tutaj stworzyć pismo,
które choć jest kwartalnikiem, cechuje się podobną optyką i sposobem myślenia, bo przecież
w końcu człowiek nie potrafi robić nic innego niż to, co umie i do czego się przyzwyczaił.
Ku mojemu zaskoczeniu pismo zdobyło we Francji ogromny rozgłos, a przecież jest to tylko czeskie doświadczenie przełożone na tutejszą sytuację.
A.J. – Domyśliłem się, że mówi Pan o kwartalniku „Lettré internationale”, ale do tej sprawy chciałbym powrócić za chwilę, a na razie spytam o sierpień 1968 roku. Czy miał Pan wtedy jeszcze jakąś nadzieję, czy też wojskowa interwencja oznaczała kres Waszych iluzji na
temat Praskiej Wiosny?
A.L. – Niestety, nie oznaczała. Iluzje miałem nie tylko ja, lecz wielu ludzi. Ci, którzy takich złudzeń nie mieli, którzy od razu powiedzieli sobie, że to koniec i trzeba to przyjąć do
wiadomości, wyszli na tym znacznie lepiej. Mnie natomiast nawet po dojściu do władzy Husaka wydawało się, że coś jeszcze da się uratować. Byłem wtedy wprawdzie w Paryżu, ale
wcale nie miałem zamiaru zostać, przeciwnie, byliśmy z żoną zdecydowani wracać za wszelką cenę. I chociaż w Pradze miałem opinię kosmopolity, to jednak tak wrosłem w Czechy, że
nie potrafiłem sobie wyobrazić możliwości pozostania na Zachodzie. Zdecydowałem się na to
kiedy już rzeczywiście nie było innego wyjścia. Ten rok iluzji kosztował nas jednak wiele
nerwów, a poza tym zainteresowanie Czechosłowacją zmniejszyło się i Europa nie była już
tak przychylna dla nowych emigrantów.
Kiedy już jednak podjąłem decyzję, powiedziałem sobie, że sytuacja wygnania nie może
dla nas stanowić problemu. Ja nigdy nie chciałem zamykać się w getcie emigracyjnym – w
Ameryce obracałem się w środowisku Amerykanów, we Francji – Francuzów, choć oczywiście bardzo mi leży na sercu to, co dzieje się w kraju, i wszystko co robię jest temu poświęcone. Nie zajmuję się natomiast Czechami, którzy są zagranicą; to też ważna praca, ale od tego
są inni.
A.J. – A jaka, Pańskim zdaniem, jest rola emigracji – zwłaszcza emigracji politycznej?
A.L. – Wie pan, jestem przekonany, że wszystko, co najważniejsze w kulturze i życiu
społecznym, dzieje się w kraju. Niektórzy emigranci myślą wprawdzie, że to my mamy zbawić kraj, ale nigdy w historii nie było takiej sytuacji. Mickiewicz czy Słowacki zrobili bardzo
dużo, ale dzięki temu, że wpływali na świadomość ludzi działających w kraju. Rola emigracji
jest więc pomocnicza, pośrednicząca, natomiast zasadnicza działalność, a nawet powiedziałbym – trwanie kultury, skupia się w kraju. Tam też toczą się najważniejsze boje. Oczywiście
nie oznacza to, że żałuję mego wyjazdu, bo tam czekało mnie więzienie, tu zaś mogę być
choć trochę użyteczny. Materialnie moja sytuacja wcale się nie poprawiła, ponieważ w kraju
żyło mi się pod tym względem znacznie lepiej, ale to jest drobiazg. Przypominam sobie pewne zdarzenie z 1969 roku, po zamknięciu granic Czechosłowacji. Byłem wtedy we Frankfurcie na Targach Książki i spotkałem tam Pavla Kohouta. On był zdecydowany wracać, ja –
odwrotnie. Spacerowaliśmy przez kilka godzin i wałkowaliśmy ten problem na różne strony.
Po przegadanym popołudniu obydwaj wiedzieliśmy tylko jedno – że każda z tych decyzji jest
zła, a trzeciej możliwości nie ma. Była to sprawa psychiki, temperamentu, bo żadne racjonalne argumenty nie przemawiały na korzyść naszych decyzji. Musiałem więc się pogodzić z
losem i próbować robić, ile się da. A o to człowiek się stara, dopóki oddycha.
A.J. – Brzmi to bardzo minorowo, spytam więc Pana o zdarzenie czy jakiś fakt, który w
tym okresie przyniósł Panu największą satysfakcję?
A.L. – Nie uwierzy pan, ale ma to związek właśnie z Polską. W 1972 albo 1973 roku Francuzi zorganizowali jakąś konferencję na temat sytuacji w Czechosłowacji. Zostałem na nią
zaproszony, ale nie mogłem przyjechać (mieszkałem wtedy w Ameryce), obiecałem jednak,
że napiszę tekst. Nosił on tytuł „Nowa umowa społeczna”. Tekst ten bez mojego udziału dotarł w jakiś sposób do Polski i chyba w 1978 roku otrzymałem polski przekład. Dowiedziałem
się również, że się o nim w Polsce dyskutowało i wtedy pomyślałem, że z tą moją emigracją
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nie jest tak źle. Trudno bowiem o większą satysfakcję niż ta, gdy tekst powstały na obczyźnie,
w innym kraju pomaga ludziom w lepszym odczytaniu własnej sytuacji. To była rzeczywiście
jedna z najprzyjemniejszych niespodzianek w moim życiu.
A.J. – Czym się Pan zajmuje poza redagowaniem „Lettré internationale”?
A.L. – Nie chcę się chwalić, ale jest tego sporo. Trzeba przede wszystkim jakoś zarobić na
życie, dlatego trochę czasu muszę poświęcać wykładom. Ponadto redaguję almanach „Lektury na lato” (Čtĕni na léto) i pismo „150 000 słów”. Ten pierwszy tytuł jest odpowiedzią na
czynione przez reżim próby rozdzielenia czeskiej literatury na krajową i emigracyjną. Jest to
podział absurdalny. Przecież w każdej kulturze istnieje pierwiastek emigracyjny – od Owidiusza przez Mickiewicza, po Brechta, Tomasza Manna, czy współczesnych pisarzy czeskich,
polskich, rosyjskich. Kiedy dzisiaj mówię Francuzom, że „Kubuś Fatalista” Diderota ukazał
się najpierw w Niemczech, a we Francji opublikowano go dopiero w 100 lat po śmierci autora, to nikt o tym nie wie, a co więcej – nikogo to nie interesuje. Dziś jest to organiczna część
kultury francuskiej, a że kiedyś nie mogła być wydana i że w związku z tym przekład Goethego jest właściwie pierwszym wydaniem – so what? Może to co najwyżej stanowić jakąś
ciekawostkę historyczną. Tak stanie się również z literaturą polską, czeską itd. Kogo za 100
lat będzie obchodziło, gdzie Kundera pisał swoje powieści? Kogo dziś interesuje, gdzie pisał
Turgieniew i czy Gogol tworzył w Mariańskich Łaźniach czy w Petersburgu? Czy Tomasz
Mann skończył swojego „Feliksa” w Szwajcarii czy w Hollywood? To są po prostu epizody
w biografiach jednostek, ale z literaturą ma to niewiele wspólnego. Przecież większość ludzi
nie wie dzisiaj, że Brecht do końca życia nie widział na scenie większości swych sztuk – tak
jak teraz Vaclav Havel.
Tym właśnie zajmuje się almanach „Lektury na lato” – specjalny numer czasopisma „Listy” – który ma przypominać i podkreślać jedność literatury tworzonej w kraju i na emigracji.
„150 000 słów” ma inny cel. Czechosłowackiemu reżimowi znakomicie udało się zlikwidować życie intelektualne w jego publicznej formie, to znaczy nie ma w kraju publicznych
dyskusji, wymiany myśli, poglądów, idei. Wiąże się z tym izolacja od wszystkiego, co dzieje
się poza Czechosłowacją. W naszym piśmie publikujemy więc teksty z całego świata, z różnych pism i publikacji. Naturalnie nie chodzi tu o artykuły z popularnych magazynów, lecz o
teksty trudne, na wysokim poziomie intelektualnym, które byłyby impulsem do dyskusji. Staramy się w ten sposób choć trochę zapobiec okaleczeniu życia umysłowego, atrofii mózgów
w kraju.
Materiały publikowane w naszym piśmie stawiają tzw. dysydentom poprzeczkę bardzo
wysoko, żeby wiedzieli, iż nie wszystko, co napiszą, musi być interesujące – już tylko przez
sam fakt, że to powstało w kraju, w trudnych warunkach. Fakt ten bowiem nikogo nie interesuje; to, czy autor miał dostateczną ilość informacji i jakichś pomocy naukowych, jest w
gruncie rzeczy jego prywatnym problemem. Przecież nas, gdy piszemy o Czechosłowacji, też
nikt nie pyta, czy mamy najnowsze informacje, czy rozumiemy, co się tam dzieje. To jest
nasz kłopot i albo trafimy, albo nie (a wtedy nic nas nie usprawiedliwia!). W takich sytuacjach trzeba być lojalnym, ale nie można mieć żadnych sentymentów; nawet za taką cenę, że
wielu ludzi w kraju będzie miało żal, iż nie otrzymuje wystarczającej pomocy.
Ja jednak uważam, że w sprawach zasadniczych nie wolno stosować żadnych ulg, szkodzi
to bowiem całej kulturze i całemu życiu intelektualnemu. Że mimo tej trudnej sytuacji trzeba
wobec naszych intelektualistów z kraju stosować kryteria europejskie, w przeciwnym bowiem
razie degradujemy ich do roli nieciekawej prowincji.
A.J. – Przejdźmy może wreszcie do kwartalnika „Lettré internationale”. To zdaje się Pańskie ukochane „dziecko”?
A.L. – Mam troje ukochanych „dzieci”. O dwójce już wspominałem, a teraz właśnie
chciałbym przejść do trzeciego.
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Jak już panu mówiłem pomysł zeuropeizowania doświadczeń „Literárnich novin” nie dawał mi spać przez wiele lat, ale udało się go zrealizować dopiero teraz. „Lettré internationale”
ma kilka celów, które chciałbym tu wymienić – oczywiście kolejność jest umowna.
Po pierwsze – chcemy walczyć ze zjawiskiem, które nazwałbym prowincjonalizmem wielkich kultur. Spróbuję to wyjaśnić. Otóż małe kultury: czeska, duńska, węgierska, holenderska,
irlandzka czy nawet polska (też przecież nie zaliczana do potęg), nie mogą sobie pozwolić na
prowincjonalizm, ponieważ to oznaczałoby ich śmierć. Muszą być otwarte szeroko na świat,
przyjmować różne impulsy i dopiero dzięki nim wypracować własną oryginalność. Wielkie
kultury ulegają natomiast złudzeniu samowystarczalności; dotyczy to zarówno kultury rosyjskiej, jak i amerykańskiej, francuskiej, angielskiej czy niemieckiej. Zamykając się w kręgu
własnych spraw kultury te automatycznie skazują się na prowincjonalizm. Jest pan tu pewnie
zbyt krótko, by to zauważyć, ale to przerażające, jak mało francuscy intelektualiści wiedzą o
świecie. To samo dotyczy Anglików czy Niemców. Ich polscy czy czescy koledzy wiedzą
naprawdę znacznie więcej. Pismo nasze stara się więc drążyć ten problem, by o Francji pisali
nie-Francuzi, o Niemczech – nie-Niemcy, aby we francuskiej wersji pisma (wychodzi bowiem również włoska, w Rzymie) nie było więcej niż 20% tekstów pisanych przez Francuzów, a reszta – przez cudzoziemców, i to na wszystkie tematy.
Druga kwestia, to problem Europy. Powojenny jej podział sprawił, że amputowano jej rękę
i nogę. W ten sposób Europa stała się kaleką. Oczywiście te odcięte części są w jeszcze gorszym położeniu. Politycznie nie jesteśmy w stanie niczego zmienić, możemy natomiast nie
przyjąć intelektualnie tego podziału. Dlatego chcę robić pismo reprezentujące całą Europę. W
każdym numerze znajdzie pan 25–30% tekstów rosyjskich (ja nie wykreślam Rosji), czeskich,
polskich, węgierskich, wschodnioniemieckich czy jugosłowiańskich. Wcale też nie zamierzam ograniczać się do tekstów tzw. dysydenckich i równie chętnie drukuję rzeczy ukazujące
się oficjalnie, o ile tylko odznaczają się wysokim poziomem i mają szansę wzbogacić myślenie europejskie. Czyli – nie Europa – kadłub, lecz Europa od Atlantyku do Kaukazu, i nie
Europa wielkich kultur, a Europa wszystkich kultur.
Trzecią sprawą jest fakt, że w zachodnim dziennikarstwie zanika gatunek zwany publicystyką. Nikt już – poza nielicznymi wyjątkami – nie chce drukować tekstu, mającego więcej
niż 10 stron. Ja robię pismo, w którym od 10 stron dopiero się zaczyna. Dlatego ma ono duży
format, aby nawet obszerny tekst zmieścił się na 3–4 stronach. Decyduje treść, a nie objętość,
czy ideologia.
A.J. – Właśnie, czy ma Pan jakieś określone preferencje ideologiczne?
A.L. – W piśmie obowiązują dwa „zakazy”: głoszenia ideologii i futurologii. Nie interesuje mnie bowiem, jak będzie wyglądała Europa np. za 50 lat (mam zresztą wątpliwości, czy
da się to przewidzieć), natomiast chciałbym wiedzieć, jak naprawdę wygląda dzisiaj. To samo
dotyczy ideologii, bo nie chcę, aby pismo interpretowało świat, lecz by go opisywało i to z
najróżniejszych punktów widzenia. Krytyka ideologii – proszę bardzo...
Chciałbym jeszcze dodać, że wzorem „Literárnich novin” zlikwidowaliśmy sztuczne podziały na politykę, ekonomikę, filozofię, literaturę, sztukę itp. Niech pisarze piszą o ekonomice, a ekonomiści – o literaturze – jeśli tylko potrafią. Myślę, że to jedyna droga do zrobienia
czegoś innego i być może ważnego.
Reakcje – jak na razie – są bardzo przychylne, nie tylko tutaj, ale również w Pradze, Budapeszcie, a nawet w Moskwie.
A.J. – A dla kogo Pan to pismo robi; dla jakiego czytelnika?
A.L. – Już w „Literárkach” odpowiadałem zawsze na takie pytania, że robię pismo dla siebie. Nie mogę robić dla kogoś innego, bo nie potrafię go sobie wyobrazić. Ja robię tylko takie
pismo, które sam chciałbym czytać. Pismo, którego nie chcę czytać, musi robić ktoś inny, kto
chce czytać inne pismo. Pismo, z którego sam niczego się nie dowiem, mnie nie interesuje.
Dziennikarstwo bowiem, to jedna z dróg poznania samego siebie.
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A.J. – Powróćmy znów do spraw czeskich. Jak Pan ocenia niezależne inicjatywy kulturalne we współczesnej Czechosłowacji?
A.L. – Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać generalnie, zrobił to bowiem lepiej
Havel w swych „Uwagach o kulturze” i ja mógłbym się tylko pod tym podpisać. Oczywiście
czeska sytuacja jest zupełnie inna od polskiej i to z wielu powodów. Jeden z nich jest bardzo
prosty – Czechów jest 10 milionów, a Polaków 3 lub 4 razy tyle. Łatwiej zaś pilnować 10
milionów, niż 40. Ponadto w Czechach kościół katolicki nie pełni takiej roli jak w Polsce –
nie stanowi niezależnej struktury intelektualnej. Nie ma też innych niezależnych struktur. Istnieje wprawdzie Karta i wychodzą samizdaty, ale wszystko to ma niewielki zasięg. Z pewnością trudno byłoby to nazwać ruchem oporu. Polska ponadto ma tak trudną sytuację ekonomiczną, jakiej Czesi nie znają, a to – wiadomo – bardzo radykalizuje nastroje. Trudno się
więc dziwić, że „normalizacja” polska znacznie różni się od czeskiej. I choć niektórzy mówią,
że my mamy za sobą 16 lat normalizacji, podczas gdy wy jesteście dopiero na początku, to
jednak jestem przekonany, że i później wasza sytuacja będzie różna od czeskiej. Nie lubię
wprawdzie takiej gadaniny, że Polacy to nie Czesi, prawdą jest natomiast, że Polska to nie
Czechosłowacja, że struktura waszego kraju, jego historia uodpornia go na próby glajchszaltacji.
Chciałem jeszcze dodać, że obecnie jedną z najważniejszych spraw jest utrzymanie kontaktów między wszystkimi naszymi krajami. W piśmie „150 000 słów” bardzo dużo miejsca
poświęcamy temu, co dzieje się w Polsce, w NRD, na Węgrzech, w Związku Radzieckim itd.,
a docierające do nas głosy z kraju mówią, że ta część pisma budzi największe zainteresowanie.
Trzeba więc nadal robić wszystko, aby Polacy lepiej rozumieli Czechów i odwrotnie, żeby
wspólnie lepiej rozumieli Węgrów itd. Nie można tu pomijać nikogo – ani Wschodnich
Niemców, ani Bułgarów, bo tam też wiele się dzieje i powinno się o tym wiedzieć.
A.J. – W czeskich kołach intelektualnych toczy się ostatnio dyskusja na temat sensu waszej historii i wspomina się m.in. o kompleksie trzech kapitulacji. Jaka jest Pańska opinia na
ten temat?
A.L. – Oczywiście każdy naród jest napiętnowany własną historią – i to zarówno w dobrym, jak i złym znaczeniu tego słowa. Wie Pan, w czeskiej historiografii już od XIX wieku
istniały dwa prądy. Jeden z nich dopatrywał się świetności narodu w okresie husyckim, kiedy
to Czesi wystąpili przeciw Europie i właściwie wygrali, drugi natomiast uważa, że szczytowy
rozwój kraju nastąpił w okresie pobiałogórskim, czyli w czasach kontrreformacji, lub wcześniej – w okresie przedhusyckiego średniowiecza. Można by więc powiedzieć, że jeden nurt
akcentuje zwycięstwa, drugi zaś – porażki i kapitulacje. Ciekawe tylko, że dziedzice tej drugiej teorii są dziś rzecznikami lamentacji „co robić z narodem, który trzy razy skapitulował”.
Czyli mówiąc językiem potocznym – ja się na takie dyskusje nie załapuję.
Nie byłem już zupełnie małym dzieckiem w okresie kapitulacji monachijskiej i pamiętam
atmosferę tamtych czasów, entuzjazm podczas mobilizacji itd. Kiedy dziś Francuzi mi mówią, że powinniśmy byli wtedy walczyć, pytam ich, czy sami nie mają wyrzutów sumienia.
Ja oczywiście wierzę w historię i bardzo mnie ona interesuje – jej rolę widać może najlepiej w Ameryce, gdzie naród pozbawiony własnej historii ma kłopoty ze swoją tożsamością, z
kulturą itd. – ale nie zastanawiam się nad jej sensem. Jaki bowiem jest sens historii francuskiej czy niemieckiej, albo np. duńskiej czy chorwackiej? Mnie to po prostu nie interesuje. A
już szczególnie nie lubię, kiedy ludzie, którzy w wyniku rozwoju wydarzeń, bez własnej winy
znaleźli się w trudnej sytuacji (czy to w kraju, czy na emigracji), całą winą obarczają naród i
uważają, że to właśnie naród jest do niczego, że nie dał im szans. Oczywiście, że istnieją specyficzne cechy różnych narodów, ale moim zdaniem nie można – do oceny narodu – stosować
kryteriów moralnych. Jeśli ktoś na przykład po przeczytaniu historii Anglii, Holandii czy jakiegokolwiek kraju będzie stosował takie kryteria, to jest to po prostu śmiechu warte. Ja je-
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stem Czechem i nie było mi łatwo w życiu, ale nie mam zamiaru zwalać całej winy właśnie
na to, że jestem Czechem!
Możemy oczywiście dyskutować, czy w 1938 roku Czesi mieli popełnić zbiorowe samobójstwo i walczyć w obronie systemu wersalskiego, który już przekreśliła cała Europa, czy też
powinni zrobić tak, jak zrobili. Polska przystąpiła do wojny we wrześniu 1939 roku, ale gdyby Czechosłowacja miała obietnice zachodnich aliantów, to we wrześniu 1938 roku też podjęłaby walkę. I też nikt by się nie pytał czy Francja i Anglia poparłyby swoje obietnice realną
pomocą wojskową, mimo że według oceny sztabu generalnego nasza armia miała szansę bronić się przez cztery dni. Teraz obarcza się za to winą Beneša, ale nie wiem czy ktokolwiek
inny na jego miejscu zdecydowałby się położyć głowę narodu pod topór, tylko dla tego patetycznego, wielkiego gestu. Są to jednak detale i niech się tym zajmują historycy.
Ale sens historii? Ja w to nie wierzę. Palacký widział sens historii inaczej. Pekář też inaczej. Kto z nich miał rację? Później Masaryk nawiązał do Palackiego, Kramář zaś widział to
jeszcze inaczej, z tego jednak – moim zdaniem – nic nie wynika.
Inna sprawa, że w przypadku małych narodów kwestia przeżycia, przetrwania, zachowania
substancji narodowej, staje się kluczowym problemem ich historii. Doskonale widzi to np.
Milan Kundera, że przed Czechami od setek lat istniał ten problem. Naród polski – choć nie
tak wielki jak rosyjski czy amerykański – też jednak prawdopodobnie inaczej formułuje tę
kwestię.
A.J. – Mówi się jednak o kryzysie narodu czeskiego. W czym upatrywałby Pan przyczyny?
A.L. – Wie pan, w Czechach nikt w nic nie wierzy. Powstało tam ogromne vacuum ideologiczne, które bardzo osłabia naród. W ciągu ostatnich stu lat Czesi byli pod wpływem idei
społecznej – od prawicy, przez centrum, aż do skrajnej lewicy. Teraz idea ta jest martwa, idea
narodowa też nie istnieje, albo w zaczątkowej formie (z wielu powodów), idea religijna zaś
jest powierzchowna – dlatego zapanował cynizm. A ponieważ nie znaleziono żadnej innej
idei zastępczej, więc opór społeczeństwa jest słaby. To główna przyczyna, bo ludzie nie widzą żadnych perspektyw. Ta pustka w odróżnieniu od lat 50-tych jest totalna. Jak z tego
wyjść? Nie wiem. Być może jedyna szansa polega na odrodzeniu idei narodowej. Trzeba by
to pewnie robić za pośrednictwem kultury, ale to ogromnie trudna sprawa. Na szczęście wielu
ludzi nad tym się zastanawia, więc mam nadzieję, że przyniesie to jakieś rezultaty.
A.J. – Wspominał Pan tu przed chwilą lata 50-te. Wcześniej wielokrotnie spotykałem się z
porównaniem lat 70-tych do tamtych czasów. Co Pan o tym sądzi?
A.L. – Podstawowa różnica polega na tym, że w latach 50-tych w Czechosłowacji wiara w
socjalizm – nawet komunistycznego typu – była bardzo powszechna w społeczeństwie, podzielało ją wielu ludzi nie tylko z mojego pokolenia, ale także starszych. Powszechne były
również dylematy moralne owych czasów, a wstrząs 1956 roku prowadził – stopniowo, lecz
nieubłaganie – do Wiosny 1968 roku. Tymczasem w latach 70-tych nie ma takich dylematów,
partia komunistyczna jest fikcją, składa się niemal z samego aparatu biurokratycznego.
A.J. – Żeby nie kończyć w tak minorowym nastroju spytam jeszcze o Pańskie najbliższe
zamierzenia.
A.L. – No cóż, mogę tu jeszcze raz powtórzyć, że chciałbym, aby nasze narody jak najlepiej się poznały. Powinniśmy dostrzegać wzajemne różnice, co mogłoby pomóc w lepszym
zrozumieniu partnera, aby uniknąć powierzchownej krytyki (jak to często robią Czesi w stosunku do Polaków). Z drugiej strony naszym obowiązkiem jest uwypuklanie podobieństw,
akcentowanie wspólnoty naszych losów. I temu się poświęciłem.
A.J. – Taki jest również główny cel mojej książki. Dziękuję Panu za rozmowę.
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(wł. Jiři Synek, ur. 1921 r.)

W czasie wojny był uczestnikiem ruchu oporu. Po studiach na wydziale filozoficznym
Uniwersytetu Karola w Pradze pracował jako dziennikarz. W 1948 roku pozostał na Zachodzie. Obecnie mieszka w Lizbonie i jest jednym z dyrektorów Telewizji Portugalskiej.
Do 1948 roku opublikował w kraju kilka tomików poetyckich. Później jego wiersze i opowiadania ukazały się w prasie i wydawnictwach emigracyjnych. W Polsce nie drukowany.

143

Piszę na maszynie, która należy do „Mladej fronty”
(Rozmowa Karela Hviždali z Frantiskiem Listopadem)

F.L. – Pańskie pytania zastały mnie chorego. Podrzemującego. Zbolałego. Już od tygodnia,
z małymi przerwami, jestem w domu. Ja, który nigdy nie bywam w domu. A teraz zależny od
innych. I od bólu. Zapomniałem, o co pan pytał. Nie mam ochoty na nic odpowiadać.
Tragiczne odczuwanie życia – moje, moje własne, nie literackie; lawa, wypływająca na
powierzchnię ze wszystkimi śmieciami. Wśród śmieci zasuszone białe róże, na ślubnej fotografii (kształt obły, kolor sepia) mojej mamy i taty, piła, którą bawiłem się w gabinecie dentystycznym mojego ojca, botki z językiem w środku, martwe szczury z naszej piwnicy, latarnia
magiczna, skorupy, kluczyk od łyżew, pestki czereśni z ogonkami. Kiedy człowiek długo się
w to wpatruje, widzi wszystkie detale. Powracam do piaskownicy dzieciństwa jak alkoholik
do baru; czy chce, czy nie chce.
Czechy to dzieciństwo. Międzywojenna republika też. I Masaryk na koniu. I Komenský.
Dzieciństwo to mały, ale wyraźny znaczek pocztowy, który każda zawieja przysyła mi na
liście. Nie odpisuję, ale jestem filatelistą. Nie odpisuję, ale wywiera to na mnie wpływ. Także
w tym, co piszę po francusku czy portugalsku, wszystko jedno czy to poezja, proza, dziennikarstwo. Nawet o tym nie wiedząc szukam starych powiedzonek stryja i powtarzam sobie
strach przed nocą, przed istnieniem, krwią, przed ludźmi; wpływa to na moją pracę reżyserską
w teatrze i w telewizji. Ideologicznie nie wiem dziś więcej niż to, co przeczuwałem jako
dziecko. Dużo studiowałem, coś niecoś przeżyłem i widziałem: marksizm, katolicyzm, antropologia, hedonistyczne, melacholijne, nihilistyczne i wesołe NIC. Byłem w tym wszystkim,
do dziś niezdecydowany, ale tam w głębi duszy, zupełnie sam, wiem i wierzę w to, co widziałem i w co wierzyłem jako dziecko. Zupełnie małe, niesformułowane rzeczy: że nędza
jest straszna, zwłaszcza gdy widzę ją u innych; że mam potrzebę kochania wszystkich i
chciałbym, żeby mnie kochano, dyskretnie, dyskretnie; że nikt nie jest całkowicie zły, ani
całkowicie sprawiedliwy; że historia dorosłego świata jeszcze się wprawdzie nie zaczęła; a
już jest niemal u końca. Chciałem być niewidzialnym, a ponieważ wiedziałem, że to trudne,
chciałem posiąść magiczną siłę – mocą swych myśli ratować przyjaciół, likwidować wrogów,
zmieniać, zbawiać, śnić prawdę. Wymyśliłem na ten temat sztukę w trzech aktach; bohater
miał taką siłę, o jakiej marzyłem, ale w pierwszym akcie jeszcze o tym nie wiedział. Opowiadałem sztukę mamie, kiedy szliśmy ówczesną Belcredką (teraz chyba Letenská?); miałem
siedem, osiem lat, a maleńka mamusia umarła w kilka lat później. Zesłano mnie w Karkonosze, na wygnanie, żebym nie widział, jak mamusia umiera na raka piersi, a z Karkonoszy wygnała mnie wielka powódź. Wygnanie z wygnania. Szybko się zaczęło i przyzwyczaiłem się
do tego już w Czechach. Od tego czasu rosłem, dorosłem, nie wyrosłem. Teraz już od tygodnia zarastam jak chodnik, po którym się nie chodzi.
Jestem zmęczony.
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P.S. – Piszę na maszynie, która należy do „Mladej fronty”. Wziąłem ją z sobą do Paryża w
październiku 1947 roku. Swoją dużą maszynę zostawiłem w „Mladej froncie”. Do dziś.
K.H. – Kiedy w ogóle kończy się dzieciństwo, a zaczyna dorosłe życie?
F.L. – Mogę mówić tylko w swoim imieniu. Potykam się z dzieciństwem do dziś. Noszę je
na plecach – czasem jako worek, kiedy indziej jako plecak. Z tego plecaka, czary mary bęc,
wyciągam zaginioną ciotkę Herminę, którą miałem całować w rękę, ale nie robiłem tego. Z jej
okna widziałem pogrzeb Masaryka i Leona Bluma, z wąsami morsa i w czarnej jesionce, kroczącego w pierwszym szeregu za trumną...
Czasem z tego tobołka wyciągnę zaledwie kiełbasę turystyczną; miała proletariacki smak i
dlatego wolałem ją od szynki. To był mój protest przeciw rodzinie. Kiedy indziej wydobywam z plecaka harmonijkę ustną: do dziś wymyślam sobie melodie; nie komponuję – wymyślam, albo lepiej mówiąc – odgrywam dzieciom sytuacje psychomuzyczne. Gram wiosnę,
strach, progi, Anioła Stróża, nietoperze...
Kiedy byłem dzieckiem, sądziłem, że dorośli posiadają klucz do tajemnic życia; że wiedzą,
po co żyją i po co to wszystko, ten kształt świata, który prezentuje się naszym zmysłom, naszym istnieniom. Do dziś jednak nie znalazłem tego klucza, co najwyżej wytrych do fałszywych komnat nierzeczywistego czy rzeczywistego labiryntu. Przyzwyczaiłem się do tego, że
stale są jacyś inni, bardziej dorośli ode mnie.
Ale pod jednym względem zmądrzałem. Wierzę, że czas jest mniej zawzięty, a rzeczy zagubione można odnaleźć tylko za pośrednictwem czasu. Zmądrzenie (choć późne) dotyczy
również tego, co przekazuję w sztuce: słowami literatury, obrazami ekranu, teatrem. Nie stąpam po omacku: piszę, wskazuję, sugeruję – w sposób prosty, zwięzły, definitywny. Rękopis
nie zestarzał się, lecz zmądrzał. W krótkim wierszu, kilku akapitach prozy, filmie telewizyjnym jak stenograf próbuję zapisać, przedstawić świat. Dante „Boską komedię”, a Tołstoj
„Wojnę i pokój” napisali, gdy byli jeszcze stosunkowo młodzi. Ale i w kropli wody widać
świat...
Córki – bliźniaczki mają po 22 lata. Mam nowe dzieci i nową żonę. Jana ma sześć lat,
Bruno – trzy, a Klaudia – dwa lata. Kiedy myślę o bliźniaczkach, często się mylę: sądzę, że są
moimi siostrami i ciotkami moich dzieci. Zaczynałem życie kilka razy. I jeszcze dziś odkrywam nowe rzeczy, ryzykuję. Jeśli Bóg nie okaleczy moich członków będę tak robił dalej.
K.H. – Pisze Pan na maszynie z „Mladej fronty”... Jak Pan wspomina to wydawnictwo i
ludzi z nim związanych? Ja też tam pracowałem; od 1966 roku byłem reporterem pisma „Mladý svét”...
F.L. – „Mladá frontá”, liryka mojej wolności, kiedy wróciłem ze strasznej wojny, podczas
której przez ostatnie trzy lata żyłem w podziemiu, pomiędzy agonią i śmiercią. „Mladá frontá”, liryka mojej pierwszej, praktycznej polityki. Byłem współzałożycielem tej firmy: z
Hořcem, Fleischmannem, Kryštofkiem; w sumie było nas pięciu. W pierwszych latach istnienia „Mladej fronty”, aż do jesieni 1947 roku, można tam odnaleźć ślady mojej działalności –
mojego bojaźliwego ducha, głodnego i spragnionego, ale też sprawiedliwego. W 1947 roku
wyjechałem na dwa miesiące do Paryża, nie znając francuskiego. Zostałem ponad dziesięć lat.
Pracowałem w czesko-francuskim tygodniku „Parallele 50” m.in. z Arturem Londonem. Po
lutym 1948 roku wróciłem jeszcze na chwilę do Pragi, żeby upewnić się co do tego, o czym
byłem głęboko przekonany i znów przybyłem do Paryża: bez pracy, bez dokumentów, z jednym dolarem w kieszeni, którym wspaniałomyślnie zapłaciłem za taksówkę. Zacząłem nowe
życie.
Wygnanie to słowo i sytuacja. Słowo jest nieprzyjemne, sytuacja – naturalna. Kto nigdy
nie przeżył takiej sytuacji, choćby w metaforycznej postaci, ten jeszcze nie zaczął żyć. Albo
żyje w nienaturalny sposób.
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Piszę i słucham dobrej muzyki. Dokładnie to samo robiłem przed dziesięciu, dwudziestu,
przed czterdziestu laty. Ale wtedy, przyjacielu, byłem jeszcze w domu: w misce moczyła się
bielizna z farbką i żal mi było ryb, kiedy Wełtawa zamarzła.
K.H. – Co się z Panem działo dalej od chwili, kiedy wielkopańskim gestem ofiarował Pan
taksówkarzowi ostatniego dolara, aż do czasu, gdy został Pan jednym z szefów radia i telewizji w Lizbonie?
F.L. – Taksówka wyrzuciła mnie przy rue Cardinal Lemoine. To ulica wznosząca się spiralnie za Panteonem. Mieszka tam Louis-Paul Favre – przyjaciel, malarz, który opuścił rodzinną Genewę, bo miał już dosyć Szwajcarii i zegarków. Jego ojciec był właścicielem wielkiego sklepu nad jeziorem: „Favre – zegarki”.
Mieszkał w dwóch malutkich pokoikach na poddaszu, a ja już w samolocie pomyślałem,
że na razie może mógłbym tam sypiać. Stukałem w marne, podniszczone drzwi, ale niestety.
Co teraz? Schodziłem wolno drewnianymi schodami; był piątek, pachniało mydłem. Nagle
spośród drzew w ogrodzie wyszła dozorczyni i ukazała na malutki domek, ukryty za garażami
(nigdy przedtem nie zwróciłem na niego uwagi). Jak wszystkie paryskie konsjerżki miała
znakomity talent obserwacyjny: – „Jeżeli szuka pan swojego przyjaciela, to właśnie tam go
pan znajdzie”.
Trzy godziny wcześniej byłem jeszcze na praskim lotnisku Ruzyně. Panika, czy przejdę
przez kontrolę celną. Pozwolenie wyjazdu w moim paszporcie zaledwie wczoraj zostało pieczołowicie sfałszowane, pieczątkę sporządzono według gipsowego odlewu w starym, opuszczonym gabinecie dentystycznym. Udało się. Czekaliśmy – cudzoziemcy, trzech amerykańskich Czechów i ja – siedząc na zimnych ławkach pustej hali. Wreszcie ruszyliśmy do samolotu. Motor zaczął pracować, a moje serce powoli uspokajało się. Nagle jednak silnik umilkł,
otwarły się drzwi kabiny i do środka wkroczyła policja. Idą po mnie. Byłem zupełnie spokojny: mój los się dopełnia. I oto zaskoczenie: przyprowadzili tylko spóźnionego dyplomatę,
zasalutowali, zamknęli za sobą drzwi, a motor znów zaczął pracować. Samolot wystartował.
Jeszcze dwadzieścia minut i będziemy za granicami Czechosłowacji. Myślałem sobie: jeśli się
rozbijemy, to znajdę śmierć już w wolnym świecie. Otworzyłem powieść Simone de Beauvoir
„Le Sang des Autres” i starałem się czytać. Zapomniałem, że jeszcze słabo znam francuski, że
nie wszystko rozumiem. Po chwili odłożyłem książkę, zamknąłem oczy i pomyślałem sobie w
duchu: żegnaj; na razie, bo przecież nic nie jest definitywne. Wtedy też pomyślałem o
Favre’m i jego dwóch pokoikach.
Trzy godziny wcześniej byłem na praskim lotnisku Ruzyně, a teraz dzwonię do drzwi malutkiego domku. Dzwonek nie działa, więc nieśmiało stukam. Drzwi chatki z piernika otwiera
stara, gruba, wypudrowana kobieta, a z tyłu na kanapie, pół-leżąc, pół-siedząc spoczywa
Favre. Przedstawił mnie, pani poczęstowała mnie chłodną kawą, a Favre produkowanym w
Szwajcarii „Playersem”. Nie miał pieniędzy, ale miał zapasy papierosów. W ten sposób zacząłem palić. Miałem 26 lat i byłem sam na świecie. Nadeszła noc, zauważyłem na dworze
akacje; o niczym dziś nie opowiadałem ani nie informowałem, kiedy Favre przygotował mi
posłanie. To on dzielił się wrażeniami z lektury Kierkegaarda. Nie miał franków – ani francuskich, ani szwajcarskich – ale miał papierosy, Kierkegaarda i tę grubą babę z różowym pudrem na gębie. Okazało się jednak, że baba ma kilka zalet: była wdową po Antoine Artaud –
genialnym szaleńcu, potrafiła opowiadać o przedwojennym życiu literackim jak nikt ze znanych mi osób. Następnego rana dała nam śniadanie i wsunęła Favre’mu pięćdziesiąt franków
do kieszeni. Favre zakochał się w „mamusi” Artaud. Ja załapałem się jako pasożyt. Byliśmy
wolni. Wyszliśmy na ulice. Miękka woda płynęła wzdłuż chodników i czyściła rynsztoki.
Gołębie krążyły wokół Panteonu. Przezroczysta kurtyna powietrza. Co jest za tą kurtyną, tego
można się jedynie domyślać. Wszystka jest trochę inne. I tylko detale mówią nam, że konkretny świat nieustannie się dzieje.
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Chciał pan wiedzieć, co się ze mną działo, od momentu gdy ostatniego dolara dałem taksówkarzowi do chwili, kiedy zostałem jednym z szefów lizbońskiej telewizji. Proszę wybaczyć, dziś już się pan tego nie dowie. A czy kiedy indziej? Z minionych trzydziestu lat zostały
tylko okruchy, tylko cienie wielu tych, których poznałem i kochałem (albo poznałem i nie
kochałem), tylko słowa w wielu językach i stłumiony krzyk bez słów, tylko drgnienia duszy i
dłonie jeszcze dziś gładzące surowe drzewo życia.
Jest noc. Mieszkam nad morzem, a za domem rozciąga się las. Jak co nocy wychodzę na
dwór, by pogłaskać drzewa. Po czesku.
K.H. – Czy nie chciałby Pan podzielić się ze mną tymi kilkoma okruchami i cieniami, jakie
w Panu przetrwały przez te trzydzieści lat?
F.L. – Zasypały mi się drogi pamięci, szlifowałem sobie zęby w zapasach z rzeczywistością, która też pewnego dnia stanie się historią: moją albo moich bliskich.
Dziś miałem sen, w którym mówiłem sobie, że nareszcie to rozsądny sen, bo mój czas jest
przecież ograniczony. Siedziałem w poczekalni nieznanego lekarza i grałem w szachy, ale nie
widziałem przeciwnika. Na szachownicy zamiast figur stały zimowe jabłka i był mój ruch.
Szachy – myślałem – to gra partnerów obdarzonych podwójną pamięcią: pamięcią własnych
przyszłych ruchów i posunięć przeciwnika. Pamięć – utopia. To mi się śniło i w czasie snu
uznawałem za słuszne, że pamięć to także przyszłość. Dlatego do pana piszę o tym śnie: nie
wszystkie pokoje drzwi są otwarte, nie wszystkie drogi pamięci prowadzą w przeszłość.
Byłem w Paryżu. Nie miałem wielu przyjaciół, więc przyjaźniłem się ze wszystkimi. Paryscy czescy emigranci uważali, że jestem komunistycznym agentem i pisali na mnie donosy;
dla oficjalnych Czechów byłem niebezpiecznym zdrajcą i też pisali donosy. Byłem jak bezpański, paryski kot, jeden z tych spod pałacu Cluny. Przyjaźniłem się ze wszystkimi, którzy
nie byli Czechami, nie mieli uprzedzeń i sztywnych poglądów. Z piwnicy przy rue de Carmes
słychać było jazz – poszedłem tam. W „Rose Rouge” przygotowywano kabaret poetycki; ja
też go przygotowywałem. Fundacja Rockefellera organizowała wystawę literatury politycznej; pracowałem przy tej wystawie. Poznałem wielu ludzi: Francuzów, cudzoziemców, anonimowych, znanych; niektórzy z nich później zdobyli światową sławę i zmarli w aureoli
świętości. Miałem pieniądze, dali mi pieniądze, rozdałem pieniądze, nie miałem na obiad,
jadłem figi i daktyle, które sycą, a kilogram na rue Buci kosztował pięćdziesiąt starych franków.
Zacząłem współpracę z francuskimi pismami: „Franc-Tireur”, „France-Soir”, „Le Monde”,
z radiem, z telewizją, która zaczynała swoje błyskotliwe życie i potrzebowała nowych ludzi –
bez akademickich i innych uprzedzeń. Telewizja bardzo mi odpowiadała: utraciłem język
ojczysty, odnalazłem ojczyste obrazy, za pomocą których też można tworzyć poezję i prozę;
inną poezję i inną prozę. Bez złego akcentu. Nauczyłem się nowej techniki tak, jak dzieci
uczą się jeść łyżeczką: bez wysiłku, w sposób naturalny. Czy nie interesują pana kobiety? Bez
nich nie poznałbym Paryża i świata pełnego tajemnic. Zatrzymałem się w połowie akapitu.
To, co panu piszę, to prawda, ale również literatura. Słowa, litery. To, co jest NAPISANE,
zawsze interpretuje świat. Albo lepiej mówiąc: prowadzi z nim eksperymenty, przekłada go z
jednej rzeczywistości na inną, tak jak tłumaczy się z jednego języka na drugi. Oczywiście z
powodu tej operacji „przekładu” oryginalna rzeczywistość traci energię. Jeśli na przykład
napiszę, że w tym 1950 roku w Paryżu spadł śnieg, podobny do tego, jaki znałem z dzieciństwa, to tylko ja, w tej uprzywilejowanej chwili mogłem bezpośrednio doświadczyć nocy
oświetlonej przez śnieg i odczuć delikatne dłonie, których palce rysowały w nocy na śniegu
tajemne litery dojrzałości, towarzyszące mi do dziś, jakieś „mane tekel”; liczony, ważony,
pewnego dnia zostanę policzony i zważony.
K.H. – Pańskie odpowiedzi są oryginalnymi wierszami prozą, ale jak prawie wszystkie
wiersze ukazują tylko jedną połowę duszy autora. Jakie blizny ma Pan na tej drugiej stronie,
która nie mieści się w Pańskim wyobrażeniu o sobie samym? Jak na Pana działa myśl o starości?
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F.L. – Już długo do pana nie pisałem. Wydarzyło się jednak tyle spraw, a tyle innych było
przygotowywanych (jak pan wie, mieszkam w Portugalii); tutejsze życie publiczne, którego
stanowię część, jest dość zwariowane – wąska ścieżka wśród bagien, niebezpieczeństwo na
każdym kroku. Trzeba szukać, albo lepiej – odnajdywać równowagę. Więc pomiędzy dwoma
zamgleniami, kryzysami, dwiema decyzjami, pomiędzy tak i nie – pisałem wiersze. W przerwach zebrań, seminariów i kongresów napisałem ponad dziesięć czeskich wierszy, co od nie
wiem jak dawna już mi się nie zdarzyło. Więc zapomniałem o panu. A właściwie nie zapomniałem, lecz nie chciało mi się być oficjalnym kurierem między mną a przeszłością, między
mną a definicją, między mną a autostylizacją, jaką jest przecież każde słowo, czarne na białym, pisane przez kogoś do kogoś. Wiersze, to coś innego. Nie są adresowane. Butelki wrzucane do morza.
Niektóre z tych butelek roztrzaskały się i zraniły nas. Zostały blizny – ślady po ranach.
Totemy życia. Pyta pan o te blizny zapominając, że posiada je każdy z nas, nawet najweselszy
kompan. Blizny miał nawet choćby taki Czechow, któremu właściwie nic się w życiu nie
przydarzyło.
Co robimy z bliznami? Strzyżemy owce (czy widział pan kiedy ostrzyżone owce i ICH blizny po tym akcie?), ubieramy się, otulamy się ich wełną. Ich tajemnica jest naszą tajemnicą
„Secretum meum mihi” mawiał kardynał Newman.
Antropologia – niech pan nie zapomni (albo zapomni), że jestem profesorem antropologii
– prowadzi studia nad bliznami, zwanymi symbolicznymi, które stanowią organiczną część
rytuału i tradycji. Prymitywne ceremonie, dziecięce mity, obrzezanie, defloracja, przekłucia
uszu – to wszystko są znaki bólu i symbolicznego PRZEJŚCIA, dzięki któremu wybrańcy
oddzielili się od grupy, do której wcześniej należeli i w której zachowywali się w sposób naturalny. Naznaczeni bliznami często zostajemy samotni. Ale Ibsen napisał gdzieś, że być samotnym – jakaż to siła i potęga! Samotność bardzo powoli wypełnia się ludźmi, mądrością;
starzeje się, poddaje losowi.
Starzenie się: powolne zwężanie. Zwężanie naczyń krwionośnych, ciała, terenu, horyzontu,
możliwości; ale jednocześnie droga do istoty, minimum życiowego, jądra, do tajemnicy istnienia. Powrót ze świata do tamtego świata. Papier i pióro: chleb i woda; jedna struna. Palce
mniej dokładne, ale ruch ramienia definitywny i gest – ostateczny.
Mam 58 lat. Odetchnął pan: wreszcie coś konkretnego. Pięcioro dzieci, trzy żony, wiele
przeżyć. Cztery kontynenty. Kilka zawodów. A wszystkie dzieci z błękitnymi oczami; moimi.
Tu ma pan fakty. Ale pewnie nie jest pan z nich zbyt zadowolony. Dobrze wiem, czego pan
ode mnie oczekuje: epickiej opowieści i synchronicznej refleksji na temat losów pewnego
czeskiego pisarza, który nie zginął na świecie i tak jak legendarny generał Klecanda stal się
(niemal) prezydentem jakiejś południowoamerykańskiej republiki. Ale tutaj, drogi przyjacielu, nasze drogi się rozchodzą: staram się robić wszystko, aby nie opowiadać o swoich losach.
Dlaczego? Niezdolność? Brak zainteresowania? Dyskrecja? A może ta niezdolność jest wynikiem przekonania, że zewnętrzny los jest tylko zabawą luster wewnętrznego losu? Noszę w
sobie zapis wewnętrznej historii mego życia, jedyny zapis, z którym się konfrontuję i który
mnie interesuje. Kiedy się definitywnie zestarzeję, kiedy przestanę przeżywać i asymilować
nowe czynniki rozwijającej się cywilizacji, wtedy może (choć nie bardzo w to wierzę), zacznę
wspominać widzialną historię mego curriculum.
A więc: epizody – tak, epos – nigdy. Szkiełka – tak, lustro – nigdy. Prawdy chwili – tak.
Ale w rzeczywistości prawda jest inna i gdzie indziej.
Kiedy Klara i Manulela byty malutkie, mieszkałem wtedy pod Paryżem – w Sévres.
Dziewczynki nagle zachorowały na jakąś dziecięcą żółtaczkę. Gasły, ginęły nam dosłownie w
oczach. Byłem biedny, nie miałem telefonu. Zbliżała się północ. Zimowa, przeklęta noc. Nagle przypomniałem sobie, że w sąsiedztwie, przy drodze wspinającej się do Obserwatorium,
mieszka Céline – przeklęty pisarz i dziwny człowiek, który był albo jest lekarzem. Oszalały
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wybiegłem z domu, a drzwi jakby same się przede mną otwierały. Mgła, ciemno, nieprzyjemnie. I nikogo na ulicy. Za płotem i siatką ogród, a w nim typowy domek paryskiego przedmieścia. Dzwonię drugi raz, trzeci. Nieśmiało, wściekle. Po jakimś czasie otwierają się drzwi;
najpierw je słyszę, potem dostrzegam zbliżającą się postać z latarką w ręku: wynędzniały,
stary człowiek, w pasiastej piżamie (jak więzień – przeleciało mi przez głowę), na niej stary
szlafrok, albo szmata w kształcie szlafroka. Céline. Widzę go po raz pierwszy i ostatni. Proszę
o pomoc. Patrzy na mnie jak nieprzytomny. Wreszcie chce coś powiedzieć, jąka się, nie rozumiem, odwraca się tyłem, odchodzi, ale znów powraca do płotu i teraz przez zamkniętą
furtkę mówi wyraźnie: „Nie mogę zostawić psa samego!” Na szczęście jeszcze tej nocy znalazłem innego lekarza. Aby dodać sobie odwagi śpiewałem przez całą noc: „Międzynarodówkę”, i „Wir sind dies Moorsoldaten”, i „Ave Maria”, i „Migotały gwiazdeczki”. Dzieci zostały
uratowane. Dziś wieczorem pójdę z Manuelą na premierę Czechowa – przyjechała na Wielkanoc z Paryża. To, co panu teraz opowiadam nie ma innego sensu niż ten, że życie to ciała,
szkiełka, strumień nieuporządkowanych wspomnień, maski... Ale prawdziwa historia każdego
z nas jest niewyrażalna i nie do przekazania, przyszyta niewidzialnymi nićmi do środka.
P.S. Wczoraj przechodziłem przez zapadłą wioskę i zobaczyłem starą ścianę, wysmaganą
przez wiatry i wypaloną przez słońce; rozdzielała przestrzeń na dwie części. Kiedy zbliżyłem
się; dostrzegłem na ścianie dziwny, wklęsły rysunek. Przez wiele lat rosła tu pnąca roślina, ale
teraz został już po niej tylko taki ślad.
Uważa pan, że każdy pisarz jest monotematyczny (co nie jest, moim zdaniem, takie pewne) i pyta pan o mój temat. Jednym z moich tematów jest właśnie owa ściana. Pewnie zbyteczna. Pewnie już do niczego nie służy. Ale była i jest na granicy. Dzieli. Ściana... ściany... I
martwa natura śmiertelnej przyrody, po której jednak odziedziczyliśmy nieśmiertelność:
kształty, sztukę.
K.H. – Obiecał mi Pan jeszcze napisać coś o kobietach...
F.L. – „Widziałeś wiele rzeczy, nie chciałeś o nich opowiadać” – czytamy w proroctwach
papieża Jana XXIII.
Nie wiem, czy te poetycko-ezoteryczne przepowiednie są autentyczne czy podrobione, ale
urzekło mnie cytowane zdanie. Rzeczywiście nie chcę opowiadać. Jakbym znajdował się w
punkcie, skąd nie ma powrotu. Point of no return. Nie oglądam się za siebie. I tylko czasem,
niespodziewanie, drgnienie powietrza, konstelacja światła czy ciemności, zapach skoszonej
łąki, znajome słowo, dotknięcie dłoni, smak pierwszych czereśni czy wielkanocnych rodzynek, wiersz, muzyka – zaczynają prząść delikatną pajęczynę pamięci, przyćmiewają teraźniejszość przeszłością, nim wszystko znów wróci do właściwych wymiarów, a teraźniejszość:
różnokształtna i wieloraka, świeża i wiotka, skinie do mnie i przypomni: – „Jestem twoją jedyną przyjaciółką. Dbaj o mnie!”
Dbam o nią.
Gdzieś, w przestrzeni czasu, kobiety. Izoldy, kochanki. Nigdy nie widzę ich osamotnionych, choć niektóre – wiem o tym – umarły i to w samotności. Widzę je jako część mego życia; noszę je z sobą: liczba mnoga, dual; przypadkowe spotkania, które wpłynęły na nasz los;
dwójjedyna cielesność, której nagość śpiewała pokój, i geografie świata, i braterstwo (braterstwo mimo pomyłek); fascynacja, gorący oddech, gorączka, akt miłosny, który zmienia asymetrię w ścisłą harmonię, nieprawdopodobieństwo w namiętność, logikę czasu w zatrzymanie
czasu, sympatię termiczną w małą śmierć. „Bękartem czasu jest ten, kto nie ma władzy nad
sobą samym” – powiedział gdzieś Szekspir. Ja także byłem bękartem czasu. Ale z kobietami
zawsze miałem nadzieję: jeśli podtrzymywałem tę nadzieję z zamkniętymi oczami, to po
przebudzeniu znajdowałem się w beznadziejności. Ale wielkie miłości, które mnie napiętnowały i współtworzyły, to były nadzieje z otwartymi oczami. Dla kobiet nauczyłem się holenderskiego i portugalskiego; rodziłem się tylokrotnie, w goryczy i nadziei, jak wszystko co
nowe. Nauczyłem się też posługiwać językami, które nie mają gramatyki. Powtarzam sobie:
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tyle języków dla tego jednego słowa, którego i tak nie potrafię jeszcze dobrze wymówić, choć
jestem już blisko. W tym co teraz piszę, jest coś religijnego, bardzo konkretnego – jak mogę
się zgodzić – tekst listu zawiera skoki semantyczne i tylko ten, kto potrafi posługiwać się estetyką okruchów wie dokładnie, o czym w tej chwili mówię, a co zatajam (lub nie zatajam).
Mój śpiewnik, moja postylla – jeśli byłem naiwny, to znów postawiłbym na tę naiwność:
żyć, mówić, pisać, tworzyć; tworzyć to, co sobą przedstawiam; formy i kształty, jakie mogłem dać innym. Czasem to uciążliwe, niewygodne – żyć tak, jak żyję, nie mieć pewności,
nawet co do pomyłki. Ale to proste i zdrowe. Poza tym nie potrafię sobie inaczej wyobrazić
własnego życia. Moje TAK wobec życia jest permanentnym stawianiem na możliwość i odwagę powiedzenia NIE.
To mój ostatni list. A ponieważ pyta pan, jakiej rady udzieliłbym synowi czy córce na drogę, gdyby mi oznajmili, że odchodzą w świat... daleko... gdzieś indziej..., więc odpowiem
panu tak, jak już w podobnej sytuacji odpowiedziałem: Idź! Idźcie!
Idźmy.
Cruz Quebrada, 8.06.1980
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ARNOŠT LUSTIG
(ur. 1926 r.)

W czasie wojny był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych. Po studiach w Wyższej Szkole Polityczno-Społecznej w Pradze pracował jako dziennikarz, a od 1960 roku –
scenarzysta w studio filmowym Barrandov.
Jest autorem wielu zbiorów opowiadań, powieści i scenariuszy filmowych (np. „Transport
z raju”, 1963 czy „Diamenty nocy” 1964). Znany także w Polsce: „Czarny lew” (Warszawa
1959), „Ulica zaginionych braci” (Warszawa 1963), „Nie będzie poniżonych” (Warszawa
1965). Obecnie drukuje w oficynach emigracyjnych.
W 1968 roku opuścił Czechosłowację. Po krótkim pobycie w Jugosławii i Izraelu osiadł na
stałe w USA, gdzie jest wykładowcą uniwersyteckim.
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Człowiek nie powinien pozwolić na to, aby miał tylko takie życie,
jakie chcą widzieć inni
(Rozmowa Karela Hviždali z Arnaštem Lustigiem)
(Fragmenty)

Drogi panie Hviždala,
mam przed sobą pański list i najchętniej posłałbym panu tylko obrazek, a pod nim tekst,
mniej więcej takiej treści: nie mam zbyt wiele do powiedzenia; sądzę, że ludzie, którzy piszą,
powinni pisać i wyrazić wszystko w swoich książkach.
Boję się też, że w książce rozmów będą się powtarzać rzeczy leżące każdemu z nas na sercu, co może być nudne. Na szczęście pańskie ostatnie pytanie było na tyle prowokacyjne, że
chętnie na nie odpowiem:
K.H. – Czy napisałby Pan książkę „Z dziennika siedemnastoletniej Perły Sch.”, gdyby od
10 lat nie mieszkał Pan w Ameryce?
A.L. – Panie Hviždala, proszę sobie wyobrazić, że przewozi pan okrętem przez ocean pełną baryłkę wina. Czy sądzi pan, że będzie to inne wino, kiedy wypije je pan w Ameryce niż
gdyby wypił je pan w czasie podróży albo przed jej rozpoczęciem?
O wielu ludziach piszących powiada się, że w rzeczywistości piszą przez całe życie tę samą książkę. Są to po prostu różne wariacje czy spojrzenia z różnych perspektyw. Moją życiową obsesją jest stworzenie portretu jednego pokolenia, które poddane zostało egzaminowi,
jakiemu nie poddano żadnego innego pokolenia w całej historii.
Nie twierdzę, że jest mi obojętne gdzie piszę, bo oczywiście najchętniej siedziałbym w
Pradze, ale siedzenie w Pradze nie może stanowić jedynego i koniecznego warunku mojego
pisania.
Emigracja pozbawiła człowieka wielu rzeczy. Powinien jednak nauczyć się czego innego.
Siedzenie w Ameryce nie jest więc karą i jeśli człowiek potrafi pisać, to najważniejszą sprawą
jest to, o czym pisze, co chce przekazać i jaki widzi sens w tym, co się stało. Miejsce, w którym ktoś pisze, nie jest istotne. I to jest właściwie odpowiedź na pańskie pytanie.
„Perła Sch.” jest pierwszym opowiadaniem tego cyklu; drugie to „Człowiek wielkości
znaczka pocztowego”, a trzecie „Ogień na wodzie” – o człowieku, któremu w czasie wojny
powodziło się lepiej niż przed wojną i który bał się, że później mogłoby mu być gorzej, więc
pragnął, by wojna nigdy się nie skończyła. Jest to opowieść o egoiście, który nie patrzy ani na
lewo, ani na prawo, lecz pilnuje wyłącznie własnego interesu. Opowiadanie to, podobnie jak
„Perłę Sch.” chciałem napisać już w Pradze, ale pracuję wolno. Perła Sch. to prostytutka, lecz
jeśli chodzi o jej moralność, o czyny, które stanowią miarę człowieczeństwa, to jest ona
święta. W ostatecznym efekcie robi więcej dobrego, niż politycy, profesorowie teologii i
wszyscy krzykacze świata. A ponieważ wszędzie na świecie żyją ludzie, więc zrozumie to
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zarówno czytelnik amerykański, jak i czeski, choć osobiście nie znam bardziej wymagających, wykształconych i czujących czytelników niż czescy. Nie tylko dlatego, że dzięki bogatszym doświadczeniom społecznym potrafią więcej zrozumieć, lecz przede wszystkim dlatego,
że lubią literaturę – może nawet coraz bardziej, im bardziej władza czyni z niej owoc zakazany – a jak wiadomo, najlepiej pisze się dla ludzi, którzy lubią czytać. Gdzie jeszcze na świecie
widać takie długie kolejki po książki? Choć z drugiej strony Ameryka wcale nie jest białą
plamą na czytelniczej mapie świata. Sytuacja tutejsza jest zresztą bardzo pouczająca dla autora z Czech, gdzie wystarczy wydać jedną książkę, aby być uważanym za pisarza. Przypominam sobie jak kiedyś przyszliśmy z Hrabalem do mojego amerykańskiego wydawcy, który w
1962 roku opublikował moją książkę, a on nam na powitanie mówi: – ”Panowie, pierwsza
książka to dopiero początek! Przeciętny amerykański pisarz musi zaraz po debiucie napisać z
dziesięć następnych rzeczy, żeby zechcieli mu wydać drugą książkę”. My wtedy pomyśleliśmy sobie: A, gadaj sobie zdrów, to wasz problem, koledzy, my jedziemy do kraju, gdzie
wszyscy czekają na każdą książkę, niemal pochyleni za naszymi plecami nad maszyną do
pisania. Teraz oczywiście mam do tego inny stosunek. Pisarz musi dać z siebie wszystko, jeśli
chce znaleźć uznanie (mam tu na myśli literaturę, a nie tylko pisanie dla zabawy oceniane
przez masy czytelnicze). Niech pan sam powie, czy nie jest to reguła, która obowiązuje zarówno pisarza czeskiego, jak i amerykańskiego? Czy nie jest to tak samo ważne dla tego, który pisze w Pradze czy w Benešovie, jak i dla tego z Nowego Jorku czy Waszyngtonu? Czy w
duchu każdy pisarz z Pragi i Los Angeles nie marzy o tym, by w swojej książce powiedzieć
coś ważnego, co zostałoby zrozumiane przez czytelników na całym świecie? Nie chcę się
jednak zaplątać, więc wracam do pańskiego pytania. Wiem, że pyta pan o możliwość pisania,
a nie publikowania, bo to zupełnie inny problem. Szczerze więc panu powiem, że piszę tu tak
samo, jakbym pisał tam. Choć z drugiej strony, w jaki sposób mam być dla siebie obiektywnym sędzią, skoro nie mam ochoty być jednocześnie własnym oskarżycielem? W tej sytuacji
pozostaje mi tylko zdać się na opinie czytelników.
(...)
K.H. – Dlaczego, Pańskim zdaniem, żadna książka czeskiego czy słowackiego autora nie
stała się dotychczas prawdziwym bestsellerem?
A.L. – Panie Hviždala, żeby było jasne: bestsellery wprawdzie mogą, lecz przeważnie nie
są dobrymi książkami. Bestsellery to w większości książki łatwe i przyjemne, „czytadła”.
Naturalnie nie zawsze. Niech pan jednak sobie wyobrazi, że do Pragi przyjechałby Amerykanin i porównywał popularność „czytadeł” z popularnością „Anny Kareniny”. Chyba więc nie
muszę już dalej odpowiadać na to pytanie. Może jeszcze tylko warto dodać, że Amerykanie są
zafascynowani Ameryką. Chyba nie przesadzę, gdy powiem, że przeciętny Amerykanin
znacznie bardziej kocha swój kraj niż Rosjanin – Związek Radziecki. Słowo „Ameryka” jest
tu odmieniane w dzień i w nocy, we wszystkich przypadkach. Amerykanie mają dopiero 200
lat i są bardzo w sobie zakochani, więc w hierarchii ich zainteresowań pierwsze miejsce zajmuje Ameryka, natomiast inne części świata tylko w przypadku, gdy mają związek z Ameryką. Może pan to nazwać dumą narodową, idiotyzmem czy jak pan chce. Faktem jest jednak,
że ludzie czytają tu najchętniej o Amerykanach, choć jednocześnie nie ma żadnej dobrej
książki, która nie zostałaby tu opublikowana. Ponieważ jednak o nakładzie decyduje popyt i
rynek, więc łatwo zrozumieć, że czeska czy słowacka książka nie może mieć większego nakładu niż amerykańska książka amerykańskiego (albo innego) autora o Ameryce. Ja oczywiście bardzo bym się cieszył, gdyby Hašek był bestsellerem. Albo Čapek czy Jiři Weil, Jiři
Langer lub Franz Kafka...
Oprócz bestsellerów są tutaj również wellsellery, to znaczy całkiem dobrze sprzedawane
książki. Ale co takiego musiałoby się wydarzyć np. w środkowej Słowacji, aby zwróciło
uwagę amerykańskiego rynku literackiego? Ponadto literatura ma tutaj ogromną konkurencję
nie tylko w telewizji, lecz w samej koncepcji informacji politycznej i społecznej, która wła-
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śnie ze względu na konkurencję przybiera dramatyczne maski. Kiedy rano człowiek przeczyta
gazetę ma na cały dzień taką dawkę wrażeń, jakiej na początku naszego stulecia mogłyby
dostarczyć lektury „Zbrodni i kary” albo „Procesu” i „Zamku”. Stawianie takich pytań przypomina znaną anegdotę o tym, że zabrania się pytać oskarżonego, ile razy bije swoją żonę.
Kto zadałby sobie trud sporządzenia listy czeskich książek wydanych w Ameryce, doszedłby do pocieszającego wniosku, że z czeską książką nie jest tu gorzej niż z norweską,
francuską, włoską, szwedzką, japońską, chińską czy afgańską, a może nawet i lepiej. Książki
czeskich autorów sprzedawane są tak, że wydawca na nich nie traci. A to już nie każdemu się
zdarza. Wystarczy panu?
K.H.– Jaka jest różnica pozycji społecznej pisarza w Czechosłowacji i w USA?
A.L. – Wie pan, pod najważniejszym względem nie ma różnic: i tu, i tam ludzie lubią pisarza, który pisze dla nich i którego uważają za swego. I tu, i tam są grupy, które chciałyby manipulować pisarzami i uczynić z nich swoją tubę. W jednym miejscu jest to korupcja polityczna, gdzie indziej ideologiczna, religijna, grupowa itp. W jednym kraju decydujący głos
ma odpowiedni wydział, w innym – bank. Pisarz wszędzie musi walczyć o swoje prawa. Czasem łatwiej jest przekonać ów wydział, kiedy indziej – rynek. W Ameryce jednak nie ma z
tym wielkich kłopotów, bo niewielu autorów może się utrzymać z pisania. Większość jest
profesorami na uniwersytetach. Podobnie jak malarze, muzycy i tancerze uczą młode pokolenie, ale tak, aby samemu mieć jeszcze czas na malowanie, komponowanie, tańczenie czy pisanie. Jest to wtedy zaszczyt dla uniwersytetu. Jedni wolą mieć roczne umowy, inni natomiast
decydują się na pełne etaty. Ale znów się rozgadałem, więc opowiem tylko jedną małą przygodę. Kiedy 10 lat temu przyjechałem do Ameryki i nie miałem pojęcia co będę robił, żeby
utrzymać rodzinę, a do Hollywood nie miałem ochoty, uniwersytet Iowa zaproponował mi
pracę na jeden semestr. Moim obowiązkiem było wyjaśnianie studentom dwa razy w tygodniu w jaki sposób pisałem „Noc i Nadzieję” – jedyną moją książkę, jaka była tu dostępna w
przekładzie. Studentów było trzech, chyba zbyt dobrze mnie nie rozumieli i dzięki temu znajdowali czasem w mych wykładach ziarenka mądrości. Z powodu tych dwóch godzin musiałem dwa razy w tygodniu przejeżdżać 250 mil. No, ale pensja dla takiego człowieka jak ja
była królewska. Przez jeden semestr. Pod koniec tego okresu już trochę lepiej mogłem się
dogadać, więc zrozumiałem, co mi powiedział dziekan. Że był to dla nich ogromny zaszczyt i
że moje zdjęcie w złotej ramce zawiśnie na honorowym miejscu na ścianie, obok fotografii
sławnych i jeszcze sławniejszych pisarzy z całego świata, którzy tu przez jeden semestr prowadzili zajęcia. Odpowiedziałem, że zamiast złotej ramki wolałbym tu zostać jeszcze przez
jeden semestr. To jest niestety niemożliwe – on na to. I rzeczywiście było niemożliwe.
K.H. – Wielu czytelników, krytyków i pisarzy – choćby np. Josef Škvorecký – uważa Pana
za najwybitniejszego z żyjących artystycznych kronikarzy żydowskich losów naszego stulecia, ale Pan nie związał swych losów z Izraelem? Czy miałby Pan ochotę odpowiedzieć dlaczego? O ile się dobrze orientuję, po wyjeździe z Czechosłowacji był Pan tylko krótko w
Izraelu, a potem osiadł Pan na stałe w USA...
A w ogóle co Pan sądzi o sformułowaniu: Lustig kronikarz żydowskiego losu...
A.L. – Brzmi to pochlebnie, ale nawet to nie jest prawdą. Widzi pan: pisanie to czasem zabawa, a czasem coś poważniejszego; czasem jest tylko tym, czym jest, kiedy indziej zaś nabiera nieoczekiwanych przez nie sensów. Wszyscy, którzy zajmują się pisaniem, wiedzą, że
właśnie na tym polega jego tajemnica. Zdarza się, że pisanie przerasta pisarza. Z tych wszystkich powodów pisanie nigdy przez nic nie zostało zastąpione i jeszcze długo nie będzie.
Pisanie o żydowskim losie jest dla mnie jednocześnie pisaniem o losie człowieka (może
pan to przestawić). Dostałem tzw. „twardą szkołę życia” w obozach koncentracyjnych w Terezinie, Auschwitz Birkenau i Buchenwaldzie, skąd w czasie transportu śmierci do Dachau
uciekłem i dotarłem aż do Pragi jeszcze przed wybuchem antyniemieckiego powstania. W
trzy lata później byłem w Izraelu, kiedy ten młody kraj liczący sześćset pięćdziesiąt tysięcy
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ludzi bronił się przed stokrotną przewagą pięciu czy sześciu krajów, a świat w tym czasie
trząsł się w posadach. Wydawało mi się więc, że to najważniejszy temat: Człowiek. Świat.
Los. Szczęście. Czasy, w których żyję. Przyszłość człowieka. Jego pamięć.
Kilkakrotnie już przy różnych okazjach mówiłem, że w obozach koncentracyjnych spotkałem najlepszych i najciekawszych ludzi z tych, których poznałem w swym życiu; ludzi,
którzy mimo śmiertelnego zagrożenia jednak żyli; którzy nawet w obliczu śmierci nie zapominali o tym, co czyni człowieka ze zwierzęcia, które wynalazło ogień i stanęło na dwóch
łapach: że jest to poczucie sprawiedliwości, honoru, uczucie przyjaźni, odwaga, zdolność pokonywania strachu, zdolność widzenia ponad granicami tej chwili i tego dnia, dostrzeganie
wspaniałego cienia, jakim jest przeszłość człowieka i spodziewanego światła jego przyszłości.
I mimo, że ci ludzie umierali, że ich zabijano, że uciekali i strzelano im w plecy, to sami będąc głodni dzielili się chlebem, kartoflem, kawałkiem cukru; wierzyli, że każdy człowiek jest
tak samo ważny, że sens życia nie polega na przeżyciu cudzym kosztem, ale na zdolności
dostrzegania wokół siebie innych ludzi. Większość z nich urodziła się z żydowskich matek.
Więc piszę o nich.
Im dłużej żyję na świecie, tym lepiej rozumiem, że epoka obozów koncentracyjnych nie
zrodziła się z niczego i nie skończyła się bezpowrotnie. Człowiek pod stałymi naciskami, na
granicy między istnieniem i nieistnieniem – to człowiek naszych czasów.
Obozy koncentracyjne są dziełem człowieka, są nawarstwieniem wielu rzeczy. Jedyna ich
zaleta to fakt, że w świecie obozów widać jak na dłoni esencję człowieczeństwa. Dialektyka
obozów koncentracyjnych jest przerażająca i uniwersalna, tak samo jak uniwersalny jest żydowski los, choć w różnych czasach i różnych miejscach nosi inne imiona. Teraz, podobnie
jak w przeszłości, wielu nie-Żydów dzieli żydowski los. Czy mało jest obecnie na świecie
ludzi, którzy nie mogą chodzić do szkoły tylko dlatego, że urodzili się z matki o jakimś-tam
pochodzeniu, tak jak kiedyś dzieci żydowskie? Czy mało jest ludzi aresztowanych i obwinianych, choć nikt nie przedstawił dowodów ich winy, aktu oskarżenia czy wyroku, ludzi skazywanych i umierających bez jedynej iskierki nadziei – tak jak kiedyś żydowscy mężczyźni,
kobiety i dzieci? Przecież było to tak niedawno, gdy pomyślimy, że stało się to w ciągu życia
jednego pokolenia. Czy dziś nie zna pan rodzin bez ojców, dzieci bez matek, braci bez sióstr –
jak to spotkało rodziny żydowskie? Czy nie zna pan ludzi, których najpierw wyrzuca się poza
społeczeństwo, potem okrada z majątku, pracy, honoru i z niezbywalnych praw człowieka, a
wreszcie niszczy jak robactwo – podobnie jak całe grupy Żydów we wszystkich okupowanych krajach Europy? A więc czy żydowski los nie jest uniwersalny? I czy człowiek, który to
wszystko przeżył – łącznie z pięknym snem, który przerodził się w gorzkie rozczarowanie
tak, jak to bywa z rewolucjami – nie musi pisać właśnie o tym?
Suma całego pisania wszystkich pisarzy jest w pewnym sensie kroniką. To artystyczna
pamięć wieków. Kiedy dziś czytam Platona, Plutarcha, Sofoklesa, albo Szekspira, Turgieniewa, Czechowa lub też Tołstoja, Goethego, Hessego bądź Maupassanta – czyż nie jest to w
jakimś sensie kronika? Oczywiście, że jest, ale jest to także jeszcze coś więcej.
(...)
A więc piszę to, co moim zdaniem powinno być napisane i oczywiście staram się to zrobić
jak najlepiej. Pomaga mi w tym sam temat, ponieważ o martwych – a większość z ludzi, o
których piszę, jest już martwa i nie ma złudzeń, że moje pisanie mogłoby przywrócić im normalne życie – trzeba pisać z największą odpowiedzialnością do jakiej człowiek jest zdolny.
Ale kronikarz, a jeszcze na dodatek artystyczny, największy spośród żyjących...? Niech
mnie pan nie straszy; to byłoby zbyt dużo zaszczytów, których mi nie trzeba. Wystarczy mi,
że mogę pisać i że przeczyta to kilka osób, które odnajdą w tym coś tak ważnego, jak ważne
było życie ludzi, o których piszę.
I ciągle marzę, że jak już to skończę, to napiszę komedię...
K.H. – O czym?
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A.L. – Jedną już mam w głowie – o mojej żonie (już jej się od dawna tym odgrażam i myślę, że czas najwyższy to zrobić).
Wie pan, panie Hviždala, powiem panu prywatnie, że bardziej cenię komedie niż tragedie.
I gdybym potrafił pisać komedie, nie wahałbym się ani chwili.
K.H. – A dlaczego nie związał Pan swego losu z losem Izraela?
A.L. – A skąd pan wie? Drogi panie, bardzo trudno jest urodzić się w Pradze, spędzić tam
dzieciństwo, iść na wojnę, do obozu i przez cały czas marzyć o powrocie, jeśli los na to pozwoli i rzeczywiście wrócić tam, żyć, starać się zrealizować marzenie o życiu dobrym, bez
poniżania, o sprawiedliwości społecznej (której brak spowodował przecież przyjście Hitlera, a
przedtem i potem wyprodukował „lekarstwa”, chyba gorsze niż sama choroba) – żeby potem
wyjechać i zaraz złączyć swój los z jakimś innym krajem. Jest to na szczęcie bardziej skomplikowane. Wie pan, Tołstoj uważał, że dopóki jeszcze ktoś na świecie musi żebrać, to wszyscy jesteśmy temu winni, nie ma dla nas usprawiedliwienia. W Talmudzie starzy cieśle, piekarze i oracze, którzy mogli być rabinami tylko po pracy, mówią, że poprzez zabicie jednego
niewinnego umiera cały świat. Więc od chwili, gdy zaczynamy już coś niecoś rozumieć nasz
los jest i tak złączony; kiedy umierają ludzie na Sybirze, na Wyspach Diabelskich czy w Chile, to jest to również nasza śmierć, choć zamykamy oczy.
Nie jest to więc tylko kwestia niemożności rozpoczęcia nowego życia spowodowana
opuszczeniem „starego” kraju, lecz również kwestia niemożności oddzielenia swego życia od
życia wszystkich i wszędzie.
Kiedy w 1970 roku spacerowaliśmy z Ivanem Passerem po Nowym Jorku, mawialiśmy
sobie: no, teraz się włóczymy, będziemy się uczyć i pracować, a potem może kiedyś wrócimy
– jako Cyganie czy jako włóczędzy, którzy zawsze wędrowali i powracali.
Człowiek powinien traktować swoje życie jako możliwość, bo ono nie jest wyłącznie
przywilejem ani wyłącznie karą. Niestety, nie jest ono również jedynie tym, co człowiek z
niego robi, ale nie jest również odwrotnie i człowiek nie powinien pozwolić na to, aby miał
tylko takie życie, jakie chcą widzieć inni. Życie to walka, porażki, zwycięstwa. Porażki dwojakie: takie, po których się już nikt nie pozbiera i takie, które człowieka umocnią.
Panie Hviždala, gdyby można było, to chciałbym żyć na całym świecie, a potem kiedyś
wrócić. Ponieważ jednak wyjechałem z dwójką dzieci, więc chciałem dać im trochę stabilizacji i dlatego przez rok byłem w Izraelu, żeby mogły chodzić do szkoły, potem rok w Jugosławii – znów z tego samego powodu, a wreszcie pojechałem na rok do Ameryki. Jednak Ameryka to cały kontynent i jeszcze przez parę lat mam tu co oglądać; ponadto dostałem niezłą
pracę i mogę pisać.
Pisanie jest dla mnie ciężkim przypadkiem narkomanii; daje mi ono złudzenie sensu własnej egzystencji. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Może po prostu do niczego innego się nie
nadaję. Więc właściwie żaden kraj nie traci wiele, kiedy tam nie mieszkam.
Mówię to oczywiście ironicznie, bo nigdy nie chciałem wyjechać ze swego kraju. Mój tato
najbardziej był dumny z tego, że nasza rodzina z jego strony mieszkała w Pradze i okolicach
już od tysiąca lat. Mama z kolei była dumna, że pochodzimy z królewskiego rodu książąt żydowskich – Lewy Cohen. Niezła kombinacja, prawda? Było mi w Pradze tak dobrze, panie
Hviždala, że kiedy w 1939 roku przyszedł Hitler i wszyscy mówili, że to nasza śmierć, to
prawie nie było mi żal, bo przeżycie 12 lat w Pradze to nagroda, jakiej nawet śmierć nie może
dziecku odebrać. No, a teraz nie jestem w Pradze i musiałem się jakoś przyzwyczaić. Ale
słowa „związać swój los” z tym, czy tamtym...? Przecież i tak jest z tym związany. Nie trzeba
być w Pradze, aby ją kochać. Nie trzeba być w Izraelu, by żyć życiem wszystkich przyjaciół,
którzy już czterokrotnie musieli iść na wojnę, żeby ich znów ktoś nie chciał jak pluskwy
zmieść z powierzchni ziemi.
Nigdy również nie użyłbym słów „osiąść na stałe” czy tym podobnych, zwłaszcza kiedy
przeżyłem ten cudowny, cudowny i jeszcze raz cudowny rok 1968.
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Bokserzy wiedzą, że niektóre uderzenia zabijają, inne ogłuszają, a jeszcze inne uczą. A życie? Życie będzie zawsze poszukiwaniem sensu, pragnieniem, działaniem, próbą odpowiedzi
na pytanie, na które może nie ma odpowiedzi: po co się urodziliśmy, jak mamy żyć, co robić
z własnym życiem... A więc nie tylko kraj, choć kraj to dużo. Ale jest tylko jedna sprawa, z
którą można związać swój los...
21 lipca 1980
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ANTONIN MĔŠŤAN
(ur. 1930 r.)

Po maturze studiował slawistykę na Uniwersytecie Karola w Pradze, a następnie był pracownikiem instytutów naukowych. Pisał prace historyczno-literackie i tłumaczył z polskiego
(12 książek, m.in. Mickiewicz, Breza, Iwaszkiewicz). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla polskiej kultury”, którą po 1968 roku zwrócił.
Mieszka w Freiburgu (RFN), gdzie jest profesorem slawistyki na tamtejszym uniwersytecie.
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Moje zainteresowanie polską literaturą przyszło jakoś samo z siebie
(Rozmowa z Antoninem Měštanem)

A.J. – Na wstępie chciałbym zadać Panu pytanie, z którym ja się też często spotykam: jak
to się stało, że zainteresował się Pan polską literaturą?
A.M. – Zanim w ogóle wpadłem na pomysł, by zajmować się polską literaturą, to już w
roku 1945, gdy miałem 15 lat, pomyślałem sobie, że jest oczywiście bardzo dobrze, gdy wielu
Czechów zna francuski, niemiecki czy angielski, ale naszymi sąsiadami są Polacy, Węgrzy i
Ukraińcy. Powinniśmy się więc uczyć ich języków i poznawać ich kulturę. Zacząłem od języka polskiego – od słuchania polskich programów radiowych. Przyznam się, że na początku
bardzo mało rozumiałem. Ale od 1949 roku studiowałem polonistykę w Pradze, a w dwa lata
później byłem już lektorem w Polskim Ośrodku Kultury w Pradze. Moje zainteresowanie polską literaturą przyszło jakoś samo z siebie.
A.J. – Przyswoił Pan czeskiej literaturze wielu polskich autorów. Jakich?
A.M. – Samodzielnych książek nie było tak wiele, a w każdym razie nie beletrystycznych,
bo tłumaczyłem głównie historyków, socjologów itp. Przełożyłem jednak kilka mniejszych
rzeczy Dygata, Dąbrowskiej, Różewicza i innych. Także „Spiżową bramę” Tadeusza Brezy,
który „w nagrodę” zaprosił mnie do Paryża.
A.J. – A czy ma Pan jakiegoś zdecydowanego faworyta w polskiej literaturze?
A.M. – Mam wielu ulubionych autorów, z różnych epok: Kochanowski, Słowacki, Tuwim,
Gałczyński, Andrzejewski, Mrożek, Miłosz, Herbert... Gdybym jednak miał wymienić tylko
jednego pisarza, który najbardziej mnie fascynuje, to powiedziałbym, że jest nim Norwid. Jest
dla mnie strasznie trudny i całkowicie różny od czeskiej tradycji czy mentalności. Ale podoba
mi się, robi na mnie wrażenie. Może też dlatego, że chyba nigdy do końca go nie zrozumiem.
A.J. – Wspomniał Pan przed chwilą o różnych tradycjach literatury czeskiej i polskiej. Czy
mógłby Pan powiedzieć o tym coś więcej? Jak to wygląda obecnie?
A.M. – Trudno chyba mówić o jednej tradycji historycznej w literaturze czeskiej, jak i polskiej. Po 1945 roku w czeskiej prozie historycznej występują dwie tendencje historiozoficzne.
Pierwsza z nich to Jiraskowska tradycja tzw. czeskiej reformacji z Pragą jako centrum „husyckiej Europy Środkowej”, a druga – to katolicka koncepcja historiozoficzna uznająca Pragę
za stolicę cesarstwa Karola IV. Ta druga tradycja stopniowo zyskuje przewagę. Jednocześnie
zaczyna się też „wybaczać” Habsburgom. W polskiej literaturze jest stale żywotna Sienkiewiczowska tradycja polskiego państwa wielonarodowego, co najpełniej widać w esejach Jasienicy. Wydaje mi się, że zarówno Czesi, jak i Polacy zaczynają rozumieć, że narodowe państwo czeskie czy polskie nie jest dziś w stanie wytrzymać konkurencji z mocarstwami czy
zjednoczoną Europą Zachodnią. Dlatego też poszukuje się w przeszłości wzorów organizmów
ponadnarodowych, na razie niestety jeszcze z polskim czy czeskim centrum. Miejmy nadzieję, że w przyszłości obydwa narody zaakceptują ideę Zjednoczonej Europy – zjednoczonej
również z tą naszą, do tej pory pomijaną częścią kontynentu.
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A.J. – Jednym z warunków wzajemnego zbliżenia naszych narodów jest chyba odrzucenie
i przezwyciężenie istniejących własnych stereotypów. Jednym z nich jest na przykład dość
powszechne w Polsce przekonanie niemal o identyczności kultury czeskiej i niemieckiej. Co
Pan o tym sądzi?
A.M. – Kontakty kultury czeskiej i niemieckiej były rzeczywiście bardzo ścisłe, czasem aż
za bardzo. Jednocześnie kultura niemiecka była prawie zawsze tą stroną, która więcej dawała
niż brała. Ale trzeba powiedzieć, że przeważnie kultura niemiecka była tylko pośrednikiem,
przekazując Czechom to, co sama przejęła z południa i zachodu Europy. Z polską kulturą –
zwłaszcza średniowieczną – było podobnie, przy czym rolę pośrednika odgrywała często
kultura czeska. Jednak już od dziesiątków lat – co najmniej od końca XIX wieku – zależność
kultury czeskiej od niemieckich wpływów czy wzorów spadła do minimum.
Mnie najbardziej interesuje fenomen środkowoeuropejskiej symbiozy kulturalnej w latach
1890–1930, kiedy nawzajem nieprzyjazne sobie narody wytworzyły coś w rodzaju ponadnarodowej atmosfery kulturalnej. Kraków, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Zagrzeb były dla siebie
wtedy tak kulturalnie bliskie, jak nigdy wcześniej i niestety nigdy później. Więc czytam i
Węgrów, i Chorwatów, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Jeśli mi tylko starczy sił, w przyszłości chciałbym coś o tym napisać.
A.J. – Inny nasz stereotyp to opozycja: katolicka Polska – protestanckie Czechy. Czy jest
tak naprawdę?
A.M. – Zacznijmy od historii. W XIV wieku Czechy były husyckie, a Polska – katolicka;
w XVI wieku mamy Czechy protestanckie i Polskę właściwie też. W XVIII wieku rekatolicyzowano najpierw Czechy, a potem Polskę. Od tego czasu Czesi w absolutnej większości byli
katolikami, podobnie jak Polacy, ale czeski katolicyzm był i jest inny. W obliczu katolickich
Habsburgów nawet katoliccy księża czescy podkreślali husyckie (bo patriotyczne) tradycje
własnego narodu. W ciągu ostatnich lat katolicyzm jest w Czechach bardzo popularny – stał
się nawet pewną modą intelektualną. Ale zapewne i w przyszłości czeski katolicyzm będzie
inny niż polski – bardziej „protestancki”. Od końca XVIII wieku czescy protestanci tworzą
nieliczną mniejszość narodu, lecz za to mniejszość elitarną i wytrwałą. Potrzebujemy jej jak
soli. Przeraża mnie myśl, że Czesi mieliby być tylko katolikami, albo tylko protestantami.
Dobrze, że dziś między czeskimi intelektualistami katolickimi i protestanckimi istnieje daleko
posunięta zgoda. Myślę zresztą, że na szczęście dla Polaków, ani w przeszłości, ani dziś Polska nie była i nie jest tak 100% katolicka, jak to się uważa w kraju i na świecie.
A.J. – W czeskich kołach intelektualnych w kraju i zagranicą toczy się dyskusja na temat
czeskiej historii i jej wpływu na aktualny kryzys narodu czeskiego. Jaka jest Pańska opinia w
tej sprawie?
A.M. – Być może poszukiwanie istoty czeskiej historii ma sens jako ćwiczenie intelektu,
ale rezultaty, jak dotąd, są znikome. Odrzuca się tutaj poglądy Palackiego (wieczny konflikt
Czechów i Niemców czy Słowian z Germanami) oraz poglądy Masaryka (poszukiwanie idealnej religii), w zamian jednak niczego się nie proponuje. Jeśli w ogóle istnieje sens historii
(czeskiej czy innej), to jest on zapewne tak głęboko ukryty, że wysiłki kilku pokoleń czeskich
intelektualistów są całkowicie daremne. Może więc lepiej byłoby wpływać na teraźniejszość
(czyli historię przyszłych generacji) niż prowadzić uporczywe wykopaliska archeologiczne w
miejscu, w którym już od ponad stu lat nie udało się niczego znaleźć.
A.J. – Przejdźmy zatem do współczesności. Lata 60-te była dość pomyślne dla czeskiej
kultury. Jak ocenia Pan ten okres w porównaniu z ówczesną sytuacją kultury polskiej?
A.M. – Rozwój kultury czeskiej i polskiej już od dawna charakteryzuje się innymi amplitudami.
Bardzo rzadko obie kultury spotykają się w okresie szczytowych osiągnięć czy na dnie
upadku. I tak na przykład u Czechów po 1960 roku zaczęło się to, co w Polsce istniało około
roku 1956. W Polsce po 1962 roku można mówić o linii spadkowej, w Czechach natomiast
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kultura zaczyna wspinać się na szczyty. Myślę, że te różnice kolejnych faz będą się w naszych
krajach nadal powtarzać – zarówno w życiu politycznym jak i gospodarczym.
A.J. – Współczesna literatura czeska jest obecnie bardzo popularna w moim kraju. Hrabal,
Kundera, Havel i wielu innych, to nazwiska powszechnie znane. Jak pan ocenia dorobek
ostatnich lat?
A.M. – Po 1948 roku czeska literatura przeżyła dziesięć lat najgorszego upadku w całej
swej nowożytnej historii. Tragedię stanowiły nie tylko bezmyślne represje, lecz (co było
znacznie gorsze) fakt, że znaczna część pisarzy – z przekonania czy oportunizmu – przyłączyła się do tzw. „realizmu socjalistycznego”. Po 1968 roku też mamy do czynienia z represjami, choć jednak łagodniejszymi. Najważniejsze natomiast, że znakomita większość autorów uwolniła się spod wpływu autocenzury. To, co nie przedostanie się przez oficjalne sito,
krąży po kraju w odpisach, a potem przeważnie ukazuje się w wydawnictwach emigracyjnych. Rozmach czeskiej literatury zapoczątkowany po 1960 roku trwa nadal. Największym
niebezpieczeństwem nie jest już obecnie cenzura, której nikt nie traktuje poważnie, lecz grafomani: wystarczy mieć maszynę do pisania, wyprodukować jakiś tekst i puścić go w obieg i
już oto narodził się nowy „pisarz”. Jeśli wkrótce nie powstanie sprawna krytyka literacka w
„podziemiu” i na emigracji, to prócz oficjalnie drukowanej grafomanii będziemy mieli również grafomanię w „podziemiu” i na emigracji. Taki problem mają jednak i Polacy, Rosjanie i
inne narody, w których w żywiołowy sposób powstaje tzw. „literatura samizdatowa”.
A.J. – W jakich okolicznościach podjął Pan decyzję o emigracji? Czy zdecydował o tym
poinwazyjny szok, utrata nadziei czy jeszcze inne względy?
A.M. – Właściwie trudno powiedzieć, że wyemigrowałem po inwazji w sierpniu 1968 roku, ponieważ przebywałem w Niemczech Zachodnich już od 1966 roku. Po raz ostatni byłem
w Pradze w okresie Praskiej Wiosny i bezpośrednio nie przeżyłem okupacji. Po sierpniu coraz
częściej dostawałem z kraju ostrzenia, żeby nie wracać. Nie wiem, czy postąpiłem słusznie.
Oczywiście będąc na Zachodzie mogę zrobić więcej, ale skoro dziesięć milionów Czechów
potrafi żyć w kraju, więc i ja bym potrafił. Nigdy jednak nie straciłem nadziei; przecież czescy budziciele z końca XVIII wieku mieli znacznie gorsze warunki, a mimo to – niemal z
niczego – dzięki wytrwałej pracy stworzyli nowoczesny naród czeski. My tutaj na emigracji,
jak i ludzie z kraju, mamy za zadanie zachowanie ciągłości kultury. I to zadanie spełnimy.
A.J. – Wykłada Pan w Niemczech slawistykę. Jakie to uczucie? I jak znosi Pan emigrację?
A.M. – Nauczanie slawistyki w Niemczech jest znacznie łatwiejsze niż np. we Francji czy
Anglii. Niemcy bardzo się interesują Słowianami i dlatego slawistyka jest tutaj traktowana
niezwykle serio. Koledzy z innych specjalizacji zazdroszczą nam tego zainteresowania i naszych możliwości. Inna sprawa, że slawistyka to tutaj – podobnie zresztą, jak na całym świecie – głównie rusycystyka. Mówiąc konkretnie: na 100 zainteresowanych slawistyką przypada
100 rusycystów, a z tej setki 20 robi dodatkowo polonistykę, 15 – jugoslawistykę i powiedzmy 12 – bohemistykę. Pozostałe języki słowiańskie (ukrainistyka, bułgarystyka, słowacystyka
itp.) mają 2–3 zainteresowanych na 100 studentów. Jednocześnie praktyczne możliwości zatrudnienia absolwentów slawistyki coraz bardziej się kurczą. Na szczęście (?) około 90% studentów to dziewczęta, które przeważnie wychodzą za mąż i nie pracują w zawodzie.
A emigracja? Mówi się, że najtrudniejsze jest pierwsze pięćdziesiąt lat. Na razie nie mogę
tego zweryfikować, bo nie mam tak długiego doświadczenia. Ale mówiąc poważnie, emigracja nie jest żadnym miodem – zwłaszcza jeśli chodzi o sprawę psychiki, bo pod innymi
względami nie mogę narzekać.
J.A. – Dziękuję Panu za rozmowę.
Grudzień 1985
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KAREL MICHAL
(wł. Pavel Buksa; 1932–1984)

Po maturze studiował medycynę, a następnie wykonywał wiele różnych zawodów. W latach 60-tych był scenarzystą studia filmowego Barrandov i współpracownikiem miesięcznika
„Plamen”.
Wydał w kraju dwie powieści i dwa tomy opowiadań. W oficynach emigracyjnych ukazały
się trzy jego książki.
W 1968 roku wyemigrował z Czechosłowacji do Szwajcarii, gdzie w 1984 roku popełnił
samobójstwo.
W Polsce tłumaczony tylko w prasie, w latach 60-tych.
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Nie mam wyrzutów z powodu emigracji, pewnie mi brak tej słowiańskiej rzewności; jestem pragmatykiem
(Rozmowa Karela Hviždali z Karelem Michalem)
(Fragmenty)

K.H. – Jak się Panu powodzi? Jak się Pan czuje? A co sumienie? Czy czegoś Panu nie wypomina?
K.M. – Powodzi mi się dobrze. Żyję z kobietą, którą kocham i na razie jesteśmy zdrowi.
Mogę uczciwie i nieźle zarobić, nie trwoniąc zbyt wielu sił. A kiedy mam dosyć własnej porządności, mogę wyjechać na parę tygodni, pluć z własnego progu do morza i nie myć uszu.
Poza tym mamy świetnego psa. Niedźwiedzia. Lubi, gdy go pieścić.
Powodzi mi się źle. Dwie trzecie roku mieszkam w kraju, do którego mentalności, zwyczajów i języka jakoś się zaadoptowałem, ale nie zasymilowałem; przyjechałem tu przecież
mając już trzydzieści pięć lat. Wykonuję pracę, która nie jest dla mnie sensem życia i w której
trudno nie zgłupieć, bo nikt nie może mi tu zbyt często powiedzieć, że jestem baranem. Staram się to kompensować hiperkrytycyzmem wobec samego siebie i dlatego już wcale nie wierzę, że czasem jednak nie bywam baranem. Więc tak też jest źle.
Uczę łaciny, historii, a czasem i greki w porządnej, solidnej, prywatnej szwajcarskiej
szkole. Nie ma tu dzieci, z którymi nie potrafiłbym pracować i których się boję, bo piszczą,
lecz ludzie od szesnastu do dwudziestu trzech lat: przeważnie tacy, co przyjechali z innych
krajów i chcą nadrobić luki w wykształceniu, albo mieli po drodze jakiś karambol. Nikt mnie
nie instruuje, czego i jak nauczać, bo nie ma na to czasu. Zwierzchników widuję raz w roku,
kiedy idę im życzyć wesołych świąt. Nie trzymają mnie tu jedenaście lat ani z litości, ani dla
moich niebieskich oczu; to prywatna firma i na dodatek szwajcarska.
Moje sumienie czuje się tak, jak wyżej opisano. Niczego mi nie wypomina, bo nie ma powodów. Nie chcę i nie muszę czynić nic złego. Mam życie całkiem pozbawione sensu (mówi
mi to rozum, nie sumienie). Jeśli zaś ma pan na myśli wewnętrzne wyrzuty sumienia z powodu emigracji, to ich nie mam; pewnie mi brak tej słowiańskiej rzewności; jestem zwykłym
pragmatykiem.
Gdybym został w kraju i żył z pisania, jak to robiłem, pewnie trzeba by się namęczyć, żeby
nie zostać zbyt wielką kurwą, a wtedy moje sumienie itd. Nie mam zamiaru dać się kiedykolwiek ukrzyżować, ale też nie chcę krzyczeć ukrzyżuj, ukrzyżuj, kiedy tylko herold przeczyta
dekret. Pewnie i tam musiałbym zmienić zawód, więc już wolę być tu, gdzie mnie nie zauważają, jeśli ja ich nie zauważam, gdzie się mnie nikt nie czepia i całkiem nieźle płacą za pracę.
Bez wątpienia każda emigracja jest nieszczęściem, zniszczeniem znacznej części człowieka.
Powstaje jednak pytanie, czy jest to tzw. „mniejsze zło”. W moim przypadku z pewnością tak
jest.
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(...)
K.H. – Co Pan napisał albo czego Pan dokonał od czasu opuszczenia kraju?
K.M. – Od czasu opuszczenia kraju przede wszystkim starałem się i staram nie zdechnąć
na gnoju – psychicznie, moralnie itd. – ale o to starałem się już wcześniej, jak chyba każdy,
kto nie jest koprofilnym masochistą. Napisałem mało – i przedtem i potem. Piszę wolno, z
trudem i niechętnie, właściwie tylko kiedy muszę, a teraz nie muszę. Nie jestem pisarzem,
tylko autorem. Prawdziwy pisarz musi być grafomanem – złym czy dobrym – i raczej by
zdechł, niż nie napisał. Ja czasem wolałbym zdechnąć niż napisać; brak mi posłannictwa, charyzmatu, duchowej potrzeby. Ja tego nie chciałem robić; spadło to na mnie nagle jak wieść o
pięcioraczkach na dziewicę. Pewnie zresztą nie jestem jedyny. Myślę, że po ostatniej wojnie
w czeskiej kulturze powstało coś w rodzaju nadprodukcji czy rezerwy kadrowej. Wielu ludzi,
którzy w normalnych warunkach robiliby coś innego (może z lepszym skutkiem), chwyciło
się literatury jak ostatniej deski ratunku. W innej sytuacji ja byłbym pewnie adwokatem, albo
– gdyby mi nie szło – starostą powiatowym w Hradiši. To by mi się podobało i może nawet
na coś bym się przydał. Pisanie takie jak moje, to praca dla garbusów. Moje nauczycielstwo
też (nie mam tu na myśli kalectwa fizycznego). Wolę czytać niż pisać, a kiedy już nic innego
nie mogłem, starałem się przynajmniej nie oszukiwać. Nie bardzo potrafię kłamać, więc robię
to niechętnie. Nigdy nie tęsknię do pisania; dla niepowołanych to straszna harówka, a w dodatku człowiek jest w tym zawsze sam.
Tutaj, na emigracji, gdy już się trochę otrzaskałem, próbowałem założyć maleńką wytwórnię filmową – na razie komercyjną, ale jakby się udało, to można by nakręcić też jakiś porządny film. Zawsze lubiłem kino; zaczynałem już w kraju: najpierw jako statysta, jeszcze u
Martina Friča, potem jako asystent reżysera, wreszcie jako dramaturg. Robiąc kino człowiek
nie jest samotny, zawsze jest dwóch, trzech; po prostu teamwork i nie trzeba samemu taszczyć brzemiennego brzucha. No, ale nie udało się. Nie można mieć jednocześnie posady i
zaczynać rozkręcanie interesu gdzieś indziej. Wtedy bowiem w Szwajcarii nie było z filmem
najlepiej, więc próbowałem w Niemczech. Przede wszystkim jednak jestem tchórzem. Życie
to nie jest coś, co zdobywam, lecz coś, przed czym się bronię, więc bałem się wypuścić z zębów ten kawałek chleba, jaki miałem.
(...)
Wszedłem zatem w spółkę z pewnym węgierskim Żydem szukając w nim czegoś, czego
mi nie dostawało. Film zawsze robili węgierscy Żydzi. Jest to w dobrym stylu. Ale ten mój
się nie udał. Gdyby choć okradł mnie, może bym się czegoś nauczył, lecz niestety jego okradli. Okradli mi Żyda, goje parszywi! Ja właściwie nic nie straciłem, tylko parę lat pracy po
nocach, w czasie których ledwie zarobiłem na kawę, którą podczas pracy wypijałem. A on –
zresztą bardzo szarmancki człowiek – wywinął się z tego jak jaskółka, która straciła kawałeczek ogona. Miał pewność siebie, jakiej mi brakowało, więc wykupił go bogaty stryjek i (o
ironio losu!) uczynił go swoim księgowym. Wszystko pewnie dlatego, że z kraju wyniosłem,
zwyczaje i styl zinstytucjonalizowanej produkcji filmowej. Mógłbym być urzędnikiem, ale
nigdy nie przedsiębiorcą. Czyli chyba dobrze, że ostatecznie w tej szkole zostałem. Dobrze mi
tak, że mam pęcherze na nogach; czemu mi tata nie kupił butów?
A potem już miałem takie kompleksy, że powstała książka „Kraj ojczysty”, na którą miałem umowę już w Czechach (żeby mieć chociaż coś). Trochę tam dopisałem i książka wyszła.
O swojej redaktorskiej działalności w emigracyjnym wydawnictwie „Index” nawet nie
wspominam; tam nie umieliśmy się nawet wzajemnie okraść, a co dopiero kogoś innego (pamiętam maksymę Petra Chelčickiego, że handel to ostrożne złodziejstwo). Do dziś nie rozumiem, czemu nas inni nie okradli. Może o nas nie wiedzieli, albo nie byliśmy tego warci. Potem miałem umowę ze szwajcarską telewizją, ale jak Szwajcarzy przeczytali tekst, to zapłacili
mi co do grosza i natychmiast wyrzucili maszynopis. Usłyszałem, że jest to rzecz wulgarna i
cyniczna i oni nie pozwolą demoralizować swego alpejskiego narodu. Sztuka bowiem – choć
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ja nigdy nie twierdziłem, że to jest sztuką; ja miałem tylko umowę – powinna narodowi ukazywać lepszą przyszłość. Odpowiedziałem, że już skądś znam tę koncepcję, a oni na to, czy
postać, która tam jest kastratem, nie mogłaby być hermafrodytą, bo to ponoć ładniejsze.
To sprawa subiektywna. Mnie tam nie chodziło o piękno, ale to ich telewizja, nie moja.
Przerobiłem rzecz na sztukę teatralną i gdzieś na prowincji w Niemczech ma być niedługo
premiera.
Ponadto pracuję nad książką, znów po czesku, dla „Indexu”, w którym wcześniej wydałem
„Kraj ojczysty”. Müller jest wydawcą, a nie politrukiem, wie, że książkę sprzeda. Taka rzecz
kosztuje mnie dwa lata pracy, a przyniesie w efekcie ekwiwalent dwutygodniowych zarobków. Pisanie bez charyzmatu to po prostu kwestia podaży i popytu. Podaż jest spora, bo pisze
każdy, popyt zaś ogranicza się do pewnej, coraz mniejszej części emigracji. Przy moim tempie, metodzie i skłonnościach pisanie nie może mi się opłacać i próbuję jeszcze tylko dlatego,
aby nie zgłupieć. Nieważne, że nie wychodzi. Natura jest litościwa! Kto zgłupieje do końca,
sądzi, że jest mądry i to jego nagroda. Więcej o swoim pisaniu nie wiem.
K.H. – Pisze Pan po czesku?
K.M. – Piszę po czesku, o ile jeszcze potrafię. Zresztą zajmuję się prozą stylizowaną, to
jest taka specyficzna robota, gdzie wiele rzeczy uchodzi. Gdybym jednak miał napisać kryminał rozgrywający się w dzisiejszej Pradze, to pewnie wyglądałby tak, jak Józek od Nohejlów
wyobraża sobie życie w Ameryce. Po prostu każdemu emigrantowi zatrzymały się wskazówki. Jeśli o tym wie, to pół biedy.
Skoro muszę pisać po niemiecku, to nie prozę, tylko najwyżej dialog, bo go słyszę. Ale i
tak trzeba dać do przejrzenia Niemcowi. Szwajcarzy nie mówią po niemiecku, tylko im się
tak wydaje. Chyba jedynie dzięki temu mogę uczyć w szkole. W Niemczech już dawno obrzuciliby mnie zgniłymi jajami.
(...)
K.H. – Co Pan sądzi na temat oświadczenia Bohumila Hrabala, które złożył po to, by mógł
publikować? Czy uważa Pan, że tu, na Zachodzie, pisarz też może się znaleźć w takich kleszczach, a jeśli tak, to w jakich?
K.M. – Wie pan, nie można tego porównywać. Kiedy w dyktaturze autor się nie podporządkuje, „to po ptakach”. Kiedy nie zgodzi się z kimś w świecie pluralistycznym, to nie zgodzi się z jednym, a nie uniwersum. Może z tym iść do kogoś innego nie ciągnąc za sobą opinii, że mu odmówili. Piszemy jak chcemy i jak potrafimy, a nie jak nam wolno. Oczywiście,
że istnieją różne grupy światopoglądowe. Powiada się, że dramaturgię krajów niemieckiego
obszaru językowego opanowali „brechtowcy”, dla których to, co deklaratywnie i dydaktycznie nie jest lewicowe, jest złe. Ale gdyby nawet tak było, nie potrwa wiecznie, bo ludzie nie
płacą za to, żeby ich ktoś reedukował i na dodatek nudził, a nie da się do teatru odkomenderować rekrutów, którzy puszczą bąka i usną, bo jest tam ciepło i kapral nie może krzyczeć.
Co do Hrabala: nie zawsze jest autorem mojego serca, ale jest prawdziwym autorem, a nie
pismakiem. Ponadto jest dobrym człowiekiem, co niekoniecznie musi oznaczać to samo; niestety. Nigdy nie skrzywdził nikogo, chyba że samego siebie. Dlatego przez dziesiątki lat było
mu ciężko. Co podpisał, to jego sprawa. W ogóle uwielbiam te nasze komisje rehabilitacyjne,
w których zasiadają baby z rynku, które nie mogą sprzedać kapusty, bo zgniła.
K.H. – Czy chciałby Pan wrócić do Czechosłowacji? Czy potrafiłby Pan tam żyć?
K.M. – Nie. W dzisiejszych warunkach na pewno nie (gdybym chciał, to przecież nie musiałbym wcale wyjeżdżać), a potem – też raczej nie. Przede wszystkim to „potem” jest bardzo
niepewne: jak, kiedy i czy w ogóle za naszego życia, które przecież nie jest poczekalnią. Poza
tym: przesiadywałem długo w nocy w Londynie w knajpce u byłych Czechów, jeszcze legalnie, za czasów głupka Novotnego (był głupkiem, ale to właśnie było dla wszystkich dobre;
kto tego nie rozumie, nie rozumie niczego). Rozmawiałem wtedy z ludźmi, którzy w czasie
wojny latali w RAF-ie, z tymi kilkoma, którzy przeżyli. Ci z nich, którzy zaraz po wojnie
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wrócili do Czechosłowacji dostali po łbie i mogli się cieszyć, jeśli w miarę cało znów wydostali się za granicę. Kto wolał zaczekać, lepiej na tym wyszedł. Nie musiał się nikomu spowiadać, co robił na tym przeklętym zachodzie, gdy tymczasem spowiednik handlował fałszowanym miodem. Oczywiście Anglia nie przycisnęła wszystkich do swojej piersi, bo nie było
tam zbyt dużo miejsca, ale i ten najgłupszy, który już do niczego się nie nadawał, został przynajmniej inspektorem policji. Pardon. I tak to lepsze, niż dostawać na śniadanie po pysku od
adeptów Kuratorium wychowania młodzieży. To tyle o wdzięczności ojczyzny, chociaż mnie
ta ojczyzna nie ma tak bardzo być za co wdzięczna, więc może by mi się nic nie stało. Zajrzeć
tam na chwilę, to może, ale tylko raz. I na pewno nie przed emeryturą. Do tego czasu (jeśli
dożyję), chciałbym być na wysepce, na której piszę te słowa, w której się zakochałem i gdzie
jestem bardziej w domu niż gdziekolwiek indziej. Jestem sentymentalny, to prawda, ale z
umiarem. A gdybym jeszcze kiedyś napisał książkę, która mnie samemu by się podobała, to
chciałbym, żeby wyszła także w Pradze. Nie teraz, potem, jeśli będzie jakieś potem I też tylko
wtedy, gdyby ją naprawdę ktoś chciał kupić. Miałem kiedyś kolegę księgarza; w magazynie
leżały im na podłodze stosy książek wydanych tylko „w nagrodę”. Praktykanci chodzili na nie
sikać, żeby wreszcie zaczęły gnić i można je było spisać na straty. Nie znam większej hańby
dla autora.
Teraz też w emigracyjnych magazynach leżą stosy książek napisanych tam, a wydanych tu.
Czy na nie ktoś sika, tego nie wiem, ale panowie, którzy je napisali, przemawiali w imieniu
narodu – jak tamci wtedy.
My nie jesteśmy emigracją wojenną. Nie wrócimy na wawrzynach – ani własnych, ani cudzych. Każdy może wracać indywidualnie, kiedykolwiek. Ja za nim nie splunę, bo serce to
samotny myśliwy, zwłaszcza w naszej profesji. Mnie zresztą też pociesza, że gdybym wrócił i
do reszty zgłupiał, to dadzą mi nagryzmolić jakiś scenariusz, który i tak nie będzie realizowany i zarobię więcej niż normalny uczciwy człowiek. Takich subwencjonowanych inwalidów,
którzy już nie mogą pisać (o ile kiedykolwiek mogli) jest tam niezliczona ilość. Niestety, tu
nie. Nikt jednak nie może chcieć gorącego lodu.
K.H. – Czy miał Pan, albo ma nadal, sny emigracyjne?
K.M. – Miałem i mam. Kiedy już za głośno jęczałem przez sen, spytałem mądrego psychologa, który mi powiedział, że każdy ma takie sny, on też. W końcu sny zlały się w jeden.
Znajdowałem się znów w kraju, oczywiście nielegalnie, czyli bez żadnej legalnej ochrony i
chciałem jakoś dotrzeć do Pragi, w której się urodziłem. Jestem człowiekiem miasta, tam urodzonym i wychowanym, a szczur – jak wiadomo – w wypadku niebezpieczeństwa szuka sobie dziury, w której może się schować. Ale zawsze przed Chuchlą, koło tego przejazdu, coś
mi groziło, a ja chowałem się pod jezdnię, do takiej betonowej rury, skąd mnie władza wyciągała za nogi. Ja wtedy zaczynałem krzyczeć, budziłem żonę, więc nie wiem, co było dalej.
Kiedy miałem już tego dosyć, poszedłem na komendę policji, zapłaciłem dwadzieścia franków za pozwolenie na broń i kupiłem sobie trzysta pięćdziesiątkę siódemkę, które robi dziury
wielkości tunelu. Ponieważ jednak nie mogłem w nic trafić (to inna broń niż ta, jaką miałem
w wojsku), wybrałem się ponownie na komendę, skończyłem kurs i obecnie już trafiam. Teraz ten sen z Chuchlą jeszcze wraca, ale jak mnie wyciągają z rury, natychmiast strzelam, tak
jak mnie uczyli na kursie. Wtedy film się urywa, śpię dalej i nie krzyczę.
Kiedyś myślałem, że broń jest symbolem kompleksu kastracji, i tak dalej. Dziś uważam, że
broń jest symbolem broni – nic mniej i nic więcej. Kiedy robiono u nas reformy (ja nie) i
przyszli Rosjanie (do mnie też), sypiałem gdzie się dało, miałem zapchany nos i śmierdziały
mi nogi. A kiedy nie potrafiłem usnąć, bałem się. Mnie – małego Jasia – nie musi nikt uczyć
strachu. Bałem się zawsze (pewnie już od dzieciństwa), ale szybko wpadłem na to, że banie
się jest wprawdzie sprawą przykrą, ale nie tak bardzo istotną. Przecież i tak nic się nie da zrobić. Nie trzeba więc udawać, że się nie boję, bo nikt mnie nie pyta o odczucia, ale działać tak,
jakbym się nie bał. Strach to sprawa prywatna. Nie dyskutuję tu o kwestii, czy rzeczywiście
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coś mogłoby mi się stać, bo jak wiadomo z „Paragrafu 22” kapitan Yossorian był zupełnie
pewny, że wojna prowadzona jest tylko po to, aby go zabić. Zawsze byliśmy zwariowaną rodziną i mimo zawodowych tradycji lekarskich mieliśmy w domu więcej broni niż innych
sprzętów. Wychowałem się w takiej atmosferze i zawsze później, kiedy coś śmierdziało, a ja
nie miałem niczego pod ręką, to czułem się jak niekompletnie ubrany. W 1968 roku śmierdziało, ja zaś połknąłem żabę. Pierwszy i ostatni raz połknąłem żabę pana prezydenta i rządu,
którzy mówili, że mamy chodzić nieuzbrojeni, że powinniśmy się dać zabić jak barany, że
ojczyzna domaga się, abyśmy nikomu niepotrzebnie nie sprawiali kłopotów. I chociaż już
wtedy wiedziałem, co to za pan prezydent i co za rząd, to podporządkowałem się z powodu
irracjonalnej lojalności, czy może pragnienia bycia lojalnym, bo już tak dawno nic podobnego
się w tym kraju nie zdarzyło. Ale już tego nigdy nie zrobię. Nigdy w życiu nie strzelałem do
człowieka, ani do zwierzęcia i nie chciałbym tego robić, lecz gdyby ktoś choćby tylko z odległości starał się wyrządzić mi krzywdę, albo osobie, na której mi zależy, to nie tylko bez zastanowienia strzelę i trafię, a potem jeszcze kilka razy, ale czymś ostrym poderżnę mu żyły i
przegryzę gardło. Ani się za to nie wstydzę, ani nie jestem z tego dumny. To pewnie sprawa
koncepcji. Ja jej nie tworzyłem; powstała sama. Większość emigrantów ma broń i jest skłonna
jej użyć. Hitler mógł zabić sześć milionów Żydów tylko dlatego, że się nie bronili i połknęli
różnokolorową żabę. Dziś wiedzą to również Żydzi i niech tylko ktoś spróbuje pędzić ich do
gazu, większość przyjaciół moich rodziców to byli Żydzi, także w czasie wojny, a ponieważ
nie ukradliśmy im perskich dywanów (jak to było w zwyczaju), więc mogę powiedzieć, że
wszyscy byli uzbrojeni. Żaden jednak nie wystrzelił. Szli jak barany, kiedy przyszła na nich
kolej, bo przecież w innym wypadku musiałby się do nich fatygować policjant – biedaczysko
i mogliby komuś sprawić kłopot, czego dobrze wychowani ludzie nie robią, bo to nie wypada.
Jeśli odliczymy kobiety i dzieci oraz biednych Żydów, którzy nie mieli nawet na pistolet, to i
tak pozostaje ponad półtora miliona ludzi. Gdyby każdy z nich zastrzelił jednego gliniarza (a
przecież można i więcej), to Hitler mógłby pakować manatki. Gestapo nie miało półtora miliona ludzi, wliczając w to nawet Gwardię Hlinkowską i inne ochotnicze formacje (a nie były
to zbyt waleczne siły). Właściwie każdy aparat przemocy wykorzystuje tchórzliwych facetów.
Bolszewicy też nie oszczędzali żadnego z tych, którzy chcieli tylko uciec. Z Litwy, Łotwy,
Estonii, Ukrainy, Rusi Zakarpackiej, Besarabii itp. Nigdy. Zostawili tylko tych, którzy potrafili się skutecznie bronić.
Może to obsesja, nie wiem. Ale od tego czasu nie jęczę przez sen, nawet jeśli mi się coś
śni.
K.H. – Tutaj pozwolę sobie Panu zaoponować. Jak wiadomo już w czasach Aleksandra
Wielkiego okupanci wpadli na pomysł, że na zajętych terenach najlepiej czarną robotę pozostawić miejscowym lojalnym obywatelom. W Czechach też nad deportacją Żydów czuwali
czescy policjanci, a nie kilku esesmanów. A niedawno dowiedziałem się z pamiętników Oty
Hromádki, że w czasie okupacji nawet kat w więzieniu na Pankracu był Czechem, nie miał
tylko prawa wykonywania egzekucji Niemców. W tym celu specjalnie przyjeżdżał pewien
Niemiec z Austrii...
K.M. – Ci, co wsadzają ludzi do pudła dzielą się na dwa rodzaje: takich, którzy robią to
chętnie, i takich, którzy robią to niechętnie. Pierwszym można to najlepiej obrzydzić, kiedy
spotka ich przy pracy coś nieprzyjemnego. Są to bowiem elementy z dołów społecznych i
odznaczają się bardziej okrucieństwem niż odwagą. Ci drudzy, to urzędnicy, przejęci (przynajmniej na początku) z poprzedniego reżimu i szukający tylko pretekstu, aby w tym wszystkim nie brać udziału. Ci czescy policjanci z czasów wojny byli niemal bez wyjątku bardzo
porządnymi ludźmi, wyszkolonymi i dowodzonymi też przez porządnych ludzi. Opór byłby
dla nich impulsem do dyskusji nad tym, co policjant powinien, a czego nie. I nic by im się nie
stało. Duńska policja odmówiła, holenderska też. Na rozwiązanie całego aparatu policyjnego
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nie może sobie pozwolić żaden reżim. A zresztą, gdyby mi chodziło o własną głowę, to nie
wiem, czemu miałbym oszczędzać tego, kto mnie nie oszczędza, tylko dlatego, że to mój rodak.
Miejmy nadzieję, że chodzi tu o akademicką dyskusję, choć policja szwajcarska pewnie
musiałaby stracić najpierw paru zabitych, nim by to zrozumiała. Nie dać się szlachtować jak
barany, to jeden z elementów, ale przede wszystkim warunek praw człowieka. Po obydwu
stronach.
(...)
K.H. – Pańska książka „Straszydła na dzień powszedni” oczarowała nas kiedyś niezwykłą
fantazją i jeżeli wolno mi tak powiedzieć, był Pan dla mojego pokolenia przykładem pięknego
niezależnego szajbusa. Potem wyjechał Pan na Zachód i pracował Pan podobno najpierw jako
policjant, a potem jako nauczyciel, czyli w zawodach, w których wymagane jest posłuszeństwo, dyscyplina...
K.M. – Nie wiem, jakie jest pańskie pokolenie i czy je pan reprezentuje. Jeśli tak, popełniliście zbiorową pomyłkę. Nie byłem „pięknym niezależnym szajbusem”, ani nie mogłem być,
co nie tak trudno zrozumieć. Piękno to rzecz gustu (albo złego gustu) i chociaż ma pan pewnie na myśli piękno etyczne, to o tym też nie potrafię wiele powiedzieć.
Szajbusem byłem i zostałem nim, ale to nie jest zaleta, lecz tylko krótsza noga, choć nawet
tego nie jestem całkowicie pewny. Jeżeli odliczymy przypadki kwalifikujące się do oddziałów
zamkniętych, to pozostają wariaci nie medyczni, lecz socjologiczni, tzn. niezdolni do całkowitej i pełnej adaptacji. Tych jest też kilka rodzajów: od typów aspołecznych do takich, którzy nie chcą nosić obroży z dzwoneczkiem, bo gdyby ją nosili zwariują naprawdę. Jeśli przykładem normalności jest pierdzioch, to niepierdzioch jest wariatem. To kwestia nazewnictwa.
Świadome i celowe epatowanie pierdziochów nigdy nie było moim hobby, bo pierdziochowie
pieką chleb, roznoszą pocztę, uczą w szkołach i mają trudne życie starając się upodobnić do
innych pierdziochów, którzy z kolei próbują być tacy, jak ci pierwsi, więc też nie mają lżej.
Pierdzioch przeważnie nie cieszy się z tego, że jest pierdziochem. Jego agresywność rodzi się
z niepewności, gdzie się wpisać, żeby był normalnym. Musi to zrobić, aby się poczuć częścią
czegoś i aby się nie bał, że jest wariatem. Niechęć, czy niezdolność do wpisania się w układ
powoduje u pierdziochów taniec św. Wita. Zwłaszcza zaś jeśli chodzi o osobę nie wpisaną,
ale obdarzoną insygniami, które są dla pierdziocha święte; przecież w przeciwnym wypadku
rozsypałby się jego świat. Pierdzioch nie jest więc wrogiem, lecz biedną istotą. Lepiej go unikać, wyminąć.
Mój chrzestny, pan doktor Řehák, był chyba takim szajbusem, jakiego ma pan na myśli.
Syn szewca, bez protekcji, został obwodowym lekarzem w Górach Kaszperskich, na kresach
Austro-Węgier, gdzie nikt dobrowolnie nie chciał jechać. Zasłynął tam dzięki historii z panią
burmistrzową. Dama ta cierpiała na zatwardzenie, a doktor Řehák zaordynował jej krople,
dwa razy dziennie na kostkę cukru. Następnego dnia był bal maskowy urządzony przez organizację „Sokoła”. W kulminacyjnym momencie doktor przypomniał sobie i z balkonu zakrzyknął na cały głos: Jak tam, pani burmistrzowa? Sramy, sramy?”. Nie był pijany, bo należał do „Sokoła” i wcale nie chciał wywołać skandalu. Po prostu brakowało mu jakiejś śrubki.
Ale monarchia była wielka i pan doktor Řehák mógł się przenieść do południowej Dalmacji.
Nie wiem, co tam wymyślił, ale można się wszystkiego spodziewać, bo bardzo szybko uczył
się języków. Wkrótce został lekarzem okrętowym w Chinach. Chińczycy to cierpliwy naród.
Po wojnie – tej pierwszej – stwierdzono nagle, że z naszych ziomków jedyny doktor Řehák
zwiedził taki kawał świata; ojczulek Masaryk uściskał mu prawicę i mianował go dyrektorem
Państwowego Urzędu Emigracyjnego w Svatobořicach. Tam już pan doktor Řehák nie prowokował skandali, bo go każdy znał; był tam dobrym dyrektorem, potrafił odróżnić złamanie
piszczeli od gorączki połogowej. Zmarł powszechnie szanowany i ma grób na cmentarzu na
Vinohradach. Z pomnikiem. Nie zaadaptował się, bo nie potrafił; to rzeczywistość się zaadaptowała. No, to tyle o szajbusach.
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(...)
K.H. – A jak to było z Pańskim policjantowaniem?
K.M. – Do pudła nikogo nie prowadzałem. Byłem raczej kimś w rodzaju nocnego strażnika; noc w noc w całym rewirze Mutenz (z przyległościami), z motorowerem, na zamarzniętych drogach. Raz sobie porządnie stłukłem gębę, bo upadłem na oblodzonych torach. Była
wtedy niezła zima, nawet jak na miejscowe warunki. Rano beształem dozorców, żeby posypywali chodniki. To była jedyna rozrywka. Na baczność stawać przed nikim nie musiałem.
Kiedy wieczorem schodziliśmy się w dyrekcji i wywoływano rewirami, na próżno domagano
się, aby mówiąc „obecny” wyjmować przynajmniej peta z ust, bo trudno było rozumieć. Czasem natomiast ktoś w strasznym dialekcie bełkotał, że strażnik Struebli nie mógł przyjść, bo
żona rodzi, więc przysyła w zastępstwie wujka. Pozdrawiano się słowami „szczęść Boże”
albo przez zdjęcie czapki, młodsi salutowali, ale jeśli ktoś odwrócił się plecami lub powiedział „pocałuj mnie w dupę”, to też było dobrze. Dyrektor policji, pan doktor Aebi, dobrze
wiedział, jaka to fatalna i niebezpieczna praca, do której trudno znaleźć ludzi, bo sam też zaczynał tak jak ja. Wielu ludzi zarabiało w ten sposób na życie, pomiędzy napisaniem a obroną
pracy doktorskiej (jeżeli oczywiście mieli dobre warunki fizyczne), bo nieźle tam płacili i
właściwie każdy był sobie dowódcą. Inspektorów mieliśmy czterech (łącznie z nadinspektorami) – podtatusiałych stryjków, którzy przez lata pracy dorobili się reumatyzmu (prędzej czy
później czekało to każdego). W ciągu trzech miesięcy służby widziałem tylko raz inspektora
w nocy. Czekał na mnie w czasie zadymki na rogu pod latarnią jak Lili Marlen i chrypiał, że
gdzieś w rewirze jest kasiarz, ale żebym się do tego nie mieszał, bo policja kryminalna sama
go złapie; że mógłby może strzelać i pewnie to Ausländer (byliśmy rejonem nadgranicznym).
Moja żona w tym czasie sprzedawała po domach patentowane garnki, a potem była szatniarką
w barze (albo odwrotnie, już sama nie pamięta). Nawet ksenofobiczni Szwajcarzy szanują nas
za to, że nie przyjechaliśmy, aby żebrać.
Piszę o tym nie do rocznika policyjnego, ale z tego względu, że wielu nadętych bubków,
którzy w kraju należeli do partii albo z łaskawą pomocą policji udawali przynajmniej bezpartyjnych bolszewików, również na emigracji traktuje siebie jako miarę wszechrzeczy. Zapomnieli już pewnie, jak skamleli tu i błagali o siedemnaście zapomóg naraz, łącznie ze stypendium dla mormonów, zamiast przyjąć pracę, jaka była. Oni jednak byli równiejsi. Albo jak
ich baby wyrywały sobie swetry „po państwu” zamiast zarobić na nowe, co nie było takie
trudne. A jak już wszystko było rozdane, przehandlowali dumę narodową za parę groszy dodatkowych zarobków. Małe Czechy, wielka gęba. Niechętnie o tym mówię, nie jestem lepszym bratem Jezusa Chrystusa, ale najwięcej gadają o honorze ci, którzy go wcale nie mają.
To aż banalne, jak bardzo prawdziwe. Pewien taki pan, który niedawno starał się o wolną
posadę na uniwersytecie, przyszedł w noc wigilijną do mojej żony, w czasie, kiedy ja byłem
na obchodzie rewiru (życie jest zawsze tak banalne, że nawet nie da się opisać w książce),
wszystko zjadł i wypił, a potem ją spytał, kiedy już wreszcie się rozbierze i zatańczy nago.
Nie wiem, czy żona żałuje, że nie zatańczyła, ale do dziś nie może sobie darować, że mu nie
dała mocniej po gębie. Dziś oczywiście ten pan jest chodzącym honorem i jak to przeczyta,
pewnie się zgorszy, że ktoś się u nas tak źle zachował...
Wielu ma też złą pamięć co do swych zawodów w kraju. Reżyserów, dramaturgów, naukowców czy czołowych dziennikarzy emigracja miała więcej niż kiedykolwiek posiadały
całe Czechy wraz z okolicami. Czasami wierzę, że oni już naprawdę nie pamiętają. Pewna
pani, która tu uchodzi za eksperta od języka, powiedziała mi kiedyś: „pamiętasz, jak w kraju
przekładałam?”. Wszyscy pamiętają. Przekładała w magazynie artykułów biurowych, z półki
na półkę.
Ja pochodzę z Żiżkowa; tam przed wojną było siedlisko rosyjskiej emigracji, bo to była tania dzielnica. Wszyscy tam byli pułkownikami gwardii, a Ci, którzy za cara przechodzili dopiero mutację – przynajmniej inżynierami. Bumagi sgorieły. W pracy ich nikt nie widział, bo
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walczyli z czerwoną hydrą. Mój tata leczył im za darmo wyniesioną z tej walki rzeżączkę, ale
odmawiał wypłacenia zaliczki na nową. Bardzo ich to denerwowało; właściwie obrażało,
więc przynajmniej pozwalali, aby mama wstawiała im protezy (też za darmo), bo czerwona
hydra już od dzieciństwa nie pozwalała im myć gęby.
Zresztą, tak bardzo by mi na tym nie zależało, wszak każdy Czeszek chce mieć swój orzeszek (podobnie jak każdy Szwajcareczek, Szwedzik i inny), ale czasem już tego za wiele.
Kiedy normalny emigrant – ślusarz albo blacharz – kupi tu sobie elegancką limuzynę i śnieżnobiały smoking, jest wprawdzie śmieszny, jak każdy parweniusz, ale nie bardziej śmieszny,
niż turecki zamiatacz ulic w kraciastej marynarce. Gdyby wszystko było w porządku, mógłby
to mieć i w kraju. Kiedy jednak karci go i poucza patriotycznie emigrant, który sam też ma
limuzynę, lecz nie za blacharstwo, tylko za gadanie – jak to w kraju cierpiał w ministerstwie,
bo musiał mówić „cześć pracy”; ten emigrant, który ma nie swój orzeszek, lecz obcy – to po
prostu chce się rzygać. Ktoś mógłby pomyśleć, że są z jednej strony ci źli, przyziemni, ekonomiczni emigranci, którzy tylko pracują i żyją według własnego gustu, a z drugiej ci szlachetni, wspaniali i przede wszystkim – bezinteresowni. Kto im da, pojedzie na złotym koniu
do nieba, kto nie – pojedzie do piekła na parszywej świni, albowiem jest agentem NKWD. A
ponieważ na razie niestety nie mamy jeszcze naszych narodowych komisji rehabilitacyjnych
(choć pewnie w ukryciu nad tym się pracuje), więc przynajmniej śle się donosik do miejscowych, władz. Powodzenia!
K.H. – Dlaczego pisze Pan pod pseudonimem?
K.M. – Pisałem. Dlatego, że zadebiutowałem pod pseudonimem. Kiedy ktoś produkuje
prezerwatywy „Primeros”, nie musi się wcale nazywać Primeros, nazwy jednak nie zmieni;
nie tyle ze względów ambicjonalnych, ile handlowych. Kiedy napisałem pierwsze opowiadanie byłem gryzipiórkiem w zarządzie dróg państwowych; wcześniej pracowałem w tej samej
firmie, ale łopatą. Posada gryzipiórka bardzo mi się podobała i chciałem ją utrzymać, bo to
przyjemniejsze niż machanie łopatą (niech pan sobie nie da wmówić, że jest inaczej). Bałem
się jednak, że mogą mnie wyrzucić, bo jak wcześnie mówiłem, jestem tchórzem. Więc koledzy z redakcji pisma „Plamen” znaleźli mi w książce telefonicznej neutralne nazwisko i tak
już zostało.
Ale już mi na tym zbytnio nie zależy. Kiedy jeszcze cierpiałem w praskich kawiarniach,
pewien podrzędny współcierpiętnik (kolaborant już od czasów Białej Góry, do dziś w służbie
czynnej) obsrał w prasie starszego pana, który był na tyle rozumny, że uciekł zaraz po Lutym
1948 roku. „Do niewidzenia, były czeski pisarzu!” Dosyć to zaszokowało nawet otrzaskanych
chłopaków. Nie wiem, czy i mnie tak wspominał, ale w moim przypadku byłaby to prawda.
Wyobrażenia i rzeczywistość przeważnie kłócą się ze sobą. Rzadko jednak korygujemy rzeczywistość, przeważnie natomiast – wyobrażenia.
Lipiec 1980
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ADOLF MÜLLER
(ur. 1929 r.)

Po maturze studiował prawo na Uniwersytecie Karola w Pradze, a następnie pracował w
Instytucie Stosunków Międzynarodowych.
Publikował szereg prac politologicznych i publicystycznych. W 1966 roku pozostał w
RFN. Mieszka obecnie w Kolonii i od 1971 roku kieruje wydawnictwem „Index”.
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Stoję na dwóch odpływających od siebie krach
(Rozmowa z Adolfem Müllerem)

A.J. – Opuścił Pan Czechosłowację w 1968 roku. Czym Pan się zajmował w kraju?
A.M. – Byłem politologiem i pracowałem w Instytucie Stosunków Międzynarodowych.
Specjalizowałem się w problematyce zachodnioeuropejskiej i wiosną 1968 roku wyjechałem
na stypendium Fundacji Humboldta do Niemiec Zachodnich – do Bonn. Znalazłem się więc
legalnie na Zachodzie jeszcze przed 21 sierpnia 1968 roku. Oczywiście wtedy w kraju działo
się tyle rzeczy, że często tam jeździłem.
A.J. – A kiedy definitywnie zdecydował się Pan pozostać na Zachodzie i jakie były powody tej decyzji?
A.M. – Trwało dość długo, nim podjąłem ostateczną decyzję. Nie miałem już wtedy zbyt
wielkich nadziei na kontynuowanie w kraju procesu reform, lecz mimo to chciałem wracać.
Latem 1969 roku w Alpach odbywało się jakieś sympozjum, na które przyjechali m.in. przyjaciele z kraju. Ja zjawiłem się z całym swoim bagażem, bo stwierdziłem, że tam właśnie podejmę decyzję. Po rozmowach z przyjaciółmi postanowiłem zostać, m.in. dlatego, że w kraju
już nie znalazłbym pracy. W lutym 1969 r. zostałem bowiem wyrzucony z Instytutu i nie mogłem znaleźć innego miejsca. Była to „kara” za książkę „Viva Dubček” – chyba jedną z
pierwszych publikacji poinwazyjnych (ukazała się we wrześniu 1968 r.). Książka ta składała
się z trzech części i oprócz mojego tekstu zatytułowanego „Analizy” znalazł się tam m.in.
literacki tekst Heinricha Bölla.
Nie żałuję podjętej wtedy decyzji, bo jestem przekonany, że nie mógłbym w Czechach nic
robić.
A.J. – W latach 1970–72 był Pan przewodniczącym rady redakcyjnej pisma „Text”. Co to
było za pismo?
A.M. – Wie pan, trzeba to pytanie rozdzielić na dwie części: czym miało być pismo i czym
rzeczywiście było. Stworzyliśmy je pragnąc kontynuować wspaniałą tradycję „Literárnich
novin”, choć żaden z członków redakcji „Textu” nie należał do zespołu „Literárek”. W rzeczywistości jednak nie udało nam się osiągnąć tego poziomu, mieliśmy też innych autorów,
lecz mimo wszystko stworzyliśmy pismo unikalne – zawierało bowiem teksty autorów zarówno z kraju jak i z emigracji, o bardzo różnej skali poglądów. Późniejsze pisma wyraźnie
już reprezentowały określone poglądy polityczne: lewica, prawica, czerwoni, zieloni itp. Dodam jeszcze, że był to miesięcznik z redakcją w Monachium i że największą część pracy wykonywał Slava Volný – to było właściwie jego „dziecko”.
A.J. – Jest Pan współzałożycielem emigracyjnego wydawnictwa „Index”. Skąd Panu przyszedł do głowy taki pomysł?
A.M. – To nie był jakiś wyjątkowy pomysł, ponieważ w tym samym czasie niezależnie od
siebie wpadło na niego kilka osób. Po prostu uświadomiliśmy sobie, że postępy „normaliza172

cji” i likwidacja życia literackiego w kraju stanowią poważne zagrożenie dla czeskiej kultury i
fakt ten stawia przed emigracją nowe zadania. Pisma przestały już wystarczać, trzeba więc
było pomyśleć o wydawaniu książek. Przypuszczaliśmy ponadto – jak się okazało, częściowo
słusznie – że szok spowodowany 1968 rokiem może spowodować pojawienie się wielu ważnych książek, zarówno z dziedziny literatury pięknej, jak też eseistyki i publicystyki.
Pamiętam zabawne zdarzenia z tego czasu. Zwróciliśmy się do Josefa Škvoreckiego z
prośbą o udostępnienie nam powieści „Batalion czołgów”, którą chcieliśmy wydać jako
pierwszą pozycję naszej oficyny. Zamiast spodziewanego maszynopisu dostaliśmy odpowiedź, że „Batalion czołgów” jest już właśnie w druku i ukaże się jako pierwsza pozycja wydawnictwa „Sixty-Eight Publishers”, które Škvorecký założył wspólnie z żoną, Zdeną Salivarovą. Trzeba więc było zacząć od innej książki.
A.J. – Czy może pan zdradzić tajemnicę, w jaki sposób zorganizowana jest praca wydawnictwa?
A.M. – Wie pan, nie chcę przesadzać, dlatego wolałbym nie używać słowa „zorganizowana”. Praktycznie bowiem istniejemy trochę na wariackich papierach. W Niemczech nie ma
właściwie mniejszości narodowych, wobec tego nie można liczyć na dotacje na rozwój tzw.
„kultur etnicznych”. Spróbowaliśmy wprawdzie raz uzyskać pomoc finansową od tutejszych
władz, ale było z tym tyle kłopotów, że już nigdy więcej nie chcemy czegoś takiego robić.
Chodziło wtedy o książkę Jana Beneša i długo musieliśmy przekonywać urzędników, że to
nie ten Beneš. A w końcu i tak trzeba było zwrócić tę dotację, ponieważ nie wiedzieliśmy, że
niemieckie pieniądze trzeba wydać na terenie Niemiec, my zaś drukowaliśmy tę książkę w
Szwajcarii, bo było taniej.
Ogólnie mówiąc jest nam ciężko, ponieważ niestety maleje ilość czeskich emigrantów kupujących nasze książki. Jest to spowodowane trudnościami finansowymi emigracji lub częściową asymilacją w nowych, zagranicznych środowiskach. A nasze książki – ponieważ wydawane w stosunkowo małych nakładach – są niestety dość drogie.
Wracając jednak do „organizacji” pracy, to praktycznie wszystko od początku robiliśmy
we dwóch – z kolegą Utitzem. Trzeba być jednocześnie recenzentem, redaktorem, a często i
korektorem. No, ale jakoś nam się udaje istnieć – i to już od przeszło dziesięciu lat, w ciągu
których opublikowaliśmy około 110 tytułów – przede wszystkim autorów krajowych, ale też
emigracyjnych: proza, eseistyka, trochę poezji (niewiele, bo w tym specjalizuje się inna oficyna), książki naukowe i popularno-naukowe, a nawet literatura dziecięca.
A.J. – A co z przekładami? Wiem, że w „Indexie” ukazał się po czesku wybór tekstów
Leszka Kołakowskiego oraz „Mała apokalipsa” i „Kompleks polski” Tadeusza Konwickiego.
Czy to wyjątki?
A.M. – No, niezupełnie. Oczywiście nastawiamy się głównie na teksty autorów czeskich i
słowackich, ale staramy się w ciągu roku wydać przynajmniej jeden przekład. Oprócz wspomnianych przez pana polskich autorów publikowaliśmy m.in. György Konrada, Vasilija Grosmana, Orwella, Sołżenicyna i kilku innych. W przygotowaniu natomiast znajduje się wybór
poezji Czesława Miłosza. Początkowo interesowaliśmy się tylko autorami „z tamtej strony”,
ale dzięki współpracy z czasopismem „150 000 słów” możemy wydawać również książki
autorów zachodnich, które nie mogłyby ukazać się w kraju.
Chciałbym tu jeszcze dodać, że bardzo dla nas ważna jest współpraca z pismami „Listy” i
„Svědectvi” oraz z Fundacją Karty 77, z którymi wspólnie wydaliśmy kilka publikacji. Np.
wspomnienia Jaroslava Seiferta „Všecký krásy svĕta” ukazały się w kooprodukcji „Indexu”,
„Sixty-Eight Publishers” oraz Fundacji Karty 77.
A.J. – Wiem, że „Index” – jako jedyna czeska oficyna emigracyjna – wydaje też książki
słowackie.
A.M. – To za dużo powiedziane. Wydaliśmy teraz „Pisačký” Dominika Tatarki, a przygotowujemy książkę Milana Simečki juniora, ale to dopiero pierwsze kroki. Trochę się obawia-
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my „klapy” finansowej, ponieważ zupełnie nie mamy rozeznania wśród emigracji słowackiej,
trzeba jednak spróbować, bo choć wielu Słowaków czyta po czesku (znacznie więcej niż Czechów po słowacku), to jednak z całą pewnością lepiej przeczytać własnego autora we własnym języku.
A.J. – Co Pan – jako czeski wydawca – sądzi o współczesnej literaturze czeskiej?
A.M. – Wie pan, mam stale pewien niedosyt. Oczywiście powstało sporo książek dobrych
i bardzo dobrych, ale brakuje mi arcydzieła. Mówię naturalnie o literaturze niezależnej, bo to
co oficjalnie wychodzi w kraju, nie jest warte specjalnej uwagi. Być może moje marzenia o
arcydziełach powstałych pod wpływem wydarzeń Praskiej Wiosny były naiwne, lecz stale
jeszcze na nie czekam. Nie chciałbym natomiast wystawiać indywidualnych cenzurek.
A.J. – Czy nosi się Pan z zamiarem wydawania czeskich książek po niemiecku?
A.M. – Wiele o tym myślałem i pewnie byłoby warto, bo mam wrażenie, że tutaj tłumaczy
się zbyt mało czeskiej literatury, ale to skomplikowana sprawa. Może kiedyś w przyszłości...
Na razie planujemy natomiast wydawanie tzw. „Literatury Böhmisch”, tzn. autorów żyjących kiedyś w Czechach (przeważnie w Pradze), a piszących po niemiecku. Przygotowuje to
Jiři Gruša i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie.
A.J. – Jakie były echa Nagrody Nobla dla Seiferta? Czy w Niemczech tym się interesowano?
A.M. – Tak, ale w bardzo powierzchowny sposób (niestety dość typowy dla Zachodu), to
znaczy: najpierw w ogóle nic o nim nie wiedziano, potem był wielki hałas i wszyscy go „odkrywali”, a tydzień później – znów cisza. Po przyznaniu Nagrody Nobla dzwonili do nas niemal wszyscy wydawcy z prośbą o udostępnienie praw autorskich Seiferta, kiedy zaś pytaliśmy, co by ich interesowało, odpowiadali, że wszystko jedno, cokolwiek. Potem telefony się
skończyły i w rezultacie wyszła bodaj jedna, cieniutka książeczka z pospiesznie robionymi,
kiepskimi przekładami. To dobry przykład zainteresowania czeską literaturą w Niemczech.
A.J. – Zbliżamy się do końca rozmowy, może więc powie Pan coś optymistycznego?
A.M. – Ja stale jestem optymistą i skoro nadal, mimo wszystko, udaje nam się jakoś istnieć
i wydawać te kilkanaście książek rocznie, skoro nadal są rodacy, którzy je kupią i w ten sposób pomogą nam finansowo – to chyba nie jest źle.
A.J. – Całkiem na koniec bardzo prywatne pytanie. Czy praca w wydawnictwie jest w stanie zapewnić Panu materialne podstawy egzystencji?
A.M. – Oczywiście, że nie. Na książkach wydawanych na emigracji nie zarabia się. Żeby
utrzymać się przy życiu muszę prowadzić zajęcia w Wyższej Szkole Społecznej w Münster,
co jest zajęciem niewdzięcznym i niestety zajmuje mi coraz więcej czasu, który chciałbym
poświęcić wydawnictwu. Jak więc pan widzi, stoję na dwóch krach, które się od siebie oddalają.
A.J. – Dziękuję za rozmowę.
Luty 1985
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ANASTÁZ OPASEK
(wł. Jan Opasek, ur. 1913 r.)

Po maturze wstąpił do zakonu benedyktynów. Następnie studiował teologię w Pradze i
Rzymie. W 1938 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1947 roku został opatem klasztoru
brzevnovskiego w Pradze. Aresztowany w 1948 roku został skazany na dożywocie za „szpiegostwo na rzecz Watykanu”. Amnestiowany w 1960 r., lecz pozbawiono go prawa do wykonywania funkcji kapłańskich i od 1967 roku pracował jako robotnik budowlany. Zrehabilitowany w 1969 roku i w tym samym roku wyemigrował z kraju.
Wszystkie jego tomiki poetyckie ukazały się już na emigracji.
Obecnie mieszka w benedyktyńskim opactwie w Rohr (RFN).
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Wszędzie jest ziemia Pana
(Rozmowa z Anastázym Opaskiem)

A.J. – Spędził Ojciec ponad 10 lat w więzieniu, skazany początkowo na dożywocie, za
„zdradę ojczyzny i szpiegostwo na rzecz Watykanu”. Zapewne niechętnie wspomina Ojciec
ten okres (wcale się temu nie dziwię), czy jednak mógłbym poprosić o kilka refleksji dla polskiego czytelnika?
A.O. – Jeszcze przed końcem wojny miałem jakieś intuicyjne przeczucie, że jeśli partia
komunistyczna obejmie władzę, to nastąpi straszny pogrom narodu, a zwłaszcza Kościoła.
Mówiłem o tym wielokrotnie w moich kazaniach w klasztorze na Břevnovie w Pradze – m.in.
na Sylwestra 1947 roku. Nie wszyscy wierni przyjmowali moje ostrzeżenia, ale przyznam, że
nawet ja sam nie przypuszczałem, iż pogrom jest tak blisko. A przecież nie tylko Pismo, lecz
również m.in. francuscy pisarze Bloy i Bernanos (których czytałam już jako gimnazjalista)
zapowiadali nadejście apokalipsy. Ja zawsze traktowałem to poważnie.
Potem, w więzieniu, zupełnie nie wiedziałem, jak długo to wszystko może potrwać. Absurdalny był i wyrok, i jego uzasadnienie, i te lata pozbawienia wolności. A jeszcze wcześniej
– w areszcie śledczym tortury psychiczne i fizyczne. I taki nieludzki sposób życia, choć wokół mnie byli sami niewinni. Bez wiary w Boską sprawiedliwość trudno byłoby to wszystko
wytrzymać. Ale w najgorszych chwilach myślałem zawsze o tym, że założyciel mojego
opactwa i główny patron Polski – Św. Wojciech – pragnął męczeńskiej śmierci i ją otrzymał.
To zawsze dodawało mi otuchy. Śmierć przeszła koło mnie bardzo blisko, lecz zawsze wierzyłem, że wyjdę z tego cało. A przecież wielu księży skazanych na krótsze kary nie przeżyło
więzienia. Z mojej najbliższej rodziny żyła wtedy tylko matka; ona również pomagała mi
swoją modlitwą i wiarą w szczęśliwy powrót. Bóg nas wysłuchał. Zostałem zwolniony w
1960 roku i matka mogła się jeszcze przez kilka lat mną nacieszyć.
A.J. – Dziesięć lat spędzonych w więzieniu to strasznie dużo, zwłaszcza kiedy człowiek
jest niewinny. To bardzo trudna próba miłości do Boga i do człowieka. Proszę wybaczyć tak
intymne pytanie, ale czy nigdy przez te lata nie ogarniały Ojca wątpliwości?
A.O. – Częściowo odpowiedziałem na to już przy poprzednim pytaniu. Teraz mogę jeszcze
dodać, że nigdy nie straciłem wiary w nadejście lepszych czasów (choć one właściwie jeszcze
do tej pory nie nadeszły), że lata więzienia uznałem za wielką próbę dla mnie i dla kilkuset
innych więzionych księży. Kościół stale w różnych miejscach świata poddawany jest takim
egzaminom, a jak się dziś okazuje, w Czechosłowacji Kościół wytrzymał taką próbę. Były to
dla mnie także lata pokuty – wszystkie cierpienia stanowiły mój prywatny czyściec. Ale jednocześnie dzięki tym bolesnym czasom mogłem – w myśleniu i działaniu – bardziej zbliżyć
się do każdego człowieka, co dla duchownego z hierarchii kościelnej nie zawsze jest rzeczą
łatwą.
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A.J. – Jak Ojciec ocenia lata 60-te z punktu widzenia swobody działania kościoła katolickiego w Czechosłowacji?
A.O. – To było kilka lat oddechu i większych możliwości działania, ale pochodzące z 1949
roku stalinowskie zasady prawne określające status wszystkich kościołów pozostały bez
zmian. Te zasady obowiązują do dziś i są wyjątkowe nawet w porównaniu z innymi krajami
socjalistycznymi. Pewne złagodzenie kursu dało się odczuć jeszcze przed 1968 rokiem. Złagodzono wtedy np. numerus clausus dla studiów teologii, więc z powodu ogromnej ilości
chętnych trzeba znów było otworzyć seminarium w Ołomuńcu (niestety tylko na 5 lat, bo po
inwazji znów zostało zlikwidowane). Wielu lekarzy, nauczycieli, naukowców, inżynierów czy
urzędników odnalazło w sobie wtedy powołanie do życia duchownego. W okresie Praskiej
Wiosny wszystko to jeszcze bardziej się nasiliło. Można było bez przeszkód posyłać dzieci na
lekcje religii i ilość uczniów wzrosła o ponad 100%.
W 1968 roku szereg księży – zwłaszcza ci, których wcześniej więziono – otrzymało państwową zgodę na wykonywanie funkcji kapłańskich: większość jako normalni księża czy proboszczowie, a reszta jako tzw. „księża – pomocnicy” zatrudniani z reguły przy parafiach swego zamieszkania. Taki ksiądz pozostawał nadal palaczem, stróżem czy magazynierem, mógł
jednak publicznie odprawiać msze święte i spełniać pozostałe funkcje kapłańskie. Ponadto w
tym samym okresie niektóre zakony i kongregacje – zwłaszcza żeńskie – znów mogły odnowić nowicjaty. Wszystko to jednak po agresji w 1968 roku zostało w sposób bezwzględny
„znormalizowane”, a niektóre metody jako żywo przypominają haniebne lata 50-te.
A.J. – Okres odwilży lat 60-tych przyczynił się zapewne do rozwoju kultury katolickiej w
Czechosłowacji.
A.O. – Oczywiście, a szczególnie wyraźne było to w literaturze. Już przed 1968 rokiem
zaczęły od czasu do czasu wychodzić książki mistrza czeskiej prozy – Jaroslava Durycha –
który wcześniej, już od 1945 roku był na indeksie. W okresie Wiosny i przez krótki czas później wydano szereg książek pisarzy, którzy w okresie stalinowskim spędzili wiele lat w więzieniach jak np. Renč, Kostohryz, Knap, a także dzieła Bedřicha Fučika i Zdeňka Kalisty.
Pojawiły się też nowe czasopisma – choćby teologiczna „Via” redagowana przez Zvěřinę. Ale
„normalizacja”, która nadeszła, znów wszystko zburzyła.
A.J. – Jaki był powód emigracji Ojca? Czy była to własna decyzja, czy też polecenie
zwierzchników?
A.O. – Jak Pan wie, w 1950 roku siły policyjne zamknęły (czy mówiąc inaczej – zlikwidowały) mój klasztor – podobnie jak wszystkie inne klasztory w Czechosłowacji. Kiedy zastanawiałem się nad rozwojem wydarzeń przewidywałem, że sytuacja kościoła znów się pogorszy. Powiem szczerze, iż nie znalazłem w sobie dosyć odwagi i siły do pracy, która nieuchronnie prowadzić musiała do konfliktu z władzami świeckimi. Po prostu nie byłem pewny
swej wytrzymałości – lata spędzone w więzieniu (z czego w sumie trzy lata w izolatkach)
zrobiły swoje. W tej sytuacji nie miałem innego wyjścia.
A.J. – Pierwsze tomiki poetyckie Ojca ukazały się w latach 70-tych, już na emigracji. A co
było wcześniej, w kraju?
A.O. – Poezję zacząłem czytać już we wczesnej młodości. Początkowo najbardziej zafascynowali mnie Zahradniček, Halas, Seifert i Nezval. Pod ich wpływem zacząłem pisać wiersze – jeszcze w czasach gimnazjalnych. Publikowałem w prasie religijnej i kościelnej: „Dorost”, „Archa”, „Jitro” itp. Ale moja pierwsza książka wydana została rzeczywiście dopiero
zagranicą, bo w kraju nie było ku temu warunków.
A.J. – Jaka tradycja poetycka jest Ojcu najbliższa?
A.O. – Nie ma jednej takiej tradycji. Prócz wymienionych wcześniej czeskich poetów, których podziwiam, mógłbym do tej listy dodać jeszcze trzech Francuzów. To Claudel, Pictus i
Max Jacob.

177

A.J. – Wiem, że organizuje Ojciec tradycyjne spotkania czeskiej emigracji, w Rohr i we
Franken. Jaki jest cel takich spotkań?
A.O. – Powiedziałbym raczej: organizujemy, bo nie robię tego sam. Znalazło się szczęśliwie kilku przyjaciół, którzy mają tutaj większe zasługi ode mnie. Myślę jednak, że z różnych
względów nie trzeba ich tu wymieniać z nazwiska; może tylko jednego, o którym i tak wszyscy wiedzą: to hrabia Belcredi ze starej szlacheckiej rodziny włoskiego pochodzenia, która od
kilkuset lat żyła na Morawach i miała ogromne zasługi w rozwoju czeskiego życia kulturalnego i politycznego w monarchii.
Rohr to rzeczywiście mój pomysł. Chodzi tu o spotkania młodych czeskich emigrantów,
którzy w kraju nie dowiedzieli się zbyt wiele na temat religii, historii czy kultury własnego
narodu; którzy padli ofiarą manipulacji szkoły i literatury propagandowej, a teraz pragną uzupełnić braki wykształcenia. Powiedziałbym nawet, że o wielu rzeczach dowiadują się tutaj po
raz pierwszy.
Franken natomiast, to też w jakimś sensie szkoła, tylko że dla dorosłych. W tej jednej
sprawie zgadzam się z Leninem, że człowiek powinien uczyć się aż do śmierci. We Franken
spotykają się ludzie o różnych światopoglądach i reprezentujący różne orientacje polityczne, a
celem tych spotkań jest pokojowa (czy jak Pan chce – chrześcijańska) wymiana poglądów.
Do tej pory jakoś nam się to udaje; mieliśmy nawet sympozjum czesko-słowackie i czeskopolskie.
A.J. – Od wielu lat mieszka Ojciec w Niemczech Zachodnich, w benedyktyńskim opactwie
Rohr. Czy jest to nadal sytuacja wygnania?
A.O. – Jestem księdzem katolickim. Jestem też Czechem, ale jednocześnie Europejczykiem. A mówiąc po naszemu: wszędzie jest ziemia Pana.
Listopad 1985
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JAN PELC
(ur. 1958 r.)

Po skończeniu szkoły pracował w różnych zawodach. Związany z młodzieżowym undergroundem. W 1981 roku wyemigrował z kraju. Mieszka obecnie w Paryżu.
Debiutował już na emigracji w 1983 roku mikropowieścią „Dzieci raju”.
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Zawsze byłem na „peryferiach undergroundu”
(Rozmowa z Janem Pelcem)

A.J. – Należysz do najmłodszej generacji czeskich pisarzy i niedawno debiutowałeś na łamach „Svědectvi”. Czy to rzeczywiście był Twój debiut – myślę tu o fragmentach powieści
„Dzieci raju” – czy też pisałeś już coś w Czechach?
J.P. – Coś tam pisałem, ale niewiele. Były to właściwie sztuki czy też skecze teatralne, które wystawiano wśród trampów.
A.J. – Kto to są trampowie?
J.P.– Tramping to chyba typowo czeskie zjawisko. Ruch ten powstał gdzieś około 1920
roku. Obecnie wygląda to tak, że w piątek ludzie wyjeżdżają, zabierają śpiwory, coś do jedzenia i spędzają ze sobą w lesie dwa dni. Grają, śpiewają, śpią w śpiworach. Ich piosenki są
przeważnie całkiem apolityczne, ale tam nie o to chodzi. Ważny jest fakt bycia razem (czasem przyjeżdża ze 200 osób), wspólna zabawa, poczucie wolności. Właśnie w takich trampowskich obozowiskach wystawialiśmy niektóre z moich rzeczy.
A.J. – Czyli nigdy nie miałeś nic wspólnego z tzw. „kulturą oficjalną”?
J.P. – Nie. Te sztuki wystawiano w lesie, albo w wiejskich knajpach, wśród przyjaciół.
A.J. – A kiedy wyjechałeś z Czechosłowacji?
J.P. – Jesienią 1981 roku.
A.J. – Możesz więc porównać życie kulturalne z pierwszej połowy lat 70-tych oraz z końca
tych lat. Jak to odbierałeś?
J.P. – Byłem wtedy związany z undergroundem, choć niezbyt ściśle. Powiedziałbym, że
znajdowałem się raczej na „peryferiach undergroundu”. Pierwsza połowa lat 70-tych była
bardzo żywa: „podziemne” koncerty zespołów (Plastic People of the Universe i innych), festiwale sztuki niezależnej, wystawy itp. Trzeba jednak powiedzieć, że grupa „wtajemniczonych” była bardzo niewielka: 200–300 osób, które wiedziały o wszystkich imprezach plus
tyle samo sporadycznych gości. Dla mnie był to okres najintensywniejszych doświadczeń, bo
z 1968 roku nie pamiętam niczego – miałem wtedy 10 lat. I mimo różnych kłopotów wspominam te czasy z wielką nostalgią. Idylla trwała jednak krótko. Już od 1974 roku zaczynają
się coraz ostrzejsze prześladowania, które uniemożliwiają odbycie wielu koncertów: obławy
policyjne, zatrzymywanie ludzi, konfiskaty instrumentów itp. Możesz o tym zresztą przeczytać w „Informacji o trzecim czeskim odrodzeniu muzycznym” Ivana Jirousa.
A.J. – Pozwól, że ci na chwilę przerwę. Cel tych represji był jasny – zastraszenie ludzi, ale
jakie to miało skutki?
J.P. – No cóż z jednej strony wielu ludzi zaczęło się bać. Było to widać wyraźnie właśnie
po ilości uczestników koncertów, która znacznie się zmniejszyła. Przecież po „przyłapaniu”
policja wysyłała zawiadomienia do szkół czy zakładów pracy i do sankcji policyjnych dołączały się administracyjne dyscyplinarne. Naprawdę bardzo łatwo za takie „chuligaństwo”
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wylecieć ze szkoły. Z drugiej jednak strony, kiedy w 1976 roku aresztowano kilku członków
„Plastic People” i undergroundowych balladzistów, to w ich obronie wystąpił cały szereg intelektualistów z pisarzem Václavem Havlem i filozofem Janem Patočką na czele. Zrozumieli
bowiem, że jest to także atak na nich, że jeśli teraz nie wystąpią, grozi im osamotnienie. Była
to pierwsza zbiorowa „akcja” środowiska intelektualno-artystycznego, która przyczyniła się
do powstania Karty 77.
A.J. – Używasz tutaj wielokrotnie pojęcia „underground”. Z czym dałoby się porównać to
zjawisko?
J.P. – W sensie socjologicznym jest to ruch młodzieżowy żyjący własnym stylem życia,
ruch – tworzący własną kulturę, przeciwstawną komercyjnej i zideologizowanej kulturze oficjalnej. Nie jest tu ważny perfekcjonizm, ale autentyzm i niezależność myślenia.
Pojęcia tego używa się jednak również na określenie zjawisk natury artystycznej. I tutaj
czeski underground można by w wielkim przybliżeniu porównać do początków ruchu punk na
Zachodzie.
A.J. – Czy nie sądzisz, że w takim ruchu istnieje pewne niebezpieczeństwo, polegające na
odcięciu się od otaczającego świata? Subkultura tworzy bowiem własne wartości, które mogą
później okazać się nieprzydatnymi czy wręcz szkodliwymi dla społeczeństwa...
J.P. – Masz rację, ale paradoksalnie dzięki represjom ze strony reżimu, czeskiemu undergroundowi udało się uniknąć takiej izolacji. Mówiliśmy już o kontaktach ze środowiskiem
intelektualnym, które później przerodziły się w ścisłą współpracę. Np. Václav Havel w swoim
domku w Karkonoszach kilkakrotnie organizował imprezy zwane Festiwalami Kutury Niezależnej, gdzie występowali nie tylko przedstawiciele undergroundu, lecz również „profesjonaliści”, czyli obecnie zakazani byli reprezentanci kultury oficjalnej. Myślę, że takie spotkania były niezwykle pożyteczne dla obu stron. A właściwie nawet dla trzech stron – bowiem
występowali tam również balladziści jak Jaroslav Hutka czy Vlastimil Třešňák, którzy nie
należeli do undergroundu i którzy jeszcze do niedawna byli jakoś półoficjalnie tolerowani
przez reżim, ale pod koniec lat 70-tych także znaleźli się na indeksie.
A.J. – Jesteś już ponad trzy lata na Zachodzie, ale pewnie wiesz jak obecnie wygląda sytuacja undergroundu. Wielu ludzi wyjechało, wiele grup przestało istnieć. Czy to już koniec?
J.P. – Rzeczywiście, wielu ludzi zmuszono do emigracji, kilku innych (jak choćby wspomniany tu Ivan Jirous) siedzi w więzieniu. Przestały istnieć takie zespoły jak DG-307,
„Umĕla hnota” (Sztuczne tworzywo), „Bilé svĕtlo” (Białe światło). Grają jednak nadal „Plastic People”, a poza tym powstał cały szereg innych grup, które dzięki dość sprytnemu podstępowi zyskują nawet na jakiś okres status oficjalności. Pomysł ów polega na tym, że w czasie ideologicznych przeglądów kwalifikacyjnych (jakim musi się poddać każdy, kto chce oficjalnie występować), prezentują taki repertuar, jaki zadowala „czynniki oficjalne” i dopiero
na koncertach w klubach grają własne rzeczy. Trwa to oczywiście niedługo, ale zazwyczaj
udaje im się ze 20–30 razy wystąpić publicznie nim zostaną rozwiązani.
A.J. – Czyli nowa generacja undergrourdu...?
J.P. – Można to tak nazwać, bo choć te grupy występują półoficjalnie, jednak ideowo nie
mają nic wspólnego z oficjalnym światem. Wyrosły z undergroundu i grają swoją muzykę.
Oprócz tego istnieją te „peryferie undergroundu” czyli underground niezorganizowany. W
małych miastach powstają zespoły grające dla małej grupki przyjaciół – z reguły w domach
prywatnych, piwnicach czy jakichś innych zakamarkach. O takim właśnie przypadku mówi
moja książka „Dzieci raju”, a ściślej o spotkaniu świata undergroundu ze środowiskiem kryminalnym.
A.J. – Wybacz tak osobiste pytanie, ale wyrosłeś w pewnym getcie czy ściślej mówiąc – w
społeczności zamkniętej. Jak się więc teraz czujesz – w mniej więcej normalnym społeczeństwie?
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J.P. – Tak... No, to jest szok. I nawet nie chodzi tu o sferę materialną, lecz o tzw. stosunki
międzyludzkie. Getto przyzwyczaiło mnie do solidarności, gdy tymczasem tu spotykam się z
egoizmem. Ja tego nie chcę krytykować, bo rozumiem, że kiedy nie ma zewnętrznych nacisków, to właśnie do głosu dochodzi egoizm, ale dość trudno mi się z tym pogodzić.
A.J. – Mimo to jednak chcesz zostać we Francji?
J.P. – Tak, bo nadszedł już czas, gdy jest mi potrzebny szerszy oddech.
A.J. – Piszesz?
J.P. – Staram się. Kończę właśnie drugą książkę, również częściowo opartą na swoich doświadczeniach, której akcja rozgrywa się m.in. na terenie obozu dla uchodźców.
A.J. – Życzę ci powodzenia i dziękuję za rozmowę.
Styczeń 1985
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JIŘI PELIKÁN
(ur. 1923 r.)

W czasie wojny w ruchu oporu, następnie studia w Wyższej Szkole Nauk Politycznych. W
latach 1953–63 był przewodniczącym Międzynarodowego Związku Studentów, 1963–68 –
naczelnym dyrektorem Telewizji Czechosłowackiej, 1968–69 – radcą kulturalnym ambasady
w Rzymie.
Pozostał na emigracji. Mieszka w Rzymie, gdzie od 1970 roku wydaje dwumiesięcznik
„Listy”. Od dwóch kadencji jest deputowanym do Parlamentu Europejskiego, z ramienia
Włoskiej Partii Socjalistycznej.
Publikował szereg prac politologicznych, publicystycznych i wspomnieniowych.
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Każdy człowiek musi być odpowiedzialny za swą działalność publiczną...
(Rozmowa z Jiřim Pelikánem)

A.J. – Proszę wybaczyć, że zacznę od nieprzyjemnego i drażliwego pytania: jak dziś patrzy
Pan na lata 50-te i na swoją ówczesną postawę? Co Pana skłoniło do podjęcia działalności
publicznej?
J.P. – Nie uważam, że jest to drażliwe pytanie. Każdy człowiek musi być odpowiedzialny
za swoją działalność publiczną i za nią płacić. Ja także wielokrotnie „spowiadałem się” ze
swej przeszłości, m.in. w autobiograficznej książce, która wyszła we Francji pod tytułem
„S’ils me tuent” (była ona również tłumaczona na niemiecki, włoski, hiszpański i inne języki).
Pokrótce mógłbym powiedzieć, że popełniłem wtedy wiele błędów i wierzyłem ideom,
które później okazały się błędne czy fałszywe. Można to jednak zrozumieć, kiedy weźmie się
pod uwagę początki mojej działalności publicznej. Jako gimnazjalista mocno przeżywałem
traktat monachijski, upadek Pierwszej Republiki i zdradę zachodnich sojuszników. Uwierzyłem wtedy, że jedynym prawdziwym aliantem Czechosłowacji w walce z niemieckim niebezpieczeństwem może być tylko ZSRR, który nie ponosił odpowiedzialności za zdradę monachijską. Wierzyłem też, że właściwą drogą do uzyskania wolności i sprawiedliwości społecznej może być czechosłowacka forma socjalizmu połączonego z demokracją. Mój brat był komunistą i od początku pracował w tej zdelegalizowanej partii. Ja też we wrześniu 1939 roku
wstąpiłem do partii komunistycznej, ponieważ chciałem aktywnie walczyć z hitlerowskim
okupantem. Od początku pracowałem wśród młodzieży i w propagandzie. W kwietniu 1940
roku zostałem aresztowany przez Gestapo, ale udało mi się uciec i potem wiele lat spędziłem
w ukryciu. Oznacza to, że swoją działalność polityczną rozpocząłem nie w warunkach demokratycznych, lecz w podziemiu, w czasie wojny. Moja szkoła życia uczyła mnie ślepej wiary
w słuszność naszej sprawy i nienawiści do wroga, uczyła, że świat jest podzielony na dwa
obozy. W tym właśnie upatruję zarodki mojej późniejszej postawy, zarodki wszystkich błędów i pomyłek. Minęło wiele lat nim zdołałem wyhodować w sobie krytycyzm wobec otaczającej rzeczywistości. Pierwsze zwątpienie przeżyłem na początku ery politycznych procesów w latach 50-tych. Nie potrafiłem tych procesów zaakceptować i zrozumieć; choć swoje
wątpliwości pozostawiałem tylko dla siebie. Szczytem absurdu był dla mnie proces sekretarza
generalnego KPCz Rudolfa Slanskiego i grupy czołowych działaczy partyjnych, z których
wielu osobiście znałem i ceniłem. Od XX zjazdu KPZR miałem już całkowitą pewność, że
obraliśmy złą drogę i że idee prawdziwego socjalizmu muszą odrodzić się w innej, nowej
polityce.
A.J. – Taką próbę stanowił zapewne okres „Praskiej Wiosny”. Niestety, próba się nie udała. Czy to właśnie było powodem Pańskiego wyjazdu z kraju?
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J.P. – Porażka „Praskiej Wiosny” to był poważny cios, ale nie przegrana bitwa o odrodzenie socjalizmu. Istniejące problemy zostały bowiem nadal nie rozwiązane, a tylko zduszone
siłą. Dlatego też uznałem, że moim obowiązkiem jest kontynuowanie walki, choć w innych
warunkach. Doszedłem do wniosku, że zagranicą będę mógł zrobić więcej dla sprawy niż w
kraju, gdzie znalazłbym się pod ścisłą kontrolą. Z czasów, kiedy byłem przewodniczącym
Międzynarodowego Związku Studentów, potem dyrektorem czechosłowackiej telewizji i
wreszcie prezesem komisji spraw zagranicznych czechosłowackiego parlamentu, pozostało
mi wiele znajomości i przyjaźni w świecie politycznym i kulturalnym. Uświadomiłem sobie
wtedy z całkowitą jasnością, że problemy Czechosłowacji można rozwiązać tylko w kontekście międzynarodowym, że te problemy są elementem napięć między blokami politycznymi i
można je zlikwidować w wyniku nowego urządzenia Europy. Dlatego całą swą aktywność
polityczną i publicystyczną skierowałem w stronę zachodniej opinii publicznej i starałem się
jak najlepiej zrozumieć mechanizmy napędowe społeczeństw zachodnich, których stałem się
teraz częścią.
A.J. – Jakie piętno wywarła na Panu emigracja?
J.P. – Ja właściwie unikam życia emigracyjnego, ponieważ obawiam się, że odciągałoby
mnie ono od tego o czym przed chwilą wspomniałem. Boję się zamknięcia w getcie, wśród
problemów i sporów charakterystycznych dla każdej emigracji. Byłoby to dla mnie niebezpieczne, wręcz zgubne. A jakie piętno wywarła na mnie emigracja, tego nie jestem w stanie
sam ocenić. Kiedy od czasu do czasu spotykam starych przyjaciół z Czechosłowacji, albo
ludzi, którzy na krótko wyjechali z kraju, to mam wrażenie, że nic nas nie dzieli, jak byśmy
widzieli się wczoraj, choć w rzeczywistości upłynęło już ponad 15 lat. Oczywiście nie chcę
przez to powiedzieć, że znam sytuację w Czechosłowacji tak samo dobrze jak oni. Przeciwnie, lepiej obecnie znam zachodnie życie polityczne i kulturalne niż krajowe, choć staram się
czytać jak najwięcej tekstów politologicznych, historycznych i literackich pisanych w kraju.
Wszystko to nie jest jednak w stanie zastąpić własnych doświadczeń. Ale taka już jest cena
emigracji.
A.J. – Od wielu lat jest Pan redaktorem naczelnym pisma „Listy”, czyli jednak robi Pan
coś również dla emigracji. Jaka była początkowa koncepcja tego pisma i czy z biegiem lat
jakoś się zmieniała?
J.P. – Koncepcja „Listów” związana jest z tym, co powiedziałem przed chwilą. Zorganizowałem to pismo w 1970 roku w Rzymie, kiedy w kraju zlikwidowano większość czasopism
kulturalno-społecznych, które odegrały tak istotną rolę w upowszechnianiu myślenia reformistycznego. Postanowiłem wraz z grupą współpracowników zapobiec groźbie zaistnienia próżni i podtrzymać ciągłość rozwoju intelektualnego. „Listy” nie są więc pismem przeznaczonym dla emigracji, lecz przede wszystkim – dla kraju; są pismem wolnym, niezależnym.
Wśród autorów znajdują się głównie ludzie mieszkający w kraju, do których dołączają swój
głos aktualni emigranci, którzy czują się nadal częścią czeskiego i słowackiego życia kulturalnego i społecznego. A więc adresujemy nasze pismo do kraju, choć mamy również kilka
tysięcy prenumeratorów z zagranicy, bo bez ich finansowej pomocy nie moglibyśmy nic
zdziałać.
Pismo jest pluralistyczne, choć redakcja ideowo przyznaje się do demokratycznego socjalizmu, jaki chcieliśmy wprowadzić w okresie Praskiej Wiosny. „Listy” zajmują się nie tylko
krytyką okupacji naszego kraju, stosowanych represji oraz bałaganu gospodarczego, lecz szukają również przyczyn obecnego kryzysu i dróg wyjścia w postaci reform społeczeństwa socjalistycznego. Bronimy Praskiej Wiosny przed atakami „z lewej” i „z prawej”, choć jednocześnie oceniamy ją krytycznie i staramy się wyciągnąć wnioski z ówczesnych błędów,
zwłaszcza jeśli chodzi o międzynarodową izolację nurtu reformistycznego. „Listy” nie unikają dyskusji o 1968 roku i innych wydarzeniach historycznych, choć zajmują się głównie
sprawami dnia dzisiejszego i przyszłości.
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Taka koncepcja „Listów” istniała od początku i właściwie nie zmieniła się do dziś. Zmienia się jednak treść, bo w różnych okresach mamy do czynienia z różną sytuacją w kraju, a
ponadto na naszych łamach prócz autorów z „pokolenia 1968 roku” pojawiają się nowi ludzie, choć nie tak wielu, jak byśmy pragnęli.
A.J.– Jak ocenia Pan sytuację kultury, a zwłaszcza niezależnych inicjatyw kulturalnych w
obecnej Czechosłowacji?
J.P. – Przede wszystkim myślę, że kultura jest jedna i zaliczam do niej wszystkie ważne
dzieła zarówno oficjalne, tolerowane, jak i niezależne. Nie jestem krytykiem literackim (ani
teatralnym czy krytykiem sztuki), więc nie chciałbym dokonywać fachowej oceny twórczości.
Pragnę jedynie wyrazić ogromny podziw dla tych artystów, którzy mimo prześladowań i zakazów, w bardzo trudnych warunkach piszą tak wspaniałą prozę, poezję czy sztuki teatralne i
przyczyniają się nie tylko do wzbogacenia naszej kultury narodowej, lecz również kultury
europejskiej. Ograniczę się jedynie do literatury by wymienić nazwiska Kundery, Havla, Seiferta, Vaculika, Hrabala, Kohouta, Škvoreckiego, Klimy, Trefulki, Kanturkovej, Skácela,
Pavlička, Topola, Tatarki, Kolářa, Salivarovej, Vejvody i wielu innych. Jestem przekonany,
że czeska kultura posiada ogromny ładunek artystyczny i intelektualny i gdyby przestały
obowiązywać absurdalne ograniczenia administracyjne mogłaby ona zajaśnieć jeszcze większym blaskiem.
A.J. – Już po raz drugi został Pan posłem do Parlamentu Europejskiego. W rzeczywistości
jest to jednak parlament „półeuropejski”, bo jest Pan chyba jedynym, symbolicznym reprezentantem tzw. Europy Wschodniej. Czy widzi Pan wyjście z takiej sytuacji?
J.P. – Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem posłem wybranym z listy Włoskiej Partii Socjalistycznej, choć w czasie kampanii wyborczej zawsze podkreślano moje
„środkowoeuropejskie” pochodzenie i szczególne doświadczenia życiowe, jakie mógłbym
wnieść na to forum. Ale ma Pan rację, że Parlament niesłusznie nazywa się europejskim, ponieważ jego posłowie reprezentują zaledwie 10 (a wkrótce 12) narodów Wspólnoty Europejskiej, czyli praktycznie Europę Zachodnią. Ja sam podkreślam to we wszystkich swoich wystąpieniach i apeluję do kolegów, aby nie zapominali, że takie narody jak polski, czeski, słowacki, węgierski czy inne – poprzez swoją historię, tradycje, kulturę i mentalność –– są pełnoprawnymi członkami rodziny narodów Europy i nie wolno ich lekceważyć.
Wyjście z tej nienormalnej sytuacji widzę w likwidacji obecnego podziału Europy i stopniowym zjednoczeniu naszego kontynentu. Naturalnie, wiem, że obecnie brzmi to jak utopia,
ale nie zapominajmy, że w XIX wieku utopią było istnienie wielu obecnych państw i narodów, a dziś ich obecność jest już zupełną oczywistością.
Wspólnota Europejska i Parlament stanowią jakiś fundament czy laboratorium doświadczalne ponadnarodowej wspólnoty, w jakiej żyją narody, które przez całe stulecia prowadziły
ze sobą krwawe wojny, a teraz wszelkie konflikty i różnice interesów rozstrzygają przy zielonym stole. Jednak moim zdaniem decydujące będzie, czy EWG potrafi poradzić sobie z obecnym kryzysem ekonomicznym i nie tylko utrzymać, lecz jeszcze rozszerzyć zakres swobód
demokratycznych. Tylko bowiem w taki sposób Wspólnota będzie atrakcyjna dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Inna możliwość to nawiązanie stosunków bilateralnych pomiędzy EWG a krajami Europy Środkowej i Wschodniej, łącznie z ramową umową RWPGEWG, ale bez naruszania autonomii każdego partnera. I wreszcie do zmiany obecnej sytuacji
przyczyniłoby się przestrzeganie paktów z Helsinek, a zwłaszcza zasady swobodnej wymiany
idei i swobody poruszania się, aby mogli się ze sobą spotykać nie tylko przedstawiciele władz
państwowych, ale i zwykli obywatele. A nawet przede wszystkim ci drudzy!
Jednak najważniejsze wydaje mi się dążenie każdego społeczeństwa do tego, by wywalczyć od swych władz jak największą przestrzeń wolności dla siebie. W ten bowiem sposób
rozszerzają wolność dla innych.
A.J. – Czy chciałby Pan coś jeszcze powiedzieć polskim czytelnikom?
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J.P. – Wiem, że to banał, ale chciałbym powiedzieć, że polski naród ma wielu przyjaciół i
sympatyków w całej Europie i na świecie, o czym mogłem się przekonać w czasie moich podróży. Ja sam również jestem Waszym wielkim entuzjastą. Podziwiam Polaków za ich wytrwałą walkę o większą przestrzeń wolności i sprawiedliwości; za 1956 rok i za lata 1980–81
będące ukoronowaniem tej walki. Mam ogromny szacunek za ich upór i odwagę, by dochować wierności ideałom swobody także go tragicznym grudniu 1981 roku, za niezwykłą pomysłowość w upowszechnianiu niezależnej informacji i kultury. Myślę, że możemy się od Was
uczyć. Jednocześnie chciałbym jednak powiedzieć, że po złych doświadczeniach lat 1956,
1968 i 1981 powinniśmy sobie wszyscy uświadomić, że większą przestrzeń wolności możemy osiągnąć tylko wspólnie, a nie w zamkniętych granicach jednego kraju obozu. Dlatego
gorąco pragnę, aby między naszymi krajami zaistniała jeszcze bardziej aktywna solidarność w
walce o wspólną sprawę, żebyśmy się lepiej poznali i potrafili się nawzajem szczerze szanować.
A.J. – Dziękuję Panu za rozmowę.
Luty 1986
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RIO PREISNER
(ur. 1925 r.)

Po maturze studiował germanistykę i anglistykę na Uniwersytecie Karola w Pradze. Następnie pracował jako tłumacz i nauczyciel niemieckiego. Od 1965 roku – wolny zawód. Publikował prace historyczno-literackie oraz przekłady (Broch, Hesse, Paul, Kafka, Dürrenmatt,
Kraus, Benn, Hölderlin). Najważniejsze jego utwory ukazały się już na emigracji (eseistyka,
tomiki poezji).
Wyjechał z kraju w 1968 roku. Mieszka obecnie w USA i jest profesorem germanistyki na
Pensylwańskim Uniwersytecie Państwowym.
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W Pradze czułem się bliżej Boga, tutaj Bóg daje mi odczuć swą bliskość poprzez nieskończony dystans
(Rozmowa Karela Hviždali z Rio Preisnerem)
(Fragmenty)

(...)
K.H. – Czy śledzi Pan pracę swych czeskich kolegów w kraju i zagranicą?.
R.P. – Nie czynię tego systematycznie, ale myślę że jestem nieźle poinformowany. Do zalet życia na Zachodzie należy bowiem łatwy dostęp do informacji, których bywa tyle, że nie
sposób ich przyjąć, ocenić. Potrzeba doświadczenia, historycznej perspektywy, a przede
wszystkim mocnej bazy światopoglądowej, aby wydobyć z tych informacji to, co istotne.
Jednocześnie zadaję sobie melancholijne pytanie, kto z kolegów obserwuje moją pracę...
Z krajowej „produkcji” wyłapuję przede wszystkim znane i pewne nazwiska: Holan, Černy, Patočka, Havel itd. Jednak dzięki Karcie pojawiło się nowe pokolenie, co dla narodu jest
wielką łaską i błogosławieństwem. Dopiero dzięki ich odwadze i entuzjazmowi dla prawdy
mogłoby nam się udać podjęcie wielkiego dzieła demitologizacji czeskiej przeszłości duchowej i politycznej, co mogłoby się przyczynić do odnowy narodowej tożsamości.
Z „produkcji” emigracyjnej obowiązkowo czytam Škvoreckiego, który ukazuje mi podstawowe aspekty czeskiej literackości emigracyjnej. W poezji natomiast panuje zupełnie inna
atmosfera. Po śmierci Vladimira Holana za największego żyjącego czeskiego poetę uważam
Ivana Diviša. Jak pan zauważył, stale jeszcze po staroświecku, w odróżnieniu od postępowych naukowców literackich, odróżniam literaturę i poezję. To dlatego, że i totalitarne systemy tak czynią wysyłając Mandelsztamów na galery, a Gorkich i Erenburgów do pałaców.
Wraz ze śmiercią Holana odszedł król czeskiej poezji. Nieśmiało pytam, ile jego rzeczy
wydano w „Petlicy”. Ale może przestał pisać?...
Z zainteresowaniem śledzę irracjonalny spór Čerý kontra Patočka, spór, który ciągnie się
aż za grób.
K.H. – Co Pan napisał albo czego Pan dokonał od czasu opuszczenia kraju?
R.P. – To takie prometejskie pytanie. W nauce mierzy się to tutaj rozmiarami własnej biografii i kilogramami zadrukowanego papieru. Nie podam panu żadnych tytułów, żeby to nie
wyglądało na tanią reklamę. Tylko abstrakcyjne liczby: trzy tomiki poezji, trzy germanistyczne książki po niemiecku, jedna polityczno-filozoficzna po czesku, a jej druga część leży w
Rzymie już od 1972 roku... Zresztą cenzura to sprawa biologiczna, żywiołowa; nazwałbym ją
niemal duchową derywacją instynktu samozachowawczego. Dlatego każdy rozumny człowiek
powinien najpierw cenzurować samego siebie. Freud rozłożył cenzurę w imię pragnienia zagłady, śmierci. Nie powiedział jednak, że społeczeństwo bez cenzury jest społeczeństwem
ginącym. Tu można by wymienić również emigracyjnego wydawcę, który czuje się zagrożo189

ny przez ten szczególny rodzaj emigracyjnych dysydentów naruszających j e g o pojęcie
wolnych, niezależnych tekstów.
Widzę, że wprowadza pan rozróżnienie między „napisał” a „dokonał”. Jeśli nawet poprzez
słowo „dokonał” ma pan na myśli wartości materialne, trwałe – lub odwrotnie: rzeczy złe,
rozwiązłe – to i tak zmusza pan człowieka do tego, by się spowiadał... Wychowałem chyba
kilku oświeconych amerykańskich germanistów i filozofów – oświeconych nie w sensie
osiemnastego ani naszego nowo-oświeconego stulecia. Dwóch spośród nich wstąpiło nawet
do zakonu i to o dziwo w okresie głębokiego kryzysu powołań, kiedy klasztory stają się coraz
bardziej świeckie, a świat zmienia się w ogromny klasztor.
K.H. – Niektórzy Pańscy koledzy w Pradze popadają często w konflikty z władzami. Czy
spotkało Pana coś podobnego tutaj, na Zachodzie? Czy istnieje tu coś, co zastępuje szykanowanie mechanizmem manipulacji?
R.P. – W tym pytaniu czuję powiew lat 60-tych i ówczesnych ekscesów, o których dowiedziałem się jeszcze w Paryżu, choć ich potworność zacząłem rozumieć dopiero w USA i w
Niemczech Zachodnich. Na Zachodzie „w konflikt z władzami” popadają przede wszystkim
studenci. Tytułem tym obdarzani są dziś głównie ideologizujący mordercy lub uwiedzione
przez ideologię panienki. U kogo i gdzie owi studenci studiują, na razie nikt jeszcze na Zachodzie nie odważył się przeanalizować. Ja osobiście myślę, że nie można tu mówić o studiach, lecz o szkoleniu i to w duchu dialektycznych związków teorii i praktyki: teoretycznie
zgraja ta szkoli się u postępowych zachodnich socjologów, psychologów i docentasów nauk
politycznych, a praktycznie – gdzieś na poligonach koło Karlowych Varów. Może kiedyś
doczekamy chwili, gdy Sorbona zacznie werbować swych studentów reklamując się z dumą,
że wyszkoliła teoretycznie kambodżańskich ludobójców. W porównaniu z tym wszystkim
„konflikty z władzami” wydają się nieistotne. W USA jest ich od lat 70-tych znacznie mniej,
co wcale nie musi być dobrym znakiem, bo zapewne doszło tu tylko do wymiany imbecylnego radykalizmu na pasywny imbecylizm. Sam – od czasu kontaktów z policją austriacką poprzez amerykańskie urzędy imigracyjne aż po uroczyste nadanie obywatelstwa amerykańskiego i dwugodzinne oczekiwanie na swój pierwszy amerykański paszport – nie przeżyłem
żadnych konfliktów. Widzę jednak, że wam – młodym to nie wystarcza i staracie się wyszukać choćby coś, co zastępuje to „szykanowanie”. Przyznaję, że miewam czasem kłopoty z
parkowaniem, raz w miesiącu szef zwołuje zebranie całej katedry: imprezę nudną i strasznie
długą, ale szykanami ze strony hamburgerowych czy krakersowych trustów w USA nie czuję
się zagrożony. Za rzeczywiste szykanowanie uważam natomiast inflację wywołaną przez
ogromne wydatki rządu federalnego na wszystko inne z wyjątkiem porządnej obrony. Sądząc
z hiobowych wieści przywożonych przez goszczących u nas niemieckich studentów wy w
Bonn macie zapewne gorsze doświadczenia z „mechanizmem manipulacji”. Czyżby wasza
wspaniała finlandyzacja nie dała się wprowadzić bez tarć i konfliktów, z właściwym zrozumieniem obaw Związku Radzieckiego?
K.H. – Pojęcie manipulacji rozumiem znacznie szerzej... Czy nie sądzi Pan, że i profesjonalna propaganda państwowa narzucająca pewną hierarchię wartości działa czasem jako mechanizm manipulacji?
R.P. – Widzę, że panu nie ucieknę. Oczywiście idealnym stanem państwa byłaby rajska
anarchia wspólnoty świętych. W tym sensie każdy chrześcijanin jest jakimś eschatologicznym
anarchistą, wyznawcą prawdziwej i jedynej wolności pochodzącej od Chrystusa. W naszych
czasach jednak ludzie powinni znać mores, jak powiada anarchista Szwejk. Ironia polega na
tym, że im bardziej państwo jest ludowe, tym bardziej totalitarne, tym bardziej w imię ludu
uzurpuje sobie prawo do narzucania człowiekowi pewnej hierarchii wartości, swoich wartości
– ludowo-jakobińskich. Państwo nie-ludowe, jak choćby średniowieczne cesarstwo, opierało
się na systemie wartości stworzonym przez kościół. „Vita Caroli” zaczyna się od dokładnej
teologicznej definicji grzechu jako pozbawionego sensu działania. To jest jedyna ideologicz-
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no-polityczna konstatacja, na jaką sobie cesarz pozwolił. Wszystkie wartości łączy z Chrystusem, którego nie może przeinaczać. „Vita Caroli” to antymachiavellistyczna książka par
exellance, napisana na długo przed „Księciem”. Za to państwo ludowe samo ustala wartości i
dysponuje nimi całkiem dowolnie. Zresztą przeważnie wartości tych nie jest zbyt dużo, a hierarchii jeszcze mniej: wolność, równość, braterstwo, proletariusze łączcie się. Jak najzwięźlej,
bo lud nie posiada pojemnej pamięci. Państwo i wartości to dwie bardzo przeciwstawne sfery,
choć państwo nie może istnieć bez żadnych wartości – przynajmniej udawanych. Jego najbardziej własną wartością są ostatecznie pieniądze, których drukuje coraz więcej chcąc w ten
sposób zapobiec inflacyjnej utracie wartości. To absurd, ale stanowiący istotę pseudowartości,
że koniecznie musi się ona mnożyć seryjnie. Z drugiej strony państwo bez pieniędzy należy
do najniebezpieczniejszych bestii jakie zna historia: państwo kambodżańskie zlikwidowało
pieniądze; socjalizm i komunizm marzą o tym.
Ale wartości duchowe? Państwo absolutystyczne z trudem zdobyło się na jedną: tolerancję,
pod firmą której prowadzono wojny religijne. Państwo totalitarne zastąpiło tolerancję dialektyką: toleruje to, co mu dialektycznie odpowiada, przeważnie zbrodnie. Dialektyka nie jest
wartością, umożliwia jednak przejście do szczególnego rodzaju antywartości. Taką wielką
anty-wartość – Nietzsche mówił już o Unwertung aller Werte – stanowi w totalitaryzmie niewinność. Choćby robił cokolwiek, zawsze jest niewinny, lub nawet więcej – ponieważ totalitaryzm będąc ludowym, jest a priori niewinny (a lud jest bez winy, lud to wręcz głos Boży) –
więc wznosi się ponad jakąkolwiek winę. Non posse peccare – niemożność grzeszenia – stan
rajskiej niewinności w doskonałej formie, opancerzonej przed wszelkimi zakusami (kapitalistycznego) zła. Jenseits von Gut und Böse. „Vita Caroli” wyrzucona na śmietnik historii...
Augustyn mówił kiedyś: miłuj i czyń, co chcesz; totalitaryzm w szatański sposób to przekręcił: bądź bez winy i rób co chcesz; wtedy możesz pierwszy rzucić kamieniem, co totalitaryzm
stale robi: kamienuje człowieka.
Paradoks naszych czasów polega także na tym, że postępowi intelektualiści krytykują
wprawdzie tzw. burżuazyjną liberalną demokrację, ale zawsze w imię jakobińskiego państwa
ludowego – dziś przeważnie w imię jakiejś zrewidowanej wersji demokracji ludowosocjalistycznej (która na papierze lepiej im się rewiduje niż aktywnie zdychająca liberalna
demokracja) – i są skłonni oddać temu Lewiatanowi wszystko: swoje sumienie, moralność. W
imię kolejnej wielkiej wartości, jakiej oczekują od państwa ludowego, tj. sprawiedliwości
społecznej. Mało kto dostrzegł związek między niewinnością państwa a panującą w nim
sprawiedliwością. Powiedziałbym w ten sposób: państwo musi być najpierw niewinne, aby
mogło być sprawiedliwe społecznie. Więc od czasów Machiavelliego, Hobbesa, Rousseau,
Marksa i Lenina medytuje się o idealnie niewinnym państwie, jakim logicznie rzecz biorąc
nie może być żadne inne państwo niż totalitarne – niewinne w swej władzy, w swym wzniesieniu się ponad dobro i zło, a dzięki swej niewinności także sprawiedliwe. Niech pan pomyśli o tym, jak niewinni i sprawiedliwi byli (i pozostali) Lenin, Stalin, Mao czy Fidel Castro.
Jak ofiarnie, do ostatniego tchu służyli prawom historii i rozwoju, odkrytym i ustanowionym
przez niewinną, matematycznie sprawiedliwą naukę. Czasem totalitaryzm składa w ofierze
tych niewinnych jak barany, ale jego niewinność dzięki temu potwierdza się tylko i integruje.
W ostatnich latach swego życia problemem niewinnej władzy zajmował się intensywnie Jan
Patočka i wiele jego refleksji przeszło do Karty 77, której był ideowym twórcą. Problem dysydentów: oskarżenie niewinnego, a więc sprawiedliwego i naukowego państwa totalitarnego.
Cóż za blasfamia! Ale jak pan sądzi, czemu profesorowie uniwersytetów, zawodowi filozofowie, pisarze, teologowie są w stanie wciąż wybielać Związek Radziecki? Dlatego, że w jego
systemie widzą podstawy niewinnego ustroju ludowego. Jakże więc mogliby występować
przeciw tej niewinności należącej do ludu, czyli do nas wszystkich, a nie tylko np. do świętej
Joanny d’Arc. A ponieważ jednak wszyscy ludzie nolens volens czują się jakoś winni, więc
zgadzają się z tym, że w oczach niewinnego państwa oni sami mogą sprawiać wrażenie po-
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tencjalnych zbrodniarzy, zdrajców, dywersantów i że w związku z tym trzeba ich bacznie
obserwować, uczyć niewinności i zapoznawać ze sprawiedliwością. Być dysydentem, to znaczy oskarżyć całą tę strukturę dehumanizujących stosunków, zdemaskować ją jako grzech, to
znaczy działanie pozbawione sensu. Sokrates został skazany przez grecką polis – niewinną
jak cały kosmos, który reprezentowała – właśnie za to, że przeczuwał coś a owej bezsensowności.
Jeśli jednak dobrze pana rozumiem, to pojęcia „zawodowa propaganda” i „pewna hierarchia wartości” odnosi pan do państwa prawdziwie demokratycznego. Państwo demokratyczne
to dla mnie przede wszystkim grupa dających się dokładnie identyfikować ludzi, na których
stale trzeba zwracać baczną uwagę i przy najmniejszej niejasności pociągać ich do odpowiedzialności. Myślenie o państwie, że może być wszechwiedzące, niewinne, sprawiedliwe i mądre – to wszystko pozostawiam lewicowej inteligencji, która od państwa-Godota oczekuje
rozwiązania wszelkich problemów. A najlepiej od takiego państwa, w którego gabinetach
zasiądą oni – reprezentanci potencjalnie niewinnego i sprawiedliwego ludu, który trzeba tylko
wychować, by osiągnął pełnię wszelkich cnót.
Prócz tego pilnie obserwowałem wszelkie organizacje, które przy pomocy demokratycznego państwa chciałyby zdobyć monopol – organizacje handlowe czy też związkowe. Skoro już
jesteśmy przy monopolach, które należą do „mechanizmu manipulacji”, to powiem panu, że
te, które nie są subsydiowane przez państwo służą przeważnie interesom konsumenta, bo produkują taniej. A dzieje się tak dlatego, że są one na tyle wielkie, by mogły sobie na to pozwolić i trzymać w szachu konkurencję. Najważniejsze, aby monopol nie połączył się z państwem, bo wtedy powstaje hybryda. Weźmy choćby OPEC – monopol z udziałem państw.
Albo inny przykład: socjalizm – specyficzna fuzja państwa i monopolu. I nic tu nie pomoże
syndykalizm. Oczywiście socjalizm to coś więcej, bo jego rzeczywiste cele nie są ekonomiczne. Pisałem o tym w swojej „Krytyce totalitaryzmu”.
I jeszcze jedno wytłumaczenie, dlaczego tak bronię tego rzekomo niemoralnego liberalizmu gospodarczego. Jak wykazała historia, jest z nim związany system państwowospołeczny, który znacznie mniej prześladuje chrześcijan niż system socjalistyczny, a dzieje się
tak pewnie dlatego, że brak mu niezbędnej centralizacji, która jest nie do pomyślenia bez ideologii totalitarnej, która z kolei jest nie do pomyślenia bez nienawiści do chrześcijaństwa i
chrześcijan jako niemal ostatnich przedstawicieli niemanipulowanej ludzkości. To wcale nie
przypadkiem już od tysiącleci papież jest najbardziej ukochaną i najbardziej znienawidzoną
osobistością, ponieważ stanowi żywy symbol niemanipulowalności człowieka.
(...)
K.H. – Proszę wybaczyć, że zmienimy temat naszej rozmowy, ponieważ wykracza to poza
ramy książki i powróćmy do głównego pytania. Więc Pan nie sądzi, że Ameryka ma w sobie
coś totalitarnego?
R.P. – Nie, nie sądzę, by system amerykański można nazwać totalitarnym. Przede wszystkim dlatego, że w tym narodzie stale jeszcze zachowało się poczucie prawdziwej rzeczywistości (chociaż w dość mizernej, pragmatycznej postaci), poczucie antytotalitarne par excellence. To, że naród amerykański przeważającą większością wybrał Reagana świadczy o
czymś, co nazwałbym instynktowną reakcją na rzeczywistość, połączoną z radykalnym odwrotem od utopijno-matematycznych planów i modeli „sprawiedliwego i doskonalszego”
społeczeństwa... Nie można jednak niestety wykluczyć tego, że ewentualne niepowodzenie
rządu Reagana mogłoby prowadzić do ukrytego podziału światopoglądowego i sprowokować
ostry konflikt sił protestancko-kapitalistycznych z siłami tzw. liberalizmu, który w USA stanowi kamuflaż totalitarnego socjalizmu...
Europa zachodnia też nie jest totalitarna, choć znajduje się w widocznym stadium tranzytowości ku totalitaryzmowi, a jego zachodni wariant mógłby być nieporównanie gorszy od
wariantu „rosyjskiego”. Już Lenin dostrzegał to wszystkimi zmysłami i marzył o totalitary-
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zmie szwajcarskim czy niemieckim – albo lepiej: pruskim – który działałby precyzyjnie i bez
zarzutu jak zegarek, z higienicznym Gułagiem – naturalnie w formie sanatoryjnej. Naziści już
to antycypowali, choć w partacki sposób. Brutalnymi nazwałbym raczej na wpół totalitarne
systemy afrykańskie czy południowoamerykańskie, znakomicie manipulowane przez radzieckich strategów. No i oczywiście nie zapominajmy o Kambodży, której super morderczy
przywódcy i „konkretyzatorzy” wychowali się na Sorbonie...
Związku Radzieckiego nie nazwałbym jednak brutalnym. Postępuje bowiem zbyt dialektycznie, z wielką konsekwencją – od Lenina aż do Breżniewa. Za klasyczny przykład tej dialektyki konkretu uważam wprowadzenie NEP-u jako przygotowania do likwidacji milionów
tzw. kułaków. To doprawdy genialne posuniecie, zupełnie w stylu światowego ducha Hegla...
Brutalność nie odgrywa tu najważniejszej roli, bo decydująca jest dialektyczna rzeczowość
taktycznostrategicznego połączenia obydwu „ruchów”. No i naturalnie zdolność do ich odpowiedniego ideologicznego zakamuflowania. Za rzeczową i wcale nie tak bardzo brutalną
uważam dialektykę postępowania Breżniewa z Dubčekiem i jego czeladką. Po dubczekowskim NEP-ie nadeszła – logiczna z dialektycznego punktu widzenia – likwidacja. Rzeczowa
dialektyka władzy funkcjonuje oczywiście najlepiej na tle obojętnych mas. Ich moralne, polityczne i ekonomiczne zobojętnienie to przesłanka i uboczny cel tej dialektyki. Rzeczowość i
obojętność to rodzone siostry; trzecią jest śmierć. Dzięki temu ostateczny efekt jest znacznie
gorszy niż to, co można by osiągnąć tylko za pomocą brutalności. I proszę zauważyć, że reżim w Czechosłowacji też odstępuje od brutalności w takim samym stopniu, w jakim wzrasta
obojętność mas. A technologia w systemie wschodnim jest w pełni i z powodzeniem włączona do rzeczowej dialektyki władzy. Na to, aby służyła obojętnemu narodowi jest zbyt dobra,
za bardzo odmaterializowana.
Wyjściem z tego stanu rzeczy mogłaby być odnowa chrześcijańskiej trzeźwości. Coś z tego rysuje się w dzisiejszej Polsce. Obym się nie mylił.
K.H. – Jak dziś ocenia Pan wyjazd z kraju? W czym dostrzega Pan pozytywne strony tego
kroku, a co jest dla Pana przykre?
R.P. – Upływające dziesięć i więcej lat prowadzi do pewnej mitologizacji opuszczenia
kraju. Tu też potrzebna jest demitologizacja. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że się
nie „przeprowadziłem”, ale – wyposażony w slipy kąpielowe i letnie ubrania – zdecydowałem
po prostu nie wracać z urlopu w Jugosławii. Zaczynaliśmy w USA od zera – tu mówi się
„from the scratch”. Oczywiście było to dla mnie przykre i to już w Wiedniu, zwłaszcza gdy
nadeszła zima. Z dziesięcioletniego dystansu mogę jednak powiedzieć, że ten krok uważam
za pozytywny. Nie żałuję, że nie wyjechałem wcześniej, bo u wielu emigrantów, którzy tak
uczynili, obserwuję brak pełnej znajomości totalitaryzmu, brak doświadczeń nabywanych
przez dłuższy czas. W USA po raz pierwszy w życiu otrzymałem takie wynagrodzenie za
pracę, że sam mogłem utrzymać rodzinę. Moja córka bez kłopotów, konfliktów z władzami i
„mechanizmami manipulacji” mogła zostać przyjęta na medycynę. Żona wkrótce otrzymała
pracę w swoim zawodzie i nawet ja – który żyłem przez dwadzieścia lat w kraju jako podejrzany i ledwie tolerowany typek intelektualny (podtrzymywany na duchu przez wspaniałych
przyjaciół) – całkowicie swobodnie mogłem prowadzić zajęcia w swojej dziedzinie, co dzięki
Bogu robię do dziś. Dla naukowca ważny jest szeroki dostęp do literatury, swobodna wymiana poglądów, informacji itp. Więc tu też same pozytywy. Jednak z „metafizycznego” punktu
widzenia sprawy wcale nie są tak harmonijne, ponieważ człowiek żyje nie tylko chlebem i nie
tylko jakąś tam nadbudową. Powiem wprost: w Pradze czułem się bliżej Boga, tutaj Bóg daje
mi odczuć swą bliskość poprzez nieskończony dystans. Jeśli chciałby pan usłyszeć, czy żałuję
swego wyjazdu z Czechosłowacji, to bez wahania odpowiem, że nie żałuję. Pracuję właśnie
nad książką o emigracji, w której to książce znajdzie się coś w rodzaju filozofii emigracji. Nie
muszę panu mówić, że emigracja należy do najstarszych fenomenów historycznych, a nawet
można by rzec, iż należy do konstytuujących impulsów samego powstania historii. W moim
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przypadku chodziło właściwie tylko o zmianę emigracji wewnętrznej na „zewnętrzną”. Obecnie pracuję nad syntezą obu. Więcej panu nie zdradzę.
(...)
K.H. – Jeśli stwierdzimy, że emigracja stanowi ważny fenomen tworzący historię, to można by dojść do tego, że tylko ci, którzy żyją, przebywają w warunkach emigracji wewnętrznej
czy zewnętrznej, należycie troszczą się o własną duszę. Czy mógłby się Pan z tym zgodzić?
R.P. – Emigracja i zbawienie duszy? Należałoby się tutaj wystrzegać bezpośrednich zależności. Naturalnie emigracja bardzo często połączona jest z fizycznym i psychicznym ratowaniem człowieka w jego naturalnym świecie, lecz wcale nie musi posiadać wymiaru transcendentalnego. Poza tym ów ratunek wiąże się często z osiągnięciem pewnego wymiaru wolności. Nie zapominajmy jednak, że ludzie udawali się na emigrację również dlatego, aby walczyć właśnie przeciw wolności i przeciw możliwościom indywidualnego ocalenia człowieka;
na emigracji przebywali bowiem Lenin, Stalin, Trocki, Castro i inni ideologowie totalitaryzmu..
Całkiem słusznie nie wprowadzamy tu różnicy między emigracją zewnętrzną i wewnętrzną. To ważne, bo zewnętrzna emigracja wykazuje tendencję do nieuznawania zasług
czy nawet istnienia tej wewnętrznej. Przykładem może być np. niemiecka emigracja z lat
1939–45 czy choćby emigracja londyńsko-moskiewska. Ja sam żyłem w stanie emigracji wewnętrznej od lutego 1948 roku; jest to fakt i jednocześnie doświadczenie, jakiego nie posiada
znaczna część emigrantów z sierpnia 1968 roku. Książki Josefa Škvoreckiego są z pewnością
bardzo krytyczne wobec reżimu, ale brak im wymiaru, czy może lepiej: cenzury emigracji
wewnętrznej. Takich książek jak „Tchórze” czy „Batalion czołgów” nie mógłby napisać
człowiek będący wewnętrznym emigrantem... W takich przypadkach mówiłbym raczej o ludziach zaskoczonych przez reżim... Moja wewnętrzna emigracja ułatwiła mi drogę do nawrócenia w 1950 roku.
Ciekawiłoby mnie czy tzw. „kartyzm” (od Karty 77) można by uznać za formę emigracji
wewnętrznej...
Jednak obok tych form emigracji w naturalnym świecie człowieka istnieje również emigracja, której przyczyny i powody nie dadzą się zdefiniować politycznie, filozoficznie czy
ekonomicznie, lecz wyłącznie teologicznie. Mam tu na myśli emigrację jako konstytuujący
znak „ludzkości” człowieka, historycznej ludzkości. Można to rozumieć jako niemożność
ucieczki z historii do np. utopii czy do różnych pseudo-ojczyzn. Troska o duszę budzi się dopiero wraz z uświadomieniem sobie tej drugiej, transcendentalnie motywowanej formy emigracji. Może powie pan, że niemożność ucieczki rozumiana jako znak emigracji człowieka
prowadzi do sprzeczności. Przecież emigracja to właśnie ucieczka! Można jednak popatrzeć
na to w następujący sposób: ten drugi rodzaj emigracji to niemożność ucieczki z sytuacji, do
której człowiek uciekł z własnej woli. Może wyjaśni to trochę analogia, która jak zawsze jest
jednak trochę niebezpieczna: zabójca nie może uciec od swego czynu, do sfery którego dostał
się w taki sposób, że zdecydował się uciec od własnego człowieczeństwa. Skoro wspomniał
pan Adama i Ewę, ja dla zilustrowania tej specyficznej sytuacji podałbym przykład Kaina –
wygnańca i założyciela miast... Zresztą w przypadku Adama i Ewy podkreśla się głównie fakt
wygnania, co czasem przesłania ich wolny wybór, decyzję odejścia, ucieczki. W ich przypadku wygnanie powinno być charakterystyczne jako „niemożność dobrowolnego powrotu”, co
symbolizuje archanioł z ognistym mieczem nad bramą raju. We współczesnej literaturze
przedstawia to np. proza Kafki „Vor dem Gesetz”. Mimo to podejrzewam, że Kafka od 1918
roku żył w Pradze w sytuacji emigranta wewnętrznego, w odróżnieniu od takiego Maxa Broda.
(...)
K.H. – Co przynosi człowiekowi zmiana permanentnej emigracji wewnętrznej na zewnętrzną?
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R.P. – Jak sam pan wie, ani jedno, ani drugie nie jest zjawiskiem zdrowym i normalnym,
tak jak nie jest normalne istnienie Kościoła w katakumbach, choć to akt heroiczny. Chodzi tu
po prostu o różne rodzaje cierpienia. Dla lepszego zrozumienia posłużę się przykładem ze
sfery fizycznej. Co przynosi człowiekowi zmiana bólu serca na ból żołądka? Prawdopodobnie
spowoduje zmianę lekarstw i diety. Tak czy inaczej mamy tu do czynienia z chroniczną dolegliwością, która staje się drugą naturą człowieka. Z wewnętrznej emigracji można uciekać: w
„jasność” więzienia, w szaleństwa kolaboracji czy też po prostu na emigrację zewnętrzną; z
tej drugiej też da się uciec – w udawaną czy prawdziwą asymilację. Ale tak naprawdę wszystko jest inaczej. Dlaczegoż w stosunku do narodu i jego historii raczej bolszewicy nie mieliby
znaleźć się w stanie permanentnej emigracji i alienacji? To właśnie ich kainowa alienacja
zmusza do emigracji „tych drugich” czyli nas.
Chrześcijaństwo od początku propaguje typ człowieka – pielgrzyma, hominis viatoris, którego pielgrzymowanie jest „w świecie, ale nie dla świata”.
I wreszcie w oczach chrześcijaństwa cała ludzkość żyje w sytuacji uniwersalnego wygnania, szczególnej pra-formy emigracji. To wszystko jest niezwykle złożone. A chrześcijanin,
który nie ma wokół siebie ochronnych murów kultury chrześcijańskiej, tego doczesnego
schronienia dla pielgrzymów, znajduje się ponadto w sytuacji permanentnego wyobcowania
kulturalnego. Jakże niezrozumiałe są dla niego wysiłki w celu „zachowania wiecznych wartości kultury”, będących zaledwie miazmatami wydobywającymi się z trupa zamordowanej
kultury chrześcijańskiej! Z dużym trudem można się zgodzić z tą działalnością mumifikacyjną, która odbywa się na tle nieustannych pogromów w naszym stuleciu.
(...)
K.H. – Jak Pan ocenia oświadczenie Bohumila Hrabala, które złożył po to, by mógł publikować? Czy uważa Pan, że tu na Zachodzie, pisarz też może się znaleźć w takich kleszczach,
a jeśli tak, to w jakich? I jeszcze jedno: jak z dziesięcioletniego dystansu widzi Pan ten spór
wokół Hrabala?
R.P. – Na temat oświadczenia Hrabala nie chcę wypowiadać się w sposób bezpośredni.
Proszę popatrzeć na Szostakowicza, którego „Dzienniki” wywracają wszystkie jego wcześniejsze „oświadczenia”. A jeszcze ważniejsza jest sama muzyka, którą już w latach 50-tych
odbieraliśmy dokładnie tak, jak o pokolenie później czyni to nie tylko ślepy, lecz i głuchy
Zachód. Jak pan wie, już Owidiusz gotów był napisać jakikolwiek dytryramb na cześć cesarza
Augusta, byle tylko uratować się przed emigracją. Simone Weil surowo potępiła Vergiliusza
za wysławianie rzymskiego imperium. Jednak wcześniej już Platon kolaborował z tyranem
Dionizjuszem, a według swoich „Praw” musiałby pewnie potępić także Sokratesa. Nie wspominam już nawet o dziesiątkach poetów i myślicieli, którzy nie wahali się pisać peanów na
cześć książąt, kardynałów, królów i papieży. Oświeceniowcy, łącznie z Voltairem, szli ręka w
rękę w absolutystycznymi książętami, królami i carami. Iluż poetów, nie wyłączając Goethego, wielbiło uzurpatora Napoleona! Dostojewski zaczynał jako rewolucjonista skazany na
śmierć, ale kiedy poznał tę wspólnotę biesów, stał się momentalnie lojalnym poddanym cara.
A co powiedzieć o sławnym Maksymie Gorkim? Sołżenicyn w swoim „Archipelagu” opisał
wizytę Gorkiego w leninowskim obozie koncentracyjnym; wizytę zakończoną egzekucją
chłopca, który odważył się socjalistycznemu realiście opisać rzeczywistość. Niemiecka historia literatury, produkt zasuszonego protestantyzmu, nazywała zdrajcami niemieckiego ducha i
kreaturami o rozmiękczonych mózgach wszystkich romantycznych konwertytów z Friedrichem Schlegelem na czele. Profesor Najedlý skazał na zapomnienie nieczeskiego, bo pobożnego, Antonina Dvořáka. Lewicowa awangarda widziała w Karelu Čapku „zaprzedańca burżuazyjnych władz” i ułaskawiła go dopiero dzięki bolszewickiej Moskwie. Durych, Zahradniček czy Čep do dziś dla większości emigrantów są jakimiś zrehabilitowanymi agentami
Watykanu, a w swoim trydenckim myśleniu są nie do przyjęcia nawet dla wielu gorliwych
katolików. Lewica nigdy nie wybaczyła Gottfriedowi Bennowi – jednemu z największych
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niemieckich liryków współczesnych – tego, że przez kilka miesięcy w 1933 roku, jako dziennikarz, kolaborował z młodym, nierozwiniętym faszyzmem. Ale z drugiej strony cała zachodnia inteligencja bez żadnych zastrzeżeń wielbi Bertolda Brechta nie zwracając uwagi na jego
uświadomiony i przemyślany stalinizm. Poza tym jakoś nikomu nie przeszkadza, że Stalina
podziwiali i propagowali faceci, którzy doskonale wiedzieli o milionach ofiar: masowych
likwidacjach zwykłych ludzi rosyjskich; taki choćby B. Shaw, B. Russell, F.D. Roosvelt czy
nawet genialny Einstein. Co wobec powyższych faktów znaczy „oświadczenie” Hrabala?
Prócz tego myślę, że Hrabal reprezentuje typ artysty spontanicznego, od którego nie należy
oczekiwać świadomej odpowiedzialności za cokolwiek. Ale tacy ludzie znajdują się bliżej
prawdziwych źródeł inspiracji, a w chwilach szczególnej łaski wznoszą się do sfery „mozartowskiej” lub przynajmniej „armstrongowskiej”. Wprawdzie wielki Mozart na koniec związał
się z gnostycznym ruchem masońskim...
Tutaj na Zachodzie pisarze też podpisywali i podpisują różne apele i manifesty: przeciw
wojnie z bolszewikami w Wietnamie, apel o konieczności reaktywowania prokomunistycznego rządu w Chile, z poparciem dla genialnego Fidela, w obronie lemurów i kaszalotów czy w
sprawie milionerskich willi ogrzewanych energią słoneczną. Potem pisarze ci skarżą się po
knajpach, że są za to prześladowani, „brani w kleszcze” przez urzędy podatkowe.
Mówi pan: „spór wokół Hrabala”, lecz ja na próżno szukam na Zachodzie choćby maleńkich, mikroskopijnych śladów żywej świadomości tego sporu. Mieszkam w kraju, w którym
ludzie wykształceni pytają mnie z rozbrajającą szczerością, czy Czesi to naród azjatycki czy
europejski. Nazwiska Hrabala nie potrafi tu nikt wymówić: co najwyżej powiedzą „rebel”, co
przecież do Hrabala wcale nie pasuje. Delikatność owego sporu polega na tym, że Hrabal jako
pisarz jest lepszy od niemal wszystkich tych, którzy żadnego oświadczenia nie składali, bądź
składali inne, dużo bardziej ryzykowne niż to hrabalowskie. Podpis pod właściwym oświadczeniem z pewnością tych pisarzy uszlachetnia, lecz niestety, nie czyni ich lepszymi pisarzami od Hrabala.
Zresztą niech pan porówna przypadek Hrabala z przypadkiem reżysera Formana, którego
bezwstydny oportunizm jakoś nikomu na Zachodzie nie przeszkadza. Co w sumie wydłuża
tylko listę innych sławnych obłudników jak np. Feuchtwanger, Brecht czy nawet Thomas
Mann. Nie przypadkiem moralnie uświadomiony double-agent stał się ulubionym bohaterem
filmów i powieścideł szpiegowskich, człowiekiem „trzeciej drogi”.
K.H. – Czy chciałby Pan wrócić do CSRS?
R.P. – Do CSRS nie chciałbym wrócić. Żyłem w tym systemie dwadzieścia lat i (teoretycznie) zapewne potrafiłbym nadal żyć. Wiem, jak smakuje. Wątpię jednak, by CSRS
chciała ze mną dyskutować na temat warunków powrotu. Tak samo, jak wcześniej nie była
skłonna ustalać ze mną warunków wyjazdu. W związku z tym trzeba sobie wybić z głowy
państwo czy system o takiej nazwie.
Karta 77 pokazała, co się u nas dzieje. Nie odważyłbym się jednak przewidywać kierunków zmian. Uważam jedynie, że na emigracji zbyt mało krytycznie analizuje się nie tylko
dokumenty Karty, lecz przede wszystkim jej polityczno-filozoficzne impulsy: filozofię Patočki i jego uczniów. Zaczął to robić Bělohradský na uniwersytecie w Genui i chwała mu za
to. Stawiam sobie teraz pytanie, jak przewidzieć kierunki zmian Zachodu. Bo proszę nie zapominać, że CSRS należy do obozu potencjalnych zwycięzców w walce o panowanie nad
światem. Wizja Komenskiego mogłaby się urzeczywistnić zaprawdę w niezbyt przyjemny i
nieoczekiwany sposób.
(...)
Lipiec 1980 – kwiecień 1981
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IVA PROCHÁZKOVÁ
(ur. 1953 r.)

Córka pisarza Jana Procházki (1929–1973). Po maturze z powodów politycznych nie została przyjęta do Szkoły Filmowej w Pradze. Pracowała jako sprzątaczka. Początkowo jej
utwory ukazywały się sporadycznie w czasopismach, lecz od 1975 roku publikowała wyłącznie w obiegu niezależnym. Jest autorką kilku powieści oraz sztuk teatralnych (w tym także dla
dzieci).
W 1983 roku wyemigrowała z kraju. Mieszka obecnie w Wiedniu.
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Czułam coraz większą izolację od świata
(Rozmowa z Ivą Procházkovą)

A.J. – Jesteś córką pisarza Jana Procházki i zapewne w dzieciństwie, dzięki ojcu, spotykałaś się z czeskimi pisarzami. Czy to właśnie rodzinna tradycja była powodem Twego czynnego zajęcia się literaturą?
I.P. – Myślę, że rodzinna tradycja nie odegrała zbyt wielkiej roli, a jeśli nawet – to raczej
starałam się zawsze przeciw niej buntować. W szkole byłam dobrą uczennicą, a szczególnie
chwalono mnie na lekcjach języka czeskiego i wszyscy twierdzili, że ja też – jak tata – zostanę pisarką. Ojciec mnie też trochę rozpieszczał, byłam bowiem tzw. „udaną córką”. Wszystko
to sprawiało, że starałam się uciec od literatury i wymyślałam sobie coraz to nowe zainteresowania: teologia, film itd., ale i tak w końcu pisanie zwyciężyło. Właściwie jednak pierwsze
poważniejsze rzeczy napisałam już po śmierci ojca.
A.J. – Lata 70-te nie są zbyt pomyślne dla debiutantów literackich. Udało Ci się wprawdzie zadebiutować w 1972 roku, potem jednak nie miałaś zbyt wiele szczęścia. Jak wspominasz ten okres?
I.P. – W 1972 roku, kiedy w wieku 19 lat zdawałam maturę, odniosłam pierwszy sukces
literacki. Zdobyłam pierwszą nagrodę w ogólnokrajowym konkursie literackim młodzieży
(„Strážnice Maruški Kudeřikové”) w kategorii opowiadań. Po tym konkursie co roku ukazuje
się antologia nagrodzonych prac, a ponieważ nazwisko Procházka jest w Czechach dość popularne, więc nikt nie łączył mnie z Janem Procházką (który mimo, że już nie żył, znalazł się
oczywiście na indeksie) i nagrodzone opowiadanie włączono do antologii. W ostatniej jednak
chwili, ktoś zauważył „pomyłkę”, ale werdyktu jury już nie można było anulować i skończyło
się na usunięciu opowiadania z książki.
Po maturze zdawałam do szkoły filmowej na wydział dramaturgii, ale ponieważ ojciec
najbardziej znany był właśnie dzięki filmowi, więc nie miałam żadnych szans. Później próbowałam jeszcze do szkoły teatralnej (też na dramaturgię) i na uniwersytecką filozofię, lecz
skutek był identyczny, i po sześciu próbach dałam sobie spokój. W tym czasie sporo pisałam
(m.in. dwie sztuki teatralne, z których jedna znalazła się w repertuarze Teatru Realistycznego
w Pradze) i wydawało mi się to w sumie nawet zabawne, że autorka sztuk teatralnych nie może się dostać do szkoły teatralnej. W Pradze sztuka w ostatniej chwili została zakazana (to
była jesień 1975 roku), żeby nie stwarzać wrażenia, że opozycja podnosi głowę, ale poza stolicą kilkakrotnie ją wystawiano. Natomiast jedyna moja książka (opowiadania dla dzieci)
ukazała się w 1980 roku w wydawnictwie „Albatros” i chyba właściwie to można by uznać za
debiut.
A.J. – Większość Twoich rzeczy zostawała w kraju w rękopisach lub ukazywała się w samizdacie (w niewielkich nakładach). Jakie to uczucie być młodym, nie publikującym pisarzem?
I.P. – Wiesz, nigdy w taki sposób nie myślałam, bo nie traciłam nadziei, że wreszcie w jakiś sposób uda się przebić ten mur. Naiwnie myślałam, że nie można łączyć polityki ze sztuką, choć właśnie reżim nie chce zrezygnować z takiej optyki. Z drugiej strony namawiano
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mnie do ustępstw, np. żebym zapisała się do Związku Młodzieży Czechosłowackiej, albo żebym przyjęła nazwisko męża zamiast używać panieńskiego, to wtedy władza jakoś przymknie
oko. Oczywiście w takiej sytuacji wszystko się w człowieku burzy i postępuje dokładnie odwrotnie niż tego oczekują. Niemniej jednak zawsze starałam się nawiązywać kontakt z tzw.
„oficjalną kulturą” – do ostatniej chwili proponowałam własne rzeczy telewizji i wydawnictwom państwowym i domagałam się uzasadnienia odmowy. Nigdy bowiem nie zajmowałam
się polityką, pisałam utwory kameralne albo dla dzieci, więc nawet z punktu widzenia reżimu
nie potrafiłam znaleźć powodu zakazu druku.
A.J. – Czy to właśnie niemożność przebicia tego muru stała się przyczyną Twojej decyzji o
emigracji?
I.P. – Ja myślę, że co najmniej 70% ludzi w Czechosłowacji ma powody do emigracji.
Część z nich podejmuje emigrację wewnętrzną, ale ja tego nie potrafiłam. Mimo wszystko, na
początku lat 80-tych zaczęłam odczuwać coraz większą izolację od świata. W sytuacji pisarza, który nie publikuje, nie jest najgorsze to, że nie wydają mu książek, lecz to, że pozbawiony jest kontaktu z tzw. „życiem literackim”. Brakowało mi coraz bardziej normalnych dyskusji o literaturze, wymiany doświadczeń z kolegami-pisarzami itp. Na dodatek czytając od czasu do czasu w oryginale literaturę niemiecką czy francuską uświadamiałam sobie, jak te dwa
światy coraz bardziej się od siebie oddalają. Zaczęłam się bać, że żyjąc w tej klatce przestaję
rozumieć normalny świat. Miałam też świadomość tego, że sytuację, którą my z mężem bardzo ciężko znosimy, tak samo ciężko (jeśli nie ciężej) będą musiały znosić nasze dzieci. No, a
ostatnią kroplą, która przelała to naczynie goryczy, było zestrzelenie południowokoreańskiego samolotu. W tym momencie nerwy odmówiły mi posłuszeństwa i poczułam, że
się duszę, że dłużej nie wytrzymam.
A.J. – A jak znosisz emigrację i czy odbija się ona jakoś w Twoim pisaniu?
I.P. – To jeszcze zbyt krótki czas, aby o tym mówić, bo jesteśmy tu dopiero rok i trzy miesiące. Ale przygotowałam się na najgorsze, to znaczy m.in. na to, że nie będę mogła pisać.
Mieszkałam przecież przez całe życie w Pradze, na dodatek na Malej Stranie i z pewnością
nigdy już takiego miasta nie znajdę. Wiedziałam więc, że skoro utracę korzenie i to wszystko,
co mnie otaczało, to może się stać, że nie będę już potrafiła nic stworzyć. Byłam jednak gotowa poświęcić nawet literaturę za możliwość swobodniejszego oddychania. Na szczęście na
razie nie jest tak źle i jeśli nie liczyć chwilowych depresji, które zna chyba każdy emigrant, to
mogę powiedzieć, że czuję się tu całkiem nieźle. Myślę, że najgorszy był pierwszy rok, kiedy
człowiek przez cały czas pływa w wodzie, a teraz nadchodzi już jakaś stabilizacja. Ponadto
dzieci bardzo się tu dobrze zaaklimatyzowały, więc również nam odpadło w ten sposób wiele
kłopotów. No, a wreszcie, jak wiesz, za kilka dni urodzi się nasze nowe dziecko, a w takich
chwilach człowiek jest zawsze bardziej optymistycznie nastawiony do świata.
A.J. – A co z pisaniem?
I.P. – Piszę stale. Kończę teraz trzecią książkę dla dzieci. Prócz tego pomagam mężowi,
który tworzy grupę teatralną, w przygotowaniu planu dramaturgicznego; robię też adaptacje.
Jedna z moich dziecięcych książek, napisana jeszcze w Pradze – „Lipiec ma ośle uszy” –
ukazała się w zeszłym roku w Niemczech i zdobyła tam nawet nagrodę Akademii Literatury
Dziecięcej i Młodzieżowej. W ciągu roku sprzedano cały nakład i prawdopodobnie książka
będzie miała wznowienie. Nie jest to może jakiś wielki sukces, ale na początek dobre i to.
A.J. – Czy w swoim pisaniu odwołujesz się do jakiejś konkretnej tradycji literackiej?
I.P. – Każdy, kto zaczyna pisać, ma jakiegoś mistrza, którego usiłuje naśladować. Ja zaczęłam dość wcześnie, kiedy byłam dużo bardziej dojrzałym czytelnikiem niż autorem. Największe wrażenie robili na mnie wtedy Faulkner, Hemingway i Steinbeck, więc właśnie ich
starałam się naśladować (oczywiście bardzo powierzchownie i nieudolnie).
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Z innych wzorów do dziś cenię teksty mojego ojca, które nie mają jednak zagranicą wielkiego szczęścia, ponieważ publikowano tu głównie jego książki dziecięce. Szczególnie cenię
np. powieść „Strzelanina” czy świetne nowele „Noc poślubna” albo „Wóz do Wiednia”.
W tym co piszę zawsze chciałabym opowiadać historie i forma nie jest dla mnie tak istotna.
Nie chciałabym popadać w eksperymenty dla samych eksperymentów i myślę, że właśnie ten
rodzaj pisania dziś znowu nabiera wagi, bo eksperymentatorzy przeważnie już się wyczerpali.
A.J. – Jakie masz najbliższe plany?
I.P. – Wiesz, ja już się właściwie odzwyczaiłam od planowania i stałam się trochę fatalistką... Oczywiście chciałabym jeszcze parę rzeczy napisać, a ponadto znaleźć dobrego, stałego
tłumacza na niemiecki, bo do tej pory są z tym spore problemy. Ponieważ jeszcze długo będę
skazana na tłumaczy, więc marzę o kimś takim, z kim można by było być w stałym kontakcie,
zaprzyjaźnić się, a przynajmniej dobrze się poznać. Myślę też sporo o literaturze dziecięcej,
która moim zdaniem, stale jest jeszcze trochę niedoceniana, zupełnie zresztą niesłusznie. No i
wreszcie żyję też teatralnymi projektami męża, bo zawsze teatr mnie fascynował, mimo że w kraju
nie miałam żadnych szans na poważne zajęcie się nim. Tutaj pojawiły się pewne możliwości, więc
zabraliśmy się ostro do pracy i na początek przygotowujemy adaptację bajki cygańskiej.
Nie rezygnuję też z pisania dla dorosłego teatru, zwłaszcza że początek nie był zły. Moja
sztuka „Wdowa po poecie” wystawiana była w Antwerpii i tu w Austrii, a teraz niedługo odbędzie się niemiecka premiera w Monachium, więc ciekawa jestem, czy uda mi się napisać
coś nowego i jak to będzie.
A.J. – Z pewnością starasz się śledzić współczesną literaturę czeską. Co o niej sądzisz?
I.P. – Rzeczywiście staram się ją śledzić, zwłaszcza że po wyjeździe mam trochę inne
spojrzenie. Kiedy byłam w Pradze czytałam wszystko, co się dało i specjalnie nie zastanawiałam się nad specyfiką literatury samizdatowej. Tymczasem tutaj, nawet po tak krótkim
czasie zorientowałam się, że wiele krajowych tekstów, choćby nie wiem jak dobrze napisanych, nie jest w stanie trafić do tutejszego czytelnika, ponieważ mówi mu o zupełnie nieznanych sprawach. To oczywiście nie jest żaden zarzut, lecz konstatacja, wynik właśnie tego
podziału świata. Mam tu naturalnie na myśli literaturę samizdatową, która powstaje w pewnym zamkniętym kręgu i przeważnie mówi o problemach właśnie tej społeczności, tracąc
trochę zainteresowanie tym, co się dzieje na zewnątrz. To dość smutne, bo często mamy tam
do czynienia ze wspaniałymi dziełami literackimi, które jednak niestety skazane są na bardzo
wąski krąg odbiorców.
Z kolei doskonale pamiętam z Pragi zarzuty, jakie wtedy padały pod adresem np. Kundery, Kohouta czy Škvoreckiego, że oni już nie żyją problemami kraju, że upraszczają sytuacje
itp. Dopiero jednak teraz rozumiem, że to naturalna kolej rzeczy, bo wprawdzie sprawy kraju
zawsze dla mnie pozostaną ważne, ale na każdym kroku spotykasz tu nowe sytuacje, na które w
jakiś sposób musisz zareagować – także w swoim pisaniu. Poza tym staramy się tutaj jakoś przekazać ludziom własne doświadczenia, a żeby to robić, często trzeba zaczynać wyjaśnianie od początku, od spraw podstawowych. Ale czy my mamy prawo dziwić się tym ludziom; czy czescy
salonowi komuniści wierzyli w katastroficzne opowieści rosyjskich emigrantów przybywających
do naszego kraju po rewolucji? Czy można wobec tego zarzucać np. Kunderze, że krajowemu
czytelnikowi opowiada o znanych mu sprawach? Przecież on dziś nie pisze tylko dla Czechów,
ale także (a może nawet przede wszystkim) dla Francuzów, Niemców, Anglików itp.
A.J. – Dziękuję Ci, Ivo, że mimo tak zaawansowanego stanu błogosławionego zgodziłaś
się na naszą rozmowę i życzę Wam wiele sukcesów.
P.S. – W cztery dni po rozmowie Iva Procházková urodziła córkę Lenę.
Kwiecień 1985
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SYLVIE RICHTEROVÁ
(ur. 1945 r.)

Po maturze studiowała filozofię na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz na uniwersytecie
w Rzymie. Od 1973 roku jest pracownikiem Instytutu Filologii Słowiańskiej w Rzymie.
Wszystkie jej książki (powieści oraz teksty krytyczno-literackie) ukazały się już na emigracji. Tłumaczy też literaturę czeską na włoską.
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Dopiero emigracja uczyniła ze mnie pisarkę
(Rozmowa z Sylvią Richterovą).

A.J. – W „Słowniku czeskich pisarzy” przeczytałem, że ukończyła Pani studia na Uniwersytecie 17 listopada w Pradze, a potem – w 1970 – obroniła pracę doktorską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola. Czy już w tamtych latach coś Pani publikowała?
S.R. – Nie, jeszcze nie. Jakiś drobiazg miał się ukazać w „Literárkach”, ale przyszła okupacja i się nie ukazał. A później już nie próbowałam. Pisałam właściwie od dzieciństwa, ale
dopiero emigracja uczyniła ze mnie pisarkę, czyli człowieka, który pragnie publikować swoją
pracę. Wcześniej byłam na to zbyt nieśmiała.
A.J. – Mimo to należy Pani do literackiego pokolenia ukształtowanego przez lata 80-te. Jak
z punktu widzenia dalszego rozwoju czeskiej kultury wspomina Pani tamten okres?
S.R. – To ciekawe pytanie: jak wspominam te lata z perspektywy rozwoju... Przede
wszystkim nie mogę oceniać wyłącznie kultury tego okresu w oderwaniu od pozostałych
dziedzin życia społecznego i jest to, moim zdaniem, kluczowa sprawa. Dziś widzę lata 60-te
jako wolną przestrzeń dla prawdy, zarówno w kategoriach społecznych, jak i indywidualnych
albo chociaż jako szansę na wywalczenie takiej przestrzeni. Wcześniej powojenne społeczeństwo czechosłowackie jako całość (a przynajmniej przeważająca większość) żyła w stanie
schizofrenii. Ludzie nie potrafili na własną rękę, we własnym sumieniu oddzielić w społeczeństwie i w sobie samych dobra od zła, ideału od ideologii, budowania od niszczenia, silnego charakteru od fanatyzmu, własnej odpowiedzialności od bezosobowego mechanizmu.
Wszystko, co dziś w czeskiej kulturze posiada jakąś wartość, przeszło przez taką soczewkę
refleksji i autorefleksji. Dzisiaj kładę większy nacisk na indywidualną stronę tej refleksji, ponieważ właśnie w latach 60-tych okazało się m.in., jak zwodnicze i błędne bywa podporządkowanie osobistego wyboru wartości jakimkolwiek istniejącym czy upragnionym systemom.
W tym okresie pojawiło się wiele życiowo ważnych pytań. Kiedy człowiek przestaje być
narzędziem władzy, a staje się jej ofiarą? Gdzie przebiega granica między działaniem politycznym a moralnością? A gdzie – między moralnością a naiwnością? Czy można pogodzić
przymus społeczny z osobistą odpowiedzialnością? Okazało się również, że wszelkie teoretyzowanie na te tematy jest całkowicie jałowe, bo odpowiedzi na powyższe pytania każdy musi
udzielić samodzielnie: własnym zachowaniem, własnym życiem.
Dla mojego pokolenia okres dojrzewania i młodości (a więc odkrywania świata) utożsamia
się z okresem demaskowania utajonej rzeczywistości, poszukiwania pamięci historycznej,
prawdy społecznej, prawdziwego i niezafałszowanego dziedzictwa kulturalnego (także
współczesnego), z okresem żywej twórczości powstającej na pół tajnie, na marginesie zjawisk
oficjalnych. To była też próba przeniknięcia zatrzaśniętych granic: na wschód i na Zachód;
ogromna ciekawość. Starsze pokolenia musiały się rozliczyć ze swoich błędów, ale i młodzi
doświadczyli na sobie, że ich zapał może zostać wykorzystany i złośliwie przenicowany bez
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udziału ich świadomości. Nie powinno to jednak prowadzić do jakiegoś kompleksu winy czy
„dziedzicznego grzechu”, ani powodować bezsilności. Przeciwnie – taka świadomość stanowi
wstępny warunek do zrozumienia, że własną wolność wewnętrzną musi każdy człowiek wybrać i osiągnąć samodzielnie, bez oglądania się na okoliczności historyczne czy społeczne.
Nie wiem, może wydaje się to zupełnie oczywiste, ale tak nie jest. Dla mnie lata 60-te zaczęły
się od szoku po uświadomieniu sobie, że kulisy tego szczęśliwego i sprawiedliwego świata, w
którym wyrastaliśmy, kryły w sobie nadużycia władzy, przemoc, zbrodnie usankcjonowane
przez prawo, zaprzedawanie kraju, rabowanie i niszczenie wartości kulturalnych i prześladowanie twórców. Kolejny szok przeżyłam pod koniec tego dziesięciolecia, kiedy widziałam,
jak łatwo i szybko ludzie, którzy stracili wolność zewnętrzną, sami biegną złożyć własną
wolność wewnętrzną na ołtarzu władzy, sukcesu, mamony czy świętego spokoju. W tym sensie lata 60-te stanowiły moment prawdy. Wydaje mi się, że ten, kto przegapił pierwszą szansę: poznania, nie miał dość sił do działania w drugim przypadku. Sądzę też, że parabola wydarzeń historycznych w tym okresie daje się w odnieść do rozwoju indywidualnego człowieka, do pokonywania przeszkód w życiu każdego z nas. Znam dziś bardzo wielu ludzi wolnych
na Wschodzie i niewolników – na Zachodzie; znam też odwrotne przykłady. Zniewolenie
człowieka nie jest uzależnione w pierwszym rzędzie od systemu społecznego. Dałoby się powiedzieć, że historyczna parabola lat 60-tych odsyła nas do własnego wnętrza, do własnej
odpowiedzialności, do indywidualnej realizacji swego życia, do definitywnego odrzucenia
prób zredukowania życia do zewnętrznych stosunków społecznych – niezależnie od tego, czy
obiektywnie słusznych czy niesłusznych.
A.J. – A czeska kultura tych czasów?
S.R. – Kultura? Sztuki teatralne Havla pokazywały odczłowieczone mechanizmy języka i
myślenia aparatu władzy. „Siekiera” Vaculika i „Żart” Kundery poruszały problem stosunku i
odpowiedzialności człowieka wobec władzy i historii. Pojawiło się starsze, w latach 50-tych
zakneblowane pokolenie prawdziwych artystów, jak Jiři Kolař czy Bohumil Hrabal, którzy –
co jest paradoksalne – w porównaniu ze średnim pokoleniem wydawali się młodsi, bardziej
niezależni, a pod względem artystycznym – bardziej zaskakujący. Twórcze siły tej fali, niczym podziemne rzeki, przedarły się na powierzchnię nie osłabione układami i kompromisami. W najmłodszym pokoleniu też dojrzewały bardzo mocne i wyraźne osobowości artystyczne, jak Věra Linhartová czy Jiři Gruša. Vladimir Holan – poeta, który całe lata spędził w
klauzurze, skoncentrowany bardziej na korzeniach literatur światowych, niż na współczesności – znów nagle stał się jednym z najpoczytniejszych autorów. Jaroslav Seifert odrodził
swoją poezję z nową siłą i mądrością... Mogłabym ciągnąc dalej, ale nie chodzi o to, by opowiedzieć historię czeskiej kultury lat 60-tych. Istotne natomiast, że bez tego, co wtedy powstało, trudno byłoby nam dziś odnaleźć siłę do kontynuowania zaczętego dzieła.
A.J. – Jaki był powód Pani wyjazdu do Włoch i jak znosi Pani rozłąkę z krajem?
S.R. – Jestem nietypowym przypadkiem. Wyjechałam głównie z powodów osobistych pod
koniec 1971 roku i jestem pewna, że „poszłabym w świat” (jak mawiano w ubiegłym wieku i
jak dziś jeszcze mówi się w bajkach), nawet gdyby w Czechosłowacji nie było nigdy żadnej
okupacji. Moja babcia twierdziła zawsze, że „miałam buty z cielaka-włóczęgi”. Od 1967 roku
posiadałam podwójne obywatelstwo: czeskie i włoskie, i do 1980 roku często jeździłam do
Czechosłowacji. Dzięki temu wiem, jak się tam rozwijała sytuacja. We Włoszech nigdy nie
miałam statusu emigranta, a więc także żadnych związanych z tym przywilejów. Zaczynałam
wszystko od początku, z pustymi rękami, co w tym kraju nie jest rzeczą łatwą. Ale bardzo
lubię Włochy, to jest kraj ciężko doświadczony. Rzym to dla mnie miasto magiczne, gdzie w
jednej płaszczyźnie występuje tragizm i farsa współczesnego świata, gdzie nadal żywa jest
pamięć cywilizacji zachodniej. Tutaj stale rozwijają się zarówno tradycje duchowe, jak i najbardziej wściekły materializm; tutaj odsłonięte zostały wszystkie warstwy społecznej świadomości i podświadomości – żywa archeologia naszej kultury.
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Kiedy zastanawiam się nad tym, dlaczego nie wróciłam do Czechosłowacji, choć miałam
taką możliwość, to na pierwszym miejscu stawiam zawsze klaustrofobię. Subiektywnie najtrudniejsze były dla mnie podróże tam i z powrotem; przez długi czas przeżywałam je jak
skoki ponad przepaścią dzielącą korzenie drzewa od miejsca, w którym drzewo to może się
rozrastać. Zresztą już w Czechosłowacji wydawało mi się, że najgorszą konsekwencją podziału świata jest przepołowienie świadomości europejskiej, trudność w nawiązaniu dialogu
między ludźmi, którzy wyrośli w zupełnie innych warunkach i mają różne doświadczenia.
Podczas gdy najdalszy Wschód – Japonia – stał się Zachodem, nastąpiło przerwanie komunikacji między dwiema „półkulami” naszej cywilizacji. Na własnej skórze doświadczyłam
uczucia, że na Wschodzie myślałam jedną półkulą mózgu, a na Zachodzie drugą. To oczywiście metafora, ale jest w niej coś, co odpowiada bardzo konkretnej sytuacji – psychicznej i
fizycznej – jakiejś lobotomii przerywającej połączenie między prawą i lewą częścią mózgu.
Podkreślamy stale, że należymy do jednej cywilizacji i nikt nie chce mówić o alienacji, która
powstała na poziomie najhardziej konkretnego życia ludzkiego. Pod tym względem wygodniej jest żyć na Zachodzie albo na Wschodzie i zapomnieć o istnieniu drugiej strony. Wielu
ludzi z powodzeniem tak robi, chyba że jeżdżą jako turyści i wydaje im się, że to, co zobaczyli przelotnie i na powierzchni, stanowi rzeczywistość odwiedzanego kraju. Myślę, że emigracja to w niewygodny sposób uprzywilejowana pozycja, z której człowiek może przezwyciężyć to rozszczepienie – kulturowe, historyczne, psychologiczne itd.
I to jest jedno z głównych zadań emigracji.
A.J. – Czym się Pani tutaj zajmuje?
S.R. – Jestem pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w
Rzymie. Praktycznie oznacza to, że prowadzę seminaria z literatury czeskiej, pracuję ze studentami (bardzo to lubię, to jedno z najprzyjemniejszych zajęć), piszę eseje o czeskiej literaturze (niedawno właśnie ukazała się moja książeczka w emigracyjnej oficynie „Arkýř”), tłumaczę czeskich autorów przyswajając ich dzieła literaturze włoskiej (np. wiersze Jana Skácela).
Prócz tego piszę wiersze i prozę. Trzy książki wydane zostały w praskich wydawnictwach
niezależnych („Powroty i inne zguby”, „Rozproszone podobieństwa” i „Topografia”), dwie z
nich – w oficynach emigracyjnych, jedna we włoskim wydawnictwie „e/o”. Publikuję również w prasie emigracyjnej. Moje tematy to problem języka, mowy, ciszy; problem tego, kto
mówi i w ogóle kto to jest „ja” (gdy ktoś mówi „ja”); sprawa pluralizmu różnych „ja” i tożsamości podmiotów; przestrzeń pamięci i świadomości... Szukam tego w dziełach prozaików
i poetów, a także we własnym pisaniu i mam wrażenie, że w stosunku do długości jednego
życia są to tematy wieczne.
A.J. – Do jakiej tradycji literackiej mogłaby się Pani odwołać w swoim pisaniu?
S.R. – Przyznam się Panu, że nigdy nie stawiałam sobie takiego pytania. Nie myślałam o
tradycji, lecz po prostu przeżywałam wielkie miłości, których nie łączył czas, ani miejsce, ani
żadna szkoła literacka i które mogą być ze sobą sprzeczne czy wyrwane z kontekstu. Nim
człowiek zaczyna pisać, zawsze wcześniej muszą go oczarować jakieś dzieła i dlatego mogłabym postawić Vitězslava Nezvala obok Franza Kafki, Boženę Němcovą obok Prousta, Jana
Nerudę obok Hermanna Melville’a, Voskovca i Wericha obok Samuela Becketta, Františka
Halasa obok Maryny Cwietajewej, Vladimira Holana obok Walta Whitmana, Jaroslava Haška
obok Célina, Borgesa obok Czechowa i sama nie wiem, kogo jeszcze... Przyszło mi teraz do
głowy, że być może istnieje coś takiego, jak tradycja czeskiego kosmopolityzmu (w literaturze kosmopolityzm chyba musi być narodowy); dla mnie zaczynałoby się to od Máchy i poprzez awangardę międzywojenną prowadziłoby do naszej dzisiejszej „diaspory” kulturalnej.
Oznaczałoby to: ciekawość świata, zdolność do przyjmowania i przetwarzania czy odkrywania, a jednocześnie zdolność do skrajnie intensywnego przeżywania własnego kraju i jego
przyrody, fascynacja magią języka ojczystego. Jeśli taka tradycja istnieje, to zawiera w sobie
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poczucie humoru i ironię, ale także wyczucie poezji, wyczucie realności absurdu i absurdalności realizmu, tajemniczej podświadomości języka i genialności głupoty. Widziałabym tu
wszystkich współczesnych pisarzy czeskich, których lubię: Ludvika Vaculika, Věrę Linhartovą, Milana Kunderę, Jiřiego Kolařa, Bohumila Hrabala, Jaroslava Seiferta czy Jana Skácela.
Być może protestowaliby oni, że ich w taki sposób łączę, więc wolę mówić o swych miłościach. Pojęcie tradycji za bardzo mnie wiąże.
A.J. – Wspomniała Pani przed chwilą swoich ulubieńców. A jak całościowo ocenia Pani
współczesną literaturę czeską?
S.R. – Bardzo wysoko. Wydaje mi się, że pod wieloma względami wyprzedziła własne
czasy. Mówię to z całą odpowiedzialnością jako krytyk, który zajmuje się szczególnie literaturą współczesną. Jeśli literatura narodowa w ciągu jednego pokolenia stworzy szereg dzieł
wyjątkowych, jest literaturą wielką. Czeska poezja od czasu ostatniej wojny wydała ogromne
dzieło: Halas, Nezval, Holan, Seifert, Diviš, Skácel, wspaniała tradycja surrealistyczna i dokonania twórców katolickich – od Demla poprzez Zahradniček do poetów młodszej generacji.
Godna uwagi jest tradycja teatru rewiowego, której mistrzami stali się przed wojną Voskovec
i Werich, a po wojnie kontynuowana była w teatrzykach małych form, w Semaforze, w teatrze Jary Cimrmana, przez duet Vodaňský – Skoumal itp. Mamy również tradycję sztuki
absurdu – nadal żywą i inspirującą. O twórczości Kundery czy Havla nie ma potrzeby mówić
szczegółowo, ponieważ stała się ona już częścią świadomości kulturalnej całego świata.
Dzieła tych pisarzy wyrosły z problematyki lat 60-tych, wykrystalizowały się w tym okresie i
przyczyniły się do radykalnej zmiany optyki w postrzeganiu współczesnego świata. Ja osobiście za jedno z najciekawszych dzieł literackich uważam „Czeski sennik” Ludvika Vaculika.
Myślę, że książka ta stanowi nowy etap w sztuce powieściowej, czego na razie większość
czytelników nie zauważyła, ponieważ czytała tę powieść jako dziennik ze „znormalizowanej”
Pragi. Chodzi jednak o coś znacznie więcej. Mamy tu do czynienia z wyrafinowaną strukturą
dzieła, które rodzi się planowo, lecz jednocześnie w sposób nieprzewidywany. Autor może
być zarówno podmiotem, jak i przedmiotem zdarzeń, nad którymi może, ale nie musi, panować czy też im się podporządkować... Forma dziennika powieściowego wprowadza do gry
więcej elementów autobiograficznych niż inne gatunki, choćby dlatego, że mamy tu do czynienia z czymś, co jest nieprzewidywalne. Samo pisanie znów staje się tajemnicą i przygodą,
która rozgrywa się w teraźniejszości, ponieważ nawet najlepsza znajomość techniki powieściowej nie rozwiązuje zadania, w którym człowiek piszący, dla samego siebie stanowi niewiadomą. Taki jest „dziennik” Vaculika. Jest to zjawisko do dziś bardzo aktualne. Vaculik
nawiązał w nim do tradycji, którą po wojnie, w sposób mistrzowski zapoczątkował Jiři Kolař;
jego genialna synteza technik literackich i plastycznych znana jest już dziś na całym świecie.
Długo mogłabym jeszcze mówić o takich pisarzach, jak Bohumil Hrabal, Ivan Blatný, Jan
Vladislav, Peter Král i inni. Z pewnością zapomniałam o jakiejś ważnej postaci publikującej
w kraju bądź zagranicą, ale starczy nawet tych kilka nazwisk, które zdołałam wymienić.
A.J. – W środowiskach intelektualnych w kraju i zagranicą toczy się obecnie dyskusja na
temat sensu czeskiej historii. Jakie jest Pani zdanie w tej sprawie?
S.R. – Jest rzeczą bezdyskusyjną, że po długich latach jednostronnych interpretacji historii
– a także fałszowania i przemilczania faktów historycznych – trzeba otworzyć wszystkie stare
i tajne szuflady, by uważnie wysłuchać najróżniejszych opinii. Czasem jednak mam obawy,
czy namiętności rozpętane w dyskusjach na temat sensu historii nie rodzą się z nadciśnienia
spowodowanego naszą aktualną bezsilnością historyczną. Sądzę też, że sens historii nie jest
kartą raz na zawsze wpisaną do Wiecznej Księgi Historii, lecz czymś w rodzaju zasady indeterminacji z fizyki kwantowej, gdzie chwila obecna wpływa nie tylko na przyszłość, lecz
również na przeszłość. Nawet najgorsze doświadczenie, jakie nas spotkało, może być pozytywne w chwili, kiedy zaczerpniemy z niego siłę, mądrość i zdolność do działania tu i teraz.
W przypadkach indywidualnych jest to zupełnie oczywiste, ale mam wrażenie, że można o

205

czymś takim mówić również w odniesieniu do narodów. Absolutnie nie zgadam się z mocarstwową koncepcją „wielkich” historii, zgodnie z którą wszystko to, co nie pojawia się na jej
kolorowym i krwawym płótnie, jest wartością zerową, że tego nie ma i nigdy się nie wydarzyło. Bliskie jest mi natomiast to, co mówi filozof Václav Belohradský o „prawie do nieposiadania historii”; cytuje on też Gombrowicza: „Tylko sprzeciwiając się historii jako takiej,
można sprzeciwiać się historii naszych dni.” W pełni się z tym zgadzam. Może nawet wręcz
wybrałabym życie poza „Historią”, bo istniejemy przecież nie dla instytucjonalnej historii,
lecz dla samego życia, które – o czym wie każdy pisarz – może być interpretowane na najróżniejsze sposoby. Każde życie zawiera w sobie nieskończoną ilość potencjalnych życiorysów,
każda rzeczywistość – nieskończoną ilość potencjalnych historii. Ale ważna jest teraźniejszość.
A.J. – Czy literatura czeska jest znana we Włoszech?
S.R. – Nie można powiedzieć, żeby stanowiła pojęcie popularne, znane szerokim warstwom czytelników. Obecnie modna jest wprawdzie „Mitteleuropa” oraz „literatura praska”,
ale autorzy piszący po niemiecku mają tu znaczną przewagę spowodowaną tradycją, trudnościami językowymi i zainteresowaniem opinii publicznej. Jednak popularność literatury czeskiej stale wzrasta. Przed kilku laty wydawnictwo „e/o”, specjalizujące się w literaturach tak
zwanej Europy Wschodniej, stworzyło osobną, systematyczną serię czeską. Oprócz Kundery,
Hrabala, Holena, Halasa i Seiferta ukazały się tam ostatnio książki Ladislava Klimy, Vitězslava Nezvala i Pavla Řeznička. A Hašek jest wciąż najpopularniejszy. Mówiąc ogólnie
wydaje mi się, że linia zainteresowania i znajomości czeskiej literatury ma tendencję wznoszącą; sama mam wiele planów, co jeszcze należałoby przetłumaczyć. Ważne jest również, że
znaleźli się zainteresowani i przedsiębiorczy wydawcy.
A.J. – W 1984 roku pierwszy czeski pisarz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Czy nie była
Pani zaskoczona, że laureatem został właśnie Jaroslav Seifert? Jakie były reakcje we Włoszech? Co Pani sądzi o twórczości Seiferta?
S.R. – Byłam zaskoczona już choćby dlatego, że nie przywiązuję zbyt wielkiej wagi do
nagród, więc niczego nie oczekiwałam. Udzielenie nagrody to sposób zwrócenia uwagi na
jakiegoś autora, wspaniałomyślna i zasłużona ocena jego dokonań. Ale faktem jest, że wielkie
dzieła artystyczne są wyjątkowe, niepowtarzalne, a więc – nie daje się porównywać i wszelkie
próby ustalenia, kto jest największy, najlepszy, są wulgarne, absurdalne; żadna poważna nagroda literacka nie stawia sobie takiego celu. Niestety opinia publiczna traktuje Nagrodę Nobla jak wyścigi konne – ma swoich faworytów i kieruje się psychologią kibiców futbolowych.
Pod tym względem wszystko, co rozegrało się tutaj po przyznaniu Seifertowi Nagrody Nobla,
stanowi dla mnie jedno z największych (choć nie najprzyjemniejszych) przeżyć ostatnich lat.
Postaram się to pokrótce wytłumaczyć.
Wcześniej Seifert był prawie zupełnie nie znany w zarówno we Włoszech, jak i w całej
Europie Zachodniej. Zamiast próby poznania go, dowiedzenia się czegoś o nim lub od niego,
zamiast najzwyklejszej ciekawości, zapanowała jednak powszechnie opinia Ślepego Narcyza
(wymyśliłam wtedy ten termin, który dość dokładnie oddaje stan rzeczy). Zasadą Ślepego
Narcyza jest: to, czego ja nie znam, czego nie wiem, co nie należy do mnie, do mojego świata
i jego telewizyjnego obrazu, tego po prostu nie ma. O ile to chciałoby istnieć, będę to całkowicie ignorować, gdyby nadal chciało istnieć – zniszczę to (jeśli możliwe bez użycia przemocy). Iluż ludzi, którzy Seiferta nie czytali i nie mogli czytać, pospieszyło się od razu z twierdzeniem, że nie jest to wielki poeta! Ilu dziennikarzy napisało, że poeta ten już od lat 20-tych
lub 30-tych nie tworzy! Ilu przeniosło dyskusje na płaszczyznę „polityki”, aby uniknąć problemu dzieła poetyckiego, tj. nieznanego i być może wielkiego przesłania! A przecież wystarczyło powiedzieć: nie wiem; wystarczyło przez chwilę milczeć i posłuchać tych, którzy Seiferta znają. Dla Ślepego Narcyza nie jest jednak ważne czy konieczne, by czegoś się dowiedzieć; jego celem jest natomiast zalewanie świata potokiem własnych słów, bez względu na
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to, co one oznaczają. Sama napisałam wtedy artykuł o Seifercie, a potem ze zdumieniem
oglądałam swój tekst cynicznie pocięty przez redakcję pewnego rzymskiego czasopisma.
Kiedy zażądałam, aby mi tekst odesłano, zamiast drukować go w skróconej formie, zostałam
po prostu okradziona – tekst wydrukowano bez nazwiska, żebym nie mogła złożyć skargi.
Przyjaciele mówili mi potem, że to normalna praktyka. W Pradze takie postępowanie też jest
określane jako „normalizacja”, ale jednak wcześniej wtargnęły tam obce czołgi. Nie chcę
uogólniać jednego przypadku, lecz niestety wydaje mi się on dość charakterystyczny: redaktor, który nie widzi nic złego w ocenzurowaniu i kradzieży tekstu o Seifercie, pisze w tym
samym numerze swego pisma płomienne słowa o tym, jak bardzo Seifert i jego czescy koledzy cierpią w swym kraju z powodu cenzury! Jest to jeszcze gorsze, bardziej zaawansowane
stadium Ślepego Narcyza niż ignorancja; tutaj Ślepy Narcyz krytykuje to, co sam robi – być
może nieświadomie, lecz pewnie świadomie. Takie typy Ślepych Narcyzów istnieją na całym
świecie, a ich rządy są straszne. Zobaczyłam to z całą ostrością, kiedy poeta Jaroslav Seifert
otrzymał literacką nagrodę Nobla.
O jego poezji mogłabym mówić długo. To wspaniały artysta, a jego twórczość przez całe
życie była coraz lepsza. Ponadto na samym początku swej drogi poetyckiej Seifert postanowił, że będzie piewcą rzeczy dobrych i pięknych. Jako człowiek był zawsze widoczny we
wszystkich ważnych i trudnych wydarzeniach historycznych, zawsze imponował poczuciem
honoru i odwagą. Jako poeta zdecydował się wyrzucić ze swego serca jakąkolwiek złość czy
nienawiść; jest jednym z niewielu wielkich autorów współczesności, którzy nigdy nie optowali za negatywnym stanowiskiem czy negatywnymi wartościami. Niektórzy krytycy pomylili to z powierzchownością, ponieważ we współczesnej kulturze do niedawna wydawała nam
się ciekawsza i „prawdziwsza” fenomenologia i analiza zła, a krach utopii społecznych jeszcze bardziej się do tego przyczynił. Brakuje nam empirii dobra, lecz Seifert dokonał wyboru.
To, co u niego wygląda na łatwość i lekkość, jest za wszech miar rezultatem sztuki, jest dziełem życia. To samo dotyczy języka jego poezji (uwaga na złe przekłady!).
A.J. – Dziękuję Pani za tak obszerną odpowiedź. Czy na zakończenie naszej rozmowy zechciałaby Pani jeszcze coś dodać, albo coś przekazać polskiemu czytelnikowi?
S.R. – Od czasu średniowiecza kultura polska i czeska wzajemnie na siebie wpływały i oddziaływały. Niestety, wydaje mi się, że w ostatnim stuleciu to nasze ścisłe, bliskie pokrewieństwo odsunięte zostało na dalszy plan, a zwyciężyła orientacja Wschód – Zachód. My sami
traktowaliśmy siebie często jako pomost między Wschodem a Zachodem; stać nas jednak na
to, aby być ośrodkiem (nie środkiem), w którym rodzą się dziś niezwykle ważne wartości
kulturalne i społeczne. Bardzo w to wierzę: rodzą się w bólach i na gruzach, ale już są obecne.
Sam los ściśle nas ze sobą złączył i na szczęście bezpośredni dialog między Polakami a Czechami jest – jak sądzę – coraz bardziej intensywny. Witkiewicz, Gombrowicz, Mrożek, Wat,
Miłosz, Brandys i wielu innych polskich pisarzy jest mi drogich i bliskich. W mojej subiektywnej optyce stanowią polski wariant „kosmopolityzmu”, do którego sama też siebie zaliczam.
Dziękuję Panu za zainteresowanie i za ciekawe pytania.
Rzym, grudzień 1985 / styczeń 1986
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ZDENA SALIVAROVÁ
(ur. 1933 r.)

Jest żoną pisarza Josefa Škvoreckiego. Studiowała w praskiej szkole filmowej. W latach
50-tych i 60-tych była piosenkarką i aktorką. W 1968 roku ukazał się jej debiutancki tom
opowiadań „Męska jazda”. Tłumaczyła z francuskiego (Simenon, Malet).
W 1969 roku wyjechała wraz z mężem do Kanady. Mieszka obecnie w Toronto i prowadzi
czeskie wydawnictwo emigracyjne „Sixty-Eight Publishers”, w którym ukazały się trzy jej
książki. W 1978 roku pozbawiona obywatelstwa czechosłowackiego.
W Polsce nie tłumaczona.
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Jeśli nawet nic mi się w życiu nie udało, to przynajmniej z wydawnictwem miałam dobry pomysł
(Rozmowa ze Zdeną Salivarovą)

A.J. – Co śpiewaczkę i aktorkę przywiodło do literatury?
Z.S. – Škvorecký, mój tata i praca w teatrze. Próbowałam pisać na długo przedtem, niż poznałam swego męża, przede wszystkim wiersze. Ale nie były one wiele warte. Byłam wtedy
młoda, rozczytywałam się w poezji i też chciałam tak pisać jak Apollinaire, Verlain, Mallermée (poeci przeklęci to w gimnazjalnych czasach była moja lektura uzupełniająca, spod ławki), czy jak Nezval i Seifert. Ale wychodziły mi tylko nieudolne plagiaty. Kiedy poznałam
Škvoreckiego, poradził mi, żebym zamiast za poezję zabrała się raczej za angielski. Nie posłuchałam go, ale dałam sobie spokój z pisaniem wierszy. Stale jednak swędziały mnie ręce i
gdy kiedyś siedziałam w garderobie teatralnej czekając na swój występ, przyszło mi do głowy
pewne opowiadanie. Natychmiast zaczęłam je zapisywać w kieszonkowym kalendarzyku, a
potem na luźnych kartkach w tramwaju, w drodze do domu. Następnego dnia przepisałam to
na maszynie i dałam do czytania Josefowi. Miałam straszną tremę i bałam się, że znów mi
każe uczyć się angielskiego. On jednak wysłał to opowiadanie do pisma „Host do domu”,
gdzie zostało opublikowane. Dodało mi to kurażu i od tej pory zaczęłam pisać. Josef bardzo
dużo mi pomógł: doradzał, zdradził wiele tajemnic pisarskiego rzemiosła, wiele chwytów
literackich i w ogóle podtrzymywał mnie na duchu. Kiedy napisałam nowelkę „La strada”,
dałam mu ją do czytania przed snem i zakopałam się w pierzyny, żeby nie musieć patrzyć na
własną kompromitację. Obudził mnie w środku nocy i powiedział, że to jest „to”. Zmusił
mnie do napisania jeszcze dwóch nowel i tę trójkę w 1967 roku przyjęło do publikacji wydawnictwo „Československý spisovatel”. Książka nazywała się „Męska jazda”, wyszła w
nakładzie 10 tys. egz. i wkrótce została sprzedana.
Rok 1968 wiele mi obiecywał. Dostałam się wreszcie na studia w Akademii Filmowej – na
wydział dramaturgii i scenarzystyki. W wydawnictwie „Čs. spisovatel”, w którym bardzo
pomogła mi moja redaktorka – Maria Vodičková, chcieli, żebym napisała powieść. No, ale
stało się inaczej. Tę powieść napisałam dopiero na emigracji – w 1969 roku, w Kalifornii,
gdzie na krótko zakotwiczyliśmy się po wyjeździe z kraju. Nazywa się „Honzlová” i wydano
ją w angielskim przekładzie w oficynach „Harper and Row” w Nowym Jorku i „Harville
Press” w Anglii. Potem wyszła jeszcze po hiszpańsku w wydawnictwie „Proa” w Barcelonie
– w dwóch wersjach: kastylijskiej i katalońskiej. Po czesku wydaliśmy tę powieść jako piątą
publikację naszego wydawnictwa. Miała dwa wydania + reprint zrobiony przez Alexandra
Tomskiego w Londynie.
Ale pan pyta, co mnie przywiodło do literatury, więc jeszcze o tym w skrócie. Mój ojciec –
nim go zlikwidowali po lutym 1948 roku – był wydawcą i księgarzem. Ponadto wzięłam sobie za męża pisarza i tłumacza, więc w Pradze obracałam się w kręgu ludzi opętanych przez
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literaturę, sztukę. W teatrze też sporo się czytało i mówiło o literaturze Wreszcie, dzięki Josefowi poznałam cały szereg najwybitniejszych ludzi pióra. Kiedy to wszystko połączę i dodam
jeszcze nieustanną potrzebę wypowiedzenia się, pragnienie wyrażenia tego, co czuję, co widzę i o co stale sama siebie pytam – to jasne, że musiało mnie to przyciągnąć do literatury.
A.J. – Czy próbowała Pani publikować wcześniej, przed swym debiutem w 1968 roku?
Z.S. – Tak. Wspominałam już o opowiadaniu wydrukowanym w piśmie „Host do domu”.
Było to w 1965 roku. Potem opublikowałam jeszcze kilka opowiadań w „Plamenie” i innych
czasopismach. I wreszcie w 1968 roku wyszła książka – „Męska jazda”.
A.J. – Należy Pani do najlepiej tłumaczonych czeskich pisarzy emigracyjnych, choć w
kraju nie miała Pani jeszcze zbyt głośnego nazwiska. Jak to się stało?
Z.S. – Trochę pan przesadza. Nie jestem t ł u m a c z o n a , a jedynie raz czy dwa razy p
r z e t ł u m a c z o n a.
Dla „Harpera” przełożyła „Honslovą” Maria Winnová – sama utalentowana pisarka, córka
Czechów, wychowana już w Ameryce – która doskonale zrozumiała humor słowny i slang
Honzlovej i moim zdaniem (ale też zdaniem ludzi znających się na tłumaczeniu) przekład
powieści jest świetny. Jest to jednak amerykańska angielszczyzna, która naturalnie nie spodobała się konserwatywnym Brytyjczykom. O powieści pisali pochlebnie, ale przekład „zjechali”; niesprawiedliwie. W Ameryce było inaczej. Miałam dobre recenzje w czołowych pismach
literackich, lecz książka nie stała się bestsellerem. Trochę zawinił tu chyba niezbyt trafny angielski tytuł, „Honzlova” to miało być coś takiego jak „Pani Bovary” (po czesku – „Pani Bovaryová” – przyp. A.J.), bez „pani”, bo Honzlová jest proletariuszką w systemie, w którym
wszyscy ludzie są równi, ale niektórzy równiejsi. Po angielsku nazywa się to „Summer in
Prague”, a w dwa lata po wydarzeniach sierpnia 1968 roku tytuł już nie był nęcący. Na dodatek powieść nie ma nic wspólnego z sierpniem 1969 roku. Świat przestał się już zajmować
nami, o tamtych wydarzeniach napisano już bardzo dużo, a wokoło działy się nowe, jeszcze
bardziej okrutne i tragiczne rzeczy. Wydaje mi się więc, że tytuł raczej odstraszał potencjalnego czytelnika.
Druga moja książka przetłumaczona na angielski to nowela „Niebo, piekło, raj”. To dość
spora nowela, „love story” czeskiej dziewczyny i łotewskiego chłopaka. Proponowałam ją
kanadyjskim wydawcom i „Harperowi” w USA, ale wszyscy zwrócili mi z uprzejmym uzasadnieniem, że przekład nie jest zbyt dobry. Nie wiem. Wprawdzie ostatecznie nauczyłam się
angielskiego, lecz nie na tyle, by oceniać wartość przekładu. Myślę jednak, że zapewne ta
moja „love story” nie pasuje do programów tutejszych wydawców. Nie ma w niej happyendu
i w ogóle mówi się o sprawach, którymi świat zachodni nie jest specjalnie zainteresowany.
Ale może po prostu ta książka nie jest zbyt dobra. Wprawdzie czeskie wydanie cieszyło się
powodzeniem u naszych czytelników, lecz faktem jest, że ludzie bardziej mnie pamiętają i
kojarzą dzięki „Honzlovej”.
A.J. – To Pani wpadła na pomysł założenia wydawnictwa „Sixty-Eight Publishers, Corp.”?
Z.S. – Tak. Josef najpierw nie chciał. Bał się, że zbankrutujemy i sprawimy radość praskiemu reżimowi, że nie znajdziemy zagranicą dostatecznej ilości czytelników, że nie uniesiemy ciężaru finansowego i organizacyjnego, że nie będzie co wydawać itp. Ale udało się,
choć wymagało to pewnego ograniczenia osobistych potrzeb i inwestowania prywatnych
oszczędności w wydawnictwo (zamiast np. kupowania przedmiotów zbytku). Jak pan wie,
istniejemy już dwanaście lat i przez ten czas wydaliśmy ponad 150 książek, które w innym
przypadku pewnie nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. O tym, że to ciężka praca chyba nie
muszę nawet mówić. Żadna CIA czy FBI, żadna fundacja kulturalna nie dały nam jak dotąd
ani grosza. Wszystko pochodzi z abonamentów i przedpłat naszych zagranicznych czytelników.
A.J. – Czy można poświęcić się literaturze i jednocześnie kierować pracą wydawnictwa?

210

Z.S. – A dlaczego nie? Gdybym miała choćby trzecią część pracowników wydawnictwa
„Československy spisovatel” (a nawet dziesiątą część), to mogłabym co roku pisać powieść.
Ale mam tylko jednego pracownika, a resztę robimy z Josefem sami od czytania rękopisów,
po korekty i kontrakty z autorami. Prócz tego oczywiście wszelkie prace fizyczne i umysłowe
związane z funkcjonowaniem wydawnictwa: sprzątanie biura, pakowanie książek, transport
na pocztę, przywózka książek z magazynu itp.
A.J. – Z jakimi problemami boryka się wydawnictwo i jakie zanotowało sukcesy?
Z.S. – O problemach już wspominałam przed chwilą. Są natury finansowej. Pewną gwarancję finansową stanowią czytelnicy, którzy wysyłają nam przedpłaty. Mają z tego drobną
korzyść – jeśli przyślą nam pieniądze wcześniej i czekają na ukazanie się książki (czasem
nawet rok), to otrzymują zniżkę. Oni właściwie stanowią jedyne źródło naszych dochodów.
Jeśli jakaś książka przyniesie nam rzeczywiście solidny zysk, to inwestujmy te pieniądze w
inną rzecz – prestiżową, ale deficytową: wydajemy pamiętniki słynnej czeskiej gwiazdy filmowej, książka sprzedaje się dobrze i szybko; ma dwa, trzy wydania; esteci nas za nią gromią, przeciętny czytelnik czyta i wzrusza się, a my inwestujemy zysk w książkę Jana Zahradnička – wybitnego czeskiego poety katolickiego, przedwcześnie zmarłego na skutek prześladowań i długoletniego więzienia. Ta książka nie przyniosła nam zysku, esteci jej nie kupili,
przeciętny czytelnik rzadko czyta poezję, ale uważamy to dzieło za tak ważne, że nie interesuje nas, ile na nim stracimy.
A.J. – A sukcesy?
Z.S. – Z książek naszej oficyny stale największym powodzeniem cieszy się „Batalion
czołgów” Škvoreckiego – satyra na socjalistyczną armię z lat 50-tych. Ta książka właściwie
stworzyła nasze wydawnictwo. Była to pierwsza publikacja firmy, a do tego czasu miała już
trzy wydania; sprzedaliśmy na emigracji ponad 7 tys. egzemplarzy, co w stosunku do liczby
czeskich emigrantów jest dużym sukcesem (przeciętny nakład waha się w granicach 2–3 tys.
egzemplarzy). W ogóle Škvorecký to najlepsza gwarancja naszej oficyny. Jego książki stale
ludzie kupują i to w dużych ilościach, niemal co roku oddaje nową rzecz i nigdy nie domaga
się honorarium. Przeciwnie, żyjemy z jego profesorskiej pensji, a kiedy coś zostanie, dostaje
to w prezencie wydawnictwo. Na dodatek jeszcze w wolnym czasie pracuje dla firmy. Oczywiście mamy jeszcze kilku innych autorów, którzy niczego od nas nie wymagają, a piszą
książki nie mniej popularne. Na przykład Milan Kundera, któremu wydaliśmy trzy powieści i
zbiór opowiadań, albo Ota Ulč – człowiek, z którego właściwie dopiero my zrobiliśmy pisarza, czy wreszcie Jaroslav Vejvoda – czeski pisarz, sławny już dziś w Szwajcarii, gdzie publikuje po niemiecku (jego też zmusiliśmy do pisania).
Wie pan, jeśli nawet nic mi się w życiu nie udało, to przynajmniej z wydawnictwem miałam dobry pomysł. Dzięki temu, że z takim uporem dążyłam do założenia emigracyjnej oficyny wydawniczej, udało mi się zachęcić naszych pisarzy, by nawet będąc zagranicą nie przestali pisać po czesku. Wiadomo przecież, że niewielu dojrzałych literatów potrafi pisać prozą
w obcym języku. Więc przynajmniej mam tę życiową satysfakcję, że „załatwiłam” im czytelników. Bo przecież kim jest autor bez czytelnika? Rybą bez wody. Autorem przed lustrem w
łazience. No i piszą dalej! Choćby taki Arnošt Lustig – wybitny czeski prozaik, który chciał
już dać sobie spokój z literaturą. Prowokujemy też nowych, początkujących autorów – teraz
na przykład odkryliśmy Jana Nováka z Chicago. To niezwykle utalentowany młody pisarz,
który z powodzeniem mógłby pisać po angielsku, bo dorastał jut w Ameryce, ale pisze po
czesku. Albo inny przykład – Stanislav Moc z Australii: też młody człowiek, którego do pisania sprowokowały mocne wrażenia w nowej ojczyźnie.
A.J. – Jakie książki wydawnictwa „Sixt-Eight Publishers, Corp.” Cieszą się największą
popularnością wśród czytelników?
Z.S. – Kundery, Škvoreckiego, Klimy, Vaculika, Vejvody i mojej skromnej osoby – czyli
tzw. fiction: powieści, zbiory opowiadań. Ale ostatnio sporą konkurencję stanowią pamiętni-
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ki, dzienniki – jak choćby wspomnienia Václava Černego, czeskiego profesora literatur porównawczych i działacza politycznego, który mieszka w Czechosłowacji i pewnie może pan
sobie wyobrazić jak mu się powodzi. Człowiek ten już za życia stał się postacią historyczną;
był przy wszystkim, co się w naszej międzywojennej, wojennej i powojennej historii wydarzyło. W czasie ostatniej wojny brał udział w ruchu oporu, widział zakulisowe rozgrywki i
intrygi polityczne, znał czołowe osobistości puczu z lutego 1948 roku. Takiego człowieka
każdy inny system nosiłby na rękach, a tymczasem profesor Černy od wielu lat żyje jedną
nogą w więzieniu. Właśnie jego wspomnienia należą do najbardziej poszukiwanych pozycji
naszej oficyny.
A.J. – Co – jako pisarka i wydawca – sądzi Pani o współczesnej literaturze czeskiej?
Z.S. – To zależy, o której części tej literatury pan myśli. O tej emigracyjnej już trochę
wspomniałam, więc tylko powtórzę, że na Zachodzie przebywa bardzo dużo czeskich autorów, z których wielu już dawno przeniknęło do literatur krajów, w których mieszkają.
Ale w Czechosłowacji też mamy cały szereg – może jeszcze większy – pisarzy wybitnych,
na których warto zwrócić uwagę: Kriscová, Vaculik, Pecka, Černý, Klima, Kliment, Trefulka
czy wspaniały poeta Jan Skácel itd. Mogłabym tu wymieniać dziesiątki nazwisk, a wszystko
to są pisarze, których wydawnictwa państwowe nie mogą zauważyć.
Ponadto są w kraju pisarze, którym wolno oficjalnie publikować, ale ci nie są zbyt interesujący. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma wśród nich ludzi utalentowanych. Czasem
któryś z nich ujrzy światło dzienne – przystrzyżony i wygładzony, ale i tak widać, że ten talent mógłby poszybować wysoko, gdyby nie podcięto mu skrzydeł. Kiedy czytam taką książkę, to jakbym widziała te wszystkie narady redakcyjne, przetargi, wszystkie ustępstwa autora,
jego wewnętrzną cenzurę, a nawet przypadki wyparcia się samego siebie – aby tylko książka
mogła się ukazać. Ach, gdyby ci ludzie mogli pisać swobodnie...
Śledzę też „Literárni mesičnik” – to znaczy oficjalny magazyn czeskich pisarzy – i czytam
w nim (jeśli udaje mi się wytrzymać) takie rzeczy, że aż wierzyć się nie chce, co dziś można
nazywać literaturą.
Całości więc nie odważyłabym się oceniać, ale jednego jestem pewna. Dobra literatura nie
zginie.
Kwiecień 1985
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KAROL SIDON
(ur. 1942 r.)

Po maturze studiował w praskiej szkole filmowej. Następnie pracował jako scenarzysta i
redaktor prasy literackiej. Od 1970 – robotnik fizyczny.
Jest autorem wielu słuchowisk, adaptacji radiowych i scenariuszy. W 1968 roku opublikował znaną również w Polsce powieść „Sen o moim ojcu” (Warszawa 1970), a w dwa lata
później – „Sen o mnie”. Następnie jego powieści i dramaty mogły się już ukazać tylko w
obiegu niezależnym.
Obecnie mieszka w Heidelbergu (RFN).
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Narodziłem się na nowo jako ogniwo w łańcuchu żydowskich pokoleń
(Rozmowa z Karolem Sidonem )

A.J. – Jesteś autorem tłumaczonej w Polsce książki „Sen o moim ojcu”, która na początku
lat 70-tych zdobyła u nas sporą popularność. Potem napisałeś „Sen o mnie”. Czy to kontynuacja?
K.S. – O ile sobie dobrze przypominam chciałem wtedy napisać jakąś „Spowiedź dziecięcia swego wieku”, w której konstrukcja fabuły byłaby z jednej strony podporządkowana
upływowi, biegowi życia, a z drugiej – problematyce, która domagała się rozwiązania. Oczywiście pomyślałem, że mógłbym te przemyślenia pozostawić dla siebie i nie zawracać głowy
innym, ale właśnie na przekór chciałem coś takiego napisać. Poprzez opublikowanie, ujawnienie zakrętów mojej własnej duszy pragnąłem wnieść do literatury światło prawdy o rzeczach zwyczajnych, ponieważ zawsze wydawało mi się, że przykłady niezwykłych bohaterów
są zwodnicze. Drażnił mnie oczywisty rozdźwięk miedzy autorem i tym, co napisał. Przecież
jeśli ktoś potrafi ładnie pisać nie znaczy jeszcze, że to porządny człowiek. Zdecydowałem się
więc nie szczędzić społeczeństwu – wychowanemu w kłamstwie, że wszystko jest tak, jak być
powinno – banalnej rzeczywistości mej duszy i mych problemów. Cel mego pisania był, jak
widzisz, terapeutyczny, a szczególnie autoterapeutyczny. Bez względu na mój talent literacki
i ostateczną wartość tego, co napisałem, główny cel tego pisania stanowiło pragnienie zwrócenia uwagi jak największej ilości ludzi, że ja – jak tu stoję i leżę – jestem obecny i zmuszenie
ich do uznania, że mam do tego prawo. Inni z tych samych względów wyrządzili wiele szkód,
zdobywali świat itd., ale w istocie rzeczy kierowali się dokładnie tymi samymi pobudkami, co
ja. W końcu przecież wmuszałem światu własne wyobrażenie o sobie, aby obronić się przed
wmuszeniem jego wyobrażenia.
A.J. – Należysz do pokolenia debiutującego w nienajgorszych czasach. Jak z perspektywy
własnych doświadczeń patrzysz dziś na lata 60-te?
K.S. – Kiedy potwór siedzi na twoich piersiach, każde zaczerpnięcie oddechu ma wartość
życia.
A.J. – Jesteś autorem wielu słuchowisk radiowych i sztuk telewizyjnych, a także współautorem scenariuszy do filmów, których niestety, nie miałem już okazji oglądać i które znam
tylko z legendy. Wymienię tu na przykład takie filmy jak „Uciekinierzy i pielgrzymi” czy
„Ptaszęta, sieroty i wariaci”. Czy możesz coś o nich opowiedzieć, a także o współpracy z ich
reżyserem – Jurajem Jakubisko?
K.S. – Kiedy na początku lat 70-tych, po zrobieniu zupełnie porządnie wystawionych adaptacji napisałem własną sztukę telewizyjną, to obejrzawszy ją na wcześniejszym pokazie
dosłownie zemdlałem po powrocie do domu, w toalecie. I nie tylko dlatego, że padło tam
słowo „towarzysz”, którego w mojej wersji nie było, ale przede wszystkim dlatego, że wcze214

śniejsza współpraca z Jurą strasznie mnie rozpieściła. Mogłem zawsze być pewny, że Juraj
naprawdę ożywi słowa, które mu przekazywałem, choć wcale jego wyobrażenie nie musiało
być identyczne z moim. Pamiętam na przykład, że w „Uciekinierach” wymyśliłem anioła
wyłaniającego się z zalanego przez morze raju. Na szczęście kierownictwo produkcji filmu
nie było w stanie wysłać ekipy nad morze, więc Juraj został niejako zmuszony do wymyślenia
zastępczego obrazu. Zamiast anioła, z morza falującej, zielonej pszenicy wyszła mała dziewczynka z bańką na mleko w jednej rączce i zieloną gałązką w drugiej. Było to wprawdzie coś
zupełnie innego niż ja miałem na myśli, ale jego raj jeszcze długo nie został zatopiony przez
wodę...
Praca z Jurajem Jakubisko była jak praca akuszerki, która pomaga dzieciom przychodzić
na świat.
A.J. – Czy lata 1968–69 stanowią ważny okres w Twoim życiu?
K.S. – Sierpień 1968 roku dla wszystkich ludzi w Czechosłowacji oznaczał przedział, od
którego bez względu na przeszłość trzeba się było określić albo po stronie prawdy, albo po
stronie kłamstwa. Każdy, kto w taki czy inny sposób, z takiego czy innego powodu nie potrafił stawić oporu i chciał się asymilować, wiedział co robi. Podczas gdy wcześniej można było
kłamać w sposób niemal naturalny, teraz trzeba już było robić to bezwstydnie, a kłamstwo to
powszechnie traktowano jako pakt z diabłem. Nagle zaistniała zupełnie oczywista prawda, do
której można się było przyznać i fakt ten stanowił swego rodzaju objawienie, które do dziś
jest fascynujące.
Dla mnie osobiście sierpień 1968 roku stanowił potwierdzenie tego, że za kulisami wygody znajduje się rzeczywistość, która od czasu do czasu burzy te kulisy, aby dać o sobie znać.
Na jednej rycinie Dürera można dostrzec człowieka, któremu zapewne przypadkiem udało się
zajrzeć za sferę gwiazd i który patrzy na Prawo poruszające światem materialnym. Kiedy Rosjanie i spółka przybyli do Pragi usłyszałem nagle Jeremiasza – jego lament nad zagładą Jerozolimy: „Ach! Jak samotne leży miasto, niegdyś tak ludne! Wszystkie jego bramy spustoszone!” Nie wiem, czy potrafię to opisać, ale poznanie tego, że świat nie jest taki, jakim wydaje
się być, to dotknięcie historii, którą każdy reżim komunistyczny ukrywa przed swymi dziećmi, miało w sobie coś oswobodzającego. Bezlitosna rzeczywistość dopiero wtedy przebudziła
mnie, abym ją zaczął bezpośrednio dostrzegać, sprawiła, że mogłem węchem rozróżnić burze
rzeczywistości i zacisza kulis, tj. wszelkiego rodzaju iluzji. Wtedy właśnie opłakałem książki,
a później też wiele innych rzeczy, w które wierzymy, że uchronią nas przed Bogiem.
A.J. – W latach 1968–69 byłeś redaktorem „Literárnich listów” i. „Listów”. Czy fakt ten
stanowił główną przyczynę tego, że w latach 70-tych przestałeś być „zawodowym pisarzem” i
zniknąłeś z życia literackiego, czy też sądzisz, że były jeszcze inne powody?
K.S. – Mimo że od 21 sierpnia 1968 roku aż do końca mej pracy w pismach prezentowałem się jako zdecydowany przeciwnik kompromisów z okupantami, to jednak prawdopodobnie początkowa diagnoza władz była taka, że z czasem nabiorę rozumu. Z tego względu pozostawiono mi wprawdzie dość ograniczoną, ale otwartą furtkę do oficjalnego istnienia w literaturze. Nie pozwolono mi publikować ani pisać dla radia, lecz wyłoniła się szansa robienia
czegoś... dla telewizji. Sprawy zaszły nawet tak daleko, że moje sztuki teatralne znalazły się
w repertuarze dwóch dużych praskich scen, a w 1972 roku nawet sam reżyserowałem własną
sztukę „Latryny” w małym, klubowym teatrzyku „Rubin” działającym pod patronatem
Związku Młodzieży. Miałem wtedy błogosławione uczucie, że sytuacja się poprawia i wystarczy tylko wystawić nogę za próg, aby drzwi się otworzyły. Jednak po kilku repryzach na
widowni zaczęły pojawiać się twarze urzędników Wydziału kultury KC KPCz. Po pewnym
czasie urządzono w „Rubinie” „dyskusję z udziałem autora”, gdzie na wprost mnie zasiadł
chyba cały Wydział Kultury i Prezydium Związku Młodzieży. Po raz pierwszy w taki sposób
spotkałem się twarzą w twarz z władzą. Nastąpiła wtedy scena pt. „jeden przeciw wszyst-
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kim”, znana z tylu filmów gangsterskich. Ostatecznie po godzinie tej „dyskusji” miałem już
dosyć i wyszedłem, w zdenerwowaniu trzasnąwszy za sobą drzwiami.
W tym samym czasie oczekiwałem również zatwierdzenia mojego nowego scenariusza w
telewizji. Procedura przeciągała się przez kilka miesięcy, więc w końcu poprosiłem o rozmowę z szefem działu dramaturgicznego, u którego leżał scenariusz. To było następne ciekawe
spotkanie. Usadził mnie na wprost siebie i nie owijał niczego w bawełnę. Bez ogródek
stwierdził, że nie chce grać Mefista (był to znaczący przedstawiciel czeskiego teatru), ale żebym nie miał złudzeń, że uda mi się nadal pisać dla telewizji, jeśli nie opublikuję samokrytyki
za swoje stanowisko z lat 68–69. Że dopiero później on będzie mógł mi pomóc, ale i wtedy
niech nie sądzę, że będę pisał, co mi się podoba, więc żebym to sobie przemyślał. Oczywiście
nie opublikowałem żadnej samokrytyki, dlatego po zakazie „Latryn” ściągnięto również z
repertuaru teatrów obie sztuki, a Agencja Literacka DILIA, która reprezentowała mnie zagranica oświadczyła, że z tym także jest koniec. Jeszcze udawałem głupiego i próbując dostać
jakiś oficjalny papierek zwróciłem się do Ministerstwa Kultury. Chciałem przynajmniej usłyszeć, co się właściwie stało. Minęło znów kilka miesięcy nim urzędnik ministerstwa coś w
końcu wydobył z Wydziału Kultury. Jeden z tamtejszych gangsterów miał mu ponoć powiedzieć: „Sidon? Przecież z nim nie ma żadnej rozmowy!”.
Jestem właściwie z tego dumny, bo to najlepsza ocena jaką mogłem dostać od tego reżimu.
A.J. – Czym się wobec tego zajmowałeś do czasu swego wyjazdu?
K.S. – Musiałem jakoś praktycznie i psychicznie poradzić sobie z powstałą sytuacją. Od
1972 roku do roku 1983 pracowałem (z przerwami w czasie których byłem bezrobotny) jako
sprzedawca w kiosku, mierniczy poziomu wody w studniach i odwiertach, a także jako palacz. W 1975 roku rozwiodłem się i utraciłem dom rodzinny, potem zaś wszystkie wartości
zaczęły się na moich oczach rozpadać, dewaluować. Także ja sam. W 1977 roku podpisałem
Kartę 77 i od tego czasu miałem możliwość wielokrotnego zapoznania się z pracą aparatu
policyjnego i podległych mu urządzeń. Okazało się wtedy, że nie należę do żadnego z nurtów
dysydenckich i z potężnym przeciwnikiem musiałem się mierzyć samotnie, a mój konflikt nie
był traktowany jako część składowa walki politycznej miedzy reżimem a opozycją. Dzięki
temu jednak wreszcie dojrzałem, odnalazłem w sobie tego kogoś, kim naprawdę jestem.
Ostatecznie narodziłem się na nowo z tych gruzów jako ogniwo w łańcuchu żydowskich pokoleń. Ponownie się ożeniłem, urodził mi się syn i próbowałem zacząć życie od początku.
Tym razem jednak – mimo że już dawno pożegnałem się z iluzjami, iż w taki czy inny sposób
naprawię świat – uznany zostałem za nieuleczalnie, a na dodatek zakaźnie chorego. Doszedłem wtedy do wniosku, że sens mego istnienia nie polega na użeraniu się z policją i muszę
również pomyśleć o życiu swoim i rodziny, więc zgodziłem się na wyjazd z kraju.
A.J. – Dlaczego znalazłeś się właśnie w Heidelbergu i czym się tutaj zajmujesz?
K.S. – Dowiedziałem się jeszcze będąc w kraju, że właśnie w Heidelbergu istnieje wyższa
szkoła judaistyczna, w której mógłbym studiować i to był też jeden z ważnych powodów
emigracji. W Pradze od dłuższego czasu starałem się dogonić to wszystko, co w tej dziedzinie
straciłem, ale tam byłem właściwie skazany na własne siły. Głębsze dotarcie do sensu i istoty
nauki żydowskiej było połączone z ryzykiem błądzenia, a więc i niepotrzebnej straty czasu.
Tutaj mogę to robić bez przeszkód, a nawet z pomocą wielu światłych ludzi.
Ponadto miałem szczęście i po wielu latach mogłem powrócić do własnego zawodu – scenarzysty filmowego, który zapewnia nam utrzymanie. W ubiegłym roku napisałem trzy scenariusze do przygotowanego serialu, który ma objąć całą Biblię żydowską.
A.J. – Czy czujesz się tu emigrantem?
K.S. – Jeśli weźmiesz pod uwagę, że emigrantem byłem również w Pradze, że wyjazd z
Czechosłowacji jest jednocześnie częścią drogi powrotu, że właściwie zamieniłem tylko gminę żydowską w Pradze na gminę żydowską w Heidelbergu, że moim celem nie jest bycie
Niemcem czy Amerykaninem, lecz budowanie własnej osobowości żydowskiej kosztem cze-

216

skiej – to głównym i decydującym problemem staje się komunikacja w języku, jakiego używa
się tutaj do porozumienia między ludźmi. Jest to jednak tylko kwestia czasu i zdolności językowych.. Pod tym względem moje życie poza krajem dość istotnie różni się od życia innych
emigrantów. Przez cztery miesiące przebywałem w obozie dla uchodźców, gdzie oczekiwałem na załatwienie mej prośby o azyl. Oznaczało to w praktyce czteromiesięczną utratę wolności i dość odczuwalne ludzkie poniżenie. W każdy szabas mogłem jednak iść do synagogi
w Karlsruhe i znów odetchnąć jak człowiek wolny. Każdemu przecież potrzebne jest posiadanie własnego miejsca w społeczeństwie, a wśród Żydów ta wzajemna solidarność jest szczególnie silna. Jest to w końcu naród, który ma wyjątkowo dużo doświadczeń z życia na emigracji. Nie znaczy to oczywiście, że nie odczuwam bólu z powodu rozłąki, ale sądzę, że jest
mi jednak lżej niż innym.
A.J. – W latach 70-tych napisałeś szereg rzeczy, które ukazały się w samizdacie w Czechosłowacji (m. in. znaną mi powieść „Kolec Boży”), ale – o ile mi wiadomo – nie zainteresowała się nim żadna oficyna emigracyjna. Dlaczego?
K.S. – Jest to pytanie, które powinieneś postawić raczej komuś innemu. Skoro jednak pytasz o to mnie, mogę ci odpowiedzieć tylko domysłami. Sądzę, że moje życie i moje pisanie
nie mieści się w sferze praktycznego zainteresowania działaczy kulturalnych – tak oficjalnych, jak i nieoficjalnych oraz emigracyjnych.
Początkowo należałem do kręgu „Literárnich listów”, bo z tym pismem byłem wcześniej
związany etatowo, więc inne kręgi automatycznie podejrzewały mnie, że należę również do
tamtego świata duchowego. Kiedy uzyskałem własne kolory, przestałem być potrzebny i jednym, i drugim. Nabrałem przeświadczenia, że ludzie związani z literaturą czeską potrzebują
Żydów zaangażowanych w sprawy czeskie, mniej zaś zależy im na samej literaturze, a już
najmniej na konkretnym człowieku. Inne możliwe wyjaśnienie to moja głęboka niechęć do
wszystkiego, co socjalistyczne, bowiem razi to mój smak. Z tego bierze się niechęć do wciągania polityki do literatury i sztuki, co z kolei powoduje niemożność „politycznego” wykorzystania mego pisania. To, jak sądzę, są główne przyczyny braku zainteresowania tym co
piszę.
A.J. – Jak zmieniał się Twój stosunek do religii żydowskiej i jakie wydarzenia czy jaki
okres były pod tym względem decydujące?
K.S. – Chociaż moja mama nie była Żydówką, to jednak powszechnie uznawano nas za
rodzinę żydowską. Mojego ojca zabili Niemcy w Terezinie, a ojczym też był Żydem. Kiedy w
gminie żydowskiej w Pradze poszukiwałem w kartotece Gestapo karteczki z informacją o
swym ojcu, ponieważ chciałem ustalić dokładną datę jego śmierci, ze zdziwieniem obok jego
akt znalazłem swoje. Wynikało z nich, że skazano mnie na śmierć dokładnie wtedy, kiedy się
urodziłem. Pierwsza muzyka, której słuchałem od wczesnego dzieciństwa, to były lamenty za
sześć milionów Żydów, zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Jako dziecko biłem
się z kolegami, którzy wyzywali mnie od „icków” czy „żydków”. Żydowski los był więc od
początku moim losem i tylko nie wiedziałem, że prócz niego istnieje jeszcze żydowskie życie,
religia, nauka. Nie zmieniło się to też i później kiedy z napięciem przeżywałem nową historię
Izraela i odczuwałem swą wspólnotę z narodem, który zwycięsko walczy z Arabami i Rosjanami o swe istnienie i tożsamość.
Pozornie nie miało to nic wspólnego z religią, lecz stanowiło nić, za którą zdążałem po
omacku, aby wreszcie odkryć dziedzictwo wewnątrz i na zewnątrz.
A.J. – Jaka tradycja literacka jest Ci szczególnie bliska?
K.S. – Praska.
A.J. – Czy chciałbyś to jakoś rozszerzyć?
K.S. – Nie.
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A.J. – „Literatura żydowska w Czechach” – w słownikach i encyklopediach literackich
trudno dziś znaleźć takie pojęcie, a jeśli już jest, to ogranicza się ono do Kafki lub ewentualnie jeszcze Broda. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
K.S. – To, o czym moglibyśmy tu mówić, jest literaturą żydowską pisaną po czesku czy po
niemiecku dla Czechów i Niemców. Jest to więc literatura, jaka w najlepszym wypadku mówi
o strachu przed asymilacją i poszukiwaniu dróg wyjścia. Nawiasem mówiąc to tragiczne, że
czeski lub niemiecki czytelnik odnajdywał bądź nadal odnajduje swe zwierciadło w tym
świecie duchowym. Oznaczałoby to, że on również, będąc we własnym kraju czuje się wyalienowany, wydziedziczony.
Ale obok tej literatury – czego większość ludzi już w ogóle sobie nie uświadamia – istnieje
autonomiczny nurt kultury i piśmiennictwa żydowskiego na ziemiach czeskich i słowackich,
nurt, który korzeniami sięga głęboko w przeszłość. Mówiąc konkretnie, każde dziecko wie
coś o rabbim Löwie, legendy na jego temat należą do czeskiej literatury i stanowią element
czeskiej świadomości, ale z jego obszernego dzieła należącego do skarbnicy ludzkiej myśli
nie przetłumaczono dosłownie niczego, nie ukazał się nawet żaden wybór. W odróżnieniu od
Niemców, którzy stale konfrontowali się z żydostwem (aż do próby wymordowania wszystkich Żydów), u Czechów i to nawet u znaczących przedstawicieli czeskiej kultury widać głęboki brak zainteresowania wszystkim, co żydowskie, o ile nie służy to „czeskiej sprawie”. A
co to jest za „sprawa” – na ten temat już od dziesiątków lat prowadzone są uczone i niekończące się spory.
A.J. – Co teraz piszesz i jakie masz plany?
K.S. – Piszę obecnie (po niemiecku) pracę do szkoły pod tytułem „Ruach hakodesz w Piśmie Świętym”. W przyszłości chciałbym to jeszcze zrozumieć.
A.J. – Co to jest „ruach hakodesz”?
K.S. – Niedokładny przekład to „Duch Święty”, dokładny zaś, to „Wiatr Świątyni”. Jest to
właśnie ten sam wiatr, który dla mnie rozdzielił morze w sierpniu 1968 roku.
A.J. – Dziękuję Ci za rozmowę.
Luty 1985
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KAREL SKALICKÝ
(ur. 1934 r.)

Po maturze rozpoczął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Pradze. W 1956 roku uciekł
do Austrii, a następnie zamieszkał we Włoszech. Po studiach teologii i filozofii w Rzymie
przyjął w 1988 roku święcenia kapłańskie. Od 1968 roku wykłada na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie obecnie jest profesorem. Od 1966 r. jest redaktorem naczelnym emigracyjnego pisma katolickiego – „Studie”, wydawanego przez Akademię Chrześcijańską w
Rzymie.
Jest autorem wielu rozpraw naukowych i esejów z filozofii.
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Emigracja to twarda i niebezpieczna próba
(Rozmowa z Karelem Skalickym)

A.J. – Opuścił ksiądz Czechosłowację w sposób dość „nietypowy”. O ile nie jest to zbyt
przykre pytanie to chciałbym poznać okoliczności i motywy, jakimi się ksiądz kierował podejmując taką decyzję?
K.S. – Do opuszczenia kraju skłoniło mnie pragnienie bycia księdzem, czy mówiąc ściślej
– pragnienie oddania całego siebie w ręce Boga, aby odtąd Jego ręce kierowały moim losem.
Oczywiście taka decyzja stanowiła rezultat przeobrażeń wewnętrznych, które dziś określane
są jako „kryzys egzystencjalny”. Spowodowało go kilka. okoliczności. Jedną z nich było
spotkanie z człowiekiem, który zaczął mi opowiadać o powołaniu do życia duchownego i
pożyczył „O Naśladowaniu Chrystusa”. Spotkanie to miało miejsce w Wielką Sobotę 1955
roku i po rocznych rozmyślaniach zdecydowałem się iść za głosem Pana. W piątek w nocy z
15 na 16 czerwca 1956 roku ja i mój nowy przyjaciel przecięliśmy potrójne zasieki z drutu
kolczastego, przeszliśmy w bród przez graniczną, południowo-czeską rzekę Malsę i szczęśliwie dotarliśmy do Austrii. To był mój exodus, w którym czuło się Boską rękę. To prawda, że
nie stał się żaden niepodważalny cud, lecz ten przedziwny zbieg tylu szczęśliwych, „przypadkowych” okoliczności, który spowodował, że nieprawdopodobne stało się faktem, był też
czymś w rodzaju cudu. Przecież jakie mieliśmy szanse udanego przekroczenia pasa śmierci?
Pięć procent? Dlatego wierzę w cuda. Z tego samego powodu biblijna historia exodusu Żydów z Egiptu ma dla mnie szczególny, wyjątkowy urok i sens.
A.J. – Czy zachował ksiądz jakieś wspomnienia z pierwszej połowy tak zwanych „lat
pięćdziesiątych”?
K.S. – Tak, o tym można by dużo opowiadać. Te najróżniejsze akcje pomocy górnikom,
żniwiarzom; prace przy wykopkach, w lesie, w ośrodkach naprawy traktorów. Los mojego
ojca, który w latach 1949–52 „zwiedził” trzy obozy pracy (Lesaný, Všebořice, Svatý Jan po
Skalou) oraz spędził wiele miesięcy w więzieniu na Pankracu, ponieważ odmówił wstąpienia
do Partii komunistycznej. Wielogodzinne debaty ze szkolnym przyjacielem, który pod wpływem ówczesnej propagandy przeszedł na stronę ideologii marksistowsko-leninowskiej. Tajne
spotkania w kilkuosobowym gronie wierzących kolegów, kiedy czytaliśmy różne książki religijne i dyskutowaliśmy o nich. Ogromny ból, gdy pewnego pięknego dnia najbliższy mi i
najmilszy przyjaciel napisał w liście, że już nie wierzy w Boga. Moje własne czasowe zwątpienia i zaniedbanie wiary. A wszystko to rozgrywało się na owym szczególnym, przerażająco – ponurym tle zwanym później „stalinizmem”. Doprawdy, można by o tym długo mówić,
ale proszę mi pozwolić, abym na tym zakończył.
A.J. – Zdecydował Ksiądz o wyborze swej drogi życiowej w bardzo niesprzyjających czasach (o ile oczywiście czasy mają jakiś wpływ na taka decyzję), w dodatku w kraju, w którym
katolicy są w mniejszości. Czy mógłby ksiądz coś powiedzieć o powodach takiego wyboru?
220

K.S. – Częściowo odpowiedziałem na to pytanie przed chwilą. Skoro jednak chce Pan
wiedzieć coś więcej, to mogę tylko odwołać się do metafory. Jest to taki moment, wrażenie,
jakby człowiek nagle zobaczył światło i poczuł w sobie pewność, o których nie wie skąd się
wzięły, które nie są rezultatem jego przemyśleń, ale jednocześnie napełniają go jasnością,
zachwytem, szczęściem. Albo jak gdyby człowiek wspinający się pod górę wyszedł nagle z
zalegających chmur i pozostawił pod sobą wszelkie mgły wątpliwości, a ponad sobą w jasnym świetle zobaczył lśniący wierzchołek: tylko Bóg jest wartością i tylko On jest sensem, a
wszystko inne ma sens i wartość jedynie wtedy, gdy odnosi się do Niego.
A.J. – Co było dalej, od chwili, gdy stanął ksiądz na ziemi austriackiej?
K.S. – Pierwsze miasteczko, do którego dotarliśmy w Austrii nazywało się Freistadt. Symboliczne nieprawda? Stamtąd udaliśmy się do Linzu i jeszcze tego samego dnia do Wiednia,
gdzie zgłosiliśmy się na policję. Noc z soboty na niedzielę spędziliśmy w areszcie, potem
przez pewien czas mieszkałem w klasztorze w Geras, skąd pojechałem do Rzymu, gdzie
przełożeni czechosłowackiego seminarium Nepomucenum oznajmili mi, że zostałem przyjęty
w poczet studentów. Podjąłem więc, jak wszyscy seminarzyści Nepomucenum studia na
Uniwersytecie Laterańskim. Po święceniach kapłańskich rozpocząłem w 1962 roku pracę
duszpasterską jako opiekun młodzieży w Oratorium św. Piotra, które znajdowało się tam,
gdzie obecnie jest sala audiencyjna Pawła VI. Stale przebywałem w środowisku młodzieży
włoskiej, którą niemal codziennie uczyłem katechizmu, więc przy okazji sam poznałem nieźle
włoski. A ponieważ Oratorium św. Piotra stało na terenie Watykanu, w cieniu świętego Oficjum (obecnie Kongregacja Nauki Wiary), więc jako asignator locorum znalazłem się na
Drugim Soborze Watykańskim, który mogłem obserwować „od wewnątrz”. Dzięki temu bliżej zaznajomiłem się z moim biskupem, kardynałem Beranem, który w 1965 roku został wydalony z kraju i przyjechał do Rzymu. Pod wpływem kilku różnych okoliczności kardynał
Beran poprosił o zwolnienie mnie z Oratorium i powołał na swego drugiego sekretarza.
Pierwszym był monsignore Jaroslav Škarvada, obecny biskup, opiekujący się Czechami przebywającymi na emigracji. Na początku 1966 roku podjąłem więc pracę sekretarza księdza
kardynała, a jednocześnie dzięki zachęcie monsignore Karela Vrany, przejąłem redakcję czasopisma „Studie”. W pierwszych dniach lutego tego roku obroniłem też na Uniwersytecie
Laterańskim dysertację doktorską, którą napisałem podczas trzech lat pracy z młodzieżą w
Oratorium. Służyłem kardynałowi Beranowi aż do jego śmierci, która 17 maja 1969 roku zakończyła jego cierpienia. W tym czasie podjąłem też wykłady na Uniwersytecie Laterańskim.
Stało się tak dzięki temu, że w 1960 roku Akademia Chrześcijańska (Křesťanská Akademie)
– czeskie wydawnictwo w Rzymie – opublikowała mój przekład i obszerny komentarz Konstytucji Pastoralnej o kościele we współczesnym świecie. Książka spodobała się monsignore
Boublikowi, mojemu rodakowi, który był profesorem teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Laterańskim i jednocześnie pierwszym relatorem mojej dysertacji doktorskiej. Tak się
więc złożyło, że na rok akademicki 1968–69 powierzono mi prowadzenie specjalnego kursu
teologii Biblijnej. Ten etat był jednak bardzo niepewny i nie dało się z niego żyć, ale dzięki
pomocy msgr. Boublika kongregacja Fratelli Maristi przyjęła mnie jako kapłana do swego
domu generalnego w Rzymie i międzynarodowego seminarium dla braci tej kongregacji studiujących w Wiecznym Mieście. Prócz tego prowadziłem pracę misyjną wśród czeskich emigrantów we Włoszech. Z czasem jednak obowiązki uniwersyteckie stały się tak absorbujące,
że w 1979 roku musiałem zrezygnować z tej ostatniej funkcji. Obecnie nadal wykładam na
Uniwersytecie Laterańskim i wraz z ojcem Steinerem oraz znanym krytykiem literackim Antoninem Kratochvilem redaguję „Studie”.
A.J. – Wspomniał ksiądz o swej współpracy z kardynałem Beranem. Co dla księdza oznaczało bycie w bliskim otoczeniu tego czeskiego męczennika?
K.S. – Tak, okres ten wywarł na mnie ogromny wpływ i wiele się od księdza kardynała
nauczyłem, chociaż on – z punktu widzenia oficjalnych funkcji – był w Rzymie tylko wy-
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gnańcem, rezydentem. Ksiądz kardynał mimo to byt ogromnie aktywny. Dzięki niemu powstał czeski ośrodek religijny Velehrad, który umożliwił rozszerzenie działalności już istniejącej Akademii Chrześcijańskiej; dzięki niemu czeskie duszpasterstwo emigracyjne zaczęło
lepiej działać, dzięki niemu „Studie” zaczęły wychodzić drukiem, bo wcześniej wydawane
były tylko na powielaczu i wreszcie dzięki niemu poznałem wielu wspaniałych ludzi i zobaczyłem takie miejsca, gdzie pewnie nigdy sam bym nie dotarł (jak choćby na Maltę). Jednak
najważniejsze było bycie przy nim, możliwość obserwowania jego prostoty, pokory i pobożności, a także możliwości słuchania jego wspomnień, gdy czasem nadarzyła się okazja do
prywatnych rozmów.
A.J. – Czym dla księdza był okres Praskiej Wiosny? Jak Ksiądz wtedy patrzył na swój kraj
z Rzymu?
K.S. – Okres Praskiej Wiosny był dla mnie wyzwaniem, by jakoś z zewnątrz zacząć zajmować się socjalistycznymi systemami społecznymi. Znów uświadomiłem sobie, że życie
tak, jakby wszystko było w porządku i jakby wcale nie było komunizmu – czekając tylko „aż
się zawali” (jak mówiono w kraju), czy „aż będziemy mogli wrócić” (jak twierdziło się na
emigracji) – jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale również całkowicie nierealistyczne. To tak,
jakby można było jakąś czarodziejską różdżką wymazać te dwadzieścia – trzydzieści lat komunizmu i zacząć jak gdyby nigdy nic od tego miejsca, w którym stanęliśmy w 1948 roku.
Postanowiłem wtedy dokładniej przestudiować Marksa, Engelsa, Lenina i w ogóle marksizm
we wszystkich jego odmianach. Przecież podstawowym warunkiem jakiegokolwiek rozsądnego zaangażowania na rzecz zmiany sytuacji jest właśnie dobra znajomość tej sytuacji i jej
korzeni oraz różnych uwarunkowań.
A.J. – Do jakich wniosków Ksiądz doszedł analizując sytuację? Pytam o to, bo od pewnego czasu w czeskich kołach intelektualnych toczy się dyskusja na temat sensu czeskiej historii
i współczesnego kryzysu narodowego, chciałbym więc poznać opinię Księdza.
K.S. – Wydaje mi się, że ma Pan na myśli niedawną dyskusję na temat prawa do historii,
która poruszała właśnie problemy sensu czeskiej historii i naszego obecnego kryzysu narodowego. Jaka jest moja opinia? Autorzy tekstu o prawie do historii mieli z całą pewnością dobre
zamiary, z którymi się zgadzam i które popieram. Każdy powinien znać swoją przeszłość. I to
nie tylko przeszłość ściśle osobistą, prywatną. Przecież właściwie gdzie kończy się moje ja?
Czy tam, gdzie kończą się moje ręce i nogi? Nie, znacznie dalej! Do mojego ja należą i nasi
katolicy, i nasi protestanci, nasi Żydzi i nasi marksiści, Bracia Czescy i Husyci, kontynuatorzy Wichinga i uczniowie Metodego. To wszystko tworzy moje nie-prywatne (czyli zbiorowe) ja, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzam, czy nie, czy się z tym utożsamiam, czy od
tego się dystansuję. Kiedy człowiek to sobie uświadomi, nie powinien strzelać wokół siebie
na oślep, seriami niewybrednych słów. Wydaje mi się, że dyskusja ta – pod wieloma względami ważna i cenna – uświadomiła mi, że nie wszyscy jeszcze zrozumieli, co to jest duch
ekumenizmu.
A.J. – Jak Ksiądz ocenia aktualną sytuację katolicyzmu w Czechach? Czy religia może być
wyjściem z obecnego czeskiego kryzysu?
K.S. – W skrócie można by było powiedzieć tak: z jednej strony katolicyzm w porównaniu
za innymi ideowo-aksjologicznymi orientacjami jest wciąż jeszcze sprawą najbardziej ludową, masową (dowiodły tego w sposób jasny niedawne uroczystości Św. Metodego w Velehradzie), z drugiej jednak strony katolicyzm nie jest tak powszechny, narodowy, żeby można
było powiedzieć: Czech – Katolik. Okres husytyzmu i dramat pobiałogórski to stale jeszcze
niezagojona, ropiejąca rana. Wykazała to właśnie m.in. dyskusja na temat tekstu „Prawa do
historii”. Z politycznego i socjologicznego punktu widzenia ma to oczywistą wadę: katolicyzm nie jest potężną, miażdżącą siłą. Nie posiada przywilejów społeczno-politycznych, ani
„świeckiego ramienia” „najbardziej katolickiego” mocarstwa Habsburgów, co było dla katolicyzmu wygodne, do czego się przyzwyczaił i co niestety od czasu do czasu nadal przejawia
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się w mentalności naszych katolików, a nawet kleru. Z punktu widzenia wiary taka sytuacja
ma jednak ogromną zaletę: katolicyzm nie jest sprawą oczywistą. W tak „gorącej” sytuacji
jest on zmuszony do stworzenia bardziej autentycznych postaw chrześcijańskich, które dziś
nie mogą (czy przynajmniej nie powinny) nie być ekumeniczne. Wielki czeski (czy ściślej
morawski) tomista – Josef Pospišil już w 1897 roku napisał takie oto piękne słowa na temat
swej pracy filozoficznej i teologicznej: „Dosyć już się między sobą spieraliśmy, a więc pomyślmy wreszcie o tym, co jest nam wspólne i szczerze podajmy sobie prawice do zgodnej
współpracy – jedynego warunku szczęśliwszej przyszłości naszego drogiego narodu”. Nasi
katolicy powinni sobie częściej powtarzać te słowa. I naturalnie nie tylko nasi katolicy! Dlatego wyjście z kryzysu widzę nie tyle w religii, lecz w mocnej, głębokiej i mądrej wierze
umacnianej przez niezłomną, abrahamową nadzieję i miłość, o której św. Paweł napisał, że
„cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego”. (1 Kor. 13, 4–5)
A.J. – Od wielu lat jest Ksiądz naczelnym redaktorem pisma „Studie”. Czy mógłbym prosić o kilka słów na temat koncepcji tego czasopisma?
K.S. – Mówiąc ogólnie staramy się uświadomić czeskim ludziom, że katolicyzm to nie jest
jakaś ideologia, system czy doktryna, która swą teorią wspiera klerykalną strukturę władzy
pasożytującą na czeskim narodzie – na co nasi ludzie są już od czasów husyckich szczególnie
uczuleni. Że katolicyzm nie jest jakimś rodzajem Partii, lecz że to przede wszystkim wiara,
nadzieja i miłość, które życiu ludzkiemu nadają prawdziwy i wielki sens, dzięki czemu stają
się zbawienną siłą jednostek i społeczeństw; że taka zbawienna siła nie jest atletyczna, lecz
pokorna; że nie kłóci się i nie sprzecza; że wsłuchuje się w innego człowieka i stara się go
zrozumieć; że nie ucieka od dialogu, lecz przeciwnie – wyszukuje okazji do niego – albowiem
właśnie w dialogowym spotkaniu można wskrzesić iskrę głębszego, wzajemnego zrozumienia; że broni się przed stawianiem barier pomiędzy ludźmi i stara się doprowadzić do konwergencji myśli i czynów wszystkich ludzi dobrej woli, bez względu na ich ideologiczne zaszufladkowanie. Krótko mówiąc staramy się, aby katolicyzm w naszym kraju nie był gettem, lecz
twórczym zakwasem. A twór czy zakwas nie może nie być niepokojący.
A.J. – Akademia Chrześcijańska w Rzymie jest najstarszym i zapewne największym czeskim wydawnictwem emigracyjnym. Czy mógłby Ksiądz poinformować polskiego czytelnika
o książkach, które są tam publikowane?
K.S. – Oficyna nasza, prócz dwóch czasopism popularnego miesięcznika „Nový Život” i
filozoficzno-literackiego dwumiesięcznika „Studie”, ma trzy serie wydawnicze. Pierwsza z
nich to seria religijna, w której ukazały się przekłady dokumentów soborowych wraz z obszernymi komentarzami, książki liturgiczne, biografie czeskich świętych napisane przez naszych czołowych historyków katolickich (Dvornik, Kalista, Kadlec, Zlámal, Polc, Ryneš),
podręczniki katechetyczne, dzieła z dziedziny nauki wiary, jak np. zarys dogmatyki katolickiej napisany przez polskiego teologa Wincentego Granata – „Ku człowiekowi i Bogu w
Chrystusie” oraz rozważania na tematy religijne takich autorów jak Guardini, Merton, Lyonnet, Ratzinger, Špidlik, Boublik, Ráček, Hrbata, Krchňák, Koláček i inni. W tej serii wydano
także „Znak sprzeciwu” papieża Wojtyły, kilka tekstów kardynała Tomáška, „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza A Kempis oraz znakomite dzieło Tomaša Špidlika „Duchowość
chrześcijańska Wschodu”.
Następnie należałoby wymienić serię „Studium”, w której ukazały się trudniejsze książki
naukowe – filozoficzne czy teologiczne, jak na przykład trzytomowa antropologia morawskiego tomisty Dominika Pecki „Człowiek”, „Humanizm integralny” Maritaina, „Tomasz z
Akwinu” Josefa Piepera, „Człowiek i demokracja” kardynała Pavana, „Kryzys zachodniej
cywilizacji” Christophera Dawsona, „Krytyka totalitaryzmu” Rio Preisnera i inne.
I wreszcie trzecia seria pod nazwą „Vigilie”, w której ukazują się teksty literackie naszych
poetów i prozaików, żyjących zarówno w kraju (Zahradniček, Renč), jak i na emigracji (Čep,
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Vlach, Radimský – alias Petr Den, Opasek, Kratochvil, Svatoš, Koláček, Stárkova, Goepfertová, Součková). Teksty publikowane w tej serii mają raczej skromniejszą objętość, lecz wydano tu też obszerną powieść Durycha „Niepotrzebni słudzy”.
A.J. – Jakie piętno wywarła na Księdzu emigracja?
K.S. – Bardzo głębokie. Właśnie emigracji zawdzięczam to, kim dzisiaj jestem. Emigracja
to twarda i niebezpieczna próba. Gra toczy się o życie. Może niekoniecznie o to biologiczne
(choć w moim przypadku chodziło również o nie), lecz przede wszystkim o życie psychiczne,
duchowe, ono bowiem jest zawsze zagrożone po opuszczeniu kraju. Emigracja to utrata domu, wykorzenienie, obcość i wieczna niepewność. To także przerwanie ciągłości ludzkiej
istoty. Każdy emigrant ma w sobie jakby dwie osoby: tę sprzed wyjazdu z kraju i tę drugą, po
wyjeździe. Cały problem emigracji można właśnie sprowadzić do pytania, jak te dwie osoby
ze sobą pogodzić. Często ta pierwsza, przedemigracyjna, widzi w drugiej tylko przypadkowego satelitę, który się w jakiś sposób przyplątał i który wkrótce znów powinien zniknąć, więc
nie trzeba go traktować poważnie. Człowiek, w którym przeważa przedemigracyjna osobowość zachowuje się przez to stale jak uciekinier, żyjący z zapakowanymi walizkami i jeśli
tylko może, przenosi się ciągle z miejsca na miejsce, bo dopóki znów nie znajdzie się w domu, jest mu obojętne, gdzie przebywa tymczasowo. Ucieczki stają się jego drugim zawodem,
jego obowiązkiem stanowym. Procesowi takiemu ulegają przeważnie osoby o nastawieniu
idealistycznym, które zdają się nie dostrzegać realnej rzeczywistości, nie traktują jej poważnie, więc żyją w stanie trwałej tymczasowości. Częściej jednak staje się, że ta druga, emigracyjna osoba, widzi w pierwszej niewygodny balast, który stale plącze się pod nogami, każdą
radość mąci swoją nostalgią i uniemożliwia znalezienie miejsca w nowym środowisku, utożsamienie się z nim. Traktuje więc tę przedemigracyjną osobę jako niewygodnego krewnego:
ponieważ nie umiera, trzeba go zamknąć w jakimś przytułku, gdzie mógłby pozostać odizolowany i nie trzeba by się do niego przyznawać. Taki człowiek – a jest nim zwykle realista –
stara się przede wszystkim zapomnieć: wymazać – na ile się da – swe przedemigracyjne lata,
miejsca swego urodzenia i dorastania uznać za jakąś pomyłkę losu, a swoje nowe miejsce
istnienia traktować jako jedyną prawdziwą rzeczywistość. Również i takie poczynania są daremne, stają się przyczyną licznych stresów i neuroz. U proroka Jeremiasza można jednak
zobaczyć, na czym powinna polegać synteza osobowości przedemigracyjnej i emigracyjnej.
Emigracyjny Izrael ma nadal pozostać wierny samemu sobie, ma zachować ciągłość tego, co
było Boskie w przedemigracyjnym Izraelu. Ale do takiego właśnie emigracyjnego Izraela
Jeremiasz kieruje list, w którym przypomina emigrantom o obowiązku sumiennej i gorliwej
pracy dla nowego środowiska babilońskiego. „Tak mówi Pan Zastępów (...) Budujcie domy i
zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! (...) A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana”. (Jer. 29, 4–
7). Dążenie do takiej syntezy nie jest jednak kwestią chwili, lecz całego życia; to trudna
szkoła, w której można się wiele nauczyć. Chodzi przecież o to, by łączyć rozłączone, jednoczyć podzielone, utożsamiać różne, łagodzić przeciwstawne – a wszystko to w sobie samym.
A.J. – Spytam więc na koniec, czy dla Księdza pobyt w Rzymie jest nadal życiem na emigracji?
K.S. – Kiedy tylko człowiek uczyni jakieś postępy na tej drodze, o której mówiłem przed
chwilą, to oczywiście pobyt w Rzymie przestaje być emigracją. Zresztą, czy Rzym nie jest
pełen śladów Czeskiej historii? Czy nie byli tu święci Cyryl i Metody? Czy w rzymskim
Aventinum nie mieszkał św. Wojciech? Czy nie przebywała tu błogosławiona Milada? Czy
nie jeździli tu Jan Milič z Kroméřiža i Maciej z Janova? Czy u św. Praksedy nie jest pochowany praski arcybiskup Jan z Jenštejna? Moglibyśmy w ten sposób podróżować przez wieki
aż do naszego, dwudziestego stulecia, kiedy to w pierwszych latach swej emigracji, niedaleko
Piazza del Popolo, mieszkał w Rzymie T.G. Masaryk. Jest tutaj czechosłowackie seminarium
Nepomucenum, będące kontynuacją czeskiego Bohemicum, a oba one wychowały wiele po-
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koleń czeskich księży. Jest tu również czeski dom pielgrzymi Velehrad kontynuujący tradycję
takiego domu, założonego dla czeskich pielgrzymów przez cesarza Karola IV. I wreszcie w
Rzymie, u św. Piotra, w kryptach papieskich, spoczywają prochy mojego biskupa – kardynała
Berana...
A.J. – Dziękuję Księdzu za rozmowę.
Marzec 1986
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DANIEL STROŽ
(ur. 1943 r.)

Debiutował w prasie w połowie lat 60-tych, lecz wszystkie jego tomiki poetyckie ukazały
się już na emigracji.
Opuścił Czechosłowację w 1968 roku. Mieszka obecnie w Monachium i od 1977 roku
prowadzi emigracyjną oficynę „Poezje mimo domov”, a od 1981 roku jest redaktorem naczelnym i wydawcą kwartalnika „Obrys”.
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Żyję trochę jak żołnierz
(Rozmowa z Danielem Strožem)

A.J. – Debiutował Pan w Czechosłowacji w latach 60-tych, lecz Pańska pierwsza książka
została wydana już zagranicą. Jak Pan wspomina okres swych pierwszych kroków literackich?
D.S. – Debiutowałem w kraju na samym początku lat 60-tych – w prasie literackiej i niemal równocześnie – na wieczorach poetyckich, które wtedy cieszyły się znaczną popularnością. Wczesne lata 60-te to, jak wiadomo, okres odwilży politycznej, lecz przede wszystkim
początek renesansu całej kultury czeskiej i słowackiej. Powstała w tym czasie nowa, wspaniale rozgałęziona i wielowarstwowa fala poetycka, do której nadal artystycznie nawiązują
praktycznie wszyscy poeci średniego pokolenia. Niezależnie od tego, czy przebywają zagranicą, czy też pozostali w kraju.
Kiedy z dzisiejszej perspektywy patrzę na lata 60-te, czynię to z szacunkiem, miłością i
odrobiną sentymentu. Zawsze przecież tak wspomina się okres młodości. Niestety, katastrofa
sierpnia 1968 roku zburzyła wszelkie moje nadzieje, spowodowała głęboki kryzys i decyzję
opuszczenia kraju. Moja pierwsza książka, przygotowywana w Pradze, ukazała się dlatego
zagranicą, w jednym z czeskich wydawnictw w USA.
A.J. – Jaki byt powód Pańskiego wyjazdu?
D.S. – Wspomniałem już, że była to przede wszystkim utrata nadziei i poczucie znalezienia się w sytuacji bez wyjścia. Pragnąłem też w jakiś sposób kontynuować to, co w kraju zostało tak brutalnie zniszczone. Przyznam się jednak, że wtedy nie miałem jeszcze konkretnych
wyobrażeń, ponieważ moja decyzja była zbyt nagła, spontaniczna.
A.J. – Od 1975 roku kieruje Pan pracą wydawnictwa „Poezje mimo domov” w Monachium, specjalizującego się właśnie w publikowaniu tomików poetyckich. Jak może istnieć
taka oficyna w czasach, gdy coraz mniej ludzi czyta wiersze? Z jakimi boryka się Pan kłopotami?
D.S. – Otrzymuję to pytanie bardzo często i to w najróżniejszych formach. Odpowiadam
zawsze, że istnienie czy nawet jakie takie prosperowanie wydawnictwa nie stanowi wyłącznie
mojej zasługi. W różnej mierze zawdzięczam to stałemu zainteresowaniu około dwustu zapaleńców, miłośników czeskiej poezji, ludzi rozrzuconych po całym zachodnim świecie. Dzięki
ich wytrwałości, bezinteresownemu stosunkowi do poezji udało się nam wspólnie w ciągu
niespełna dziesięciu lat wydać ponad 80 tomików autorów tworzących zarówno w kraju, jak i
zagranicą. Uważam że to duży sukces.
Nasze kłopoty mają przeważnie charakter finansowy. Nie zgodziłbym się z panem, że żyjemy w czasach, gdy mało ludzi czyta wiersze. Przecież we wszystkich niemal epokach czytelników poezji było mniej niż czytelników innych gatunków literackich. Przeżywamy natomiast na Zachodzie okres zaostrzonego kryzysu gospodarczego, bezrobocia i innych, wypły227

wających stąd problemów. Dla wielu naszych rodaków zakup czeskich czy słowackich książek staje się luksusem, którego częściowo bądź całkowicie muszą się wyrzec. W kraju nie
stać ich było na mięso, tutaj często nie stać ich ani na mięso, ani na książki. Mówię to zupełnie poważnie i mogę na dowód pokazać panu listy od czytelników.
A.J. – W 1979 roku przygotował Pan i wydał „Almanach czeskiej poezji zagranicą”. Jak ją
Pan ocenia w porównaniu z poezją ukazującą się obecnie w kraju?
D.S. – W „Almanachu” spotyka się trzydziestu trzech poetów reprezentujących różne pokolenia, światopoglądy i kierunki literackie; różna jest też wartość prezentowanych przez nich
tekstów. Łączy zaś tych autorów tylko jedno – fakt przebywania na emigracji, w przeszłości
lub obecnie. Celem tej publikacji nie było „mierzenie się” z krajem. Chodziło nam po prostu o
próbę skoncentrowania uwagi czytelników i autorów na naszym wydawnictwie, o udowodnienie, że ma sens wydawanie zagranicą czeskiej poezji, że jest z czego wybrać i o czym pisać. Sądzę, że próba ta w pełni się udała. Gdybym jednak teraz, po tylu latach, miał dokonać
porównań, to myślę, że „Almanach” skonfrontowany z tym, co obecnie ukazuje się w Czechosłowacji, wypadłby dość blado. Tylko, że proszę nie zapominać, iż przez całe lata 70-te
sytuacja poezji w kraju była zupełnie inna – znacznie gorsza.
A.J. – Jakie uczucia wywołało w Panu przyznanie literackiej nagrody Nobla Jaroslavowi
Seifertowi?
D.S. – Naturalnie uczucie radości, jakie podziela każdy czytelnik jego poezji; zadowolenie,
że tę najwartościowszą nagrodę literacką otrzymał poeta czeski, narodowy. Również uczucie
dumy, a to dlatego, że w naszym wydawnictwie publikowaliśmy tomiki Seiferta już w czasach, kiedy z powodu swej postawy i podpisu pod Kartą 77 był w kraju na indeksie.
A.J. – Oprócz kierowania wydawnictwem jest Pan także naczelnym redaktorem i wydawcą
kwartalnika „Obrys”. Jaki profil ma to pismo i czym różni się od pozostałych czasopism emigracyjnych?
D.S. – „Obrys” zaczął się ukazywać w 1981 roku, wkracza więc obecnie w piąty rok swego istnienia. W czasie kiedy zacząłem to pismo wydawać, nie było zagranicą ani jednego czeskiego czy słowackiego periodyku, który zajmowałby się regularnie kulturą, literaturą
(zwłaszcza poezją) czy plastyką. „Obrys” właśnie to robi. W przystępnej i przejrzystej formie
informuje nie tylko o książkach wszystkich naszych oficyn emigracyjnych, lecz także o niektórych książkach wydanych w kraju przez oficyny państwowe. Ponadto zamieszczamy teksty krytyczne na temat współczesnej kultury czeskiej i słowackiej – emigracyjnej, krajowej
nieoficjalnej i oficjalnej, recenzje filmowe, teatralne i plastyczne, wywiady itp. Artykuły drukowane są w języku czeskim bądź słowackim, a piszą je Czesi i Słowacy nie obciążeni kompleksami spowodowanymi współżyciem obu narodów.
Czym jeszcze różni się „Obrys” od innych pism „emigracyjnych? No, na przykład tym, że
właśnie próbujemy nie być „pismem emigracyjnym” – tak treścią, jak i formą. Ponadto dbamy o czystość językową i staramy się być „dzisiejsi”. Może właśnie dlatego doczekaliśmy się
tak pozytywnych ocen od czytelników zarówno krajowych, jak też emigracyjnych.
A.J. – Sądzę, że z wydawania książek i czasopisma trudno byłoby się Panu utrzymać, (raczej trzeba do tego dopłacać) więc zapewne musi Pan być zatrudniony gdzieś indziej. Kiedy
wobec tego znajduje Pan czas na własne pisanie?
D.S. – Słusznie pan sądzi, bo życie z wydawania czeskich książek zagranicą to utopia. Ale
nie mogę też dopłacać ani do książek, ani do czasopisma. Po prostu nie pozwala mi na to
skromna pensja pracownika technicznego jednej z niewielkich firm monachijskich. Mam ponadto rodzinę, dorastające dzieci...
To wszystko zmusza mnie do dużej ostrożności wydawniczej, do tego, by dbać o jakość
publikacji i do liczenia się – bardziej niż inni wydawcy – z opiniami czytelników (np. przy
ustalaniu planu wydawniczego). Sądzę jednak, że ma to również i swoje zalety.
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Kiedy mam czas na własne pisanie? Teoretycznie nigdy, a praktycznie zawsze, gdy czuję
taką potrzebę. Wtedy zostawiam wszystko inne i pracuję tylko na własnej grządce. Mimo to
moja ostatnia książka, która właśnie jest w druku („Traumland”) zajęła mi ponad trzy lata.
Ukaże się za to w wersji dwujęzycznej – czeskiej i niemieckiej – ku zadowoleniu mego niemieckiego tłumacza.
Żyję więc trochę jak żołnierz i mój czas jest dokładnie wymierzony: cztery godziny snu,
osiem godzin w pracy, cztery godziny na załatwienie spraw rodzinnych i osiem godzin na
wydawnictwo i pismo... Bardziej niestety doba nie chce się rozciągnąć. Na szczęście ten rytm
utrzymuje również moja żona.
A.J. – Czy pogodził się Pan z życiem emigranta?
D.S. – Przede wszystkim pogodziły się z tym dzieci, które jednak urodziły się już tutaj,
więc życie w Monachium nie jest dla nich właściwie emigracją. Ja i żona marzymy o powrocie, ale kraj coraz bardziej się od nas oddala. Mimo że pozbawili mnie obywatelstwa, to jednak nie mogli mi zabrać narodowości. Nadal pozostałem Czechem...
A.J. – Życzę więc powodzenia wydawnictwu, pismu i Panu osobiście. Dziękuję za rozmowę.
Marzec 1985
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VLADIMIR ŠKUTINA
(ur. 1931 r.)

Po maturze studiował w praskiej szkole filmowej, a następnie pracował jako publicysta
filmowy i scenarzysta. W 1962 roku skazany, za obrazę prezydenta Novotnego. W latach
1968–69 redaktor Telewizji Czechosłowackiej, następnie do 1974 roku więziony. Później na
rencie inwalidzkiej, lecz po podpisaniu Karty 77 renta została mu cofnięta i pracował jako
kamieniarz.
Jest autorem wielu komedii, słuchowisk radiowych, scenariuszy filmów fabularnych i telewizyjnych oraz humoresek i opowiadań satyrycznych. Już na emigracji opublikował również kilka powieści (po czesku i po niemiecku).
Od 1978 roku mieszka w Szwajcarii i obecnie jest wydawcą emigracyjnego pisma „Reporter”.
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Wszystko zawdzięczam humorowi
(Rozmowa z Vladimirem Škutiną)

A.J. – Debiutował Pan w latach 60-tych i w wieku 25 lat miał Pan już w swoim dorobku
dwie książki i dwie sztuki teatralne. Jak dziś wspomina Pan ten okres?
V.Š. – Debiutowałem właściwie w wieku 20 lat książką o czeskich wynalazcach, a w rok
później wydałem opowiadania sportowe. Mniej więcej w tym samym czasie w teatrze Jana
Wericha wystawiono moje dwie komedie „Gdyby już nie było na sól” i „Humor nie jest do
zabawy”. Był to dla mnie ważny okres życia, bo uczyłem się od tak wspaniałych ludzi jak
Werich, Vlasta Burian czy prof. Wassermann (wykładowca Szkoły Filmowej w Pradze, wybitny scenarzysta – autor około 600 scenariuszy, m.in. do wszystkich filmów Buriana czy
Voskovca i Wericha).
Po 1948 roku zostałem wyrzucony ze szkoły, ale udało mi się wkraść do jednej redakcji,
skąd mnie wkrótce też wyrzucono i musiałem pracować na budowie. Tam miałem wypadek,
spadłem z rusztowania na głowę (wstrząs mózgu, osiem dni bez przytomności), więc od tego
czasu zajmuję się humorem i satyrą. Jako były robotnik znów zostałem przyjęty do szkoły
filmowej. Wkrótce po śmierci Stalina i Gottwalda kręciliśmy w szkole bardzo śmieszny film,
do którego napisałem scenariusz i w efekcie zostałem wezwany przez ówczesnego rektora,
prof. Brousila, który przedstawił mi dwie propozycje: więzienie lub relegowanie ze szkoły.
Naturalnie wolałem przyjąć tę drugą. Jak więc pan widzi, mam dość barwny życiorys.
Jeśli zaś chodzi o moje debiutanckie książki, to myślę, że nie mam się czego wstydzić.
Sam się nawet dziwię, że te opowiadania i sztuki mogły ujrzeć światło dzienne, bo w tak spolityzowanych czasach były zupełnie apolityczne. Ponadto, jak już wspomniałem, bardzo dużo
się wtedy nauczyłem – właśnie dzięki pracy w teatrze.
Z rozbawieniem wspominam też rok 1953, kiedy to narodziła się Telewizja Czechosłowacka i ja – dzięki prof. Wassermannowi napisałem scenariusz do pierwszego programu sylwestrowego. Potem znów miałem kłopoty, ale to już zupełnie inna historia.
A.J. – Potem właśnie Pan zniknął z życia publicznego, mniej więcej od połowy lat 60-tych.
Dlaczego? Czy miało to związek z „aferą Škutiny”?
V.Š. – Wie pan, ja nigdy nie byłem ani członkiem, ani nawet sympatykiem partii, w
związku z tym wszelkie kłopoty, jakie mnie spotykały zawsze groziły kryminałem. Przez te
lata, o których pan mówi, współpracowałem z reżyserem Oldřichem Lipským, pisałem scenariusze do filmów i programów telewizyjnych, rewie na lodzie itp. Napisałem m. in. scenariusz
do pierwszego czeskiego musicalu (film był zresztą kiepski), kręconego w kooprodukcji czechosłowacko-jugosłowiańskiej pt. „Gwiazda jedzie na południe”. Film kręcono w Jugosławii,
a kiedy go skończyliśmy (było to lato 1958 roku), to akurat w naszym kraju rozpoczęła się
następna krucjata przeciw Tito i przeciw „rewizjonizmowi”. Sam prezydent Novotný na jakiejś konferencji oświadczył, że „nawet młodzi filmowcy jak np. Lipský i Škutina ulegli re231

wizjonistycznym wpływom jugosłowiańskich kosmopolitów” (albo może odwrotnie – „kosmopolitycznym wpływom jugosłowiańskich rewizjonistów”). Ja wtedy pozwoliłem sobie na
uwagę, że nawet prezydent nie powinien wypowiadać się na temat spraw, na których się nie
zna. Wkrótce sytuacja w kraju zaczęła się zagęszczać i Novotný potrzebował jakiegoś monster-procesu, ku przestrodze swych przeciwników. No i właśnie ja zostałem wytypowany na
ofiarę. W 1961 roku stanąłem przed sądem, oskarżony o to, że miałem nazwać prezydenta
republiki – baranem. Wprawdzie świadkowie nie potwierdzili oskarżenia, ale mimo to skazano mnie na 10 miesięcy. Kiedy więc sędzia pozwolił mi na wygłoszenie ostatniego słowa,
wstałem i powiedziałem: „Skoro mimo braku dowodów zostanę skazany za obrazę, wobec
tego uważam, że mam kredyt i oświadczam niniejszym, iż prezydent republiki Antonin Novotný jest baranem”. Wcześniej jednak napisałem scenariusz do telewizyjnej rewii (nazywało
się to „Zagubiona rewia”), która otrzymała Złotą Różę na festiwalu w Montreux. Po wypuszczeniu z więzienia znów pracowałem na budowie, ale akurat w tym czasie przygotowywano I
Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny w Pradze i dzięki wstawiennictwu reżysera Podskalskiego pozwolono mi napisać (pod pseudonimem) scenariusz do następnej rewii („Wypożyczalnia talentów”), która znów otrzymała główną nagrodę. Potem napisałem m.in. scenariusze
do kryminałów (52 odcinki) itd. Dopiero jednak w 1967 roku ówczesny dyrektor Telewizji
Czechosłowackiej – Jiři Pelikan zaproponował mi etat w tej instytucji.
A.J. – W 1968 roku napisał Pan książkę „Więzień prezydenta”, a w 10 lat później – „Więzień prezydenta na zamku pełnym wariatów”. Jakie były kulisy zdarzeń opisanych w książkach? Pierwsza – jak wiem – dotyczy historii, którą Pan przed chwilą opowiedział.
V.Š. – Rzeczywiście, to ta historia z Novotným. W 1968 roku tygodnik „Reporter” (który
ja dziś znów wydaję, w Szwajcarii) zaproponował mi, abym opisał całe zdarzenie, co też zrobiłem. Wyszło to właśnie pod tytułem „Więzień prezydenta” jako specjalny dodatek pisma,
chyba w kwietniu 1968 roku. W rok później ukazało się wydanie książkowe w nakładzie...
pół miliona egzemplarzy, który w ciągu paru dni zniknął z księgarni.
Natomiast, aby odpowiedzieć na drugą część pytania muszę trochę wrócić do mojej pracy
w telewizji.
A.J. – Słyszałem, że pracował Pan wtedy bardzo ostro...
V.Š. – Okres Praskiej Wiosny był dla mnie rzeczywiście bardzo intensywny. Zrobiłem
wtedy w telewizji kilkadziesiąt programów: publicystyka, trochę humoru, a m.in. cotygodniowy program „Co pan na to, panie Werich”, w którym Werich rozmawiał ze mną na aktualne tematy. Potem przyszedł 21 sierpnia, ale mimo wkroczenia obcych wojsk ja przez osiem
krytycznych dni nadal emitowałem swoje programy i praktycznie nie schodziłem z ekranu. Za
tę właśnie pracę otrzymałem w 1969 roku Nagrodę Państwową, dano mi jednak do zrozumienia, że ci, którzy wkrótce przejmą władzę nie mają w ogóle poczucia humoru, więc dobrze
byłoby, gdybym zniknął z kraju. W tej sytuacji z rodziną wyjechaliśmy do Jugosławii i tam
właśnie najpierw dostałem wiadomość o nagrodzie, a w kilka dni później wezwanie do sądu z
oskarżenia o „prowokowanie niepokojów i budzenie fałszywych nadziei za pomocą środków
masowego przekazu”. Na tyle mnie to zdziwiło, że wróciłem, co naturalnie było głupotą, bo
natychmiast mnie aresztowano. Stało się to dokładnie w rocznicę agresji, tj. 21 sierpnia 1969
roku, a kiedy później broniłem się przed sądem, że wcześniej za tę samą pracę otrzymałem
nagrodę, teraz zaś jestem sądzony, odpowiedziano mi: „Nagrodę otrzymał pan za pozytywne
aspekty swej pracy, natomiast my pana sądzimy za negatywne aspekty”. Dostałem wtedy dwa
lata, ale wkrótce doszli do wniosku, że to za mało, więc przewieziono mnie do Hradec Králové, gdzie znów stanąłem przed sądem pod zarzutem „budzenia fałszywych nadziei za pomocą
środków masowego przekazu”. Kiedy protestowałem twierdząc, że już zostałem za to skazany
w Pradze, oświadczyli mi: „W Pradze to było za Pragę, ale pan budził również fałszywe nadzieje w Hradec Králové” i dostałem 50 miesięcy. Przyznam się Panu, że trochę wtedy straciłem poczucie humoru, bo pomyślałem sobie, że mamy w Czechosłowacji 11 województw,
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więc zanim dotrę do Koszyc, to będzie dożywocie. No, na szczęście jednak skończyło się na
tych 50 miesiącach. Odsiedziałem je w bardzo ciężkich warunkach w więzieniu na zamku
Mirov (m.in. 23 miesiące w izolatce) i o tym właśnie starałem się z humorem opowiedzieć w
książce „Więzień prezydenta na zamku pełnym wariatów”.
A.J. – Czy nie żal Panu tych lat?
V.Š. – Wie pan, lata 1968–69 to najlepszy, najpłodniejszy okres w moim życiu: książki,
programy telewizyjne, komentarze w tygodniku „Reporter”, dyskusje, mitingi – naprawdę
wspominam ten okres z sentymentem. A tych pięciu lat więzienia oczywiście trochę mi żal,
ale z drugiej strony miałem czas, by wiele rzeczy na nowo przemyśleć.
A.J. – A co było potem?
V.Š. – Kiedy wyszedłem z więzienia nie mogłem znaleźć żadnej pracy – nawet jako stróż
kortów tenisowych, bo moja twarz była zbyt znana. Ludzie zatrzymywali mnie na ulicy i pytali: „Co pan na to, Panie Škutina?” Nie mogłem więc być ani stróżem, ani ratownikiem na
basenie, bo rzekomo wzbudzałem emocje. Potem podpisałem Kartę 77 i kiedy zbliżała się
kolejna rocznica sierpnia oczekiwałem, że zostanę zatrzymany. Zamiast tego porwano mnie z
ulicy do szarej „Wołgi” o drugiej po południu, a piętnaście po ósmej znaleziono mnie w centrum Pragi, na ulicy, z rozbitą głową i nieprzytomnego. Ponoć dokonali tego „nieznani chuligani”. Zrozumiałem wtedy, że jest to „propozycja nie do odrzucenia” i postanowiłem wyjechać. W ten sposób znalazłem się w Szwajcarii.
A.J. – Czym się Pan zajmuje w Szwajcarii?
V.Š. – Przede wszystkim piszę książki – do dziś wydałem ich już 19. To jest właśnie m.in.
żniwo więzienia, gdzie tyle rzeczy udało mi się przemyśleć. Ponadto kieruję pismem „Reporter”, które wzbudziło już dużą sympatię czytelników – zarówno emigracyjnych, jak i krajowych. No i oczywiście nadal piszę scenariusze i współpracuję z radiem.
A.J. – W tytułach Pańskich książek pojawiają się nazwiska Haška i Wericha. Czy to właśnie oni wywarli wpływ na Pańską twórczość?
V.Š. – Wie pan, ja zawsze lubiłem humor (niektórzy nawet twierdzą, że z tego żyję). Rzeczywiście, świadomie nawiązuję do Szwejka. Wspólnie z reżyserem Gillarem napisałem nawet sztukę „Josef Švejk i Josef K., dwaj samotni przechodnie na Moście Karola”, która została przetłumaczona na siedem języków, a niemiecka premiera będzie chyba w tym roku w
Monachium.
A o Janie Werichu już wspominałem, łączą mnie z nim stosunki ucznia z mistrzem. To dla
mnie naprawdę wielki zaszczyt, że mogłem być jego długoletnim współpracownikiem.
A.J. – Skoro udało się Panu napisać tu tyle książek, to sądzę że dobrze Pan znosi emigrację?
V.Š. – Tak, bardzo dobrze. Powiedziałem sobie od razu, że jeśli chcę być szczęśliwy, to
muszę się nauczyć kochać ten kraj i ludzi. I rzeczywiście nauczyłem się kochać Zurich
(oczywiście trochę go „zprażczyłem”). Powiem panu szczerze, że teraz żałuję, iż nie wyjechałem, kiedy miałem 17 czy 19 lat, bo oszczędziłbym wiele lat życia i mógłbym zrobić dużo
pożytecznych rzeczy.
A.J. – Należy Pan do grona bliskich współpracowników emigracyjnego wydawnictwa
„Konfrontace” w Zurichu.
V.Š. – Rzeczywiście, choć niektóre książki wydaję sam, w edycji „Reportera”, bo po prostu mam takie możliwości techniczne.
„Konfrontace” jest jednym z trzech najstarszych i największych czeskich wydawnictw
emigracyjnych. Do dziś wydano tam 122 tytuły, a krąg czytelników liczy około 15 tysięcy, co
może – w porównaniu z liczbą 1,5 miliona czeskich i słowackich emigrantów nie jest dużo,
ale trzeba brać tu pod uwagę specyfikę emigracyjnej działalności wydawniczej. A jakie ma to
znaczenie dla naszej kultury narodowej, to nawet nie muszę panu mówić.
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A.J. – Pozwoli Pan, że na koniec zadam bardzo prywatne pytanie. Spotkało Pana w życiu
tyle dramatycznych i strasznych przygód, skąd więc bierze się Pański dowcip i humor?
V.Š. – Myślę, że humor się nie „bierze”, lecz jest po prostu darem, z którym się człowiek
rodzi i który trzeba pielęgnować. Ja dzięki niemu mogłem znieść i przeżyć lata więzienia.
Kiedy byłem w izolatce w więzieniu Mirov, w podziemiu, gdzie było wiecznie szaro i nie
wiedziałem jaka jest pora dnia, czy roku, to chodziłem stale dwa kroki tam i dwa kroki z powrotem (taka była wielkość celi) i wymyślałem różne dowcipy. Właśnie te dowcipy, które
starałem się zapamiętać i z których sam też się śmiałem, utrzymywały mnie w dobrym nastroju. Jak więc pan widzi, wszystko zawdzięczam humorowi.
Mam takie credo życiowe, którego chcę się stale trzymać: wolność – tolerancja – humor.
A.J. – Dziękuję Panu.
Kwiecień 1985
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Wszystkie książki, które teraz wydaję, wymyśliłem w celi na 1,5 na
1,5 metra
(Rozmowa Karela Hviždali z Vladimirem Škutiną)
(Fragmenty)

(...)
K.H. – Złożył Pan podanie o wyjazd z kraju w sierpniu 1977 roku, a wyjechał Pan w
styczniu 1979 roku. Jeśli dobrze liczę, to załatwienie formalności trwało półtora roku. Czemu
tak długo, skoro chcieli się Pana pozbyć?
V.Š. – To tak samo głupie pytanie, jakbym się chciał dowiedzieć od wiatru, co robi kiedy
nie dmucha. Niech pan mnie lepiej spyta, jak się czuję.
K.H. – Jak Pan się czuje?
V.Š. – Nawet niech pan nie pyta... To się nazywa dialog, nie? Pan pyta, ja odpowiadam. W
Czechosłowacji jest inna sytuacja. Życie tam, to powieść kryminalna z otwartym zakończeniem. Sprawcę czynu musi pan odgadnąć samodzielnie i nie wolno o nic pytać. To tak, jak
mawiał Vlasta Burián chwaląc się, że wynalazł urządzenie, za pomocą którego można rozmawiać z nieboszczykiem. Jest to długa rura, którą wstawia się do grobu i przez którą można
rozmawiać ze zmarłym. Ma to niestety jedną małą wadę – nieboszczyk nie odpowiada. Podobnie jest dzisiaj w Czechach. Może pan pytać, jeśli starczy panu odwagi, ale reżim i tak nie
odpowie.
(...)
K.H. – Czemu wybrał Pan właśnie Szwajcarię?
V.Š. – Mam tu dług wdzięczności nie tylko wobec moich czeskich przyjaciół, ale przede
wszystkim wobec szeregu wpływowych osobistości szwajcarskich, więc czuję się trochę jak
czeski tenisista Karel Koželuh, którego przed wojną zaproszono do USA, żaby trenował tam
magnata samochodowego – Forda. Na dodatek mój wyjazd do Szwajcarii łączy się z pewną
pikantną przygodą. Kiedy ciągle nie mogłem dostać paszportu emigracyjnego, ówczesny
szwajcarski prezydent wysłał czechosłowackiemu prezydentowi dr Gustavowi Husákowi list
z zapytaniem, czemu to tak długo trwa, skoro został mi przyznany azyl w Szwajcarii i mam
wyjechać na zaproszenie tamtejszego rządu. Pan dr Gustáw Husak nie zawracał sobie głowy,
by jako przywódca państwa odpowiedzieć przywódcy innego państwa (chociaż wspólnie
podpisywali deklarację helsińską), dał to zwykłemu urzędnikowi w ministerstwie spraw wewnętrznych i ten urzędniczyna, po czesku odpowiedział panu prezydentowi Szwajcarii w sposób następujący:
„W odpowiedzi na pańskie pytanie, czemu załatwienie paszportu emigracyjnego pana Vladimira Škutiny trwa tak długo komunikujemy, że załatwienie paszportu emigracyjnego w
Czechosłowacji trwa długo.
Naczelnik.
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(...)
K.H. – Co Pan sądzi o oświadczeniu Bohumila Hrabala?
V.Š. – Jeszcze kiedy byłem w Pradze i Bohumil Hrabal popełnił samokrytykę, napisałem
do „Listów” tekst „Analogia Bohumila Hrabala”. Twierdziłem tam, że nikt z zagranicy (tzn. z
emigracji) nie ma prawa sądzić ludzi z kraju, zamkniętych w tej wielkiej klatce. Wtedy „Listy” tego nie wydrukowały (może tekst nie dotarł). Dziś, po kilku latach, twierdzę to samo.
Właśnie dlatego, że żyję na zewnątrz tej klatki. Nikt z nas, przebywających na emigracji, nie
ma prawa sądzić tych, którzy zostali. Ja też nie, choć swoje odsiedziałem (mam prawie pięćdziesiątkę na karku, a z tego jedną dziesiątą spędziłem w komunistycznym więzieniu).
(...)
K.H. – Niedawno Jiři Pelikán opowiadał, że na Zachodzie też spotkały Pana drobne nieprzyjemności – odrzucono Pański scenariusz ośmieszający tutejsze mieszczaństwo, z uzasadnieniem, że film byłby nieprawdziwy, ponieważ na Zachodzie żaden szpital nie jest otoczony
wielkim murem...
V.Š. – No, tak, Szwajcarzy chcieli, żebym napisał scenariusz do czegoś w stylu „Zagubionej rewii” albo „Wypożyczalni talentów”. Napisałem historyjkę o tym, jak to z kliniki psychiatrycznej ucieka kilku niebezpiecznych pacjentów, wariatów. Zaalarmowana policja do
wieczora zatrzymuje 72 ludzi, którzy zachowywali się jak wariaci, ale żaden z nich nie jest
zbiegłym pacjentem. Realizacja projektu rozbiła się o to, że szwajcarskie szpitale psychiatryczne nie są żadnymi domami wariatów, to znaczy nie są typowe, więc ponoć nikt by tego
nie zrozumiał. Myślę, że nie jest tylko tępota i brak poczucia humoru. Oni tego naprawdę nie
potrafią zrozumieć.
Kiedy przyjechałem do Szwajcarii, byłem na obiedzie w Kiwanisklubie Ten klub w Zurichu był długo moim patronem w czasie, kiedy siedziałem w pudle; to wszechwładni ludzie z
Zurichu. Opowiadałem im o wyborach w Czechach, ze wszystkimi plastycznymi przykładami, że jest to jak w Raju, kiedy Pan Bóg przyprowadził Adamowi Ewę i powiedział: „No,
wybierz sobie!” I że właściwie nie ma różnicy między wyborcami w Ameryce i w CSRS – w
Ameryce też głosujący mają do wyboru dwie możliwości: głosować w sobotę albo niedzielę.
Moi współbiesiadnicy wysłuchali wszystkiego z uwagą, kiwali głowami na znak zrozumienia.
A na końcu przewodniczący zurichskiego senatu spytał: „Więc dlaczego ich wybieracie?”
(...)
K.H. – Czy ma Pan sny emigrantów?
V.Š. – Wszyscy mnie nimi straszyli, ale jak na razie jeszcze się nie pojawiły. Może dlatego, że nie uciekłem, tylko zostałem „wyemigrowanym”. Albo dlatego, że śnią mi się często
straszne historie z więzienia, a zwłaszcza klaustrofobia. W czasie snu spada na mnie sufit i
czuję, jak mnie biją pałami i kopią w głowę; budzę się z krzykiem i zasłaniam się rękami.
Poza tym powraca do mnie jeden wspaniały sen. Sny nie powinny pojawiać się wielokrotnie i kontynuować swej fabuły, ale ten tak robi... W tym śnie szedłem w kierunku praskiej
Kampy. Był mroźny, zimowy dzień. Padał leciutki śnieżek, ale nie zatrzymywał się na trawnikach i asfalcie; wiatr zdmuchiwał pojedyncze płatki do Wełtawy... N pewnej chwili od jednego z drzew w parku oderwał się cień i skinął na mnie. Poznałem Błękitnego Abbego. Dał
mi znak, żebym szedł za nim. Ruszyłem więc z powrotem przez park koło Sowich Młynów.
Wiatr gwizdał i nad Kampą zwolna zapadał zmierzch... Tam, gdzie się droga rozszerza, aby
wpaść na ulicę Rzeczną, drogowcy zrzucili wielką górę żużlu. Wznosiła się wzwyż jak wigwam na łące, albo jak góra Řip na równinie nad Łabą. Mróz stworzył kilkucentymetrowy,
zlodowaciały pancerz na powierzchni tego sztucznego pagórka. A ponieważ robotnicy wybrali już od spodu kilka łopat, więc widać było na dole malutkie wgłębienie.
Cień Błękitnego Abbego zatrzymał się przy wzgórku.
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„Spróbuj powalić górę, ale tylko kamykiem. Małym kamyczkiem” – powiedział i wskazał
palcem pod moje nogi. Droga usiana była drobnymi kamykami, wymytymi z nadrzecznego
piasku.
Podniosłem jeden kamyk i rzuciłem nim w żwirowy pagórek. Ten ani drgnął. Błękitny
Abbe skinął głową jakby mówił – jeszcze jeden kamień. Rzuciłem więc drugi, potem trzeci,
czwarty, i następne.
Kiedy cisnąłem piętnasty kamyczek, nagle zmarznięta skorupa pękła i góra żwiru zsunęła
się na drogę. Rozsypała się jak domek z kart. Ze wzgórza zrobiła się płaska równina.
Podniosłem głowa w kierunku, gdzie stał Błękitny Abbe, lecz cienia już nie było. Zniknął.
Jakby się rozpłynął... Ale ja zrozumiałem, że on odpowiedział na moje beznadziejne pytanie,
z którym przyszedłem na Kampę: czy to wszystko miało jakiś sens, że żyliśmy, kochaliśmy...
Wystarczy jeden kamyk, by powalił górę, jeśli tylko przyszedł czas, gdy góra ma upaść.
Ale musi, to być WŁAŚCIWY CZAS. Czas trzeba jednak nieraz popchnąć naprzód, bo jest
relatywny. Na szczęście. A może niestety? Kto wie...
Ite missa est. Amen.
Luty 1980
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JOSEF ŠKVORECKY
(ur. 1934 r.)

Po maturze studiował anglistykę i filozofię na Uniwersytecie Karola w Pradze, następnie
do 1963 roku był redaktorem w wydawnictwach i prasie literackiej, później poświęcił się
wyłącznie pracy literackiej.
Debiutował w 1958 roku powieścią „Tchórze” (Katowice 1970), która jednak spotkała się
z ogromną krytyką władz i przez następne 5 lat nie wydawano jego książek. „Ponowny debiut” to „Legenda Emöke” (1963, Warszawa 1965). W latach 60-tych wydał jeszcze kilkanaście książek (opowiadania, powieści, scenariusze), które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Był też autorem licznych przekładów (Chandler, Hemingway, Faulkner, Lewis, James,
Styron i inni) oraz, wielu napisanych pod pseudonimem, powieści kryminalnych.
A 1968 roku wyemigrował wraz z żoną – Zdeną Salivarovą – do Kanady. Mieszka w Toronto i wykłada na miejscowym uniwersytecie literaturę anglo-amerykańską. Ponadto wspólnie z żoną prowadzi emigracyjną oficynę „Sixty-Eight Publishers”. Jest laureatem, międzynarodowych nagród literackich, m. in. The Neustadt International Prize for Literature (1980) i
Silver Avard (1981).
Na emigracji opublikował kilka nowych tomów opowiadań i powieści. Jego nowe teksty
znane są po polsku m.in. w „Pulsu” i krajowej prasy niezależnej.

238

Jesteśmy nałogowi „workaholics”
(Rozmowa z Josefem Škvoreckim)

A.J. – Pański debiut książkowy to wydana w 1958 roku powieść „Tchórze”, ale słyszałem,
że już w pierwszej połowie lat 60-tych krążyły po Pradze maszynopisy jakichś Pańskich
utworów. Co Pan napisał wcześniej, przed oficjalnym debiutem?
J.Š. – Zacząłem pisać już jako dziecko. W wieku dziewięciu lat napisałem pierwszą „powieść” – dokończenie trylogii kanadyjskiego pisarza Jamesa Olivera Curwooda o traperach
kanadyjskich. Nazywało się to „Tajemnicza jaskinia”. Rzeczywiste dokończenie trylogii
zmarłego Kanadyjczyka, też chyba pod tytułem „Tajemnicza jaskinia”, napisał jakiś Polak,
którego nazwiska już nie pamiętam. Ja oczywiście znałem przekład jego książki, ale moja
wersja była zupełnie inna. Potem pisałem nieprzerwanie przez cały okres gimnazjalny, ale
pierwszą nadającą się do publikacji powieść napisałem w 1946 roku. Nazywała się „Wiek
nylonu” i opowiadała o miłości studenta i sprzedawczyni z domu towarowego. Po latach ukazał się tylko pierwszy rozdział jako nowela „Babilońska historia”. Ale to prawda, że w latach
50-tych różne moje maszynopisy krążyły w praskim podziemiu. Mieliśmy wtedy taką luźną
grupę, której „przewodniczył”, Jiři Kolár i którą tworzyli Bohumil Hrabal, Vĕra Linhartová,
Jan Zábrana, Jan Rychlik (jazzman), Jan Hanč (poeta i sprinter), Jindřich Chalupecký, Jiřina
Hukova, Zdenĕk Urbánek, a czasem jeszcze kilka innych osób. Ja też czytałem im swoje
utwory.
Pierwszą powieścią, którą zaproponowałem wydawnictwu (chyba w 1956 roku) był „Koniec wieku nylonu”, ale cenzura skonfiskowała ją jeszcze przed opublikowaniem. Napisałem
ją w 1950 roku, a ostatecznie ukazała się dopiero w 1967 roku.
A.J. – Pierwsze wydanie „Tchórzy” to ważny moment w rozwoju współczesnej literatury
czeskiej. Niektórzy uważają wręcz, że właśnie ten fakt był początkiem końca stalinizmu w
Czechach. Potem jednak miała miejsce „afera Tchórzy”. Jak odbiła się ona na Pańskiej karierze pisarskiej?
J.Š. – „Tchórze” przeszli przez cenzurę podejrzanie gładko, co wyjaśniło się dopiero później. Otóż w tym czasie w partii toczyła się walka między stalinowcami i „liberałami”, a stalinowcom potrzebny był namacalny dowód, który pokazałby co się dzieje z kulturą, kiedy osłabia się nad nią ścisły dozór. Właśnie „Tchórze” mieli być takim odstraszającym przykładem.
Naturalnie przysporzyło mi to ogromnej reklamy. Wprawdzie za opublikowanie tej powieści straciłem pracę, ale w cztery lata później sytuacja na tyle się zmieniła, że znów zacząłem
publikować. Oczywiście nie wszystko.
Wydawałem głównie kryminały – trzy powieści – pod pseudonimem, a właściwie pod nazwiskiem przyjaciela, który do dziś mieszka w Pradze, więc nie mogę go zdradzić. Wspólnie
też, choć pod jego nazwiskiem, napisaliśmy książkę dla dzieci, która cieszyła się ogromną
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popularnością, została sfilmowana i film ten zdobył nawet jakąś nagrodę na festiwalu w Moskwie (sic!).
Ale poważniejsze rzeczy stale napotykały na jakieś przeszkody. Podczas dyrektorowania
Karela Šiktanca wydawnictwo „Mladá fronta” przyjęło moje „Lwiątko”, lecz kiedy nowym
dyrektorem został smutnej sławy Ivan Skála, natychmiast zakazał on wydania tej powieści.
Ostatecznie ukazała się dopiero w czasach Dubčeka, ale drugie wydanie (90 000 egz.) zostało
już skonfiskowane i w 1969 r. poszło na przemiał. „Batalion czołgów” w całości nie ukazał
się w kraju nigdy. Wydrukowano tylko dwa rozdziały w czasopiśmie „Plamen” i w efekcie
tego naczelny politruk armii – gen. Prchlik – zabronił wszystkim pismom wojskowym drukowania jakiejkolwiek satyry na temat wojska.
Przypominam sobie jeszcze zabawną historyjkę z czasów rosyjskiej agresji w sierpniu
1968 roku. Armia Czerwona zajęła budynek wydawnictwa „Československý spisovatel”,
gdzie leżał egzemplarz „Batalionu czołgów” już po korektach, z ilustracjami, przygotowany
do druku. Kiedy Rosjanie opuścili budynek, wrócili redaktorzy i stwierdzili, że zginęły tylko
flamastry, ale ocalały wszystkie rękopisy – za wyjątkiem moich ilustracji. W końcu jednak i
one się znalazły, wrzucone za szafę. Już pierwszy rzut oka wyjaśniał powód ich ukrycia. Jedna z ilustracji przedstawiała szereg twarzy oficerów o niezbyt inteligentnym wyglądzie, a jakiś rosyjski żołnierz, pod każdą podobizną napisał azbuką: „Eto gołowa prjaklatoj swini generała Antona Pawłowicza Greczka, eto gołowa duraka lejtenanta X.Y.Z.”, itd. Sprawca przestraszył się widać swego czynu i starał się usunąć ślady.
A. J. – Mimo kłopotów (a może też trochę dzięki nim) cieszył się Pan w kraju w latach 60tych ogromną popularnością. Jak dziś ocenia Pan te czasy?
J.Š. – Lata 60-te nie były tak idylliczne, jak dziś się niektórym wydaje. Skoro mam mówić
o sobie, to na przykład nie dane mi było w normalny sposób zostać członkiem Związku Pisarzy. Nawet w tych, rzekomo liberalnych czasach, byłem nadal „podejrzany”. Zostałem jedynie członkiem Sekcji Tłumaczy, co oznaczało ograniczenie praw członkowskich w związku
(brak biernego i czynnego prawa wyborczego); miałem tam tylko zagwarantowaną opiekę
lekarską. Później wybrano mnie na przewodniczącego Sekcji Tłumaczy, co łączyło się z automatycznym dokooptowaniem do Związku. Jak pan widzi, znalazłem się tam dzięki „kuchennym drzwiom” i to dopiero w 1967 roku. Członkiem Zarządu Głównego zostałem już w
okresie panowania Dubčeka
Z publikowaniem też wcale nie było różowo. O „Lwiątku” już wspomniałem, a „Batalion
czołgów” mogliśmy wydać dopiero tu, w Toronto (w ogóle pierwszym wydaniem był... przekład francuski opublikowany w Paryżu u Gallimarda).
A.J. – Czy to prawda, że po sierpniu 1968 roku dwukrotnie stał się Pan emigrantem?
J.Š. – No, niezupełnie. 20 sierpnia 1968 roku wyjechałem po prostu z żoną na urlop do Paryża i o agresji dowiedzieliśmy się w Monachium. Pod koniec września wróciliśmy do Pragi,
ale szybko zrozumieliśmy, że dla nas jako pisarzy nie ma w kraju żadnej przyszłości. Dlatego
w ostatnich dniach stycznia 1969 roku wyjechaliśmy do Kanady. Dostałem tu profesorską
posadę na angielskim wydziale uniwersytetu w Toronto, gdzie wykładam literaturę angielską
i amerykańską.
A.J. – Kiedy i w jaki sposób powstało wydawnictwo „Sixty-Eight Publishers, Corp”?
J.Š. – Wydawnictwo wymyśliła moja żona. Początkowo cierpiała w Kanadzie na nostalgię.
Kiedy jakieś czeskie stowarzyszenie w USA zaproponowało mi wydanie „Batalionu czołgów”, wpadła na pomysł, że moglibyśmy sami wydać tę książkę. W Kanadzie bowiem każdy
może otworzyć sobie business nie pytając żadnych zwierzchników o zgodę. Trzeba tylko
pójść do ratusza, zarejestrować nazwę firmy, zapłacić za rejestrację (wtedy było to około 10
dolarów) i ma pan wydawnictwo. To było w 1972 roku.
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„Batalion czołgów” odniósł wielki sukces i zarobiliśmy na nim tyle, że mogliśmy pozwolić
sobie na wydawanie innych książek, innych autorów. W sumie w czasie 12 lat działalności
opublikowaliśmy 150 tytułów.
Trzeba tu jeszcze dodać, że całe wydawnictwo robimy za darmo we dwoje – ja i moja żona, która zresztą też jest świetną pisarką (jej powieści „Honzlová” i „Ciemność” otrzymały
międzynarodowe nagrody literackie), a odpłatnie zatrudniamy... jednego pracownika – sekretarkę Vierę.
A.J. – Od czasu przybycia do Kanady napisał Pan bardzo dużo książek, a ponadto ma Pan
wykłady na uniwersytecie i pracę w wydawnictwie. Jak Pan to wszystko godzi?
J.Š. – W ciągu szesnastu lat pobytu w Kanadzie napisałem więcej książek niż w czasie całego życia w Czechosłowacji; po prostu dlatego, że jest tu wolność, a nie ma cenzury.
Robię to wszystko oczywiście kosztem wolnego czasu, którego ani ja, ani moja żona nigdy
nie mamy. Jeśli nie śpimy, to pracujemy. Jesteśmy nałogowi „workaholics”.
A.J. – Którą ze swoich książek darzy Pan największym sentymentem?
J.Š. – Powieść – zbiór opowiadań „Fajny sezon”. Przypomina mi czasy młodości..
A.J. – Czy nigdy nie uskarża się Pan na los emigranta?
J.Š. – Ja się chyba urodziłem po to, by emigrować. Jestem tu naprawdę znacznie szczęśliwszy niż w kraju. Ale to znów pewnie dlatego, że jest tu staroświecka wolność, której nie
znalazłem od czasu, gdy skończyłem 14 lat.
A.J. – Co Pan sądzi na temat współczesnej literatury czeskiej?
J.Š. – Myślę, że jej najlepsi autorzy osiągają dziś poziom światowej czołówki. O naszej
poezji można to było powiedzieć już przed wojną, o prozie – dopiero w latach 60-tych i 70tych. Ta rzeczywiście dobra literatura czeska ukazuje się dziś jednak wyłącznie na emigracji.
I to też jeden z powodów, dla którego lepiej mi tu, niż w kraju.
Kwiecień 1985
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Swój wyjazd z kraju oceniam pozytywnie
(Rozmowa Karela Hviždali z Josefem Škvoreckim)
(Fragmenty)

K.H. – Co u Pana słychać? Jak Pańskie sumienie? Czy nie robi Panu jakichś wyrzutów?
J.Š. – Opuściłem ojczyznę i powinno mnie to gryźć. Tak przynajmniej odczytuję podtekst
pańskiego pytania. Ale sumienie mnie nie gryzie. Ja nie jestem stworzony do działalności
podziemnej i w kraju zapewne byłbym autorem milczącym, niepublikującym, czyli inaczej
mówiąc – porządnie się zachowującym, byłym pisarzem. Na emigracji poznałem na własnej
skórze, jak wielką prawdę wyraził stary Kollár w znanym czterowierszu o tym, że święte imię
ojczyzny nie jest tożsame z miejscem zamieszkania. Moja Czechosłowacja jest już teraz wyłącznie sprawą ducha, jest S N E M o Czechosłowacji – tak jak to bywa w książkach dobrych
pisarzy czeskich i słowackich (martwych lub żyjących) albo w wyidealizowanych wspomnieniach. Ponadto Czechosłowacja jest wszędzie tam, gdzie są Czesi i Słowacy. W Toronto
mieszka ich około piętnastu tysięcy, czyli dokładnie tyle, ile w moim rodzinnym Nachodzie;
słyszę tu te same plotki, spotykam małych i większych łobuzów, ale także dobrych i kulturalnych ludzi – wśród nich muzyków, malarzy, ludzi teatru (choć nie wszyscy pracują w swoich
zawodach). Życzyłbym każdemu, żeby usłyszał jak Eda Vokurka and His Swing String improwizuje „Sweet Georgia Brown” w „Limelight Theatre” w Toronto. Albo na przykład teatr:
działalność amatorska to nasza stara i dobra tradycja i ja zawsze wybrałbym „Operę żebraczą”
Havla w wykonaniu czeskiego Teatru Nowego z Toronto niż na przykład „Kremlowskie kuranty” wystawione w Teatrze Narodowym w Pradze z okazji 30 rocznicy śmierci Lwa Stefanowicza Kużusznikowa. Proszę nie udawać, że pan nie wie, kto to jest. W Pradze taka niewiedza kosztowałaby pana nielichą krechą w materiałach kadrowych.
K.H. – Czy śledzi Pan prace swoich czeskich kolegów w kraju i z zagranicy?
J.Š. – Naturalnie, już choćby dlatego, że mamy wydawnictwo. Z tego względu proszę, ode
mnie nie oczekiwać cenzurek – nie chciałbym nikogo urazić. Mogę jednak powiedzieć, że
każda książka, jaka u nas wyszła, w jakimś stopniu mnie zainteresowała – w przeciwnym
wypadku byśmy jej nie wydali. Nie jestem krytykiem układającym listy przebojów. Do tekstów, które mi się podobają mam stosunek whitmanowski: „Przyjacielu, to co trzymasz w
ręku, to nie książka. To człowiek”.
(...)
K.H. – Co z czeskiej literatury po 1968 roku zostało zauważone w Ameryce?
J.Š. – Tak naprawdę zauważony został tylko Milan Kundera. Ponadto – jeśli nie pachnie to
autoreklamą – krytyka pozytywnie oceniła mój „Saksofon basowy”. Natomiast Hrabal – „Pociągi pod specjalnym nadzorem” czy „Śmierć pana Baltiebergera” – nie miał zbyt wielkiego
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powodzenia, choć film Menzel’a jest czymś w rodzaju klasycznego dzieła dla widzów z uniwersyteckiej sieci kin.
Przypadek „Saksofonu basowego” jest jasny. W Pradze nikt na niego nie zwrócił uwagi,
ale Amerykanom jego tematyka jest więcej niż bliska: to po prostu i c h tematyka. Jak jazz
jazzem pisarze amerykańscy starali się stworzyć „wielką powieść jazzową” (na wzór „wielkiej powieści amerykańskiej”), ale nigdy jakoś im się to nie udało. Istnieje sporo niezłej prozy
o tematyce jazzowej, ale w najlepszym wypadku są to powieści drugorzędne. Jest też kilka
znakomitych powieści, w których jazz gra pewną (nie główną) rolę np. „Train Whistle Guitar” Alberta Murraya. Pojedyncze opowiadania jazzowe napisali tak wybitni autorzy jak Fitzgerald, Eudora Welty czy James Jones. Lecz jak na razie nikt nie napisał dobrej prozy, w
której jazz jako taki, sama muzyka, byłaby głównym i właściwie jedynym tematem. Myślę, że
taki właśnie jest „Saksofon basowy” i dlatego spotkał mnie zaszczyt, że najsurowszy krytyk
jazzowy z najbardziej ortodoksyjnego, radykalnego tygodnika i nowojorskiego „The Village
Voice” – John F. Szwed uznał moją nowelę za najlepszą prozę o jazzie, jaka kiedykolwiek
powstała. Po prostu udało mi się wypełnić puste miejsce i przez jakiś czas tam się utrzymać.
Inny jazzowy aficionado z Południowej Afryki był członkiem jury międzynarodowej nagrody
literackiej Neustadt w 1980 roku i kto wie, może właśnie dlatego w ostrej konkurencji wygrałem m.in. z Guenterem Grassem – ja napisałem „Saksofon basowy”, podczas gdy on tylko
„Blaszany bębenek”, którego nie używa się w jazzie.
Książki Kundery – jak już powiedziałem – dotarły do znacznie szerszych rzesz publiczności. „Walc pożegnalny” kupił np. „Book-of-the-Month-Club” – największy amerykański klub
czytelników. Myślę, że znam tajemnicę sukcesu Milana. Po prostu we właściwym czasie pojawił się z tematyką seksu i erotyki; w odróżnieniu jednak od zalewu podobnej literatury produkowanej przez Amerykanów Kundera jest nie tylko znacznie lepszym pisarzem: seks jest u
niego zawsze połączony z czymś więcej, a owo „coś więcej” (co zawsze posiada charakter
filozoficzny) jest szalenie ważne – seks owo „coś” wyróżnia, oświetla, absurdyzuje. Mam
wrażenie, że pierwszy zauważył to Philip Roth i właśnie dlatego zadedykował Kunderze swą
najnowszą powieść – „The Ghost Writer” (jest to bardzo kunderowska powieść).
W odróżnieniu od Kundery Hrabal nie wydaje się być dla Amerykanów żadnym novum i
w kontekście ich literatury istotnie nie stanowi novum. Jego humor jest bardzo zbliżony do
tradycyjnego humoru amerykańskiego, opartego na tall tale, co nie jest niczym innym niż
anegdociarstwem („Pábeni”, „Palavering”) włożonym w usta podobnych komicznych narratorów, jacy zaludniają świat opowiadań Hrabala. Niech pan przypomni sobie Twaina, Breta
Harta, część rzeczy Ambrose Bierce, Ringa Lardnera starszego, a także Sherwooda Andersona, opowiadanie Hemingwaya „My Old Man” i wiele powieści czy opowiadań Faulknera –
jak choćby „The Hamlet”, nie mówiąc już o całej plejadzie autorów mniejszego formatu jak
np. Damon Runyon albo w XIX wieku – Artemus Ward, Petroleum V. Nasby itp. – lista jest
praktycznie nie do wyczerpania. W odróżnieniu od jazzu, którego do tej pory nikomu nie
udało się z powodzeniem opracować literacko, Hrabal przyszedł ze znakomitą wersją stylu
narracyjnego, w którym amerykańscy autorzy osiągnęli własną wirtuozerię, a kiedy do tego
doszedł jeszcze przekład (zupełnie dobry, ale jednak), to autor ten nie mógł być dla Amerykanów tym, kim jest dla nas: najoryginalniejszym talentem narracyjnym od czasów Karela
Poláčka, pisarzem o wielkiej głębi, wielkim nowatorem czeskiej prozy.
Tymczasem film „Pociągi pod specjalnym nadzorem” odniósł ogromny sukces. Dlaczego?
Tchnie z niego erotyka, wyrażona z mistrzowską inteligencją i połączona z „czymś więcej” –
jak u Kundery.
Wydaje mi się, że z podobnych względów ma teraz największą szansę na sukces „Ankieta
personalna” Grušy, która ukaże się jeszcze w tym roku.
Oczywiście nie znaczy to, że inne czeskie książki przeszły w Ameryce bez echa. Zarówno
bowiem „Siekiera” i „Świnki morskie” Vaculika, jak też „Biała księga” Kohouta czy „Drugi
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oddech” Beneša doczekały się przychylnych recenzji, a sztuki Havla wystawiane są w najróżniejszych teatrach (w samym tylko Toronto było w 1979 roku pięć premier Havla).
Szczególny rozdział stanowią książki Arnošta Lustiga – bardzo dobrze wydawane, sprzedawane i czytane, mające świetne recenzje. Ale to znów zasługa tematyki, która obecnie – po
serialu „Holocaust” jest bardzo aktualna. Do amerykańskich paradoksów należy fakt, że dopiero serial – który jest zawsze mniej czy bardziej porządną wulgaryzacją – otworzył oczy
szerszemu gronu czytelników na dorobek chyba najlepszego na świecie – pod względem artystycznym – kronikarza żydowskiego losu w tym stuleciu.
(...)
K.H. – Wielu Pańskich kolegów w Pradze popada często w konflikt z władzami. Czy spotkało Pana coś podobnego tutaj, na Zachodzie? Czy istnieje tu coś, co zastępuje szykanowanie
mechanizmem manipulacji?
J.Š. – To pytanie wydaje mi się absurdalne. Moi przyjaciele i koledzy popadają w konflikty z władzami z dwóch powodów: ponieważ piszą to, czego tam pisać nie wolno i domagają się, aby rząd respektował własne prawa. Czy zna pan coś, o czym nie wolno byłoby w
Kanadzie pisać (do niedawna istniało tu jedyne tabu: nie wolno było krytykować królowej,
ale to już też przeszłość) i czy zna pan kogoś, kto by w Kanadzie nie krytykował rządu za to
czy owo (oczywiście nie za łamanie własnych praw, bo tego grzechu tutejszy rząd nie popełnia)? Pseudo-marksistowskie terminy w rodzaju „mechanizm manipulacji” wydają mi się
niebezpieczne, ponieważ milcząco stawiają znak równości pomiędzy wywieraniem wpływu
na ludzi (jaki istnieje tu na Zachodzie i wszędzie), a rzeczywistą manipulacją w ZSRR i jego
koloniach. Nie chcę przez to powiedzieć, że wywieranie wpływu nie jest skuteczne; jest może
nawet bardziej skuteczne niż totalna manipulacja w krajach totalitarnych.
Właśnie w tym tygodniu zdarzyło mi się coś, co może być przykładem tych fałszywych
znaków równowagi. Miałem seminarium na temat „1984” Orwella i powiedziałem, że końcowa część powieści pokazująca, co wyprawia z Winstonem partyjny boss O’Brien, jest klasycznym przykładem brainwashingu, choć Orwell nie używa tego słowa. Wtedy stała się
rzecz nieprzewidziana. Zgłosiła się jedna z tych miłych i głupiutkich politycznie (tylko politycznie, bo pod każdym innym względem są kute na cztery nogi) kanadyjskich panienek i
oświadczyła: „Nas w Kanadzie też dokładnie w taki sposób poddają brainwashingowi!” Ale
właściwie nie powinno mnie to zaskoczyć, bo jest to standardowa reakcja zachodnich studentów, gdy ktoś im powie, że Orwell opisywał sytuację w Związku Radzieckim. Spytałem ją
więc, kto, gdzie i w jaki sposób ją torturuje, że powinna mi to dokładnie powiedzieć, a ja zawiadomię policję, bo takie traktowanie jest w Kanadzie zabronione. Minęła chwila, nim się
połapała. Potem – z kanadyjską szczerością – przyznała, że między telewizyjnymi reklamami
pasty do zębów, a maszynką do łamania kręgosłupa tow. O’Briena jest jednak pewna różnica.
Przykład to interesujący, bo wieloznaczny. Jeśli pan chce, to i tutaj ludzie są rzeczywiście
manipulowani – ale przez kogo? Przez amerykański czy kanadyjski rząd? Nie. Przez lewicowo-liberalnych dziennikarzy i różnych zaróżowionych profesorów na uniwersytetach; u nas
kiedyś nazywano ich salonowymi bolszewikami, a Julien Benda poświęciła im całą książkę
(jej bohaterowie byli wprawdzie brunatnawi, ale to ten sam typ). Niech pan mnie dobrze zrozumie: nie nam przeciw demokratycznemu socjalizmowi nic poza tym, że (mówiąc językiem
Orwella) jak magnes przyciąga on każdego pijaka soku pomarańczowego, nudystę, entuzjastę
zdrowotnego obuwia, maniaka seksualnego, kwakra, połykacza naturalnych leków i feministę. Dziś Orwell wymieniłby inne typy, ale myślę, że jest jasne o co mu chodziło. I właśnie ci
pijacy soku pomarańczowego są najbardziej utalentowanymi producentami fałszywych znaków równości. Kiedyś opowiadałem swoim studentom o tym, jak Havla aresztowano za to, że
pomógł w przekazaniu za granicę pamiętników byłego socjalistycznego ministra sprawiedliwości Prokopa Drtiny. „Dokładnie jak Daniel Ellsberg!” – westchnęła inna, całkiem szczerze
oburzona studentka. Spytałem ją wtedy, czy nie wie, za ile Havel opchnął te pamiętniki np.
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londyńskiemu „Timesovi”, a ile forsy dostał Daniel Ellsberg za sprzedanie temu czasopismu
ściśle tajnych dokumentów wojskowych. Też po chwili zrozumiała. Z kolei w rozmowach o
procesie Slanskiego z reguły można usłyszeć: „Dokładnie jak Angela Davis!”. Polecam wtedy
spytać, czy Angelę powiesili, rozstrzelali czy też posadzili na krześle elektrycznym, bo dokładnie już sobie nie przypominam. Za moment się połapią. Tragedia polega na tym, że przeciętny lewicowo-liberalny profesor amerykański nigdy nie zada takiego pytania.
Przeciwnie, to, co ci panowie profesorowie wykładają studentom w Ameryce, z powodzeniem można by dziś wykładać na Uniwersytecie Karola. Znów przykład z całkiem niedawnych czasów: moja studentka przeczytała w trakcie seminarium referat na temat powieści
Kurta Vonneguta „The Sirens of Titan” i tymi słowami scharakteryzowała autora: „W czasie
drugiej wojny światowej był aktywnym zwolennikiem rucha pacyfistycznego”. To mnie zainteresowało: Vonnegut jako jeniec wojenny przeżył bombardowanie Drezna i po wojnie nazwał je nieludzkim i niepotrzebnym z wojskowego punktu widzenia; to zapewne stanowiło
racjonalne jądro, z którego profesor nauk politycznych (studentka uczęszcza również na zajęcia tego kierunku), wydedukował „ruch pacyfistyczny”. Z historycznego punktu widzenia
Vonnegut w ten sposób znalazł się u boku czeskich komunistów (aż do napaści Niemiec na
ZSRR), quebeckich separatystów, irlandzkich nacjonalistów i Sir Oswalda Mosley’a, co –
przyzna pan – nie byłoby zbyt ścisłe. Spytałem studentkę, co jej właściwie wiadomo na temat
drugiej wojny światowej, a ona – powołując się na swego profesora od nauk politycznych –
oświadczyła, że wywołali ją Amerykanie w obawie przed opanowaniem rynków europejskich
przez socjalistyczne Niemcy. Przypomniałem sobie przewodnika z drezdeńskiej wystawy
upamiętniającej nalot, który tak o tym fakcie opowiadał, że osoba niezorientowana mogłaby
odnieść wrażenie, iż to imperialiści amerykańscy spowodowali cierpienia wojenne niewinnego, pokojowego i socjalistycznego narodu niemieckiego.
Oczywiście wątpię, by mój kolega – naukowiec polityczny prezentował studentom takie
uproszczenia – zadziałał tu zapewne również dziewiczy umysł dzieci prerii. Ale jednocześnie
nie wątpię, że uwagi mojej studentki zawierały kwintesencję tego, co im kolega wykłada.
Ale wróćmy do manipulacji. Nie miałem tu żadnych konfliktów podobnych do tych, jakie
przeżywają koledzy z Pragi, ponieważ w Kanadzie władza nie wykorzystuje mechanizmów
manipulacji i obywatele korzystają ze starej, dobrej, staroświeckiej, przez nikogo nawet nie
zauważonej – a tym bardziej docenionej – wolności.
(...)
K.H. – Ta książka jest kontynuacją rozmów Jiřiego Lederera i jemu też jest dedykowana,
więc przypomina mi się, że to właśnie Lederer jako pierwszy stanął w Pańskiej obronie w
czasie „afery” wokół powieści „Tchórze”. Czy nie zechciałby Pan opowiedzieć młodszym
czytelnikom, jak to właściwie było?
J.Š. – Dokładnie i szczegółowo opowiadam o tym w książce „Samożerbuch”, tutaj więc
tylko w skrócie. Kiedy w KC frakcja stalinowska odniosła zwycięstwo nad liberałami zadecydowano, że „Tchórze” muszą stanowić przykład ku przestrodze. Jirka Lederer, który wtedy
pisywał recenzje nowych książek w dzienniku „Večerni Práha”, jeszcze na kolanie napisał
pozytywny tekst, aby zdążył się ukazać nim spadnie topór. Zdążył i dlatego topór nie spadł na
„Tchórzy”, ale na Lederera. Następnego dnia po opublikowaniu jego recenzji (w sumie trzy
akapity) wydrukowano w tym piśmie jeden z tych niewiarygodnych tekstów, od jakich my
tutaj, na emigracji, zdążyliśmy się już odzwyczaić. Towarzysz Zelenka, ówczesny redaktor
naczelny pisma (dziś dyrektor telewizji czechosłowackiej) w imieniu redakcji oświadczył, że
Lederer w swej recenzji szkodliwej, dekadenckiej, reakcyjnej i chyba też trockistowskiej (albo może titoistowskiej) powieści „Tchórze” wykazał całkowity brak zdolności rozpoznawania
wartości literackich i dlatego też nie może dalej wykonywać odpowiedzialnej funkcji redaktora. Kolektyw redakcyjny wyraził na to zgodę i Lederera wyrzucono. No i słusznie, powinien
uważniej czytać „Rudé Právo” czy temu podobne żurnały literackie. Teraz krytyką literacką
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zajmuje się tam tow. Jan Kliment. Kiedyś – co było urocze – urżnął się on na festiwalu w
Cannes i zwierzał się słynnemu czeskiemu (obecnie amerykańskiemu) reżyserowi, że „ktoś to
tam musi trzymać, bo inaczej wszystko opanowałyby te świnie”. Mówiąc „trzymać” nie miał
na myśli „trzymać za uzdę” lub „na smyczy” natomiast nie wiem, o jakie „świnie” chodziło.
Jest to po prostu niewyobrażalne, bo w porównaniu z Klimentem musiałyby to być świnie
wielkości brontozaurów. A potem, nadal pijany, chciał iść z czeskimi filmowcami do kasyna,
ale go nie wpuścili, bo nie miał krawata. Jego kompani, mimo próśb zostawili go więc przed
drzwiami, a on zakrzyknął za nimi z bólem: „To se idźcie przekurwić te nasze waluty! Ja
wracam do Pragi pisać znów te świństwa!”.
In cognac veritas.
K.H. – Czy chciałby Pan wrócić do kraju?
J.Š. – Ta Czechosłowacja, do której chciałbym wrócić, nie istnieje. Nie jestem naiwny.
Wobec tego pytanie jest bezprzedmiotowe.
K.H.– Z powodu emigracji człowiek traci większość przyjaciół i musi nawiązać nowe
kontakty. Jak Pan sobie poradził w tej subtelnej kwestii?
J.Š. – Jeśli chodzi o czeskich przyjaciół, to zdobyłem nowych na emigracji, z którymi rozumiem się tak dobrze jak ze starymi przyjaciółmi, pozostałymi w kraju. Są podobnie jak ja
uchodźcami politycznymi, mamy wspólne dzieciństwo, studia itd., a przede wszystkim
wspólną troskę o los czeskiej kultury i w ogóle „starego kraju”. Jeśli chodzi o amerykańskich
przyjaciół, to naturalnie mamy mniej wspólnych zainteresowań – brak nam wspólnego dzieciństwa, okresu dorastania, wspólnoty kraju. Ale – czy rzeczywiście? W Kanadzie na przykład poznałem pewną Amerykankę, moją rówieśniczkę, która wychowała się w amerykańskim miasteczku wielkości mojego Nachodu, w rodzinie katolickiej, jako dziewczyna kochała
swing, a zwłaszcza Chicka Webba i lubiła te same filmy i te same gwiazdy filmowe, co ja.
Jako nastolatka marzyła na przykład, żeby być taką, jak Judy Garland, o której ja również
marzyłem, choć może w nieco inny sposób. Potem napisała powieść o końcu wojny w swoim
miasteczku, skończyła filologię rosyjską... W jej obecności ani przez chwilę nie wydaje mi
się, że rozmawiam z cudzoziemcem. Jest mi bliższa niż wielu Czechów, a moja żona kocha ją
jak rodzoną siostrę. Jean Renior ma taką teorię, że zasadnicze granice pomiędzy ludźmi nie
przebiegają wertykalnie, lecz horyzontalnie, przez co chce powiedzieć, że ludzi nie rozdzielają granice państw i narodów, lecz granice ducha, wykształcenia, majątku, grup społecznych
itd. Jeśli mogę sam siebie zacytować, to w „Lwiątku” mam scenę z pijaną towarzyszką szefową i redaktorem Karelem Ledenem, w której to scenie mówi się m.in.: ... „poeta, który żyje
na wschód od linii demarkacyjnej dobrze zrobi, kiedy wyciągnie z tego wnioski życiowe”.
„Ale, młody człowieku – mówi szefowa – ta linia demarkacyjna nie biegnie wzdłuż południków, przynajmniej dla prawdziwych poetów”.
K.H. – Czy miał Pan kiedyś sny emigrantów?
J.Š. – Przed laty, tak jak każdy, miewałem typowe sny emigrantów, ale już od dłuższego
czasu mi się nie zdarzają. Mam wrażenie, że przyczyną takiego snu (wracam do kraju i za
późno orientuję się, że jestem w klatce, z której nie ma wyjścia) jest podświadome pragnienie
powrotu. Ja tego nie mam. Nie ma dokąd wrócić. You Can’t Go Home Again.
Maj 1980
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JIŘI (GEORGE) THEINER
(ur. 1927 r.)

W czasie wojny w Anglii, gdzie jego ojciec był oficerem armii czechosłowackiej. W 1945
roku powrócił do kraju i pracował w agencji prasowej ČTK (redakcja anglojęzyczna). W
1950 roku zwolniony, pracował przez 3 lata w kopalni; następnie do 1962 roku redaktor wydawnictw, a później wykonywał wolny zawód tłumacza literackiego. Przetłumaczył kilkanaście czeskich książek na angielski (m.in. Lustiga, Mňačkę, Škvoreckiego, Vladislava, Kohouta, Havla, Klimę i innych).
Od 1968 roku na emigracji w Anglii, gdzie od 1973 roku był zastępcą, a od 1982 roku –
naczelnym redaktorem pisma „Index on cenzorship”. Publikuje też eseje krytyczno-literackie
oraz książki dla dzieci.
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Robię to samo, co w kraju
(Rozmowa z Jiřim Theinerem)

A.J. – Jest Pan redaktorem naczelnym pisma „Index on cenzorship”, które propaguje niezależną kulturę powstającą w różnych systemach politycznych i w różnych krajach świata. To
chyba jedyne takie pismo na świecie. Czy mógłby Pan opowiedzieć trochę o koncepcji „Indexu” oraz o Pańskiej drodze do tego pisma?
J.T. – Rzeczywiście, jesteśmy chyba jedynym pismem zajmującym się wyłącznie zakazaną
literaturą z całego świata. „Index on cenzorship” powstał przed 14 laty, a pomysł przyszedł
właściwie z Moskwy – od Pawła Litwinowa, który w liście do angielskiego poety Stephena
Spengle’a prosił o pomoc brytyjskich intelektualistów dla rosyjskich dysydentów. Tak narodziła się organizacja pomagająca prześladowanym pisarzom. W 1972 roku dyrektor tej organizacji – Michael Scammell – wpadł na pomysł wydawania pisma, którego głównymi celami
byłoby: publikowanie fragmentów dzieł pisarzy zakazanych, którym cenzura uniemożliwia
druk we własnym kraju (niezależnie od tego, czy byłaby to Czechosłowacja, Polska, Afryka
Południowa czy Chile), a także publikowanie materiałów na temat cenzury, prześladowań
intelektualistów itp. Zaczęliśmy od wydawania kwartalnika, a od 1977 ukazujemy się jako
dwumiesięcznik.
A.J. – A w jaki sposób Pan – jako Czech – trafił do tego pisma?
J.T. – W 1968 roku – w czasie Praskiej Wiosny – poznałem u nas Michaela Scammell’a,
który odwiedził mnie pewnego dnia w Pradze. Zajmowałem się wtedy przekładami czeskiej
literatury na angielski. Kiedy po 1968 roku znalazłem się w Anglii i szukałem pracy, zwróciłem się m.in. do Scammell’a, który jednak wtedy nie mógł mi pomóc. Dopiero w 1973 roku,
kiedy zwolniło się miejsce, podjąłem pracę w „Indexie” jako zastępca naczelnego redaktora.
Miałem już wtedy spore doświadczenie dziennikarskie, a problem cenzury zawsze mi był
bliski.
A.J. – Sytuacja, w jakiej jest obecnie literatura czeska (fakt, że kilkuset pisarzy znalazło się
na indeksie), stawia ją zapewne w uprzywilejowanej pozycji w piśmie?
J.T. – Wie pan, trudno tu mówić o przywilejach, choć oprócz mnie w redakcji pracuje
jeszcze drugi Czech – Karel Kyncl, zajmujący się sprawami środkowo- i wschodnioeuropejskimi. Faktem jest natomiast, że mówi się na naszych łamach sporo o literaturze czeskiej, ale wynika to – jak sam pan zauważył – ze skali problemu. Z Polski np. pierwsze materiały zaczęły przychodzić około 1976 roku, podczas gdy z Czechosłowacji mieliśmy ich dużo
od początku istnienia pisma. Przez pewien czas oskarżano nas o antysowietyzm twierdząc, że
większość materiałów poświęcona jest blokowi wschodniemu. Nie była to prawda, bo wertując dokładnie nawet pierwsze roczniki pisma można tam znaleźć nie tylko ogromną ilość materiałów poza-europejskich (Chile, RPA, Afryka, Ameryka Łacińska), ale także o dyktaturach
zachodnioeuropejskich (Grecja, Hiszpania, Portugalia). Oczywiście teraz najwięcej miejsca
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poświęcamy Polsce i Czechosłowacji, bo w kulturze niezależnej tych krajów najwięcej się
dzieje (mamy tyle materiałów z Polski, że moglibyśmy nimi zapełnić całe pismo). Ponadto –
nie ma chyba obecnie kraju na świecie, w którym literatura byłaby tak prześladowana jak w
Czechosłowacji, gdzie większość najlepszych pisarzy jest objętych całkowitym zakazem druku (bez względu na to, co napiszą).
A.J. – Czy Pańskie pismo ukazuje się tylko po angielsku, czy też ma inne mutacje językowe?
J.T. – Niestety, tylko po angielsku. Czyniliśmy wprawdzie próby stworzenia wersji hiszpańsko- i francuskojęzycznej, ale jak na razie rozbijały się one o sprawy finansowe. Ponadto
wydaliśmy kilka osobnych publikacji – znów niestety wyłącznie po angielsku, ale były dwa
wyjątki. Pierwszy z nich stanowił polski „Zapis”, który wydawaliśmy już od 1977 roku (część
sprzedawano na Zachodzie, reszta zaś była przeznaczona dla kraju). A warto tu dodać, że
właśnie w „Zapisie” (jako samodzielny, dziesiąty numer) ukazała się „Mała apokalipsa”
Konwickiego – chyba jeden z największych sukcesów wydawniczych polskiej książki. Wiem
o tym, ponieważ z upoważnienia autora właśnie my dysponowaliśmy jego autorskimi prawami. Drugi wyjątek – na podobnej zasadzie – stanowiło czeskie pismo „Spectrum”, które zaczęliśmy wydawać od 1978 roku; ukazały się jednak tylko trzy numery.
A.J. – „Index on cenzorship” drukuje po angielsku fragmenty utworów pisarzy zagranicznych. Czy druk w tym piśmie pomaga im w dostaniu się na angielski bądź w ogóle zachodnioeuropejski rynek czytelniczy?
J.T. – Kilkakrotnie tak się stało i uważam, że to bardzo ważny aspekt naszej działalności.
Mając angielski fragment tekstu zachodni wydawca sam może się wstępnie zorientować, czy
go to interesuje. Oczywiście są pisarze, którzy nas nie potrzebują, ponieważ mają już ustaloną
markę (np. Milan Kundera), ale wielu innym trochę w ten sposób pomagamy. Ostatnio np.
jeden z angielskich wydawców właśnie po lekturze w naszym piśmie zdecydował się opublikować opowiadania Janusza Andermana. Podobnie było z książką Vasilija Grossmana.
A.J. – Kto czyta „Index on cenzorship”?
J.T. – Pismo nasze dociera do wielu krajów świata – czytają je także w naszych krajach:
Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech itp. Prócz tego wiele znaczących postaci życia publicznego na Zachodzie: dziennikarze, politycy itp. ma zamówioną prenumeratę. Szczególnie nas
cieszy współpraca z zachodnimi dziennikarzami: w Holandii, Szwecji czy Norwegii regularnie przedrukowuje się nasze materiały. Często również radio korzysta z naszych tekstów i w
ten sposób informacje o losach niezależnych twórców czy o cenzurze trafiają do znacznej
części zachodniej opinii publicznej.
A.J. – Kundera, Škvorecký, Hrabal – to nazwiska dość znane zachodniemu czytelnikowi.
Czy również angielskiemu? Jak tutaj jest z recepcją literatury czeskiej?
J.T. – Wie Pan, rynek angielski jest bardzo specyficzny. Tutaj nawet Kundera – choć tłumaczy się go od dobrych dwudziestu lat, dopiero w ostatnich 3–4 latach zaczął być traktowany jako pisarz światowego formatu. Ze Škvoreckim jest gorzej, ale mam nadzieję, że po opublikowaniu „Inżyniera ludzkich dusz” uda mu się wreszcie „przebić”. Tutaj bowiem niewiele
się tłumaczy, a jeśli już – to z hiszpańskiego czy ewentualnie francuskiego, natomiast małe
narody są zdecydowanie pomijane. Nie dotyczy to zresztą tylko Europy Wschodniej, podobnie jest bowiem np. ze Szwedami, Holendrami, Duńczykami itp. Ponadto wydawcy wcale nie
jest tak łatwo zdobyć dobrych recenzentów i przede wszystkim – dobrego tłumacza.
Znacznie lepiej pod tym względem wygląda sytuacja w Niemczech czy we Francji. Z tego
co wiem np. w RFN Klima, Vaculik, Kliment i kilku jeszcze innych krajowych pisarzy niezależnych ma mocną pozycję na tamtejszym rynku czytelniczym, a Kundera czy Hrabal są
istotnie popularni.
A.J. – Czy literacka Nagroda Nobla Seiferta może przynieść jakieś korzystne zmiany w
obecności czeskiej literatury na świecie?
J.T. – Mam nadzieję, że tak, choć przed przyznaniem mu Nagrody Nobla nikt go tutaj nie znał.
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Jeszcze inny przykład stanowi Václav Havel, który jest wprawdzie popularny jako autor
sztuk dość często granych przez tutejsze teatry, ale drukiem jego utwory ukazały się po raz
ostatni chyba jeszcze w latach sześćdziesiątych. Teraz dopiero mają ukazać się jego „Listy z
więzienia”.
Mam jednak nadzieję, że po tym Noblu trochę się sytuacja poprawi, bo już otrzymaliśmy
wiele telefonów od wydawców interesujących się niektórymi naszymi autorami. Za wcześnie
jednak na oceny.
A.J. – Jeśli Pan pozwoli przejdę teraz do spraw bardziej prywatnych. Wspominał Pan już o
swym wyjeździe z Czechosłowacji po 1968 roku. Czym Pan się zajmował w kraju?
J.T. – To skomplikowana sprawa, ponieważ mój obecny pobyt w Anglii to już druga emigracja. Po raz pierwszy przyjechałem tutaj tuż przed wojną, z rodzicami, jako 11-letni chłopiec. Mój ojciec walczył w armii czechosłowackiej na Zachodzie, ja zaś tymczasem skończyłem w Anglii szkołę średnią. Kiedy po wojnie jako 18-latek wróciłem do kraju podjąłem
pracę w Czechosłowackiej Agencji Prasowej (ČTK), w redakcji angielskiej, gdzie pracowałem dość długo. Miałem wprawdzie trzyletnią przerwę, kiedy musiałem zmienić zawód i
przenieść się do kopalni węgla kamiennego w okręgu Ostrawsko-Karwińskim – na trzy lata
zostałem „czarnym baronem”.
A.J. – Z jakiego powodu?
J.T. – Z kilku. Po pierwsze – wychowałem się w Anglii, co już stanowiło fakt „podejrzany”, po drugie – mój ojciec walczył na Zachodzie, po trzecie odmówiłem wstąpienia do partii
i do związku młodzieży, po czwarte – utrzymywałem kontakty z angielskimi i amerykańskimi
przyjaciółmi itp.
Jednak pracę w angielskiej redakcji ČTK wspominam z pewnym sentymentem. Niech pan
sobie wyobrazi, że my nie mieliśmy tam cenzury! Pamiętam też, że na różnego rodzaju naradach zarzucano nam często, iż zbyt szybko reagujemy na wydarzenia!
Potem przez pewien czas pracowałem w wydawnictwie „Artia”, zajmującym się publikowaniem książek obcojęzycznych, a od 1962 roku wykonywałem wolny zawód tłumacza literatury czeskiej na angielski. Tak było aż do 1968 roku. Jak więc pan widzi robię tu właściwie
to samo, co w kraju.
A.J. – Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Luty 1985
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PAVEL TIGRID
(wł. Pavel Schönfeld, ur. 1912)

Studiował prawo na Uniwersytecie Karola i występował w studenckim ruchu teatralnoliterackim. W latach 1938–45 na emigracji w Anglii, gdzie pracował w czeskim programie
BBC. Po powrocie do Pragi był redaktorem naczelnym niekomunistycznych pism „Obzory” i
„Vyvoj”. W 1948 roku pozostał na Zachodzie. Mieszkał początkowo w RFN i w USA, a
obecnie od 1960 r. – w Paryżu. W 1956 roku założył emigracyjny kwartalnik „Svědectvi”,
którym kieruje do dziś.
Jest autorem wielu artykułów i esejów politologicznych i społecznych. Pisał też słuchowiska radiowe. W Polsce jego książka „Podzwonne dla Czechosłowacji” (o 1968 roku) ukazała
się... jako materiał do użytku wewnętrznego w Szkole Nauk Społecznych KC.
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Zawsze byłem optymistą...
(Rozmowa z Pavlem Tigridem)

A.J. – Byłeś dwukrotnie emigrantem: w latach 1939–45 i ponownie – po 1948 roku. Czy
można w ogóle porównywać, przeprowadzać paralele między tymi dwiema emigracjami?
P.T. – Można je porównywać tylko jako sytuacje, kiedy człowiek nie mieszka w kraju, lecz
zagranicą. Poza tym wszystko było inaczej. W czasie pierwszej emigracji byłem w Londynie,
gdzie miał siedzibę nasz rząd kierowany przez prezydenta Edwarda Beneša. Walczyliśmy
wtedy z Niemcami hitlerowskimi i był to nieprzyjaciel zupełnie jednoznaczny. Trzeba było
walczyć, ponieważ nie mogliśmy pogodzić się z podbojami Hitlera, a jego ideologia była absolutnie nie do przyjęcia dla żadnego demokraty. Byliśmy co do tego jednomyślni – zarówno
my na emigracji, jak i ludzie działający w podziemiu w kraju. Kiedy po agresji Niemiec na
Związek Radziecki dołączyli do nas komuniści (którzy do tej pory uważali tę wojnę za imperialistyczną) stworzyliśmy po prostu wspólny front. I wygraliśmy. Można już było wracać do
kraju, bo emigracja skończyła się razem z wojną. Moja druga emigracja ma zupełnie inny
charakter. Po wojnie – tak samo jak i w Polsce – u nas też doszło do walki wewnętrznej, którą
wygrała partia komunistyczna, a my – demokraci – przegraliśmy. Wtedy właśnie, po lutym
1948, sto tysięcy ludzi opuściło kraj, a wśród nich ja – ponieważ zostałem uznany za antykomunistę i zdrajcę. Nie czuję się wprawdzie ani jednym, ani drugim, ale słyszałem to już tyle
razy, że zdążyłem się przyzwyczaić. Sytuacja nas emigrantów była jednak całkowicie inna od
tej z czasu wojny, ponieważ stanowiliśmy mniejszość. Polakom trzeba tu przypomnieć, że po
wojnie odbyły się w Czechosłowacji wybory, które – co mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bo przy nich byłem – miały naprawdę charakter wolny, równy i tajny. Były
oczywiście jakieś drobne wyjątki, ale w gruncie rzeczy narody czeski i słowacki mogły się
wypowiedzieć całkowicie swobodnie. Kto nie chciał oddać głosów na blok socjalistyczny tzn.
partię komunistyczną i socjaldemokratyczną, mógł je oddać na katolicką Partię Ludową, a w
Słowacji – na Partię Demokratyczną. I okazało się, że w tych wolnych wyborach 40% głosów
zdobyła partia komunistyczna. To już była poważna sprawa, bo partia ta uzyskała niemal połowę głosów całego narodu. Jest to niezwykle istotny moment w zrozumieniu całej współczesnej historii Czechosłowacji. Właśnie pod wrażeniem tego faktu udaliśmy się na emigrację.
Początkowo więc staraliśmy się prowadzić badania i studia, aby zrozumieć, co się stało. Były
naturalnie i inne pytania, np. – czy należało walczyć, ale podstawowy problem stanowiła
kwestia wyborów. Jestem bowiem demokratą i kiedy większość narodu opowie się za kimś
innym, muszę to uznać. Wprawdzie niektórzy z nas obarczali winą Beneša, inni komunistów
czy Związek Radziecki, ale to nie było dostateczne wyjaśnienie.
Potem przyszły lata 50-te i zaczęły się mnożyć procesy: najpierw demokratów, a później
także komunistów (znana sprawa Slanskiego i innych). Ludziom powoli otwierały się oczy i
uświadamiali sobie, kto nimi rządzi. Dorastało też nowe pokolenie. A czasy były naprawdę
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straszne: jeśli się nie mylę, w procesach politycznych wykonano w Czechosłowacji 188 wyroków śmierci (także na kobietach). To zapewne rekord wśród wszystkich KDL’ów.
Kiedy pod koniec lat 50-tych narastał w kraju kryzys – głównie polityczny, ale także moralny, my tutaj na Zachodzie również próbowaliśmy analizować jego przyczyny.
A.J. – Chciałbym tu na chwilę przerwać i spytać, jakie Twoim zdaniem były przyczyny
zwycięstwa komunistów w wyborach w 1946 roku?
P.T. – Wiele na ten temat mówiono i pisano. Moim skromnym zdaniem było kilka przyczyn. Trzeba zacząć od tego, że w odróżnieniu od Polski lat 20-tych i 30-tych, w Czechosłowacji w tym czasie panował masarykowski model ustroju demokratycznego, w którym partia
komunistyczna działała legalnie i miała spore wpływy; była drugą lub trzecią najsilniejszą
partią. Przewodniczący partii – Gottwald wcale nie ukrywał, że jeździ do Moskwy po naukę,
w jaki sposób nam demokratom ukręcić głowy (niedługo potem mu się to udało). Klientela
wyborcza partii rekrutowała się spośród robotników i tzw. „ludzi prostych”, ponieważ partia
obiecywała im poprawę sytuacji ekonomicznej (nie zapominaj o latach kryzysu gospodarczego itp.). Więc z jednej strony pewna tradycja, a z drugiej oportunizm znacznej części Czechów i Morawian (nie Słowaków). Było bowiem oczywiste, że po wojnie komuniści przy
poparciu Armii Czerwonej staną się decydującą siłą w kraju. Dostali przecież kluczowe ministerstwa np. spraw wewnętrznych, ale również rolnictwa. A pamiętaj, że po Niemcach zostało
w Czechach i na Morawach dużo gospodarstw, domów, maszyn rolniczych itp. i cały ten majątek dobry minister miał do rozdania. Dlatego właśnie wielu ludzi, którzy wcześniej głosowali na partię agrarną czy katolików, tym razem wybrało komunistów. Po prostu w myśl zasady: „są nowi panowie, to może z tego co kapnie”. Mnie samemu aż trudno było uwierzyć,
ile stuprocentowo katolickich wiosek morawskich głosowało w stu procentach na komunistów! Nie było tego w Słowacji, gdzie 60% głosów uzyskała Partia Demokratyczna.
Trzeci powód tylko zasygnalizuję. Otóż naród czeski od dłuższego czasu przeżywa moralny kryzys. Toczy się obecnie dyskusja (m.in. w łonie Karty 77), kiedy ów kryzys się zaczął.
Moim zdaniem ma on początek już w XVIII wieku (Pálacký apelował wtedy, by nie dać się
zalać przez niemieckie morze i zachować tożsamość narodową), bowiem od tego czasu zaczyna się w naszej historii cały łańcuch kapitulacji. Powstała u nas wręcz filozofia kapitulacji,
która zapewne dla Polaków jest wstrętna czy przynajmniej niezrozumiała. Faktem jest jednak,
że w czasie I wojny światowej Czesi zbytnio się nie napracowali. Były wprawdzie legiony,
niemniej niepodległe państwo Czesi i Słowacy otrzymali w prezencie, bez wielkiego, ogólnonarodowego wysiłku. W 1938 przyszedł pierwszy poważny kryzys: Monachium. I znów problem: mamy walczyć samotnie, bo Anglia i Francja nas zdradziły, a Związek Radziecki nie
zajął stanowiska? Więc przyjęto dyktat monachijski. Ja nie chcę tego oceniać, po prostu konstatuję: państwo posiadające umocnienia i dobrze uzbrojoną armię, opuszcza te fortyfikacje i
rozwiązuje armię. No, a potem już był tylko Protektorat.
Rok 1948 – następna kapitulacja. Wydarzenia z lutego były właściwie puczem, szantażem
ze strony komunistów: jeśli prezydent nie przyjmie ich warunków, będzie wojna domowa. A
prezydent i ministrowie znów bez walki, bez protestu postanowili się poddać. W ten sposób ta
zmiana władzy była z jednej strony nielegalna – bo pod naciskiem ulicy, ale jednocześnie
legalna – bo za zgodą głowy państwa.
Trzecia kapitulacja – absolutnie paralelna – to kapitulacja Dubčeka w 1968 roku. Kiedy w
lipcu tego roku zastanawiano się, czy w przypadku interwencji nie należy się bronić, Dubček i
jego ekipa oświadczyli, że to zupełnie wykluczone, bo: po pierwsze nie możemy strzelać do
naszych „braci klasowych”, a po drugie – przecież byśmy przegrali. Więc się raczej już zawczasu poddano.
Trzy kapitulacje w ciągu kilkudziesięciu lat, to poważna sprawa. Za to się płaci amorficznością narodu. Ja nie chcę tu szkalować Czechów – sam przecież też nim jestem i też nie jestem bez winy, bo w 1947 roku jako członek Partii Ludowej brałem udział w pracach Frontu
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Narodowego i kolaborowałem z komunistami – ale moim zdaniem tu właśnie tkwi źródło
dzisiejszego kryzysu moralnego.
Być może wszystkie te sytuacje nie były do wygrania, ale są różnice między różnymi stylami porażek.
A.J. – Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy pierwszych latach powojennych. Z jakimi
nadziejami wracałeś do Czechosłowacji i czym się zajmowałeś?
P.T. – Nie miałem zbyt wielkich nadziei. Mniej więcej w lutym 1945 roku dotarł do nas do
Londynu tzw. Program Koszycki, który był zapowiedzią komunistycznych rządów w Czechosłowacji. Program ten, choć nazwany Koszyckim, został przygotowany w Moskwie, a w Koszycach tylko go ogłoszono. Pamiętam jak dziś, kiedy otrzymaliśmy tekst tego dokumentu,
wszyscy moi koledzy z czechosłowackiego programu BBC stwierdzili, że to już koniec, byli
nawet tacy, którzy uważali, że nie ma sensu wracać, bo sprawa jest przegrana. Jednak ja i
kilku przyjaciół sądziliśmy, że nie po to przez sześć lat podtrzymywaliśmy naród na duchu,
by teraz – gdy wygraliśmy wojnę – poddać się bez walki. Postanowiliśmy spróbować pokojowego współistnienia z komunistami. Mimo że reguły tej gry zostały już wcześniej naruszone, udało nam się wytrwać trzy lata i choć trochę załagodzić pierwszy etap drogi do socjalizmu.
Na drugą część pytania już częściowo odpowiedziałem, ale dodam parę szczegółów. Do
końca wojny byłem wrogiem wszelkich partii politycznych, lecz po powrocie do kraju zorientowałem się, że nie ma szans na wydawanie niezależnej prasy. Kto chciał robić pismo,
musiał reprezentować jakąś partię albo organizację społeczną, bo tylko one mogły uzyskać
koncesję na wydawanie własnej prasy. Wstąpiłem więc do Partii Ludowej i redagowałem
demokratyczny tygodnik „Obzory” (Horyzonty), który był dość popularny w kraju. Po przejęciu władzy komuniści zlikwidowali pismo i przyszli mnie aresztować. Na szczęście jednak
byłem wtedy w Niemczech robić reportaże z życia czeskich uciekinierów mieszkających w
obozach. I tak oto nieoczekiwanie sam stałem się emigrantem.
A.J. – Wspominałeś, że kilka pierwszych lat pobytu na Zachodzie poświęciłeś analizom
przyczyn porażki. Czy jednak przewidywałeś, że druga emigracja będzie trwała tyle lat?
P.T. – Pierwsza emigracja była z góry określona czasowo – miała trwać tyle, ile wojna. I
albo tę wojnę przegramy, a wtedy już nic nas nie uratuje, albo ją wygramy i wszyscy wrócimy
do kraju.
Wiedziałem natomiast, że druga emigracja jest sprawą bardzo długą. Byli wprawdzie
wśród nas optymiści twierdzący, że przed zbiorami śliwek wszyscy już będziemy w domu, ale
mówiłem im zawsze, że śliwki będą strasznie suche i twarde. Muszę się jednak przyznać, że i
ja czasem się myliłem. Na przykład kiedy w 1952 roku po wyborze Eisenhowera Amerykanie
rozpoczęli tzw. „politykę wyzwolenia” i kiedy przyszedł „kryzys berliński”, byłem przekonany, że czeka nas nowy konflikt wojenny. Naiwnie myślałem, że znów się historia powtórzy.
No, ale „polityka wyzwolenia” się skończyła, a nam emigrantom pozostały znów tylko jałowe
dyskusje, kiedy i jak coś się zmieni.
A.J. – Dyskusje te chyba jednak nie były zupełnie jałowe, skoro w 1956 roku założyłeś
kwartalnik „Svědectvi” („Świadectwa”), którym kierujesz do dziś. Jaka była początkowa
koncepcja pisma i czy w ciągu tak długiego czasu uległa jakimś istotnym zmianom?
P.T. – Tak, 1956 to był przełom w naszym myśleniu. Sprawiła to przede wszystkim rewolucja węgierska. Mieszkałem wtedy w Stanach Zjednoczonych i wraz z kilku przyjaciółmi
powiedzieliśmy sobie, że coś się w tej Europie dzieje. Rewolta węgierska nie była pierwszą
we Wschodniej Europie, lecz był to pierwszy zryw zbrojny i ogólnonarodowy. Oprócz tego
niezwykle interesującym zjawiskiem były narodziny nowej formacji komunistów – zwolenników reform, którzy nagle pragnęli dialogu. Coś się po prostu zaczęło dziać, nawet i w Czechosłowacji. Byliśmy przekonani, że po Węgrzech przyjdą inne rewolty, może np. w Polsce
albo w Rumunii czy gdzieś indziej. Dlatego właśnie wtedy postanowiliśmy założyć „Svědec-
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tvi”. Było to nasze pierwsze pismo wydawane wprawdzie na emigracji, ale przeznaczone dla
kraju. Nie chcieliśmy w nim wyklinać komunistów, lecz stawiać im pytania i skłaniać do
udzielania odpowiedzi, jak również odpowiadać na ich pytania. Kiedy w 1960 roku redakcja
przeniosła się do Paryża, zaczęli nas odwiedzać ludzie z kraju: komuniści, dziennikarze, politycy, historycy itp. Spotykaliśmy się oczywiście po kryjomu w różnych knajpkach, ale była
okazja, by się wzajemnie poznać. To już zupełnie inne pokolenie komunistów, pragnące dialogu i reform. Ja wprawdzie byłem przekonany, że reforma systemu nie jest możliwa, ale nie
chciałem ich zniechęcać. Mówiłem im: „Próbujcie chłopaki. Jeśli się wam uda za pomocą
strukturalnych przemian doprowadzić do powstania choćby quasi – pluralistycznego społeczeństwa, to pierwszy wam pogratuluję. Wtedy zlikwidujemy „Svědectvi” i albo wrócimy do
kraju, albo zostaniemy, ale będzie to już tylko nasza prywatna, nieistotna sprawa”.
Okazało się jednak, że ta nieudana próba potwierdziła tylko moją tezę.
A.J. – A co dla Ciebie, jako redaktora, „Svědectvi” oznaczał rok 1968?
P.T. – No cóż, to było fascynujące. Wspaniałe debaty, niemal zupełnie swobodne – o komunizmie, marksizmie-leninizmie, demokracji itd. Prócz tego np. zlikwidowanie cenzury
umożliwiało zabieranie głosu ludziom europejskiego formatu, którzy do tej pory musieli milczeć.
My w 1968 r. zawiesiliśmy wydawanie pisma, aby ludziom „Praskiej Wiosny” oszczędzić
zarzutów typu: „Proszę bardzo, popatrzmy, kto ich chwali”. Potrójny numer ukazał się dopiero po sierpniu 68.
„Praska Wiosna” była ważnym rozdziałem w historii krajów nazywających siebie socjalistycznymi, ale tylko jednym z wielu takich rozdziałów. Polska „Solidarność” poszła bowiem
znacznie dalej, ponieważ był to ruch masowy. A z pewnością w przyszłości przyjdą inne
bunty, bo te społeczeństwa nie funkcjonują jak należy i nie mogą funkcjonować. Ja już tego
nie dożyję, ale ty...
A.J. – Powróćmy jeszcze do „Svědectvi”. Ważną rolę odgrywa dział literacki. Jak oceniasz
współczesną czeską literaturę? Słyszałem również o toczącej się na łamach pisma dyskusji na
temat czeskiej historii i chciałem cię prosić o kilka szczegółów.
P.T. – Na pytanie dotyczące oceny czeskiej literatury nie chciałbym odpowiadać, bo nie
lubię fuszerki – od tego masz specjalistów: Kunderę, Vladislava i innych. Oczywiście interesują nas bardzo teksty literackie, ponieważ często w nich właśnie można znaleźć ciekawsze
intelektualnie pomysły i analizy naszej sytuacji niż w eseistyce czy publicystyce politycznej.
Bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że drukowaliśmy w „Svědectvi” niemal wszystkich samizdatowych autorów z kraju.
Jeśli zaś chodzi o wspomnianą przez ciebie dyskusję, toczy się ona nie tylko na łamach pisma, ale w całym środowisku intelektualnym w kraju i na emigracji. Problem dotyczy oceny
czeskiej historii, to znaczy na przykład czy Reformacja stanowi chlubną kartę naszych dziejów czy też przeciwnie. Przedmiotem kontrowersji jest również nasza literatura. Milan Kundera, jak mi się wydaje, uważa, że wszelkie kłopoty zaczęły się po 1968 roku, że wcześniej to
wprawdzie nie był raj, ale sytuacja stale się poprawiała i gdyby nie interwencja, to po Wiośnie
przyszłoby wspaniałe Lato. Dość wątpliwa jest dla mnie również jego ocena kulturalnego
posłannictwa Europy Środkowej; w końcu jednak Kafka, Werfel czy Brod to nie jest czeska
literatura. Zresztą – jak mówi Vaculik – kultura to także element cywilizacyjny: sposób bycia
ludzi, wygląd książek i teatrów, ale też i pociągów – np. czy są czyste. To wszystko należy do
kultury. Otrzymaliśmy wiele tekstów polemizujących z Kunderą i chcemy się tym zająć w
następnym numerze pisma. Jest to więc, jak widzisz, raczej spór na temat czeskiego kryzysu,
który tylko marginesowo dotyczy literatury.
A.J. – Napisałeś książkę o buntach robotniczych w Europie Wschodniej. Czy można cię
prosić o kilka słów na ten temat?
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P.T. – Wolałbym wprawdzie, aby taka książka ukazała się po polsku, ale skoro nalegasz...
Jest to historia buntów robotniczych od rewolty berlińskiej w 1953 roku do czasów współczesnych i naturalnie największa część poświęcona jest „Solidarności”. W tym ruchu najbardziej
fascynował mnie, zaistniały po raz pierwszy, prawdziwy sojusz robotników i inteligencji
(wybacz użycie tego wyświechtanego frazesu). Brakowało czegoś takiego w okresie Praskiej
Wiosny. Wiem, że kiedy Sviták pojawił się w jakiejś fabryce, to go po prostu robotnicy wyrzucili krzycząc „co nam tu będzie gadał taki inteligencik z Pragi”.
I mimo, że brutalna, policyjno-wojskowa przemoc zadała „Solidarności” taki cios, to jestem całkowicie przekonany, że przykład tego ruchu zostanie w przyszłości powtórzony ze
znacznie większym powodzeniem.
A.J. – Jeśli się nie mylę, na łamach „Svědectvi” gościli także polscy autorzy?
P.T. – Tak, już od wielu lat drukujemy teksty polskich autorów, np. „węgierskie” wiersze
Wiktora Woroszylskiego czy Miłosza, eseje Jana Kotta, Adama Michnika, fragmenty „Małej
apokalipsy” Tadeusza Konwickiego itd. Nie było tego zbyt dużo, bo mamy sporo własnych
kłopotów, ale zawsze staraliśmy się pokazać paralelność, wspólnotę naszych losów, więc także literatur.
No, a oczywiście kiedy powstała „Solidarność”, to połowę numeru pisma poświęcaliśmy
Polsce, bo dla mnie osobiście były to jedne z najszczęśliwszych chwil życia.
A.J. – Jak oceniasz aktualną sytuację kultury i w ogóle życia społecznego w Czechosłowacji?
P.T. – O to trzeba by chyba spytać towarzysza Biláka, który zapewne wie lepiej...
Ale mówiąc poważnie, nie zgadzam się z twierdzeniem, że obecna Czechosłowacja to „duchowa Biafra”. Istnieje tam bowiem prężne zjawisko kultury niezależnej: literatura, prywatne
wystawy, teatry domowe, „podziemne” koncerty grup rockowych itp. Skoro np. takie wydawnictwo jak „Petlice” („Skobel”) wydało około dwustu tytułów książek i to w warunkach
nieporównanie trudniejszych niż w Polsce, to mimo ograniczonej skali jest to zjawisko godne
uwagi. Havel, Klima, Vaculik, Kliment i wielu innych najpierw zaistniało w „samizdatach”, a
dopiero później zwrócono na nich uwagę zagranicą. Chcę więc jeszcze raz podkreślić, że w
kraju istnieje naprawdę bogate i barwne życie kulturalne.
Ponadto wciąż jeszcze można mówić o tzw. „szarej strefie”, to znaczy przyzwoitych artystach oficjalnych. To, co pisze np. Hrabal czy Holub z całą pewnością jest dobrą literaturą.
Podobnie w teatrze, a zwłaszcza w teatrzykach małych form. W sztukach plastycznych czy w
muzyce sytuacja jest jeszcze lepsza. Więc Czechosłowacja pod tym względem naprawdę nie
jest Biafrą.
Można natomiast istotnie mówić o przerażającym kryzysie moralnym, o pasywności i marazmie narodu. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest brak wiary: Czesi nie są zbytnio ani katolikami, ani protestantami, co ma swoje uwarunkowania historyczne, o których już mówiliśmy
wcześniej. Upowszechniło się tam zjawisko, które umownie moglibyśmy nazwać „konsumpcyjnym społeczeństwem biedaków”, tzn. mimo że większość artykułów jest kiepskiej jakości,
to jednak istnieje pęd do kupowania, gromadzenia dóbr, budowania daczy letniskowych itp.
Ja tego nie krytykuję, bo pewnie robiłbym tak samo. Też czekałbym z niecierpliwością na
piątek, żeby już wreszcie można było uciec od świata i zająć się swoimi sprawami prywatnymi, żeby do poniedziałku rano mieć spokój.
Inaczej to wygląda wśród młodzieży. Daje się zauważyć ogromne zainteresowanie religią;
w kościołach można spotkać tłumy młodych ludzi. Panuje tu także szczególny rodzaj apolityczności, która nie jest apolityczna. Reżim, to są „oni”, a my mamy swoją muzykę, swoich
przyjaciół, swoją moralność (np. nie donosimy); żyjemy po prostu po swojemu. Jest to bardzo
obiecujące i ja naprawdę wierzę w młode pokolenie.
A.J. – Czyli jesteś optymistą?
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P.T. – No, ja zawsze byłem optymistą. Wprawdzie jeden z moich kolegów często mawia,
że „będzie gorzej”, ale ja mu nie wierzę...
Myślę, że ten system rzeczywiście nie nadaje się do życia. To jest XIX wiek. Przecież nikt
już w to nie wierzy i wszyscy maszerują, bo im kazano. Jeśli nie będzie wojny – a mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, nie tylko ze względu na katastrofalne skutki, lecz także dlatego,
że byłaby to wojna całkowicie zbyteczna – to ten reżim i tak się rozpadnie. Nie wiem kiedy,
ale kiedyś na pewno to nastąpi.
A.J. – Dziękuję za rozmowę.
Styczeń 1985
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ALEXANDER TOMSKÝ
(ur. 1947 r.)

Po wyjeździe z kraju z rodzicami w 1968 roku studiował w London School of Economics
oraz na uniwersytecie londyńskim (filozofia, teologia). Od 1978 roku jest pracownikiem Keston College w Anglii. Publikuje eseje i artykuły w prasie emigracyjnej oraz pismach naukowych. Tłumaczy z czeskiego i polskiego. Od 1982 roku jest redaktorem naczelnym emigracyjnego pisma „Rozmluvy” oraz prowadzi wydawnictwo książkowe o tej samej nazwie.
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Polska to moja „matczyzna”
(Rozmowa z Alexandrem Tomským)

A.J. – W 1982 roku zaczął wychodzić w Londynie półrocznik „Rozmluvy”, którego jesteś
wydawcą i naczelnym redaktorem. Czemu jeszcze jedno pismo? Do jakiego odbiorcy jest
skierowane?
A.T. – Rzeczywiście „Rozmluvy” ukazały się w 1982 roku, ale przygotowywane były kilka lat wcześniej. A powód powstania pisma jest prosty. „Rozmluvy” to półrocznik katolicki i
obok wychodzących w Rzymie „Studiów” (które jednak mają charakter bardziej teologicznoinformacyjny) jest jedynym tego typu pismem na emigracyjnym rynku prasowym. Przeważająca część emigracji z 1968 roku, która stanowi najbardziej aktywną i czynną grupę wśród
naszej społeczności – także w sensie aktywności wydawniczej – to niekatolicy. W kraju
zresztą katolicy także stanowią mniejszość narodu, ale mniejszość bardzo prężną. W ogóle w
ostatnim czasie obserwujemy niezwykły renesans katolicyzmu w Czechach. Ukazuje się wiele
„kościelnych” samizdatów – teksty teologiczne, biblijne, żywoty świętych itd. Jako ciekawostkę mogę ci powiedzieć, że w Czechosłowacji jedynie samizdaty katolickie ukazują się w
formie powielaczowej, inne bowiem są przepisywane na maszynach. Trzeba więc było stworzyć pismo, które wspierałoby katolików w kraju ważnymi tekstami filozoficznymi i literackimi. Drugim naszym celem było wspieranie procesu ewangelizacji, nie adresujemy bowiem
naszego pisma wyłącznie do katolików, lecz do całej opozycji.
A.J. – Jeśli więc dobrze rozumiem „Rozmluvy” przeznaczone są bardziej dla czytelnika
krajowego niż emigracyjnego?
A.T. – Naturalnie, przede wszystkim myślimy o kraju, choć staramy się być atrakcyjni
również dla środowiska emigracyjnego – z oczywistej przyczyny: pismo trzeba sprzedawać,
aby mieć środki na dalsze jego wydawanie. Kraj jest jednak najważniejszy, emigracja bowiem
ma sporo pism lokalnych, wydawanych przez różne stowarzyszenia czeskie i słowackie, a
zadaniem tych pism jest właśnie utrzymanie więzi środowiska. Pism, które mają zasięg ponad-lokalny jest stosunkowo niewiele. Są to: „Svědectvi”, rzymskie „Listy” i „Studie” oraz
monachijski „Obrys” i amerykańskie „Proměny”.
A.J. – „Rozmluvy” to także wydawnictwo książkowe. Czy ma ono identyczny profil jak
pismo?
A.T. – Podobny, ale nie identyczny. Wydajemy bowiem np. książki, które już kiedyś publikowano na emigracji, ale nakłady wyczerpano, a pozycje te są stale poszukiwane w kraju.
Żadna oficyna wydawnicza tego nie robi, więc my się tym zajęliśmy. Czyli znów odpowiadamy na potrzeby kraju. Do dziś ukazało się 17 książek i większość z nich jest autorstwa pisarzy niekatolickich.
Ponadto – jak wiesz – w Czechach ogromna większość najlepszych pisarzy nie może publikować oficjalnie, ale mimo to nadal tworzy. Powstaje dzięki temu taka ilość wartościo259

wych tekstów, że nasze wydawnictwa emigracyjne (których jest w sumie dziesięć), nie mogą
się absolutnie z tym uporać. Postanowiliśmy więc trochę im pomóc.
A.J. – Powiedziałeś, że katolicyzm, choć wyznawany przez mniejszość społeczeństwa czeskiego, przeżywa obecnie niezwykły renesans. Czy mogę Cię prosić o szczegóły?
A.T. – Renesans katolicyzmu łączy się z tzw. procesem normalizacji po 1968 roku i represjami wobec kościoła. Jest on następstwem degradacji społeczeństwa, braku szans i możliwości, braku perspektyw. Dlatego też dziś wielu ludzi w Czechosłowacji – głównie młodych, ale
nie tylko – szuka wyjścia poza nomenklaturą i poza kompromisami robionymi przez społeczeństwo. Czynią to z pobudek bardzo moralnych – można by powiedzieć wręcz „protestanckich”, z pełnym zaangażowaniem. Mamy tu do czynienia z renesansem wiary, jak też ogromnej aktywności społecznej. Propaganda czechosłowacka strasznie atakuje papieża – nie drukuje się ani jego wypowiedzi, ani sprawozdań z podróży. Oficjalna prasa tzw. „katolicka” jest
całkowicie podporządkowana reżimowi, dlatego też owe braki musi uzupełniać prasa samizdatowa.
A. J. – Wrócimy za chwilę do samizdatów, a na razie – skoro jesteśmy przy katolicyzmie –
chciałem Cię spytać o zjawisko zupełnie w Polsce nieznane tzn. tajny kościół w Czechosłowacji. Czy nie jest to zjawisko sekciarskie?
A.T. – Oczywiście, że w trudnych warunkach zawsze grozi sekciarstwo. Jednak ten tajny
kościół jest po prostu częścią kościoła katolickiego i to częścią bardzo prowatykańską, propapieską. Jest wyrazem oporu przeciw próbom glajchszaltacji kościoła przez władze, które chcą
zamknąć religię „w zakrystii”. Niestety część kleru kolaboruje z komunistami, należy do zabronionej przez papieża organizacji „Pacem in terris” (coś w rodzaju polskich „księży patriotów” z lat 50-tych); to samo dotyczy również części hierarchii katolickiej. Jednak podział na
kościół oficjalny i tajny jest sztuczny, stworzony przez władze. Ten „tajny” po prostu broni
tożsamości kościoła; nie jest kościołem schizmatycznym.
Warto tu chyba dodać, że ów tajny kościół stanowi najliczniejsze środowisko opozycyjne
w Czechosłowacji. Jeśli Karta 77 liczy ok. 1000 sygnatariuszy (a aktywnych jest znacznie
mniej), środowisko niezależnych pisarzy zaś i intelektualistów ok. 200 osób (często są to jednocześnie działacze Karty 77), to liczba aktywistów katolickich sięga przynajmniej 10 000
osób. Jest to największa siła w łonie opozycji w kraju.
Powrócę tu jeszcze do twego poprzedniego pytania, by powiedzieć, że zmienia się dziś
również nastawienie inteligencji do spraw religii. Dawniej mieliśmy chyba najbardziej zlaicyzowaną inteligencję w Europie Środkowej. Obecnie wygląda to zupełnie inaczej; ci sami ludzie zaczęli się bardzo interesować katolicyzmem – zarówno sprawami wiary, jak też filozofią, literaturą. Im również nasze pismo stara się dostarczyć wartościowych tekstów.
A.J. – Wspominałeś o katolickich samizdatach w Czechosłowacji. Czy mógłbyś je bliżej
scharakteryzować i porównać np. z wydawnictwami typu „Skobel” czy „Kwadrat”?
A.T. – Różnice są duże, już w samej genezie ich powstania. W samizdatach literackich
najważniejsze jest przetrwanie kultury, gdy tymczasem wydawnictwa katolickie nastawione
są wyraźnie na ewangelizację, na głoszenie dobrej nowiny. Upraszczając można by powiedzieć, że tam mamy do czynienia z pasywnością, tu zaś z ekspansywnością. Ponadto dzięki
powielaniu publikacji katolickich mają one nieporównanie większy zasięg niż samizdat typu
„Skobel” czy „Kwadrat” – które kolportowane są w formie maszynopisowej. W samizdatach
katolickich główne miejsce zajmują teksty religijne – zarówno przekłady jak i rzeczy oryginalne – literatura zaś pojawia się tam sporadycznie. To zrozumiałe skoro weźmiesz pod uwagę fakt, że w Czechosłowacji nie ma ani jednego takiego pisma jak „Więź”, „Znak”, „Tygodnik Powszechny” czy inne, że w ciągu całego ubiegłego roku oficjalnie wyszła w Czechosłowacji jedna jedyna „książka” katolicka – tj. kalendarz, że represje wobec czeskiego kościoła katolickiego bez przesady dają się porównać do lat 50-tych itd. Samizdat katolicki musi
się więc zajmować tymi sprawami, które w Polsce daje się robić oficjalnie.
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A.J. – Jeszcze ostatnie pytanie z tego kręgu spraw. Panuje w Polsce obiegowe przekonanie,
że Czechy to kraj protestancki, my zaś przez cały czas rozmawiamy tu o katolikach. Jak to
jest naprawdę?
A.T. – Wiesz, w każdej obiegowej opinii jest tylko ziarenko prawdy. Rzeczywiście – w porównaniu np. z Polską, w Czechach wpływy protestantyzmu są znacznie większe, ale obecnie
mamy tam ok. miliona praktykujących katolików w porównaniu z ok. 250 tysiącami protestantów. Czechy protestanckie – przy całym moim szacunku dla tego wyznania – są jednak
obecnie fałszywym mitem.
A.J. – Powiedziałeś, że w samizdatach katolickich literatura piękna pojawia się stosunkowo rzadko. Jak więc wygląda dziś czeska literatura katolicka? Czy wspominany przez Ciebie
renesans wiary wpływa także na rozwój literatury?
A.T. – W tej kwestii występuje wiele paradoksów. Zacznijmy od tradycji. Otóż najwięksi
czescy pisarze XX wieku, to katolicy, choć – jak mówiliśmy – katolicyzm jest w mniejszości.
Naprawdę – wśród dziesięciu najwybitniejszych autorów naszego stulecia – przynajmniej
siedmiu z nich stanowiliby katolicy. Ograniczę się może do kilku nazwisk, takich jak choćby:
Jakub Deml, Jan Zahradniček, Bohuslav Reynek, Vladimir Holan czy Josef Palivec. W okresie międzywojennym i w latach 50-tych stworzyli oni naprawdę wspaniałą poezję metafizyczną, podczas gdy np. w Polsce w tym samym czasie wielka literatura katolicka prawie nie
istniała. Być może przyczyną jest fakt, że u was religia katolicka jest sprawą oczywistą, nie
stanowi problemu, dramatu, podczas gdy u nas nigdy nie była to sprawa prosta.
Innym paradoksem jest, że te najwybitniejsze dokonania czeskiej literatury często po raz
pierwszy ukazywały się dopiero w samizdacie lat 70-tych, ponieważ – jak wiesz – stalinizm
przeciągnął się u nas do początków lat 60-tych, druga połowa tych lat też nie sprzyjała popularyzacji tekstów katolickich (były wtedy inne nastroje), a potem przyszła „normalizacja”...
Dopiero więc teraz – dzięki samizdatowi – znalazły się one w społecznym obiegu, bo nawet
oficyny emigracyjne – z różnych względów – niedostatecznie się interesowały tym nurtem
literatury. Największe zaś wydawnictwo – Akademia Chrześcijańska w Rzymie – musi się
skupiać na liturgii, Biblii, na tekstach apologetycznych albo na popularnych książkach religijnych.
Kolejny paradoks polega na tym, że współczesna literatura katolicka praktycznie w Czechach nie istnieje. Może to zresztą nie taki paradoks – po tylu latach prześladowań doszło do
dyskontynuacji i nie ma spadkobierców tych wielkich pisarzy. Obawiam się, że w najbliższym czasie trudno będzie zapełnić tę próżnię, bo kościół został strasznie zniszczony. Dziś
większość młodzieży katolickiej stanowią u nas konwertyci, dla których wszystko jest nowe.
A starsi wymierają. W 1983 roku na przykład zmarł 62-letni pisarz katolicki Ladiclav Dvořak.
Z młodej generacji wybija się właściwie tylko jedna pisarka – Iva Kotrla, pocieszam się jednak trochę tym, że w ogóle w literaturze samizdatowej jest bardzo mało nowych twarzy –
dosłownie kilka osób z pokolenia 20–30 latków, większość zaś stanowi generacja lat 60-tych,
tzn. ludzie, którzy dobijają dziś do pięćdziesiątki. Jest to jednak zrozumiałe, bo przecież bardzo trudno debiutować w samizdacie.
A.J. – A jak w ogóle oceniasz czeską literaturę współczesną?
A.T. – Ostatnio zdobyła ona sporą i nieoczekiwaną sławę na Zachodzie. Nagroda Nobla
dla Seiferta, sukcesy Kundery czy Škvoreckiego. Ja jednak największe nadzieje wiążę z młodym pokoleniem, które stara się publikować oficjalnie. Oczywiście system zakazów i tabu
jest tak rozległy, że pisarze ci mogą ukazać tylko szkic do obrazu demoralizacji swojego pokolenia. Robią to jednak w sposób bardzo prawdziwy i ostry. To bardzo ważne skoro weźmiesz pod uwagę fakt, że około tysiąca pisarzy czeskich starszego pokolenia jest na indeksie:
część nich na emigracji (około dwustu), reszta w kraju, ale bez możliwości druku. Ważne
więc, aby także w oficjalnie publikowanych książkach znalazły się rzeczy prawdziwe i wartościowe. Pokolenie lat 60-tych – publikujące w samizdatach i na emigracji – nie odzwierciedla
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prawie wcale tej zmiany stosunku do religii, do spraw metafizycznych, jaka nastąpiła w czeskiej świadomości społecznej. Literatura tej generacji jest raczej lekka, zabawna i – szczególnie autorstwa pisarzy emigracyjnych – ukazująca przeszłość. Jeśli więc mówimy o tym średnim pokoleniu czeskich pisarzy, to mnie osobiście bardziej odpowiada punkt widzenia obserwatora krajowego (jak choćby Václav Havel czy Václav Benda) niż autora emigracyjnego.
Oczywiście nagroda dla Seiferta umocniła zainteresowanie naszą literaturą na Zachodzie.
Szczególnie dobrze pod tym względem jest w Niemczech, gdzie ukazuje się więcej czeskich
przekładów, niż my jesteśmy w stanie wydać w naszych oficynach. Na przykład taki Ivan
Klima wydał w RFN pięć książek, a po czesku ukazały się tylko dwie, albo „Czeski dziennik”
Vaculika dopiero w dwa lata po niemieckim wydaniu ukazał się po czesku.
Mnie osobiście – jako redaktora pisma „Rozmluvy” – najbardziej interesuje renesans publicystyki czy eseistyki czeskiej, gdzie właśnie bardzo wyraźnie daje się zauważyć dorobek
twórców katolickich. Chciałbym tu wymienić takie nazwiska jak wspomniany Benda (też
zresztą konwertyta), teolog Neubauer, historyk Radomir Malý, czy filozof Rio Preisner.
A.J. – Wspomniałeś tu przed chwilą Jaroslava Seiferta. Jak odbierasz jego twórczość poetycką?
A.T. – To kłopotliwe pytanie, z jednej bowiem strony cieszę się z pierwszej „czeskiej” literackiej Nagrody Nobla i uważam ją za hołd złożony całej naszej literaturze (a w pewnym sensie również opozycji – bo Seifert jest sygnatariuszem Karty 77), z drugiej jednak strony nie
jestem wielbicielem jego poezji. Jest zbyt lekka, wręcz „piosenkarska” i brakuje mi w niej
metafizyki, wartości transcendentalnych. Seifert jest poetą miłości, radości życia, piękna, które stanowią dla niego jedyny sens tego świata. Mnie jednak bardziej odpowiada twórczość
poetów, o których wspominałem wcześniej. Tak się jednak składa, że ich poezja – bardzo
trudna do tłumaczenia – jest prawie wcale nieznana na świecie. Ponadto – jak wiadomo –
szwedzka Akademia przyznaje nagrody twórcom żyjącym, a Seifert przeżył wszystkich wielkich czeskich poetów swojego pokolenia.
A.J. – Powróćmy jeszcze na chwilę do pisma „Rozmluvy”. Ostatnio w kręgu czeskich intelektualistów toczą się dyskusje na temat czeskiej historii i tradycji. Jak w tej dyskusji sytuuje się Twoje pismo?
A.T. – „Rozmluvy” interesują się religią nie w sensie socjologicznym czy literackim. Staramy się pokazać czym jest wiara w życiu człowieka, a także jaka była rola katolicyzmu w
czeskiej tradycji historycznej. Jak już wspomniałem Czechy były krajem bardzo zsekularyzowanym, podatnym na wpływy myśli socjalistycznej. Dyskusja, o której wspomniałeś, dotyczy również znaczenia filozofii społecznej, ale także znaczenia religii w cywilizacji europejskiej (a zwłaszcza w Europie Środkowej).
W okresie międzywojennym w Czechach zdaniem lewicy główną kwestią był tzw. problem społeczny, tj. sprawa biedy, rozdziału dóbr itd. – nam zaś wydaje się, że głównym ówczesnym problemem była kwestia państwowości, która to sprawa pozostawiana była na uboczu. Reformiści z 1968 roku również nie bronili państwa, lecz jakiegoś „innego oblicza socjalizm”. No, a w rzeczywistości ten socjalizm przegrał – na razie w świadomości społecznej.
Pismo nasze zajmuje bardzo ostre antygnostyczne stanowisko i uważa każdego rodzaju
„świecki” (tzn. pogański) socjalizm za herezję, z którą w żaden sposób nie da się połączyć
chrześcijaństwa. Byłaby to dziś na Zachodzie postawa bardzo niepopularna, lecz w Czechach
jest na odwrót.
A.J. – Pozwól, że na koniec zadam Ci kilka pytań osobistych. Rozmawiasz ze mną płynną
polszczyzną. Skąd znasz ten język i jakie są Twoje związki z Polską?
A.T. – Cóż, polski jest moim „matczynym” językiem, bo mam matkę pochodzącą z Przemyśla, która dzięki wojennemu przypadkowi znalazła się w Czechosłowacji. Matka studiowała we Lwowie, ale po wejściu Rosjan nie mogła już wrócić do Przemyśla, bo na Sanie
ustanowiono granicę. Udało jej się uciec i przez Rumunię przedostać do Austrii, gdzie spę-
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dziła resztę wojny. No, a po wojnie wracała do Polski, lecz mało kto wie, że granica wtedy
była zamknięta (można było wrócić z Zachodu, ale nie z Czechosłowacji). Trzeba więc było
czekać, a tymczasem poznała ojca i już nie wróciła do kraju. Ja właśnie dzięki niej znam polski i interesuję się wszystkim, co się tam dzieje. Mogę więc powiedzieć, parafrazując Gombrowicza, że Polska to moja „matczyzna”.
A.J. – A kiedy opuściłeś Czechosłowację?
A.T. – Razem z rodzicami w 1968 roku. Rodzice mieszkają teraz w Niemczech – ojciec
jest profesorem archeologii w Tybindze. Miałem wtedy 21 lat i studiowałem już tutaj: najpierw politologię, a potem – po nawróceniu – teologię katolicką i filozofię.
A.J. – Jeśli to nie jest zbyt osobiste pytanie, to czy mógłbyś opowiedzieć o swoim nawróceniu?
A.T. – Formalnie stało się to dopiero w Anglii, ale korzenie mej przemiany tkwią głęboko
w czeskiej przeszłości, były bowiem związane z sytuacją państwa ateistycznego. Ja już od
dzieciństwa byłem „dysydentem” – sześciokrotnie wyrzucano mnie ze szkoły – a przeciwstawiając się komunizmowi człowiek zawsze szuka mocnego oparcia etycznego. A ja – mimo iż
urodziłem się w 1947 roku – dzięki przedłużeniu się okresu stalinowskiego, pamiętam go
jeszcze z własnych, dziecięcych doświadczeń. I w końcu właśnie takie oparcie znalazłem w
religii katolickiej.
A.J. – Dziękuję Ci za rozmowę.
Luty 1985
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JAROSLAV VEJVODA
(wł. Jaroslav Marek, ur. 1940 r.)

Po maturze studiował prawo na Uniwersytecie Karola w Pradze, a następnie pracował jako
prawnik. Publikował w prasie literackiej od początku lat 60-tych, lecz w kraju nie ukazała się
żadna jego książka. W 1968 roku wyemigrował do Szwajcarii.
Od 1975 roku mieszka w Zurichu (Szwajcaria) i opublikował w emigracyjnych oficynach
4 książki (opowiadania, powieści).
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Pogłębienie sporu albo obawa przed podporządkowaniem
(Rozmowa Karela Hviždali z Jaroslavem Vejvodą)
(Fragmenty)

(...)
K.H. – Czy fakt opuszczenia przez Pana własnego kraju nie jest odpowiedzią? A w ogóle
jak po tylu latach ocenia Pan swój wyjazd?
J.V. – Nie twierdzę, że nie mogłem zostać, ale mój wybór był tragiczny: utracić grunt pod
nogami albo utracić siebie! Oczywiście przed takim wyborem stanął każdy myślący człowiek
i wielu z nich podjęło inną decyzję. Ja jednak bałem się własnej niepewności, wiedziałem, jak
bardzo mógłbym się podporządkować, a ponieważ w wieku 28 lat miałem już trochę doświadczeń ze współobywatelami i z realnym socjalizmem, więc nie miałem żadnych złudzeń
na temat nacisków, jakim wszyscy zostaną poddani, jak też na temat swojej odporności. Wyjechałem, żeby nie stać się więźniem (choćby własnego tchórzostwa) w kraju, w którym się
urodziłem; żeby nie utracić ojczyzny nie opuszczając jej. Mój Boże, co w tym jest pozytywnego? Gdybym mógł być wolnym we własnym kraju, gdybym mógł żyć choćby na takim
poziomie, jak bezpaństwowiec na migracji, to nigdy bym nie wyjechał. Nie jestem obywatelem kraju, w którym mieszkam i moje prawa są ograniczone. Ale przynajmniej mogę zabierać
głos, choć mało kto chce mnie słuchać. W porównaniu z systemem, w którym każdy słucha
każdego, choć tylko niewielu może zabrać głos, moja sytuacja nie-obywatela w obywatelskiej
demokracji stanowi i tak pewien postęp. Mówię to bez sarkazmu, choć może brzmi to inaczej,
ale w podtekście jest więcej tragedii niż ironii. A jeśli jest to w pewnym sensie paradoks, to
stworzony przez tych, którzy mnie i milionom innych ludzi, całym narodom, odebrali prawo
do niezależnego decydowania o własnym losie. Jeśli jako obiekt historycznej anegdoty mam
odpowiedzieć szczerze, to muszę stwierdzić, że nie żałuję swojej decyzji, którą podjąłem pod
naciskiem okoliczności i dopóki te okoliczności nie przestaną istnieć, nie mam zamiaru korygować tego wyboru. Ale jednocześnie nie przestanę traktować tych okoliczności za niemoralny występek, a mój wymuszony krok z klatki w pustkę pozostanie osobistą tragedią.
K. H. – Debiutował Pan już zagranicą. Co Pan robił wcześniej? Może – jak Mencl i Vodňanský – pisał Pan wierszyki ku czci Stalina? Proszę mi coś o sobie opowiedzieć.
J.V. – Okres dojrzewania, a więc i inspiracji poetyckich, przypada u mnie na szczęście
znacznie później niż ten, gdy na cokole znanego pomnika Stalina pojawił się napis „Uważaj,
Józek, sprawa się rypła!” Byłem więc epigonem, co stanowiło częste zjawisko w tym okresie;
nosiłem to, co się wtedy nosiło i pisałem na podstawie tego, co się czytało (niechętnie widziane przez szkołę lektury: Apollinaire, Rimbaud, Morgenstern, Halas, Hlaváček...). Nie zostałem więc statuofilem, jak wielu moich poprzedników, ale karnym członkiem stada rozdokazywanych i zawczasu zmęczonych bohaterów, których program stanowiła werbalna anarchia
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przejawiająca się w praktyce pod postacią „szwejkowania”. Potem trysnęły żywe źródła i
moją biblioteką stał się teatr „Reduta”, a bibliotekarzami: basista i autor tekstów Jiři Suchý,
saksofonista i prozaik Josef Škvorecký oraz „psychodramatyczny” pisarz i aktor Ivan Vyskočil. Wtedy wyrzuciłem do kosza na śmieci swoje epigońskie wierszyki wraz z kwiatami i
innymi rupieciami, które wyrzucali moi bohaterowie – pod wpływem Hlavačka, a później
Ginsberga. Zacząłem z dumą tworzyć różne „mikro”- (-opowiadania, -scenki itp.) podsłuchane na ulicy i w kawiarniach. Wiele redakcji wypełniało tymi drobiazgami wolne miejsca (być
może puste miejsca po ważniejszych, więc skonfiskowanych tekstach) i w ten sposób zacząłem publikować. Najpierw w piśmie „Plamen”, a najczęściej w piśmie „Universita Karlová”.
A w ogóle lody topniały (Sołżenicyn, Babel, awangarda), eksperymentowało się (w teatrze
„Na zábradli” i gdzie indziej), powstawały i znikały trybuny młodych (pisma „Květen”, później „Tvář”), tłumaczyło się (młodzi Amerykanie, i starzy, zapomniani Rosjanie) i ta fala odwilży plus liberalne aluzje moich profesorów uniwersyteckich (po części późniejszych współemigrantów) utwierdzała mnie w naiwnym wyobrażeniu jakiegoś niepowstrzymanego, choć
umiarkowanego postępu w granicach prawa. Wierzyłem tak święcie w te bzdury, że nawet
częste konflikty z władzą, której głupota zapowiadała rychły upadek, nie mąciły mi tej taniej
fascynacji. Dopiero kapralskie rozkazy w chwilach, które decydowały o istnieniu bądź nieistnieniu milionów (byłem w wojsku w okresie „konfliktu kubańskiego”), pokazały mi nie tylko
moją bezsilność, ale również łatwość poddawania się masowej manipulacji. Przy tym twardym zetknięciu z realną rzeczywistością mój uniwersytecki socjalizm rozpadł się w proch. Za
to, że ośmieliłem się cytować obowiązującą ustawę znalazłem się w koszarowym areszcie
wraz z tymi, którzy za pomocą krzyżyka na szyi „ośmielili” się praktykować swą konstytucyjną wolność. Z tych przeżyć wyciągnąłem dwa wnioski: odmówiłem podniesienia swych
„wojskowych kwalifikacji” i napisałem pierwsze porządne opowiadanie. Z pisma „Host do
domu” przysłali mi błyskawicznie szczotki, a po dłuższej przerwie list (mam go do dziś), w
którym oburzony redaktor informował mnie, że mój tekst skonfiskowała cenzura, którą nazwał po imieniu. List otrzymałem w koszarowym chlewie, gdzie karnie służyłem dodatkowe
dwa miesiące, ale wkrótce – w przedwiosennej atmosferze – znów zasiadłem przy cywilnym
biurku (jako prawnik do spraw budowlanych, z pensją 1050 koron brutto). Wkrótce też opublikowałem jeszcze kilka szwejkowskich opowiadań, które pomogły mi zachować zdrowy
rozum w zalewie urzędowej głupoty, ale potem na długo zamilkłem. Nie dlatego, żebym bał
się represji w końcu ingerencje cenzury były na porządku dziennym i chyba każdy martwy
czy nawet żyjący klasyk miał na swym koncie jakąś „krechę”. Bardziej bałem się własnej
skłonności do kompromisów, które gorliwie praktykowałem jako obywatel. Wiedziałem, że
coś takiego prowadzi często do autocenzury, i nie chciałem robić kompromisów także w literaturze. Przecież nareszcie zacząłem dostrzegać autorów, których wcześniej znałem tylko
jako nazwiska. Wtedy właśnie ogarnął mnie wstyd za to wszystko, co wcześniej nagryzmoliłem i od tego czasu datują się moje kompleksy literackie, trwające do dziś. I nadal też aktualne są powody, dla których w 1968 roku na stałe opuściłem kraj.
K.H. – Mówi Pan: na stałe. Czy to znaczy, że nie chciałby Pan wrócić? Jeśli tak, to pod jakimi warunkami?
J.V. – Warunków społecznych, które umożliwiłyby mi powrót (choćby na krótko) nie da
się podyktować czy wymyślić. Zawarte są we wszystkich obowiązujących dokumentach o
prawach człowieka, więc w skrócie mogę powiedzieć w ten sposób: wróciłbym tylko wtedy,
gdyby mi nie stawiano żadnych warunków. Ale jak Pan wie, w obecnej sytuacji jest to iluzoryczne, a obawiam się, że w przyszłości – jeszcze bardziej. Prócz tego miniony czas wyraźnie
pokazał mi, jak zmieniła się sytuacja tu, a jak tam, więc mógłbym się zastanowić dopiero
wtedy, gdyby zaistniał cud takiej metamorfozy społecznej, która uczyniłaby ze złudzenia
praw człowieka rzeczywisty fakt. No, z wiarą w cuda jest u mnie tak, jak z wiarą w ludzki
rozum czy w siebie samego: nie wierzę, choć wciąż mam nadzieję.
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K.H. – Co Pan napisał i zrobił od czasu wyjazdu z Czechosłowacji?
J.V. – Przede wszystkim czego nie zrobiłem: kariery! Nie chcę umniejszać wagi czegoś, co
nazywa się sukcesem. Kto na niego zasłużył, ten ma prawo się z niego cieszyć. Są jednak
dziedziny i sytuacje, w których cena, jakiej społeczeństwo domaga się w zamian za sukces,
jest zabójcza. Ściślej mówiąc: samobójcza. W warunkach, w jakich zaczynałem moje istnienie na obczyźnie, jako prawnik i beletrysta – równałaby się temu, przed czym uciekałem:
utracie osobowości. Dla 28-letniego prawnika z nieważnym dyplomem i bezwartościowymi
kwalifikacjami, w dodatku w kraju z kilkoma językami urzędowymi, których tenże prawnik
nie zna, podobnie jak dla autora piszącego w niezrozumiałym języku o niezrozumiałych
sprawach, nie ma żadnego sensownego kompromisu: jeśli chce być doceniony przez swoje
nowe społeczeństwo, musi bez zastrzeżeń przyjąć jego system wartości. Oznacza to: oddać
się całkowicie, książki w rodzinnym języku wymienić na inne (najlepiej na katalogi samochodów), wymazać wspomnienia, odczucia, uczucia, po prostu to wszystko, czym się żyło i
nadal żyje, a dalej żyć już tylko tym, czym może kiedyś w przyszłości się będzie. Jeśli naturalnie ktoś przeżyje to samobójstwo. To tak, jak w anegdocie, czemu jest na świecie tak mało
psów bokserów: nie każdy pies przeżyje taki cios łopatą w pysk. Myślący człowiek w dorosłym wieku nie może bezkarnie udawać utraty pamięci. Grozi mu bowiem utrata środowiska
kulturalnego, a więc i ludzkiej tożsamości. W dodatku miecz asymilacji ma dwa ostrza: ten,
kto wymienił książki w rodzinnym języku na podręczniki księgowości, być może zyska sympatię pracodawcy lub nawet szansę założenia własnego przedsiębiorstwa, ale jednocześnie
utrudni sobie głębszy kontakt z nowym środowiskiem, z jego kulturalnymi czy językowymi
korzeniami. Zewnętrzna asymilacja, która niestety w krajach, gdzie narodowość utożsamiana
z obywatelstwem jest warunkiem tzw. sukcesu, odrzuca wymianę kulturalną: zamiast dialogu
jest monolog, dyktat przeciętności. Autor, który zacznie ulegać temu dyktatowi, jest z góry
przegrany! Przecież to, czego w sposób agresywny domaga się nowe otoczenie, to demonstracja powierzchownego przystosowania. A to właśnie zabija artystę, czyni ze sztuki kicz lub
w najlepszym wypadku zaszyfrowane ostrzeżenia: wybaczcie musiałem! Ale ja przecież nie
musiałem; nie po to opuszczałem własny kraj! Pozostaje więc drugie wyjście – nie pisać na
tzw. „zamówienie społeczne”, niezależnie od tego, czy w imieniu społeczeństwa przemawia
urzędnik czy manager! Managerowie literaccy, a przynajmniej ci, którzy decydują o przyjęciu
debiutanta do „klubu ludzi sukcesu”, nie rozumieją chyba prostej prawdy, którą zrozumieli
już wielcy autorzy dramatów antycznych: prawdy o wyjątkowości ludzkiej i autorskiej osobowości oraz powtarzalności i wymienności ludzkich losów (a więc także materiału literackiego); prawdy o tym, że dzieła nie tworzy temat, a człowieka – los, lecz że oboje stworzeni
są przez myśl, ideę, to nowe, co autor i człowiek ukrywa pod płaszczem. Szatniarze (również
ci literaccy) oceniają jednak według płaszcza, więc ci w lichych kapotach czy obcych kaftanach nie mają szans, nie wejdą. Oczywiście nikt nie radził mi pisać o sprzedaży sera czy seksualnych problemach niezamężnych urzędniczek bankowych, choć są to sprawy nurtujące
dość szerokie warstwy szwajcarskiego społeczeństwa; powierzchowność wielu recenzentów
już od dawna nie polega na manifestowaniu przynależności, lecz na czymś zupełnie przeciwnym – na niemniej pokazowej negacji. Jest to jednak moim zdaniem tylko inna forma tej samej zależności (od środowiska, od opinii czytelnika –konsumenta), której po prostu nie mogę
przyjąć. Moja powieść „Osioł” jest wprawdzie tzw. powieścią społeczną, ale jak sądzę, jej
główny temat stanowi analiza wnętrza człowieka, który w dodatku jest outsiderem i niedołęgą, człowieka nietypowego i wręcz nienazwanego. Strażnicy szwajcarskich tradycji oraz ich
burzyciele, jak również wielu naszych patriotów, doszli do słusznego wniosku, że ten antybohater (może sam autor) jest zbyt mało „za” i niedostatecznie „przeciw”, że jego zainteresowanie kieruje się w zupełnie inną stronę. W ten sposób przestał on dla nich istnieć, bo nie
można go było wykorzystać. Ale taka sytuacja jest dla mnie całkiem do zniesienia. Przecież
warunek twórczości to nie spokój, ani honorarium, lecz – jak powiedział Jiři Kolař w rozmo-
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wie z Jiřim Ledererem – niezależność! Kiedy zrozumiałem, że z upartą naiwnością autora
niesprzedajnych czy nie manipulowalnych tekstów nie przebiję się przez managerskie portiernie, przestałem się zajmować kombinacją alpejską liczb i nakładów, a zająłem się literaturą. Zresztą nie jestem sam: według badań federalnych z 1975 roku (tzw. Clottu-Bericht) połowa szwajcarskich pisarzy nie zarobiła na literaturze więcej niż 1000 franków rocznie, a tylko dwudziestu na stu autorów uważających się za profesjonalistów mogło żyć z pisania. Ja też
nie żyję z literatury, lecz literaturą. Mógłbym więc właściwie krótko odpowiedzieć na Pańskie
pytanie, co zrobiłem i napisałem w czasie tych kilku lat zagranicą: napisałem po prostu trzy
książki.
K.H. – Czyli właściwie skończył Pan tak, jak pisarze w kraju, którzy wydają książki w
firmie pod nazwą „Skobel”. Pan publikuje w małym wydawnictwie emigracyjnym. Tamci w
kraju uciekają przed kompromisami ideologicznymi, a Pan przed komercjalizmem. Czy można to w taki sposób podsumować? Czy cały ten świat nie jest tak samo chory? I jeszcze coś:
pod jednym względem socjalizm wydaje mi się ciekawszy. Na Zachodzie można zrobić karierę i osiągnąć powszechne uznanie społeczne tylko wtedy, gdy sprzedaje się „towar”, który
„idzie”. W socjalizmie można zdobyć spore uznanie społeczne także dzięki ideom, które są
niesprzedajne. Czy nie jest to zaleta? W dodatku w obydwu społeczeństwach występuje taki
czynnik jak strach. Tutaj jest to strach przed bezrobociem, u nas – strach przed władzą i jej
instytucjami!
J.V. – Trochę Pana skoryguję: sądzę przede wszystkim, że autorzy ze „Skobla” nie „skończyli” z nim, decydujący jest bowiem ich rozwój, a nie forma publikacji. Zgadzam się natomiast z podtekstem Pańskiego pytania, z poglądem, że taka presja zewnętrzna, która w sposób
bardzo istotny wpływa na naszą pracę literacką (choć nie jest to wpływ decydujący), jest niemoralna, wymuszona. Ze mną jest jednak inaczej, nawet jeśli chodzi o tę zewnętrzną presję.
Ja w tej małej oficynie emigracyjnej zacząłem, lecz mam nadzieję, że jeszcze nie skończyłem;
moich książek nikt nie wycofywał z bibliotek i księgarń (co prawda nigdy ich tam nie było, a
przynajmniej nie w powszechnej dystrybucji). Mimo to nie sądzę, że cały świat jest tak samo
chory. Wystarczy porównanie w dziedzinie kultury i to nawet na takim wycinku, jak moje
osobiste doświadczenia. Jeśli jako autor obcojęzyczny i nieznany w kulturze goszczącego
mnie kraju pozostanę wyłącznie osobą prywatną, to mogę nią być ze wszystkimi liberalnymi
atrybutami: nikt wprawdzie nie interesuje się moimi możliwościami publikacji, ale nie interesuje się również tym, co, dlaczego i gdzie piszę! W dodatku jeśli – jako nieobywatel obywatelskiej demokracji – skarżę się publicznie na komercjalizację kultury i życia społecznego, to
mogę mieć świadomość, że być może nic będę wysłuchany, ale na pewno nie będę przesłuchany! To podstawowa różnica między mną a praskimi kolegami, którzy jako obywatele domagają się respektowania swych praw obywatelskich, a jako pisarze o światowych nazwiskach (i często o socjalistycznych poglądach) – możliwości publikowania w swoim socjalistycznym kraju, nie mogą jednak zabierać głosu publicznie, nawet w czasie rozpraw sądowych, bo choć prawo gwarantuje swobodny dostęp publiczności także do sądów, to jednak,
jak wiadomo, tamtejsze sale są zbyt małe. Dzieje się tak w socjalizmie, którego programem
jest oswobodzenie człowieka od wyzysku i prześladowania przez innego człowieka, a więc
również przez aparat państwowy stworzony przez ludzi i dla ludzi. Jest smutną prawdą, że
młodzi pisarze szwajcarscy już tradycyjnie zdani są na wielkie wydawnictwa sąsiednich krajów, co jednak w znacznym stopniu wypływa ze specyfiki wielojęzycznej konfederacji szwajcarskiej i nie pozostaje bez szczerych, choć niekonsekwentnych prób zmiany tej sytuacji.
Oczywiście, że dla młodych autorów wielkich narodów zachodnioeuropejskich – w krajach o
bogatszych tradycjach kulturalnych i z lepszymi systemami subwencji czy stypendiów – też
bardziej opłacalne jest pisanie tekstów reklamowych niż literackich. Czy jednak uczynienie z
kultury elementu polityki i proponowanie młodym autorom korzyści materialnych w zamian
za posłuszeństwo w służbie jedynej ideologii można tu uznać za lepsze rozwiązanie? Jeśli
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porównuję społeczną i obywatelską sytuację takich krytyków systemu jak Max Frisch czy
Rolf Hochhuth z sankcjami, jakie socjalistyczne państwo nałożyło na własnego obywatela,
światowej sławy dramatopisarza Václava Havla (który na dodatek nie jest wrogiem socjalizmu) – i to w kraju, którego przedwojenne, burżuazyjne władze przyznawały pisarzom komunistycznym stypendia czy nagrody – to muszę wtedy spytać, o jakim to „sporym uznaniu
społecznym”, w jakim socjalizmie Pan tu wspomina? Użył Pan magicznego, lecz wieloznacznego pojęcia. Przypuszczam, że nie miał Pan na myśli realnie istniejącego totalizmu, ale ten
socjalizm, który jeszcze do tej pory nie powstał i o którym kiedyś wielu z nas marzyło – demokrację obdarzoną społeczną pamięcią; system, w którym wolność nie będzie pustym słowem, a kultura – sługą czy towarem. Jednak po tragicznych doświadczeniach z czasów złudzeń Praskiej Wiosny wydaje mi się, że z obszaru literatury przeszlibyśmy w obszar utopii, a
tego bym nie chciał. Zwłaszcza w okresie, gdy rzeczywistość grozi nam uduszeniem, a my
stale jeszcze nie bierzemy tego pod uwagę.
K.H. – Ma Pan rację, moje pytanie było zbyt ogólne. Spróbujemy więc skoncentrować się
na kraju, który obaj znamy, a przynajmniej znaliśmy. W Czechach myśliciele, a także „ludowi
pismacy” i domorośli filozofowie cieszyli się i nadal się cieszą sporym szacunkiem współobywateli, choć swych idei nie wymienili na pieniądze. Chyba zgodzi się Pan ze mną, że ze
społecznego punktu widzenia jest lepiej, gdy ludzie nie uważają pieniądza czy innych powierzchownych objawów sukcesu za absolutnie ostateczną miarę wartości co – jak mi się
wydaje – większość tutejszych obywateli czyni.
J.V. – Przykłady represji, o których wspominałem, stanowią realną rzeczywistość dzisiejszej Czechosłowacji. Słusznie jednak odróżnia Pan kulturę obywateli od propagandowych
kulis ideologii państwowej. Jeśli kulturalni czytelnicy w ciągu pół godziny wykupili 20 000
egzemplarzy „Postrzyżyn” Hrabala – książki, którą wydano bez reklamy i po wieloletnim
milczeniu autora – oznacza to, że zainteresowanie czytelników różni się od ideologicznych
interesów reżimu (ideologiczna literatura zalega na półkach). To prawda, że tutaj czytelnicy
nie stoją od rana w kolejkach pod księgarniami, aby stać się szczęśliwymi posiadaczami jakiejś nowości książkowej. Ale nie robią tak m.in. dlatego, że każdy tytuł dostaną bez kłopotów. Książka jest tu towarem ze wszelkimi jego atrybutami i stanowi element dobrze działającego rynku księgarskiego. Tak jak na każdym innym rynku podaż całkowicie zaspokaja popyt
albo nawet go przewyższa. Głodu kultury nie wywołuje się tu w sposób sztuczny: sztuka nie
musi robić aluzji czy zastępować nieistniejącą politykę albo dyskusję społeczną. Jednak podobnie jak i Pan obawiam się, że dyktat rynku degraduje kulturę do poziomu produkcji, co w
konsekwencji oznacza, ze sztuka staje się służącą, kieruje się zainteresowaniem odbiorcy, a
więc i jego gustem. Nie chcę w ten sposób podważać sukcesu wielkich pisarzy – jest ich kilku
w tej książce – którzy potrafili się przedrzeć przez zmasowaną obronę kołtuństwa i biznesu.
Trzeba jednak do tego prócz talentu i wytrzymałości także wielu szczęśliwych zbiegów okoliczności. Wiemy przecież ilu znakomitych artystów zdobyło sławę dopiero in memoriam,
więc można się tylko domyślać ilu innych, o delikatnych i czułych sercach, wykończyło się
na suchoty braku zainteresowania. Czy jednak lepiej, kiedy umierają od uderzeń pałek?
(...)
K.H. – Czy wie Pan, co chciałby Pan w swoim pisaniu (i nie tylko) osiągnąć?
J.V. – Wiem dość dokładnie jak nie chciałbym pisać. Niestety, nawet najokrutniejsze męki
tworzenia nie stanowią żadnej gwarancji wartości. Gdyby tak było, nie byłoby źle: każdą
stronę mojej ostatniej książki przepisywałem co najmniej w trzech wariantach, a jedną stronę
nawet w szesnastu. Mimo to nie mam żadnej recepty, jak pisać. Kiedyś, dawno, przy okazji
spotkania młodych pisarzy znalazłem się po raz pierwszy i ostatni na „literackim” zamku
Dobřiš, gdzie po kilku darmowych kieliszkach nabrałem animuszu i spytałem żyjącego klasyka: „Mistrzu, jak pan pisze?” – Odpowiedział mi: „W wannie!” Nie polecam jednak tej meto-
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dy, bo sam jej nie próbowałem. Przy biurku, krętymi drogami, staram się dotrzeć do tego, co
Schopenhauer ujął w tak prostych słowach: „Die Wahrheit ist nackt am shoensten”.
(...)
K.H. – Jiři Lederer w swej książce rozmów pyta każdego o opinię na temat oświadczenia
Bohumila Hrabala, które ten złożył, aby mógł publikować. Jak z dystansu, po kilkunastu latach od wyjazdu z kraju, ocenia Pan ten spór?
J.V. – Ponieważ sam nie muszę wydawać oświadczeń, więc nie mam prawa oceniać sytuacji dojrzałego pisarza, który znalazł się w kleszczach. Teksty, które Hrabal mógł opublikować po złożeniu samokrytyki nie należą do jego najlepszych rzeczy, lecz z pewnością są jednymi z najlepszych książek, jakie w tych latach ukazały się w Czechosłowacji. I to wszystko,
co mogę z tego dystansu powiedzieć.
K.H. – Czy miał Pan sny emigrantów?
J.V. – Sny, o jakich Pan myśli, jeden z moich przyjaciół nazwał w swej pracy seminaryjnej
na uniwersytecie w Bernie „przerażającymi snami o powrocie”. To sny emigrantów, dla których powrót nie jest kwestią pieniędzy – jak u emigrantów ekonomicznych – lecz konfliktem
rzeczywistości i traumy. Miałem takie sny od drugiego do czwartego roku pobytu zagranicą,
kiedy już jako tako się „urządziłem”, minęły pierwsze konflikty ze środowiskiem i zaczęły
mnie nachodzić wspomnienia zagłuszane w pierwszym okresie przez nawał problemów. Mój
przyjaciel, który przeprowadzał ankietę wśród wielu naszych emigrantów z różnych grup
społecznych i wiekowych stwierdził, że wszędzie powtarza się podstawowy motyw snu: euforyczny powrót do kraju, który opuściliśmy, ale o którym nie zapomnieliśmy, a potem przerażenie, kiedy zrozumieliśmy, że od tego powrotu nie ma już odwrotu; po prostu klatka się zamknęła i znów jesteśmy tam, dokąd prowadzą tylko jednokierunkowe drogi. Potem próbujemy więc uciekać, w sposób, o jakim my – emigranci z 1968 roku – tylko słyszeliśmy: przez
lasy, zasieki, balonem; ja stale uciekałem wpław, jedna znajoma – przez rury kanalizacyjne,
inna – czołgając się z babką na plecach... Ponieważ jest to reakcja na stan, kiedy powrót nie
jest możliwy, więc mogłoby się zdawać, że sny skończą się u tych, którzy dziś – jako turyści
dewizowi – „uregulowali stosunki z krajem”. Tak jednak nie jest. Mnie takie sny przestały już
prześladować, mimo że żadnych stosunków nie regulowałem, natomiast nadal męczą one
wielu nowoprzybyłych, którzy dążą do legalizacji swego pobytu. Myślę, że takie sny stanowią
odbicie tęsknoty do kraju i pojawiają się wtedy, gdy mamy już czas na zastanowienie, a znikają, gdy świadomość, że powrót jest niemożliwy, całkowicie nas opanuje i stanie się nawykiem emocjonalnym. Zwyczajowy brak zaufania do obietnic dawnych władz stanowi być
może przyczynę uporczywie powracających snów także u legalnych emigrantów. Mój przyjaciel stwierdził, że jego badania przyniosły podobne wnioski co badania przeprowadzone w
USA wśród uciekinierów z... Niemiec hitlerowskich. Jeśli takie porównanie jest wstydliwe, to
na pewno nie dla tych, którzy cierpią z powodu strachu przed powrotem i tęsknoty do kraju.
Mam nadal smutne sny, ale już bez tych szaleńczych nadziei i bez katastrofalnych zwrotów.
Śnią mi się postaci i motywy z przeszłości, często jeszcze z dzieciństwa, ale przeważnie z
ostatnich lat i ostatnich podróży. Zdarzają się też czasem szczęśliwe noce, to jest takie, po
których rano mogę kontynuować pisanie, bo przyśni mi się dalszy ciąg jakiejś historii. Ale
takich szczęśliwych przebudzeń nie jest wiele, bo zapowiedź ciężkiego dnia pracy, godzin bez
twórczości, przepędza moich przyjaciół – sny. Z tego wynika, że ani sny, ani książki nie czynią mnie szczęśliwym, ale nie mógłbym bez nich żyć.
K. H. – Co Pana ostatnio najbardziej martwi?
J.V. – To samo co zawsze, choć obecnie jeszcze intensywniej: martwi mnie los tego świata.
Zurich 24,02,1980
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JAN VLADISLAV
(wł. Ladislav Bambásek, ur. 1923 r.)

Po maturze rozpoczął studia literatur porównawczych na Uniwersytecie Karola w Pradze i
pracował jako redaktor wydawnictw. Od 1950 roku poświęcił się pracy literackiej. Tłumaczy
z niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, rumuńskiego i słowackiego (m.in. Szekspir, Tołstoj, Gorki, Tasso, Dumas, Ungaretti, Montale, Michaux i inni). Jest autorem wielu bajek i sztuk teatralnych dla dzieci (m.in. znanego w Polsce
„Zaczarowanego kuferka” – Nowa Huta 1968, Łódź 1973, Lublin 1973). Jego tomiki poetyckie oraz zbiory esejów ukazały się w większości dopiero na emigracji. W latach 70-tych kierował w Czechosłowacji niezależną oficyną wydawniczą „Kvart”.
Wyjechał z kraju w 1981 roku i obecnie mieszka w Paryżu. Jest m.in. laureatem nagrody
Prix Paul Desfevillee (Paryż, 1973).
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Nie żałuję tych lat, choć ustawiły mnie one na „drugiej linii”...
(Rozmowa z Janem Vladislavem)

A.J. – W bieżącym roku czeski pisarz otrzymał literacką nagrodę Nobla. Trochę byliśmy
tym faktem zaskoczeni, bo choć Wasza literatura przeżywa ostatnio niezwykły boom w moim
kraju, to jednak poezja jest mniej znana, a Jaroslav Seifert nie należy w Polsce do najpopularniejszych czeskich poetów. A co Pan sądzi o twórczości Seiferta?
J.V. – Ma pan rację mówiąc o zaskoczeniu. Zapanowało ono nie tylko w Polsce, ale na
całym świecie. Podobnie jak wiele razy wcześniej, teraz też mówiono przede wszystkim o
sprawach nieistotnych, np. że jest to nagroda dla dysydenta. Oczywiście, w pewnym sensie
Seifert jest także człowiekiem politycznym, ale w systemach totalitarnych niemal każda
sprawa ma swój aspekt polityczny – cała sztuka jest spolityzowana, a nawet życie prywatne.
Nie należy więc z tym przesadzać. Tymczasem i w przypadku Miłosza, i w przypadku Pasternaka mówiono głównie o polityce, choć np. Pasternak znany był w Czechach jako poeta już w
latach 30-tych. Podobnie teraz było z Seifertem, choć przede wszystkim jest to wybitny czeski
poeta, a nie polityk.
Od razu na wstępie muszę przyznać, że my Czesi również go trochę nie docenialiśmy. Ja
sam znam go osobiście od wielu lat, a w ostatnim czasie, gdy mieszkaliśmy niedaleko siebie,
najczęściej spotykałem się właśnie z Seifertem i profesorem Janem Patočką. Wiem, że jest to
człowiek bardzo spokojny, który nie wdaje się w żadne „bijatyki”, ale który potrafi bronić
własnego zdania i to zarówno w sztuce, jak też poza nią. Nigdy nie odstąpił od własnych koncepcji artystycznych. My, Czesi, też go nie docenialiśmy i mówiliśmy: no, to jest taki współczesny Hálek. Pan zapewne wie, kto to był Hálek, ale polskiemu czytelnikowi trzeba wyjaśnić. Otóż w XIX wieku w czeskiej literaturze występowały dwie koncepcje: pierwsza – głęboko romantyczna i moim zdaniem wyjątkowa – to poezja Karela Hynka Máchy, który na
koniec doszedł do nicości i obok niej – przyjemna, śpiewna poezja – to właśnie Hálek. Wydawało nam się, że to przeciwstawienie długo się utrzymywało, i że w czasach nam współczesnych z jednej strony mamy Františka Halasa, który między innymi napisał „machowski”
wiersz „Nigdzie”, a z drugiej strony znajduje się Jaroslav Seifert. Ale kiedy właśnie teraz na
nowo czytałem wiersze naszego noblisty, świeżym wzrokiem, uświadomiłem sobie, że wcale
tak nie jest. Seifert istotnie ma śpiewny ton, wykorzystuje melodyjność języka czeskiego, ale
za tym kryje się godna podziwy odwaga, by stanąć twarzą w twarz z nieskończonym wszechświatem, który czeka na nas do chwili śmierci. Poeta mówi „Śmierć kopnie moje drzwi, a ja z
przerażenia zapomnę oddychać”.
Seifert pisze sam o sobie, że wielki wpływ miała na niego matka – osoba wierząca, katoliczka, a jeszcze większy wpływ ojciec – socjaldemokrata i prawdopodobnie agnostyk. I te
dwa dziedzictwa w nim walczyły. Czasem skłaniał się w kierunku wiary i pewnie nawet bardzo by chciał tę wiarę odnaleźć, ale stale mu się nie udawało. A kiedy konała jego ukochana,
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matka, na chwilę przed śmiercią otworzyła oczy i powiedziała: „Nie ma niczego” (tak jest w
jednym wierszu). Ja mam wrażenie, że Seifert też to wie i szuka tej nicości, zaklina ją w
swojej poezji. I to jest wielkie przesłanie dla współczesnego człowieka, który nie potrafi dotrzeć do wiary, ale także nie ukrywa, że ta nicość go czeka. Wtedy jedyną obroną, jedynym
rajem jest życie – ziemskie życie, miłość, kobieta, jej ciało, kwiat... To wszystko mówi poeta,
który ma dziś 80 lat: z przerażeniem oczekuje śmierci, ale jednocześnie z miłością wspomina
swe dotychczasowe życie. To wyjątkowe świadectwo, myślę, że nie tylko w czeskiej literaturze.
Na koniec powróćmy jeszcze raz do Nagrody Nobla i powiedzmy otwarcie, że dostał ją
poeta, którego nawet Czesi dobrze nie znali, nie mówiąc już o cudzoziemcach. A skoro jesteśmy we Francji dodam jeszcze, że tu nie znano go zupełnie, bo dla Francuzów to o czym nie
wiedzą, po prostu nie istnieje. Bardzo się więc dziwili, a jakaś gazeta napisała nawet, że to
„mała Nagroda Nobla”. Kiedy pomyślę o pierwszej Nagrodzie, którą dostał SullyProudhomme w 1901 roku – to nawet biorąc poprawkę na upływ czasu i rozwój poezji – Seifert w porównaniu z nim jest znacznie większym poetą.
A jeśli Pan pozwoli na koniec jeszcze muszę się pochwalić, że tomik Seiferta „Parasol z
Piccadilly” wyszedł najpierw w moim wydawnictwie „Kwadrat”.
A.J. – Do „Kwadratu” chciałbym wrócić za chwilę, a na razie jeszcze jedno pytanie związane z Seifertem. Czy mógłby Pan „doradzić” polskiemu czytelnikowi jak patrzeć na poezję
Seiferta?
J.V. – Rzeczywiście, poezja Seiferta wcale nie jest taka łatwa. W tej chwili przychodzi mi
do głowy, że Seifert jest ogromnie zafascynowany Mozartem. Napisał o nim już wcześniej
kilka wierszy i wspomina go również w ostatnim tomiku „Być poetą”. Mozart to przypadek
dość podobny do Seiferta: pozornie pisał muzykę bardzo łatwą, ot takie sobie przyjemne melodyjki. Ale jest również „Don Giovanni” oraz Kamienny Komtur, który ściska mu rękę i
wciąga go do piekła. Taki uścisk zaświatów spotkał Seiferta w 1965 roku, kiedy był bardzo
ciężko chory i długo nic nie pisał, a potem przestał tworzyć bukoliczne czy „halkowskie”
wiersze. Zaczął pisać wolnym wierszem, prosto, bez rymów – jak ktoś, kto już raz znalazł się
w objęciach tego Komtura i dlatego wszelka gra straciła jakikolwiek sens – rymy, krynoliny,
białe peruki itp. Dopiero wtedy widać, że i Mozart i Seifert pod tymi dekoracjami ukrywają
twarze nowoczesnego człowieka.
A.J. – I ostatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy sądzi Pan, że Seifert może znaleźć
kontynuatorów we współczesnej literaturze czeskiej, czy też jest to raczej świadectwo czasu,
który bezpowrotnie minął?
J.V. – Ja przychylam się raczej do tej drugiej hipotezy, bo choć Seifert potrafił sam siebie
odnowić (także pod wpływem innych poetów, np. Jiřiego Kolařa, który wywarł ogromny
wpływ przede wszystkim na jednego z przyjaciół Seiferta i w pewnym stopniu kontynuatora –
Františka Hrubina), to jednak ta poezja stanowi chyba zamknięty rozdział. Po prostu wiele
rzeczy doszło aż do ostatecznych granic: np. Jiři Kolař w ogóle przestał pisać wiersze, bo jego
zdaniem słowo stało się narzędziem kłamstwa: używanie niektórych słów było niebezpieczne;
z kolei u Havla jest „ptedype” – sztuczny język, krytyka języka. W pewnym sensie ta krytyka
języka występuje i u Seiferta, który zarzucił tradycyjną formę poezji, bo doszedł do wniosku,
że również ona może być niebezpieczna. Sądzę więc, że teraz trzeba zacząć skądinąd i zapewne niektórzy to robią. Z drugiej jednak strony ta nowa generacja ma niezwykle trudną
sytuację. Kiedy patrzy się na losy Seiferta widać, na co on i jego rówieśnicy mogli sobie pozwolić w latach 20-tych i 30-tych, jakie dyskusje, czasopisma, odkrycia, jakie rzeczy krytykowali i odrzucali, zaczynali od nowa. Poetyzm, dadaizm, surrealizm – wszystko istniało
obok siebie albo tuż po sobie i każdy mógł wybierać, co chciał. Politycznie też – można było
powiedzieć tak albo nie. Seifert np. w 1929 roku mógł wystąpić z partii komunistycznej (nie
sam oczywiście, choć był najmłodszy z całej siódemki) w proteście przeciw tzw. „bolszewi-
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zacji” i od tego czasu nie chciał mieć nic wspólnego z żadną partią. Chciał być niezależny i
mógł to robić. Oczywiście po 1945 roku musiał za to zapłacić – w latach 50-tych został uznany za jednego z głównych szkodników czeskiej poezji: Teige, Halas (obaj już wtedy nie żyli)
i właśnie Seifert. Dziś okazało się, że są to nie tacy straszni szkodnicy, a raczej najwybitniejsi
przedstawiciele naszej poezji.
Reasumując, nie sądzę, by Seifert znalazł kontynuatorów, natomiast może coś wyniknie z
opozycji wobec różnych orientacji z lat 20-tych i 30-tych. Inna rzecz, że młodzi ludzie nie
mają dziś gdzie zaczynać.
A. J. – Bardzo Panu dziękuję za tak obszerny wykład na temat poezji Seiferta. Do tego, o
czym Pan mówił na końcu, tj. do dzisiejszej sytuacji czeskiej literatury chciałbym jeszcze
powrócić, cofnijmy się jednak na razie do końca lat 40-tych. Mówił Pan o atakach na Seiferta
w tym okresie. A jak rozwijała się Pańska droga twórcza i życiowa w pierwszych latach po
wojnie? Wiem, że miał Pan wielkie kłopoty z publikowaniem i to – nawet w czasach, gdy w
Polsce panowała już odwilż, tj. po 1956 roku. Oczywiście dla Czechosłowacji rok 1956 nie
jest tak ważną datą jak dla nas.
J.V. – Ma pan rację. Ja nawet poszedłbym jeszcze dalej i powiedział, że cały okres lat 60tych jest w znacznym stopniu legendą stworzoną przez ludzi, którzy wtedy mogli publikować,
którzy zmienili orientację i z bezwzględnych stalinowców stali się ludźmi – powiedzmy –
bardziej cywilizowanymi. W rzeczywistości jednak cały szereg twórców nadal nie mógł publikować. Nie będę tu mówić o sobie, ale wymienię choćby mego przyjaciela Jiřiego Kolařa,
który zresztą obecnie też mieszka w Paryżu. Otóż Kolař od 1945 roku napisał ponad 20 książek, a do 1979 roku, kiedy to definitywnie opuścił Czechosłowację, wydano mu w kraju oficjalnie zaledwie jedną trzecią tego. Niektóre jego książki były dwa razy wydrukowane, a potem cały nakład szedł na przemiał. Ja miałem podobne problemy.
A.J. – Czy mógłby Pan trochę o tym opowiedzieć? Wiem, że żył Pan z przekładów, także z
literatury dziecięcej, ale Pańskie teksty poetyckie i krytyczno-literackie nie mogły się ukazywać.
J.V. – Muszę zacząć od tego, że urodziłem się w 1923 roku i dzięki zbiegowi okoliczności
stałem się jakimś „pogrobowcem” „Grupy 42”, w której byli między innymi Chalupecký,
Kotálik, Blatný, Jiři Kolař, ale też i malarze (zresztą obrazy, które tu wokół nas wiszą są
pędzla członków tej grupy). Otóż ja i w większości krytyk Jan Grossman zostaliśmy nieoficjalnie członkami „Grupy 42”, ponieważ mieliśmy podobną koncepcję poezji czy w ogóle
literatury. Ale ja zaraz po wojnie wyjechałem na rok na studia do Francji, gdzie poznałem
trochę tamtą poezję, a kiedy wróciłem, sytuacja bardzo szybko się zmieniła. W 1949 roku
zostałem wyrzucony ze studiów właśnie dlatego, że zajmowałem się „dekadencką literaturą
francuską”, tj. Baudelairem, Verlainem i Rimbaudem. Wyrzucili mnie ludzie, kt6rzy później
też odkryli tę „dekadencką literaturę”, stali się jej gorącymi wielbicielami i którzy sami po
roku 1968 również znaleźli się poza nawiasem kultury.
A.J. – Koło się zamknęło...
J.V. – Tak, tylko że ja poznałem smak tej przyjemności już w 1949 roku. Miałem wtedy na
swym koncie trzy książki poetyckie, z których ostatnia chyba coś niecoś znaczyła. Nosiła
tytuł „Człowiek gorejący” i miała wyjść w 1948 roku, ale niestety przeważająca część nakładu poszła na przemiał. Debiutowałem wprawdzie już w 1946 roku, ale były to wiersze, które
napisałem mając 17–18 lat; nie wstydzę się ich, nie jest to jednak nic ważnego. Natomiast
wtedy, gdy wydawało mi się, że wypracowałem już własny styl (co przy ogromnej konkurencji w pierwszych latach powojennych – Halaš, Seifert, Kolař i inni – wcale nie było takie łatwe) – to po prostu książka nie zaistniała. Zacząłem więc przekładać poezję, co stanowiło dla
mnie dobrą szkołę i żeby nie być bezpośrednio związany z reżimem wybrałem wolny zawód
tłumacza. Muszę jednak panu powiedzieć, że w tych latach 50-tych nie było doprawdy zbyt
lekko. Nie chcę się chwalić, ale do tej pory przetłumaczyłem kilkaset książek, bo miałem już
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żonę, dzieci i trzeba było jakoś zarobić na chleb. A pamiętam, iż mimo wszystko były takie
okresy, że nie mieliśmy co jeść. Broń Boże się nie skarżę – wtedy sam to wybrałem i dziś
zrobiłbym tak samo. Trzeba więc było tłumaczyć różne rzeczy, np. „Hrabiego Monte Christo”
itp. Potem, ok. 1955 roku przyjęto mnie do Związku Literatów na podstawie dorobku przekładowego. Tłumaczyłem m.in. wiersze Andrá Michaux (którego odkryłem dla czeskiej literatury), Pierre Reverdy’ego, Eugenio Montale’go, Giuseppe Ungarettiego, ale również klasyków: Dantego, Michała Anioła, Petrarkę itd. Dzięki temu mogłem zobaczyć jak np. włoska
poezja współczesna łączy się z klasyką – taki choćby Ungeretti czy Montale z Petrarką – bo
oni po prostu uczą się tego w szkołach i zostaje im to w głowie. Podobnie dzieje się w poezji
francuskiej.
Ponadto, ponieważ była moda na sztukę ludową, a mnie to również bardzo interesowało,
zająłem się więc poezją ludową i tłumaczyłem z rumuńskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.
Zrobiłem np. sporo przekładów bylin, aby pokazać, że poezja rosyjska, to nie tylko to, co
znamy z lektur szkolnych. Z literaturą ukraińską było początkowo wiele kłopotów, bo nasi
panowie od kultury nie chcieli, aby się mówiło o jakimś odrębnym narodzie ukraińskim czy
jego sztuce. Wszystko miało po prostu być radzieckie.
To, co wtedy robiliśmy, nazwałem w jednym eseju „szarą strefą”. Była to przestrzeń między tym, co wolno a tym, co zakazane. Wolno było drukować oficjalnych poetów lat 50-tych,
a zakazany był np. Kolař, ja itd., ale również czasem Seifert, albo Holan. Między tymi dwoma
biegunami była ta strefa, gdzie jeszcze coś się dało robić – szara strefa, ani nie popierana, ani
nie zakazana. Często jednak coś z tej strefy wypadało, prawie zawsze w kierunku bieguna
zakazanego. Na przykład był okres, że miłosna poezja Wiktora Hugo znalazła się na indeksie,
ale potem już można ją było drukować; podobnie było z Montale. W ten sposób staraliśmy się
kształtować gusta literackie; pokazywać, że poezja to coś innego niż oficjalna wersja socrealizmu, niż ideologiczne rymowanki w służbie narodu. Tłumaczyłem np. Sonety Szekspira w
czasach, gdy poezji miłosnej w ogóle nie drukowano. Dlatego te wiersze, w których właściwie mężczyzna zwraca się do mężczyzny (choć nie jest to jasno powiedziane), traktowano
jako wiersze miłosne i sprzedano książkę w nakładzie ćwierć miliona egzemplarzy. To przeszło, bo była to klasyka. A przecież poezja między innymi ma właśnie pomagać w kontaktach
człowieka z człowiekiem. Kiedy ktoś ofiaruje komuś wiersz albo tomik wierszy, to tak, jakby
mu posłał list, w którym ładniej jest wyrażone to, czego on sam nie potrafiłby tak powiedzieć.
Trzeba się więc było poświęcić przekładom i wielu z nas, poetów, tak postąpiło. Kolař np.
ma ogromne zasługi dla spopularyzowania u nas poezji angielskiej i amerykańskiej. Właśnie
przekłady starały się przesuwać granice dozwolonego coraz dalej.
A.J. – Zbliża się koniec lat 50-tych. Czy coś się w Pańskim życiu zmieniło?
J.V. – Właśnie, ale na gorsze. W 1958 roku zostałem znów wyrzucony ze Związku Literatów – była wtedy druga fala stalinizacji życia społecznego. Zrehabilitowano mnie dopiero w
1963 r., a w 1968 roku wszedłem nawet w skład Zarządu Głównego Związku – z ramienia
grupy pisarzy niezależnych (przewodniczącym tej grupy był Havel, a ja byłem jego zastępcą),
natomiast w 1970 roku, kiedy Związek zlikwidowano, definitywnie przestałem być licencjonowanym pisarzem. Jaroslav Seifert – ostatni prezes Związku Literatów przed jego rozwiązaniem wypowiedział pamiętne słowa: „Lepiej jest milczeć niż kłamać”, więc milczeliśmy.
Na zjeździe założycielskim nowego, znormalizowanego Związku referat programowy
uznał mnie za jednego z dziesięciu najgorszych, antysocjalistycznych kontrrewolucjonistów,
co poczytuję sobie za spory zaszczyt. Nie jestem więc pewny czy słusznie pan ze mną rozmawia, bo stanowię raczej zły przykład czeskiego pisarza, który bardzo zaszkodził naszej
literaturze.
A.J. – Wie Pan, na złych przykładach też można się uczyć. Zresztą ten „zdrowy rdzeń” nie
był chyba wtedy zbyt liczny?
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J.V. – Istotnie, jeśli się nie mylę na początku nowy związek liczył chyba 90 albo 100
członków. Dla porównania – poprzedni związek miał 800 członków, a dodam jeszcze, że
kryteria rekrutacji były naprawdę bardzo surowe. Potem ten znormalizowany związek trochę
się rozrósł, bo poprzyjmowali różnych urzędników, biurokratów itp.
A.J. – Wkroczyliśmy więc w lata 70-te. Co to dla Pana oznaczało?
J.V. – Aż do roku 1977 udawało mi się jakoś istnieć „na marginesie”. Coś niecoś publikowałem pod innymi nazwiskami, ale były z tym kłopoty. Ponadto wydawnictwo „Artia” drukujące książki dla zagranicy, publikowało moje dziecięce rzeczy bez podania nazwiska autora, bo to się po prostu dobrze sprzedawało. Oni mi przysyłali umowę, a ja podpisywałem,
potem książka wychodziła anonimowo i wydawnictwo nie reagowało na moje protesty, po
czym znów przysyłali następną umowę, którą ja też podpisywałem, bo dawało mi to przynajmniej pozory normalnego życia. Taka zabawa trwała do 1977 roku, do czasu kiedy podpisałem Kartę 77. Od tego momentu skończyły się dla mnie wszelkie możliwości oficjalnego
publikowania. Trzeba więc było stworzyć wydawnictwo „Kwadrat” (Edice „Kvart”).
A.J. – Zaczekajmy z tym jeszcze chwilę. A teraz, skoro już jesteśmy przy literaturze dziecięcej, muszę Panu powiedzieć komplement. Kilku moich czeskich przyjaciół mających małe
dzieci powiedziało, że wśród niewielu książek, jakie udało im się wziąć z sobą na emigrację,
poczesne miejsce zajmują Pańskie adaptacje legend i baśni różnych narodów. Czy więc rzeczywiście był to dla Pana tylko sposób zarabiania pieniędzy?
J.V. – Szczerze muszę powiedzieć, że przede wszystkim był to sposób zarabiania na życie,
ale był w tym wszystkim również jakiś pomysł poetycki. Chciałem przygotować dzieci do
rozumienia poezji – poprzez sposób opracowania fabuły, język, swoisty humor; pokazać im,
że świat może być poetycki.
A.J. – Czy nie żal Panu tylu lat, które poświęcił Pan przekładom zamiast rozwijać swój
własny talent poetycki?
J.V. – Mam poczucie, że zrobiliśmy tymi przekładami kawał dobrej roboty. Dziś poezja
współczesna uważana jest za coś oczywistego; nikt nie domaga się rymów, przyjmowania
jakichś mechanicznych szablonów. Nawet reżim już tego nie chce, co stanowi wielki postęp.
Ale rzeczywiście było to możliwe za cenę poświęcenia naszych najlepszych lat. Kiedy np.
tłumaczy się takiego poetę jak choćby Montale, nie można przed południem przekładać, a
wieczorem pisać swoje wiersze, bo taki autor wymaga ofiarowania mu całej poezji jaką tłumacz w sobie ma.
Nie, nie żałuję tego, choć mam świadomość, że ustawiło to mnie na drugiej linii. Nawet
dla władz związkowych byłem „tylko tłumaczem”, a oni sami nazywali się „twórcami”. Nie
chcę być złośliwy, ale nie mogę sobie odmówić konstatacji, że z tego ich twórczego dorobku
powiedzmy z lat 50-tych trudno byłoby dziś coś wydać, podczas gdy nasze przekłady są stale
aktualne.
W latach 60-tych np. nie mogłem wydać swojego tomiku „Automowa” (Samomluvy), bo
nie pasowało to nigdzie do planu wydawniczego. Nikt mi nie zarzucał, że to zła poezja, mówiono tylko, że mają inną koncepcję, że to zbyt pesymistyczne itd. Przekłady – owszem, bardzo proszę... Niech pan sobie wyobrazi, że nawet w latach 60-tych nie udało mi się wydać
własnej książki.
A. J. – To bardzo ważne, co Pan mówi. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do Pańskiej oceny
lat 60-tych. Otóż w Polsce panuje przekonanie, że gdzieś około 1963 roku stalinizm w życiu
społecznym Czechosłowacji definitywnie się kończy, że zakwestionowane zostaje absolutne
panowanie socrealizmu i że druga połowa lat 60-tych stanowi już mały raj dla kultury czeskiej i słowackiej. Co Pan o tym sądzi?
J.V. – Poruszył pan niezwykle istotną kwestię. Otóż mnie się wydaje, że u nas w 1956 roku
odbyła się wcześniejsza próba tego, co potem dokonało się w Polsce w Październiku 56. Nieszczęście polegało na tym, że zdarzyło się to za szybko, już wiosną. Mówię tutaj o II zjeździe
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Związku Literatów, na którym Seifert i Hrubin po raz pierwszy poddali publicznej krytyce
stosunki w kraju. Hrubin mówił bardziej poetycko, o „zamarzniętym łabędziu”, ale Seifert
otwarcie stwierdził, że panuje u nas terror i zakłamanie, że wielu pisarzy znajduje się w więzieniach i obowiązkiem naszym jest się o nich (i o innych bezprawnie więzionych) upomnieć.
To wszystko wygłosił Seifert – człowiek, który z pochodzenia jest proletariuszem – prosto w
oczy panu (czy towarzyszowi) prezydentowi Zapotockiemu, który tam na miejscu niemal
pękał z wściekłości. Muszę panu powiedzieć, że ja miałem wtedy takie samo poczucie oswobodzenia się, jak w 1977 roku, kiedy podpisaliśmy Kartę 77, bo wreszcie powiedzieliśmy
prawdę.
Potem jednak przyszło u was „gorące lato”, a na jesieni – Węgry i nasz reżim się przestraszył. Bał się, aby ruch, jaki nastąpił w kręgach literackich i w ogóle intelektualnych, nie rozpowszechnił się w całym narodzie. Dlatego „odwilż” u nas została zlikwidowana wcześniej,
niż mogła dojrzeć w szerokich warstwach społeczeństwa i dlatego właśnie koniec lat 50-tych
stoi u nas pod znakiem drugiej fali stalinizacji. Niektórzy z mówców na zjeździe pisarzy odwołali swoją krytykę (np. Hrubin), ale Seifert tego nigdy nie zrobił.
Mówię o tym, aby pokazać, że 1956 rok też coś dla nas znaczy, choć w ograniczonej skali.
Natomiast w 1963 roku po kolejnym, trzecim zjeździe pisarzy zapanował ten właśnie pozorny raj. Pamiętam, że na tym zjeździe któryś z mówców zapytał obecnych tam przedstawicieli władz, dlaczego w latach 30-tych partia nigdy otwarcie nie powiedziała, co myśli o
awangardzie i o sztuce nowoczesnej i otrzymał taka odpowiedź: „Wtedy jeszcze nie byliśmy
u władzy.”
Wracając jednak do ogólnej sytuacji wydaje mi się, że ludzie, którzy w okresie tego pozornego raju wysunęli się do przodu, byli bardzo napiętnowani przez poprzednie lata, nieśli ciężar tamtych czasów i dlatego jest zupełnie oczywiste, że wielu rzeczy nie mogli przyjąć.
Przyjęli na przykład poetykę Jiřiego Kolařa – odrzucenie bombastycznej retoryki, powszedniość itp., ale nie byli w stanie pojąć istoty wewnętrznej wolności człowieka, czyli tego, co
w gruncie rzeczy jest najważniejsze. Dlatego blokowali wydawanie książek, które do tego
sedna zmierzały, choć cenzura prawdopodobnie by je przepuściła. Trzeba jasno powiedzieć,
że nie był to raj dla wszystkich, lecz jedynie dla wybranych. Nie chcę tu wymieniać żadnych
nazwisk, zresztą wielu z tych ludzi jest dziś moimi przyjaciółmi, ale po prostu wtedy nie zrobili jeszcze ostatecznego kroku. Dopiero po 1970 roku zrozumieli, że prawdziwa wolność
istnieje wtedy, gdy człowiek nie walczy o utrzymanie się w nurcie oficjalnego życia, gdy pisze, co chce i nie przejmuje się, czy to wyjdzie, czy nie. Jeśli zaś zastanawia się, czy by się
nie dało tego jednak wydać oficjalnie, musi sam siebie cenzurować, co prowadzi do śmierci
Poezji. Część moich przyjaciół w latach 1970–72 stanęła przed koniecznością takiego wyboru: albo utożsamić się z reżimem a wtedy przyjmuję całe świństwo i wszystkie kłamstwa, albo
powiem „nie” i nareszcie się uwolnię. Dlatego właśnie w latach 70-tych powstało u nas tyle
znaczących dzieł, bo ludzie, którzy wcześniej nie odważyli się napisać wszystkiego, teraz
przestali się bać.
A.J. – Dzięki zasłudze wydawnictwa „Kwadrat” i innych samizdatowych oficyn w Czechosłowacji dzieła te mogły dotrzeć do czytelników. Ściślej mówiąc nie były to już tylko autorskie maszynopisy w wąskim kręgu przyjaciół, ale można było powiedzieć, że wydano
książkę. Jak słyszałem te pierwotne egzemplarze były potem przepisywane i w ten sposób
krąg czytelników znacznie się rozszerzał. Czy mógłby Pan opowiedzieć o pracy kierowanego
przez siebie wydawnictwa „Kwadrat”? Jaki był nakład poszczególnych książek?
J.V. – Chciałbym zacząć od tego, że samizdat w Czechach istniał już w latach 50-tych, ale
miał bardzo ograniczony zasięg. Pamiętam, że już wtedy czytałem książki Škvoreckiego, które drukiem ukazały się dopiero w ostatnich latach na emigracji; również znakomite rzeczy
Hrabala, które powstały w tamtym okresie. Grupa surrealistyczna wydawała nawet pismo czy
też rodzaj almanachu – o ile pamiętam nazywało się to „Zvěrokruh”. Wszystko to jednak było
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bardzo słabo rozpowszechnione, bo w latach 50-tych groziły za to straszne kary. Na przykład
Jiři Kolař miał szczęście, że dostał tylko rok za udostępnienie komuś do przeczytania swojego
wiersza. Wyrok był niski, bo zdarzyło się to już po śmierci Stalina, ale wielu poetów wcześniej skazanych odsiedziało kilka, a nawet kilkanaście lat: Palivec, Zahradniček i inni.
Jak więc Pan widzi my w latach 70-tych nawiązaliśmy już do pewnej tradycji samizdatu.
Zaczęli to ludzie z kręgu zlikwidowanego pisma „Literárni noviny”. Pierwsze tomy, jakie
ukazały się w wydawnictwie „Skobel” (Edice „Petlice”), to książki przygotowywane wcześniej dla oficyn państwowych, które jednak w nowej sytuacji nie mogły już zostać opublikowane. Wydawnictwa bowiem po roku 1970 zerwały umowy i rękopisy pozostały u autorów.
Wtedy wielu z nich zrobiło ten ważny krok, o którym wspomniałem przed chwilą – zdecydowali, że nie będą czekać i nie będą zmieniać rękopisu po to, by mógł się ukazać. W ten oto
sposób zaczęły wychodzić pierwsze tomy „Skobla”. Po pewnym czasie ukazały się tam
książki pisane już z myślą o opublikowaniu ich w niezależnym obiegu.
„Skobel” miał jednak pewną wadę, ograniczony był bowiem tylko do jednego kręgu znajomych – kręgu byłych „Literárnich novin”. A przecież istniały też inne grupy: katolicy, surrealiści, resztki „Grupy 42” itp., które z tamtym pismem miały niewiele wspólnego. Prócz
tego trzeba otwarcie powiedzieć, że z obydwu stron występowały pewne uprzedzenia wynikające m.in. z wzajemnej nieznajomości. Na przykład grupa „Skobla” w ogóle nie znała pisarzy katolickich czy ogólniej metafizycznych, więc kiedy ja u siebie kogoś opublikowałem,
przyszedł do mnie Vaculik i mówi: „Słuchaj, to jest świetne! Pewnie to jakiś młody chłopak,
co?”. Nie mógł uwierzyć, kiedy mu odpowiedziałem, że to autor sporo starszy od niego.
Z drugiej zaś strony byli ludzie, którzy mówili: „Ja tym komunistom nie dam mojej książki!”.
No i dlatego właśnie założyłem wydawnictwo „Kwadrat”, które miało kilka celów. Pierwszy z nich był bardzo prosty: pokazać władzom od kultury, a również policji, że takich zorganizowanych grup jest więcej. Poza tym chciałem tam publikować rzeczy, na które było mało
miejsca w „Skoblu” np. poezję, eseje czy sztuki teatralne. Wszystko to stanowiło margines
zainteresowań „Skobla”, natomiast wcale nie publikowano tam przekładów, a przecież ja
wiedziałem, co wcześniej dla naszej kultury znaczyły przekłady i stwierdziłem, że tak być nie
może. Ponadto przyjaciele ze „Skobla” czasem organizacyjnie czy redakcyjnie nie dawali
sobie z niektórymi rzeczami rady. Kiedy np. dostali monografię Kafki, Dostojewskiego czy
Egona Hostovskiego, to powinien ją redagować człowiek, który się nieźle zna na krytyce literackiej, oni zaś takiego nie mieli. Dlatego ja się zająłem tymi książkami i wydałem je w
swoim „Kwadracie”
Wreszcie istniały też względy estetyczne (w potocznym tego słowa znaczeniu). Otóż nie
chciałem mieć takiego samego formatu jak „Skobel” (połowa kartki maszynopisu), bo to się i
źle czyta, i przede wszystkim – źle pisze. Obcinałem więc normalne kartki i nadawałem im
kształt kwadratu. Stąd też wzięła się nazwa wydawnictwa. Na takim formacie szczególnie
dobrze pisało się wiersze, bo w „Skoblu” trzeba było łamać wersy i nie wyglądało to ładnie.
Zapomniałbym o jeszcze jednym zadaniu „Kwadratu”, ale też i innych wydawnictw, zadaniu, które nazwałbym ochronnym. Powiem to panu na przykładzie. Kiedy w 1952 roku
aresztowano Jiřiego Kolařa, skonfiskowano mu naturalnie wszystkie rękopisy. Rzeczy, które
nie zostały wcześniej opublikowane zachowały się tylko dzięki temu, że Kolař pożyczał kopie
przyjaciołom, a oni nie oddali mu ich na czas. Ja też uświadomiłem sobie, że jedyny ratunek
przed policją, to udostępnienie maszynopisów wydawnictwom, bo kiedy będzie istniało więcej egzemplarzy, nie ma szans na ich całkowite wychwycenie.
Ponadto wiedziałem, że istnieje bardzo ciekawa korespondencja ludzi mających krytyczny
stosunek do reżimu – takich wybitnych pisarzy jak Holan, Halaš czy Zahradniček i obawiałem się, że te materiały znikną gdzieś w sejfach, pod kluczem – w jakimś muzeum literatury
czy wręcz na policji. Dlatego też starałem się wypożyczać te rzeczy na kilka dni, przepisywać
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je i publikować. Naturalnie nie groziło tym materiałom zniszczenie, ale ich zatajenie zubożyłoby pamięć narodu, pokazują one bowiem, że życie lat 50-tych czy 60-tych wyglądało inaczej, niż głosi wersja oficjalna. A jestem przekonany, że kształtowanie pamięci narodu to jedna z podstawowych funkcji literatury.
A.J. – Czy całym wydawnictwem zajmował się Pan sam?
J.V. – Właściwie przeważającą ilość rzeczy robiłem sam, ale miałem też współpracowników, których tu z oczywistych względów nie będę wymieniać. Miałem również mecenasów,
którzy wspomagali moja firmę finansowo, bo przecież to wszystko kosztuje. Np. bardzo mi
pomógł Jiři Kolař, od którego dostałem pieniądze „na rozruch” całego przedsięwzięcia.
A.J. – Wróćmy jeszcze do wysokości nakładu poszczególnych książek.
J.V. – Sprawa jest bardzo prosta – egzemplarzy było tyle, ile kopii weszło na 1 raz do maszyny; tzn. 10–12, czasem 15 – jeśli była maszyna elektryczna i dobra przebitka. Potem to się
oprawiało czasem nawet bardzo elegancko: w płótno, skórę i książka była gotowa.
Naturalnie w rzeczywistości nakład był niepomiernie wyższy, bo ludzie to sobie przepisywali, nad tym już jednak nie mieliśmy kontroli, ponieważ naszym celem było jedynie dostarczenie materiału do czytania lub do przepisywania. Wiem na przykład, tomik Seiferta „Parasol z Piccadilly”, który wyszedł u mnie w „Kwadracie” kopiowano potem na powielaczach w
Czechosłowackiej Agencji prasowej (ČKT) i to nawet dwukolorowo: tekst był fioletowoniebieski, a tytuły – czerwonawe. Potem przyniesiono to autorowi do podpisu.
Albo do mnie kiedyś przyszło dwóch młodych chłopców z prośbą, żebym podpisał im
kartę tytułową mojej książki. Mogli to naturalnie być prowokatorzy, ale przecież nie można
popadać w przesadę, więc im podpisałem prosząc, żeby przysłali mi 1 egzemplarz. I rzeczywiście po kilku dniach znalazłem w skrzynce pocztowej oprawiony tomik moich wierszy.
Przyznam się, że byłem wzruszony, bo kiedy jacyś młodzi ludzie przepisują moją poezję, to
znaczy, że nie pisałem tego na próżno. To ważne doświadczenie.
A.J. – Czy mogę te przykłady opublikować?
J.V. – Naturalnie.
A.J. – Chciałbym teraz spytać, co Pan myśli na temat przyszłości niezależnych wydawnictw w Czechosłowacji i gdzie indziej?
J.V. – Zaskoczę pana, ale uważam, że forma samizdatu czy małej poligrafii jest pewnym
wzorem dla świata zachodniego, gdzie wydawcy niechętnie publikują trudniejszą literaturę.
Można więc ją wydawać prostymi metodami i książki te zapewne niewiele się będą różniły od
wydawanych np. w Polsce.
Myślę, że łączy się to z tym, co napisał Havel o paralelnej kulturze i paralelnym świecie.
Mówi on tam, że być może jest to ogólnoświatowy problem i że byłoby dobrze, gdyby obok
oficjalnego świata – zbiurokratyzowanego, zmechanizowanego i skomercjalizowanego – powstał świat paralelny, rządzący się innymi prawami. Może w przyszłości ten paralelny świat
byłby w stanie przeniknąć do oficjalnego, przerosnąć go i nauczyć patrzenia na rzeczy z innej
strony. I ja sądzę, że najprędzej mogłoby się tak stać z kulturą, bo paralelna ekonomika często
prowadzi do czarnego rynku, natomiast paralelna kultura skupia wokół siebie ludzi prawdziwie się nią interesujących. Nie chcę przez to powiedzieć, że to ludzie lepsi, bo to wcale nie
ma być nic elitarnego; można mieć jedynie nadzieję, że w takiej społeczności powstałoby coś
nowego. Przecież w latach 20-tych i 30-tych awangarda też znajdowała się na marginesie
kultury, różna awangarda – i prawicowa, i lewicowa – a dopiero potem została wchłonięta i
stworzono nowy „margines kultury”. Baudelaire w latach 50-tych ubiegłego wieku był marginesowym autorem, a dziś znajdzie go pan we wszystkich podręcznikach literatury. Mam
nadzieję, że to samo stanie się z tym najlepszym, co dziś powstaje w niezależnym obiegu i że
kiedyś stanie się to sztuką „oficjalną”.
A.J. – Ile tytułów ukazało się w wydawnictwie „Kwadrat”?
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J.V. – Około 120. Muszę tu jeszcze dodać, że w „Kwadracie” publikowałem tylko to, co
się nazywa literaturą piękną, a nie literaturą polityczną. Tę wprawdzie też wydawałem, ponieważ zwracali się do mnie ludzie, którzy sami nie potrafili tego zrobić, ale nie ukazywało
się to w ramach firmy „Kwadrat”. Musiałbym bowiem stworzyć osobną serię polityczną, a nie
bardzo miałem na to czas; ponadto zaś zwiększyłoby to jeszcze moje kłopoty z policją, których i tak miałem dosyć.
Z tych 120 tytułów ponad jedną trzecią stanowiły przekłady. Wymienię tu choćby moje
tłumaczenia listów Baudelaire’a (ponad tysiąc stron maszynopisu) czy poezji Michaux. Ponadto wydawaliśmy eseje Pierre Emanuela, eseje Hannah Arendt.
A.J. – Czy w „Kwadracie” wyszły może jakieś „polonica”?
J.V. – Tak, opublikowałem przygotowaną przez mego przyjaciela – polonistę miniantologię polskiej poezji pt. „Pięciu polskich poetów”. Było tam po kilka wierszy Wiktora
Woroszylskiego, Ryszarda Krynickiego, Jerzego Fickowskiego, Stanisława Barańczaka i Jerzego Narbutta.
A.J. – Która książka sprawiła Panu jako wydawcy najwięcej kłopotów?
J.V. – Najwięcej kłopotów sprawiały książki, które wymagały niemal naukowej czy „półnaukowej” pracy. Dam panu przykład. Grupa wydająca dzieła zebrane Jana Patočki nie dysponowała kompletem jego tekstów, więc ja – przy drugim wydaniu – wyszukałem jeszcze
esej o „Dzikich palmach” Faulknera (przygotowany przez Patočkę dla radia), studium o przekładach literatury filozoficznej (dla wewnątrzzwiązkowego pisma literackiego) i w ten sposób
teksty te udało się uratować. Wydałem następnie wszystkie eseje Patočki w trzech tomach: o
literaturze i języku, estetyce oraz o muzyce i plastyce.
Podobnie było z Masarykiem, dostałem bowiem od Patočki fotokopie listów Masaryka o
literaturze, więc mogłem później wydać dwa tomy jego pism, wzbogacone wobec pierwszego
wydania.
A.J. – Wspomniał Pan o kłopotach z policją. Czy dlatego podjął Pan decyzję o emigracji?
J.V. – Kiedy aresztowano Havla i kilku innych pozbywając się w ten sposób „pierwszego
garnituru”, przyszła kolej na następnych, wśród których znalazłem się i ja. Nastąpił okres
nieustannych przeszukiwań: rano, wieczorem, w soboty, w niedziele, przed południem, po
południu, w Pradze, na prowincji itd. Zrozumiałem, że zdecydowali się albo posadzić mnie do
więzienia, albo zmusić do emigracji. Potem okazało się, że np. Jiři Lederer wybrał więzienie,
mimo to później i tak musiał wyjechać. Miałem więc alternatywę: więzienie plus emigracja
albo tylko emigracja. Wybrałem to drugie.
Prócz tego był jeszcze jeden osobisty powód. Otóż obydwoje moich dzieci mieszka na Zachodzie i nie widziałem ich już od 12 lat. Policja też o tym wiedziała i zaproponowała mi pomoc w „połączeniu rodziny”.
W ten oto sposób znalazłem się we Francji, którą wybrałem, bo znam francuski, a poza
tym trochę dla tego kraju zrobiłem.
A.J. – Od jak dawna jest Pan tutaj?
J.V. – 13 lutego 1981, w piątek, wyjechaliśmy z Czechosłowacji, a od 14 lutego mieszkamy w Paryżu.
A.J. – Jest więc Pan we Francji prawie 4 lata. Można spytać jak się Pan tutaj czuje?
J.V. – Wie Pan, absolutnie nie odczuwam żadnej nostalgii. Jedynie może trochę brakuje mi
obcowania z przyrodą, bo w Czechach mieliśmy mały domek letniskowy, w którym spędzaliśmy sporo czasu. Paryż zaś jest ogromnym miastem i nawet podmiejskie lasy nie są normalnymi lasami. W sumie to jednak sprawa nieistotna. Znacznie gorsza jest świadomość, że ludzie Zachodu, pozbawieni naszych doświadczeń, nie potrafią nas zrozumieć, co jest dość niebezpieczne nie dla nas, ale właśnie dla nich. Vaculik gdzieś złośliwie pisze: „Was to dopiero
czeka”. Czasami człowieka ogarnia zwątpienie, bo nie jest w stanie otworzyć im oczu i sprawić, by zaprzestali powierzchownych i całkowicie mechanicznych porównań. Mówi się tu np.
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o utracie narodowej tożsamości, bo za dużo wyświetla się filmów amerykańskich. Ale przecież tu nikomu nie zabiera się pamięci historycznej. Zresztą panu nie muszę mówić, że nasza
tożsamość narodowa jest zagrożona w sensie dosłownym. Oni natomiast nie rozumieją, że
tutaj jest to jedynie kwestia lenistwa czy też mody. A moda jak wiadomo często się zmienia.
Raz się nosi dżinsy, a innym razem chusty palestyńskie. Dla nich jest to zupełnie wszystko
jedno. Zachód po prostu nie uświadamia sobie właściwych proporcji – kwestię zakresu wolności w Polsce czy Czechach traktują tak samo jak swobody w jakimś kraju afrykańskim,
choćby tam w ogóle nie istniał jeszcze problem wolności osobistej, bo snem jest tylko np.
wolność szczepowa czy klanowa.
Krótko mówiąc wydaje mi się, że Zachód ucieka przed realną rzeczywistością. Tutejsi intelektualiści najpierw byli zapatrzeni w Związek Radziecki, potem w Chiny, Albanię, Jugosławię, teraz w Nikaraguę – zawsze jednak są to naiwne iluzje. Oni po prostu boją się stanąć
twarzą w twarz z własnym sumieniem.
A.J. – Wróćmy jeszcze na koniec do spraw czeskich. Co Pan sądzi o aktualnym stanie
kultury czechosłowackiej? Rozmawialiśmy tu bowiem o niezależnym ruchu wydawniczym w
Czechosłowacji, ponadto na Zachodzie wydaje się sporo książek w oficynach emigracyjnych,
ale przecież najwięcej książek czeskich i słowackich wychodzi w kraju w wydawnictwach
państwowych. Chciałbym więc zadać Panu prowokacyjne pytanie: czy te trzy nurty to jeszcze
jest jedna literatura?
J.V. – Oczywiście, że jedna! Proszę pana, dla normalnego czytelnika nie ma w tym żadnej
różnicy – on po prostu chce czytać. Wspominana przeze mnie książka Seiferta „Parasol z Piccadilly” wyszła najpierw pewnie w kilku tysiącach egzemplarzy przepisywanych na maszynie, a dopiero później reżim zdecydował się ją wydać, ale w ocenzurowanej wersji, więc co
bardziej skrupulatni czytelnicy natychmiast te brakujące dwa wiersze uzupełnili. To zresztą
bardzo zabawna historia, więc pozwoli pan, że zrobię małą dygresję. Jest w tym tomiku piękny wiersz o śmierci, który kończy się słowami: „Lecz jednak lękam się jutra”. I właśnie ten
wiersz został ocenzurowany, bo reżim uznał go za aluzyjny!
Wracając jednak do pańskiego pytania, to czytelnik przede wszystkim chce książkę mieć –
niezależnie, gdzie została wydana.
Całkowicie zgadzam się z opinią Havla z książki „Sześć uwag o kulturze”, że nie wolno
nam podkreślać różnicy między kulturą oficjalną a nieoficjalną, że ważne jest, aby ta nieoficjalna wdarła się do oficjalnej, która przecież ma znacznie lepsze możliwości techniczne. Tak
się zresztą od czasu do czasu dzieje. Na przykład książki Hrabala w całości wychodzą na Zachodzie albo krążą w maszynopisach, natomiast wydawnictwa państwowe publikują ich
ocenzurowane wersje. Ale nawet jeśli czytelnik ma dostęp tylko do tych ostatnich, to i tak
mimo cenzury znajdzie w nich to, co u Hrabala najważniejsze: brak respektu dla biurokratycznego świata, podziw i miłość wobec życia. Cenzura oczywiście zuboży te książki o interesujące detale polityczne czy historyczne, ale przecież nie zmieni ich sensu. Nigdy nie znajdzie pan u Hrabala hymnów pochwalnych na cześć władzy.
Podobnie wygląda sprawa z Seifertem. Na Zachodzie jego wspomnienia wyszły w całości,
a wydanie krajowe zostało ocenzurowane i brak w nim kilku rozdziałów. Cenzura zresztą w
tym przypadku dotyczyła nie tylko spraw politycznych, ale tzw. „obyczajowych”. Uznano na
przykład, że kiedy Seifert wspomina jak po raz pierwszy zobaczył nagą dziewczynę (czy nawet tylko półnagą), to jest to pasaż obsceniczny, który należy ocenzurować. Czy to nie zabawne? Przecież coś takiego spotkało każdego dorastającego chłopca i każdą dziewczynę.
Jeszcze jeden przykład – Šotola. Jego książki wychodziły najpierw w „Skoblu”, a potem
ukazały się oficjalnie (np. „Kurczak z rożna”). I gdzie to zaklasyfikować? Czy to oficjalne
czy nieoficjalne?
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Wie pan, policję najbardziej denerwowało, kiedy mówiłem im: „Pogadajmy sobie o tym za
10 lat i zobaczymy, ile rzeczy nieoficjalnych stanie się oficjalnymi”. Tego bardzo nie lubili
słuchać, bo wiedzieli, że mam rację i że już kilka razy tak się stało.
Krótko mówiąc, uważam, że różnica jest tu wyłącznie techniczna. Niedawno w intelektualnych kręgach czeskiej emigracji zainicjowano dyskusję na temat sensu kultury niezależnej
(u nas przyjął się raczej termin „paralelna kultura”). Dyskusja osiągnęła niemal metafizyczny
poziom, ale zapomniano, że to jest właśnie kwestia techniczna; dla mnie bowiem termin ten
oznacza to wszystko, co nie może przedostać się przez cenzorskie sito oficjalnych massmediów. To jest definicja paralelnej kultury.
Dam panu jeszcze jeden przykład. Powieść Hrabala „Obsługiwałem króla angielskiego”,
która wcześniej ukazała się w „Skoblu”, nagle wydana została w całości jako dodatek do muzycznego pisma „Jazz Petit” i znów pytanie, gdzie to zaliczyć: do nurtu oficjalnego czy nieoficjalnego? Ja nie wiem i moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia, bo najważniejsze, że
czytelnicy dostali książkę do rąk.
Oczywiście trzeba być obiektywnym i powiedzieć, że w kulturze nieoficjalnej również jest
wiele rzeczy niedobrych czy niewystarczająco dobrych; wiele niedokończonych czy niedopracowanych do tego stopnia, że należałoby je uznać za brudnopis, nad którym trzeba jeszcze
popracować. Czasem jednak decydowały o tym tzw. względy obiektywne, bo jeśli miałem
maszynistkę, to książka wychodziła w ciągu tygodnia, podczas gdy w normalnym wydawnictwie proces ten trwa rok, dwa i autor ma jeszcze czas na poprawki.
A.J. – Pozwoli Pan, że jeszcze wrócę do tej „technicznej” definicji paralelnej kultury. Nie
jest to więc, jeśli dobrze rozumiem, termin wartościujący?
J.V. – Naturalnie, że nie. Wie pan, czasem dobry młody poeta może ulec zewnętrznym naciskom i zmarnować własny talent. Ale bywają przypadki odwrotne. Zdarza się bowiem, że i
oficjalny poeta, od którego nie oczekiwałby pan nic szczególnego, nagle napisze wspaniałą
rzecz. Dam tutaj przykład poety, którego lubię, choć nie zawsze potrafił się odpowiednio
znaleźć (zarówno pod względem artystycznym, jak i moralnym) – Viléma Závady. W 1969
roku opublikował on tomik „Na progu”. Znaczy to, na progu tego, co nas czeka i są to najmocniejsze wiersze o naszej okupacji po sierpniu 1968. Pozwolę tu sobie niedokładnie zacytować jeden z nich: „Przyszli do mego domu, zajęli wszystkie pokoje i wygnali mnie do piwnicy, a teraz jeszcze chcą, żebym śpiewał, żebym tańczył”. Kiedy książka wyszła, o dziwo
została oficjalnie pochwalona, a Závada otrzymał za nią nagrodę państwową. W ten sposób
jednak stała się natychmiast podejrzana dla czytelników, no bo któż by czytał dzieła oficjalnie
nagradzane.
Wie pan, naprawdę nie wiadomo, kto nas może zaskoczyć. Wprawdzie z naszym związkiem pisarzy było zupełnie inaczej niż ze słowackim. Tam przeważająca ilość pisarzy została,
a wyrzucono zaledwie garstkę. U nas było odwrotnie i właściwie poza jakimiś młodymi
ludźmi, nie ma tam nikogo zdolnego i utalentowanego. Ale może właśnie któryś z tych młodszych kolegów napisze coś wielkiego? Przecież w latach 50-tych nikt nie podejrzewał, że
istnieje tak wspaniały epicki talent jak Hrabal. Po prostu do 1963 roku nikt go nie znał. I teraz
też gorąco bym pragnął, aby w oficjalnej literaturze znów znalazł się pisarz takiego formatu.
A.J. – Wspomniał Pan o „szarej strefie”, która w czasach trudnych dla kultury pełni szalenie istotną rolę. Już zupełnie na koniec chciałbym spytać, czy obecnie w Czechach też istnieje
taka strefa i co Pan o niej sądzi?
J.V. – Oczywiście, że istnieje. Trudno mi powiedzieć, jak to wygląda w literaturze, ale
wiem, że taką rolę pełnią np. teatry małych form. Wystawia się tam m.in. Hrabala i według
tego co słyszałem, jest to bardzo ciekawe, żywe, a najważniejsze, że chodzi tam ogromnie
dużo młodzieży. Teatrzyki te balansują na cienkiej linie między tym co wolno, a tym, co zakazane, to zaś jak wiadomo bardzo pociąga młodzież. No a kiedy represje są zbyt wielkie,
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teatrzyk się rozpada, ale po pewnym czasie powstaje gdzieś indziej – pod inną nazwą i w innej konstelacji.
Sądzę, że podobną rolę odgrywa jazz i muzyka młodzieżowa. A w ogóle w muzyce jest
znacznie więcej swobody, bo przecież trudno określić, co kompozytor miał na myśli pisząc
np. „Kwartet”. Wprawdzie i niektórzy muzycy mieli kłopoty, bo słowami wyrazili to, co myślą, lecz większość porządnych i zdolnych ludzi może pracować.
To samo z malarstwem. Dziś widziałem katalog z wystawy w zamku Hluboka i muszę
powiedzieć, że był on niezwykle obiektywny.
Sądzę, że ta „szara strefa” jest czymś w rodzaju zacieru dla całej naszej kultury. Pamiętając
o doświadczeniach lat 50-tych mam nadzieję, że właśnie z tej strefy wyłonią się ludzie mający
istotnie coś ważnego do powiedzenia.
A.J. – Życzę więc, aby był Pan dobrym prorokiem i dziękuję za rozmowę.
Styczeń 1985
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P.S.
Drogi Andrzeju,

Sevres21.01.85

Przed chwilą dzwonił pan do mnie i pytał, jak widzę tradycję współczesnej literatury czeskiej. Siadam więc natychmiast do maszyny, aby o tym nie zapomnieć – mam już bowiem
trochę dziurawą głowę i przez którąś z tych dziur mogłoby mi uciec pańskie pytanie.
Przede wszystkim trzeba rozróżnić fakt, że Czechy politycznie i prawnie należały do cesarstwa Austro-Węgierskiego, więc oficjalnym językiem urzędów i szkół, zwłaszcza wyższych (do pewnego okresu) był język niemiecki, od tego, że kultura czeska należała do sfery
wpływów dawnego cesarstwa rzymskiego i jego uniwersalistycznej kultury wyrażanej przede
wszystkim w języku łacińskim, ale też francuskim. Czeski król Karol I był cesarzem rzymskim, władał więc w mowie i piśmie łaciną (napisał po łacinie swój życiorys), językiem francuskim (wychowany został na dworze francuskim), językiem czeskim (jego matka pochodziła
z dynastii Przemyślidów) i naturalnie niemieckim (Praga była wtedy właściwie stolicą cesarstwa i ponoć to właśnie kanceliści z praskiego dworu stworzyli podwaliny nowoczesnego
niemieckiego języka literackiego). Założony przez Karola uniwersytet w Pradze dzięki temu
podzielony został na kilka „narodowych” części. Zresztą Karol znał również język włoski, bo
mieszkał dłuższy czas w Italii i był w korespondencyjnym kontakcie (po łacinie) z Petrarką,
który podziwiał łacinę czeskich uczonych...
Takiego dziedzictwa nie można przecież od razu zapomnieć. Zresztą prof. Václav Černy w
czasie ostatniej wojny napisał właśnie na ten temat książkę pt. „Staroczeska liryka miłosna”,
gdzie wykazuje bliskie pokrewieństwo starej liryki czeskiej z francuską i włoską poezją
dworską. Zabawne, że w czasie wojny to podkreślenie naszych związków z Zachodem miało
silny akcent polityczny, a dziś jest praktycznie tak samo...
Ale zacząłem chyba zbyt daleko. Dla dzisiejszej poezji i prozy czeskiej z pewnością ważniejsze jest to, co działo się w minionym stuleciu. A charakterystyczne, że jedną z pierwszych
naszych książek w XIX wieku w dziedzinie przekładu jest wspaniałe, rytmiczne tłumaczenie
„Atali” Chateaubrianda dokonane w 1805 roku przez Jungmana (zaledwie chyba w 3-4 lata
po opublikowaniu oryginału), później zaś jego wierszowany przekład „Raju utraconego”
Miltona z 1811 roku. Jungman był też pierwszym, który próbował stworzyć czeski sonet.
Oczywiście tłumaczył również „Hermana i Dorotę” Goethego, ale później, dopiero w 1841
roku. Wykształceni Czesi tamtego okresu władali przeważnie (prócz niemieckiego) kilkoma
językami zachodnimi, np. pierwszym drukowanym tekstem historyka F. Palackiego był przekład „Ossiana” (!). M.Z. Polák napisał jeden z pierwszych nowoczesnych czeskich opisów
podróży, a była to podróż do Włoch (1820-22).
Teraz trochę o wpływach. „Córka sławy” Kollara jest bez wątpienia inspirowana przez
Dantego i Petrarkę, ale również przez Byrona. Čelakovsky tłumaczył i parafrazował słowiańską poezję ludową, w jego pięknej balladzie „Toman i rusałka” widać m.in. wpływy G. Bürgera, ale tłumaczył też W. Scotta – jego powieść poetycką „Pani jeziora”, jak również „De
civitate Dei” Św. Augustyna. Mácha zaczynał pisać po niemiecku („Versushe des Ignaz Macha”), jego filozofia nosi piętno filozofii niemieckiej (Kant, Fichte), lecz w twórczości poetyckiej widać zarówno wpływ Schillera, jak też Byrona i Mickiewicza; po prostu był to poeta
i czytał innych poetów, jak każdy.
Zdecydowanie jednak w tym okresie artystyczne wpływy niemieckie nie były dominujące;
język niemiecki był często jedynie pośrednikiem, np. ówcześni czescy poeci i ludzie teatru
poznali najpierw Szekspira właśnie z niemieckich przekładów. Z tego punktu widzenia charakterystyczny jest tu przypadek przyjaciela Máchy (późniejszego „zdrajcy narodu”) – K.
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Sabiny. W „Zwięzłej historii literatury czeskiej” A. Nováka czytamy: „W całym szeregu
wierszy, wśród których są również liczne przekłady (np. „Melodie irlandzkie” T. Moora) prezentuje się Sabina jako pierwszy czeski poeta kosmopolityczny; już w 1836 roku zachwycał
się nie tylko Byronem i Moorem, lecz także V. Hugo i Lamartinem, a znał też Berangera i
Shelly’a”.
U Boženy Němcovej stereotypowo podkreśla się wpływ G. Sand, choć Němcová nie znała
francuskiego, za to np. K. Světla władała tym językiem i z pewnością czerpała inspiracje
również z tamtej literatury.
Trzeba by naturalnie całych studiów, żeby prześledzić, co wtedy tłumaczono i jak tłumacze
byli zorientowani. Przypomnę więc tylko, że w latach 1855-72 powstał przekład dużej części
dramatycznego dorobku Szekspira. Wkrótce potem J. Sládek dokonał nowych tłumaczeń i od
tego czasu powstało w Czechach chyba pięć kompletnych przekładów dramatów Szekspira.
W latach 60-tych naszego wieku właśnie tłumaczenia tego autora dokonane przez Z. Urbánka
wywarły ogromny wpływ na rozwój naszej literatury i stały się nawet przedmiotem wielkiej
polityczno-kulturalnej dyskusji. Na marginesie dodam tutaj, że „Sonety” Szekspira w moim
przekładzie, wobec braku nowej liryki intymnej stały się w latach 50-tych i 60-tych bestsellerem, a ich ogólny nakład przekroczył 250 tys. egzemplarzy (!).
Jednym z głównych propagatorów współczesnej i klasycznej poezji francuskiej i włoskiej
był w XIX wieku poeta Jaroslav Vrchlický – autor nie tylko o imponującym dorobku poetyckim i dramatycznym, lecz również twórca ogromnej ilości przekładów. Przetłumaczył on całego Dantego („Boską komedię”, „Życie nowe”, „Wiersze”), „Orlanda Szalonego” Ariosta,
„Jerozolimę wyzwoloną” i „Lirykę” Tasso, ale także Leopardiego, Carducciego, Foscolo (i
oczywiście Petrarkę, o którym niemal zapomniałem). Z francuskiego tłumaczył przede
wszystkim V. Hugo, lecz był też autorem fascynującej, 500-stronicowej antologii współczesnej poezji francuskiej, w której znaleźli się już Baudelaire, Verlaine i Rimbaud (z dorobku
Baudelaire’a wydał zresztą osobny wybór) – a wszystko to w latach 90-tych ubiegłego stulecia! Vrchlický przekładał również literaturę angielską („Kruka” Poe’go, „Źdźbła trawy”
Whitmanna, dalej Byrona, Shelley’a) i naturalnie – niemiecką („Fausta” Schillera itd.), a
wreszcie – „Dziady” Mickiewicza.
Wspominam o tym wszystkim dlatego, że właśnie w przypadku tego poety zachodnie inspiracje napływały do Czech tak szerokim nurtem (dzięki oryginalnej twórczości Vrchlickiego, jak też dzięki jego przekładom), że wyraźnie wpłynęły na dalszy rozwój naszej literatury.
Można z całą pewnością stwierdzić, że przygotował on grunt współczesnym poetom: odwoływał się do niego w pięknej przedmowie do „Drzewa życia” František Halas, odwoływał się
do niego również Seifert (np. w przygotowanej przez siebie w 1955 roku antologii poezji Vrchlickiego, którą w zmienionej formie wydał potem w 1961 roku). Pod względem objętości
antologia współczesnej poezji francuskiej przygotowana przez Vrchlickiego w 1893 roku do
dziś jest największym wydawnictwem tego typu. Późniejsza, słynna do dziś antologia Čapka,
która miała tak ogromny wpływ na poetystów i surrealistów lat 20-tych i 30-tych, nawiązywała właśnie do antologii Vrchlickiego. Zresztą i antologia Čapka, przygotowywana w czasie
I wojny światowej wspólnie z V. Dykiem i H. Jelinkiem, oprócz znaczenia literackiego miała
też polityczne: w czasie wojny miała manifestować czeską przynależność do Zachodu, który
właśnie walczył z Austro-Węgrami. V. Dyk pracował nad swymi przekładami w wiedeńskim
więzieniu, bo jeśli się nie mylę, skazano go na karę śmierci i dopiero później ułaskawiono...
Powojenny poetyzm i późniejszy surrealizm z jednej strony odwoływały się programowo
do współczesnej literatury francuskiej, z drugiej zaś – do nowej twórczości proletariackiej,
futuryzmu, konstruktywizmu, itp. kierunków sztuki radzieckiej. Ta druga tradycja jest jednak
trochę przesadzona, wyrozumowana: wiadomo np., że poetyzm miał dość fałszywe iluzje co
do „nowej kultury radzieckiej”, bo coś takiego nie istniało, a jeśli już, to tworzyli ją artyści i
szkoły z okresu przedrewolucyjnego...
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Mój obraz jest oczywiście celowo jednostronny, bo ledwie wspominam o żywiole niemieckim. W rzeczywistości był on zapewne ważny (np. wpływ Heinego na Jana Nerudę, choć
właściwie Heine też był bardziej „kosmopolitą” niż Niemcem). Zresztą rola praskich Niemców w literaturze jest powszechnie znana: weźmy choćby Rilkego, którego tłumaczyli Zahradniček, Holan oraz Renc i u nich wszystkich widać jego wpływy. Dla Halasa wielkie znaczenie miała niewątpliwie twórczość G. Trakla, tłumaczonego przez B. Reynka i chyba również przez Zahradnička. Ci i inni poeci niemieccy (Kafka), ale i angielscy (T.S. Eliott, Whitman, Lee Masters, Sandburg) znani byli już w czasach międzywojennych, lecz ich decydujący
wpływ na czeską poezję ujawnił się przede wszystkim po II wojnie światowej – np. w twórczości Kolařa, Zábrany i innych. Wtedy też można mówić o wpływie Włochów; w moich
przekładach wydano Ungerettiego i Montale. Obaj w tych czasach werbalnej inflacji i pustej
retoryki ówczesnej poezji oficjalnej wnieśli ożywczy powiew.
To wszystko, co tu piszę, stanowi tylko ogólną informację i w dodatku niekompletną (brak
choćby np. wpływu Rosjan, zwłaszcza Pasternaka na Horę i innych). Jak w rzeczywistości
rozwijała się literatura, jest sprawą zbyt skomplikowaną i delikatną, często podporządkowaną
różnym zbiegom okoliczności, które pomagają narodzić się temu, co w poecie czy całej poezji
już od dawna czekało na impuls. Ten impuls wcale nie musiał posiadać wielkiej siły, często
starczyła tzw. siła wyzwalająca, jak by powiedzieli fizycy, czy też – zdaniem chemików –
odrobina katalizatora. Oczywiście żaden poeta, nawet ten początkujący, nie wybiera przypadkiem swych nauczycieli czy wzorów. Ale o tym pan z pewnością wie.
Jeszcze może parę słów o Tomaszu Mannie. W latach 30-tych szereg niemieckich intelektualistów schroniło się najpierw w demokratycznej i gościnnej Czechosłowacji, zwłaszcza
dlatego, że prezydentem był wtedy tak wykształcony człowiek, filozof i miłośnik literatury
jak T.G. Masaryk. Stało się więc, że i Tomasz Mann przybył do Czech i został obywatelem
czechosłowackim, ponieważ pewna mała gmina nadała mu swe honorowe obywatelstwo.
Niestety, jak wie pan z historii, ten azyl trwał dość krótko.
Drogi Andrzeju, napisałem sporo, ale i tak, nawet w przybliżeniu, to nie jest wszystko.
Gdybym miał mówić o sobie, muszę się przyznać, że prócz czeskich autorów zaczynałem od
lektur Rilkego i Petrarki, że wkrótce – jeszcze w szkole – dołączyli do nich Hesse, niemal
cały Przybyszewski (po niemiecku akurat był w szkolnej bibliotece), ale też Francuzi: Baudelaire, Verlaine. Rimbaudovi poświęciłem rok studiów, przez kilka lat tłumaczyłem „Sonety” Szekspira, nad Dantem pracowałem z dziesięć lat. Wszyscy oni – ci starzy i ci młodzi –
pomagali mi zrozumieć choć trochę to, co jest stale (na szczęście) niezrozumiałe i co nazywamy poezją, a co w istocie jest tylko inną formą tego samego zdumienia, z którego rodzi się
i filozofia: jak to się dzieje, że jesteśmy i że w ogóle coś jest, i dlaczego, po co to istnieje. I
czemu nieraz jest to takie straszne, ale często też tak zachwycająco piękne.
Pański
Jan Vladislav
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Słowniczek ważniejszych postaci historycznych, wydarzeń oraz czasopism wymienionych
w rozmowach

„Albatros” - praskie wydawnictwo specjalizujące się w literaturze dla dzieci i młodzieży. Zastąpiło w 1969 roku Państwowe Wydawnictwo Książek dla Dzieci (SNDK).
„Arkýř” - istniejące od 1980 roku w Monachium czeskie wydawnictwo emigracyjne, specjalizujące się w książkach eseistycznych oraz w trudnych, przeznaczonych dla koneserów pozycjach z czeskiej literatury pięknej. Wydawca - Karel Jadrný.
Bednář Kamil (1912-1972) - przedstawiciel poetyckiej generacji debiutującej w latach 40tych, autor manifestu programowego „Słowa do młodych” (1940), gdzie zaprezentował
koncepcje „nagiego człowieka” i „wiecznej ludzkości”. Od wierszy spirytualistycznych
przeszedł później do analiz psychologicznych, np. „Czego nie zmył deszcz” (1967). Przekładał też z angielskiego. W 1972 roku poparł nowoutworzony Związek Pisarzy Czeskich.
Bĕlohradský Václav (ur. 1944) - autor prac naukowych z historii filozofii i estetyki. W 1968 r.
został asystentem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1970 r.
wyemigrował do Włoch, gdzie pracuje obecnie w Instytucie Filozoficznym w Genui. Z
ważniejszych prac: „Il Mondo della vita: un problem politico” (Milano 1981).
Benda Václav (ur. 1946) - filozof, prozaik i eseista katolicki publikujący w obiegu niezależnym (np. nowela „Czarna dziewczyna”). Jeden z pierwszych rzeczników Karty 77. W
1979 roku skazany na 4 lata więzienia za działalność antypaństwową.
Beneš Eduard (1884-1948) - czeski socjolog i działacz polityczny. Jeden z najbliższych
współpracowników T.G. Masaryka, współtwórca niepodległej Czechosłowacji. W latach
1918-35 minister spraw zagranicznych, a w latach 1935-38 i 1940-48 - prezydent Czechosłowacji.
Bernáškowá Alena (ur. 1920) - pisarka i dziennikarka, autorka reportaży. Nagroda państwowa
w 1951 roku.
Biebl Konstantin (1898-1951) - współtwórca czeskiego poetyzmu i surrealizmu (np. w tomikach „Nowy Ikar” 1929 i „Niebo, piekło, raj” 1930). Od 1922 roku był członkiem KPCz i
lewicowym publicystą. Po II wojnie światowej na długo zamilkł, a potem stał się tarczą
krytyki marksistowskiej za swą sensualistyczną poezję. W 1951 roku opublikował tomik
„Bez obaw”, który całkowicie popierał ówczesną politykę kulturalną, lecz mimo to nie odzyskał łask krytyki, co doprowadziło go do samobójstwa. Jak na ironię w rok po śmierci
otrzymał nagrodę państwową za całokształt twórczości. W Polsce ukazał się m.in. „Nowy
Ikar i inne wiersze” (Kraków 1984).
Bil’ak Vasil (ur. ) - działacz partyjny. Przed wojną działacz komunistycznych związków zawodowych, w czasie okupacji - uczestnik ruchu oporu. Od 1945 r. - członek KPCz, od
1955 r. członek władz KP Słowacji (1968 - I sekretarz KC KPS), od 1968 r. - członek Prezydium i Sekretariatu KC KPCz.
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Blatný Ivan (ur. 1919) - poeta egzystencjalny, który debiutował w latach 40-tych (m.in. „Pani
Jutrzenka”). Po 1948 nie powrócił ze stypendium Syndykatu Pisarzy Czeskich w Anglii,
gdzie osiadł na stałe i gdzie mieszka do dziś. W latach 50-tych współpracował z czeską
„Wolną Europą”. Od końca lat 50-tych znaczną część życia spędza w instytutach psychiatrycznych. Jego wiersze sporadycznie publikowano w emigracyjnych antologiach i dopiero
w 1979 roku wydano w Kanadzie nowy tomik Blatnego - „Stare adresy”.
Bonn Hanuš (1913-1941) - czeski poeta i tłumacz, zginął w Mauthausen. Przed śmiercią opublikował tylko jeden tomik - „Tyle krain”, zawierający lirykę pełną smutku i przygnębienia.
Brabenec Vratislav (ur. 1943) - saksofonista i autor tekstów grupy rockowej „Plastic People
of the Universe”, autor sztuk teatralnych wystawianych przez niezależne zespoły. Sygnatariusz Karty 77, prześladowany, w 1982 roku wyemigrował do Austrii.
Březovský Bohuslav (1912-76) - powieściopisarz znany dzięki antyschematycznej prozie
„Ludzie w maju” (1954), a zwłaszcza dzięki pokoleniowej autoanalizie w książce „Wieczni kochankowie” (1965, Katowice 7974). Napisał szereg scenariuszy filmowych. Za ironiczną powieść o czeskim hochsztaplerze „Czysta dusza” (1971, Warszawa 1975) był ostro
atakowany przez „nowy” Związek Pisarzy, do którego nie wstąpił.
Brousek Antonin (ur. 1941) - twórca liryki refleksyjnej, np. w tomikach „Wody podziemne”
(1963) i „Niecierpliwość” (1965). W latach 60-tych był redaktorem różnych czasopism literackich oraz tłumaczył z rosyjskiego (Puszkin) i niemieckiego (Hölderlin). Od 1969 roku
mieszka w Berlinie Zachodnim, gdzie prócz poezji (m.in. tomik „Kontrabanda”, 1975)
zajmuje się także krytyką literacką.
Brzobohatý Radoslav (ur. 1932) - aktor filmowy i teatralny. Od 1967 roku jest członkiem
zespołu „Teatru na Vinohradach”. Ogromną popularność zdobył dzięki tytułowej roli w
telewizyjnej inscenizacji „F.L. Veka”.
Burian Emanuel František (1904-1959) w kompozytor, muzyk, aktor i reżyser. Założył w
Pradze awangardowy teatr „D-34”; europejską sławę zdobyła też jego recytatorskomuzyczna grupa „Voiceband”. Po powrocie z obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie
w 1945 roku próbował połączyć eksperymenty z lat 30-tych z socrealizmem, a także tradycję dramatu ludowego z nowoczesnymi środkami wyrazu.
Burian Vlasta (1881-1962) - aktor teatralny i filmowy nazywany „królem czeskich komików”. Przed I wojną występował w wielu kabaretach, a w latach 20-tych założył własny
teatr. Jego ekscentryczna gra i komizm słowny znalazły najpełniejszy wyraz w filmach (w
latach 1930-42), z których wiele zdobyło popularność również zagranicą (np. „C.K. Marszałek polny”). Burian współpracował też z polskimi komikami, m.in. z A. Dymszą. Po
1948 roku niesłusznie więziony za rzekomą kolaborację z Niemcami; pod koniec lat 50tych sporadycznie występował na estradzie.
Čapek Karel (1890-1938) – światowej sławy powieściopisarz i dramaturg, znany zwłaszcza z
dzieł ukazujących tragedię techniki współczesnej cywilizacji w prozie „Fabryka absolutu”
(1922, Katowice 1979) i „Krakatit” (1921, Warszawa 1960) a także ostrzegających przed
rodzącym się faszyzmem, np. w powieści „Inwazja jaszczurów” (1936, Poznań 1949, Warszawa 1956) czy dramatach „Biała zaraza” (1937, Warszawa 1956) i „Matka” (1938, j.w.).
Wywarł ogromny wpływ na czeskie życie literackie jako dziennikarz, tłumacz nowoczesnej poezji francuskiej, autor dzienników z podróży, a także publicysta polityczny (np.
„Rozmowy z T.G. Masarykiem”, 1928-35 oraz „Milczenie z T.G. Masarykiem”, 1935).
Čapek przyczynił się też do rozwoju współczesnej literatury dla dzieci (np. „Dziewięć bajek”, 1932). Za swój filozoficzny pragmatyzm oraz demokratyczne ideały był wielokrotnie
atakowany przez reakcję – najpierw w 1938 roku, a potem w latach 50-tych, kiedy jego
dzieła znalazły się w Czechosłowacji na indeksie.
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Čelakovský František Ladislav (1799-1852) – wszechstronny twórca i badacz czeskiego odrodzenia narodowego, poeta i zbieracz folkloru narodów słowiańskich. W latach 30-tych
XIX wieku był redaktorem praskich czasopism, a w latach 40-tych – profesorem slawistyki
na uniwersytecie we Wrocławiu. Zasłynął jako twórca „Ech” i parafraz bylin „Echa pieśni
ruskich”, 1829; „Echa pieśni czeskich”, 1839). Rozwinął poetycką balladę romantyczną,
np. „Toman i rusałka”.
Čep Jan (1902-1974) – autor psychologicznych opowiadań (np. „Dziurawy płaszcz”, 1934) i
powieści o tematyce wiejskiej („Granice cienia”, 1935). Z powodu swych katolickich
przekonań wyrażanych m.in. w publicystyce musiał po 1948 roku opuścić kraj. Od 1954
roku przebywał w Monachium, gdzie aż do emerytury pracował w Radiu Wolna Europa.
Później mieszkał we Francji, a jego książki ukazywały się wyłącznie w oficynach emigracyjnych. Jest tak do dziś.
Černý Václav (ur. 1905) – historyk i krytyk literacki, autor prac z dziedziny literatur porównawczych. Jako profesor Uniwersytetu Masaryka w Brnie stworzył pod koniec lat 30-tych
teoretyczną koncepcję sztuki jako duchowej walki jednostek. W latach 1945-51 pracował
na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Karola, skąd został usunięty, by na krótko powrócić dopiero w roku 1968 (do 1970 r.). W latach 70-tych był wielokrotnie obiektem ataków prasowych i różnego rodzaju szykan. W latach 1938-42 oraz 1945-48 redagował założony przez siebie „Miesięcznik krytyczny”. Jest doctorem honoris causa wielu uczelni zagranicznych. Tłumaczył też z francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.
Z ważniejszych prac wymieńmy „Studia i eseje o współczesnej literaturze światowej”
(1969), „O charakterze naszej kultury” (1975) oraz „Płacz korony czeskiej” (1977). Jego
prace ukazują się obecnie tylko w obiegu niezależnym i na emigracji.
„Československý spisovatel” – praskie wydawnictwo literackie, podległe Związkowi Pisarzy
Czeskich.
Chalupecký Jindřich (ur. 1910) – czołowy krytyk literacki i artystyczny lat 40-tych, kierownik
programowy wielu galerii, wydawca licznych katalogów, eseista. Od 1965 roku jest członkiem „Association internationale des critiques d’art”. Był liderem grupy artystycznej
„Skupina 42” (1942-48). Tłumaczył z francuskiego i angielskiego (np. Eliota). Opracował
spuściznę literacką czeskich poetów międzywojennych, m.in. Halasa. Jest autorem szeregu
monografii (np. Marcela Duchampa) oraz wielu esejów literackich (znanych u nas z „Literatury na świecie”). W kraju obecnie nie publikowany.
Chelčický Petr (1390-1460) – myśliciel epoki husyckiej, krytyk ruchu rewolucyjnego i reformator religijny. W najważniejszych traktatach alegorycznych „Postylla” (1435) i „Sieć
wiary” (1440-43) widzi prawdziwość wiary chrześcijańskiej w ideałach odrodzenia moralnego i likwidacji podziałów stanowych. Jako biedny południowo-czeski ziemianin był samoukiem, lecz zainspirował powstanie w II połowie XV wieku religijnej organizacji „Jednota bracka” (zwanej „braćmi czeskimi”).
„Činoherni Klub” – eksperymentalny teatr w Pradze, który największe sukcesy (także zagranicą) odnosił w latach 60-tych, kiedy jego dyrektorem i reżyserem był Jaroslav Vostrý. Z
teatrem współpracowało wtedy troje młodych dramatopisarzy: Alena Vostrá, Pavel Landovský i Ladislav Smoček. „Činoherni Klub” istnieje do dziś, lecz w zmienionej obsadzie i
na znacznie słabszym poziomie.
Deml Jakub (1878-1961) – poeta obdarzony niezwykłą wyobraźnią poruszający głębią wiary
katolickiej w liryce („Notantur lumina”, 1907) albo w opowiadaniach i surrealistycznych
zapiskach („Zamek śmierci”, 1912 czy „Taniec śmierci”, 1914). Jest autorem dwóch dzieł
wyjątkowych w czeskiej literaturze: przejmującej powieści „Zapomniane światło” (1934)
oraz 26-ciu tomów „Śladów” (1917-41), będących rodzajem dziennika poetyckiego.
Wkrótce po ukończeniu seminarium duchownego i po wyświęceniu Deml popada w konflikt z władzami kościelnymi i jego prawa do wykonywania posługi kapłańskiej zostają
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znacznie ograniczone. Po 1945 roku szykanowany przez nowe władze komunistyczne.
Umiera osamotniony i zapomniany, choć w okresie międzywojennym był czołową postacią życia literackiego. Kilka jego prac ukazało się w drugiej połowie lat 60-tych, część krąży w obiegu niezależnym, lecz znaczna większość nie była nigdy wznawiana lub pozostaje
w rękopisach. Dotyczy to również przekładów Demla z łaciny, niemieckiego i flamandzkiego oraz jego prac edytorskich.
„Divadlo” – miesięcznik teatralno-literacki istniejący od 1950 roku, odpowiednik naszego
„Dialogu”, lecz na wyższym poziomie edytorskim. W latach 60-tych drukując przekłady
wybitnych sztuk europejskich oraz najlepsze współczesne utwory krajowe, pismo w
znacznym stopniu przyczyniło się do ogromnego rozwoju teatru czeskiego. Zlikwidowane
na początku lat 70-tych.
Drtina Prokop (1900-1980) – polityk, działacz partii socjalistycznej. Od 1936 r. – osobisty
sekretarz prezydenta Benesa, 1939-45 – na emigracji w Londynie, 1945-48 – minister
sprawiedliwości. Po 1948 roku więziony. Autor wspomnień i pamiętników.
Dubček Alexander (ur. 1921) – działacz partyjny i państwowy. Członek KP Słowacji od 1939
r., uczestnik ruchu oporu. W latach 1963-68 – I sekretarz KC KPCz, w 1970 roku – usunięty z partii. Obecnie mieszka w Bratysławie.
Durych Jaroslav (1886-1962) – piewca czeskiego baroku, autor liryki refleksyjnej i publicysta
o orientacji katolickiej. W jego dziełach znajdują odbicie doświadczenia lekarza wojskowego z I wojny światowej oraz koncepcja historii tworzonej przez silne jednostki, np. w
tryptyku nowelistycznym „Requiem” (1927-30, Warszawa 1958) albo w esejach „Czeskość w Europie” (1936). W 1938 roku ostro atakował K. Čapka. Obecnie w kraju nie wydawany.
Dvořák Antonin (1841–1904) – kompozytor, przedstawiciel czeskiej szkoły narodowej. Koncertował jako skrzypek i organista, a w latach 90-tych został profesorem praskiego konserwatorium i dyrektorem Instytutu Muzycznego w Nowym Jorku. Twórczo wykorzystywał folklor europejski, murzyński i indiański, co znalazło odbicie w symfoniach (np. „Z
Nowego Świata”) oraz utworach kameralnych, oratoriach i operach (np. „Diabeł i kaczka”,
1899; „Rusałka”, 1901).
Dvořak Ladislav (1920-1983) – poeta i prozaik katolicki, który bliżej dał się poznać dopiero
w latach 60-tych, kiedy pracował jako redaktor praskich wydawnictw. Był również autorem dowcipnych książek dla dzieci. Po podpisaniu Karty 77 aż do śmierci pracował jako
robotnik (podobnie jak wcześniej w latach 50-tych).
Dvorský Stanislav (ur. 1940) – w latach 60-tych był współzałożycielem zespołów jazzu tradycyjnego w Pradze. Jako poeta i prozaik należał do Grupy Surrealistycznej. Jest autorem
kilku tomików (m.in. „Spadające mosty”, 1961) oraz prac teoretycznych, lecz żadna jego
książka nie mogła się ukazać oficjalnie.
Dyk Victor (1877-1931) - wszechstronny pisarz, dziennikarz i polityk orientacji narodowodemokratycznej. Najważniejsze jego wiersze powstały na przełomie stuleci, gdy Dyk należał do pokolenia anarchistycznych burzycieli (np. „A porta inferi”, 1897). Był autorem
wielu satyr antymieszczańskich. Jako dramaturg pisał w duchu neoromantycznym i był
piewcą rycerskiej donkichoterii, np. „Zmądrzenie Don Kichota” (1913). W latach 20-tych
aż do śmierci piastował godność senatora.
Effenberger Vratislav (ur. 1923) – poeta, prozaik, teoretyk sztuki awangardowej, rzecznik
Grupy Surrealistycznej i wydawca antologii (np. „La Civilisation surrealiste”, Paryż 1976).
Jako pracownik Instytutu Filozofii Czechosłowackiej Akademii Nauk w latach 1968-70
próbował w sposób twórczy nawiązywać do tradycji czeskiej sztuki lat 20-tych i 30-tych,
np. w tomie „Walka o sens nowoczesnej twórczości” (1969). W latach 50-tych i 70-tych
pracował jako robotnik, obecnie na rencie inwalidzkiej. Nie publikowany w kraju.
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Eisner Pavel (1889-1958) – czesko-niemiecki pisarz i tłumacz, znawca literatury niemieckiej,
autor esejów o literaturze, muzyce i języku.
Erben Karel Jaromir (1811-1870) – romantyczny twórca ballad rekonstruujących mity ludowe
oraz ukazujących wyższy porządek moralny (np. w tomiku „Wiązanka”, 1853). Jako sekretarz Muzeum Czeskiego w Pradze zbierał dzieła folklaru słowiańskiego oraz publikował staroczeskie zabytki literackie (np. pisma Jana Husa). Twórczość Erbena, a zwłaszcza
jego wynalazczość językowa i dramatyczna wyobraźnia, wywarły wpływ na całą czeską
literaturę XIX i XX wieku.
Fikar Ladislay (1920-1975) – refleksyjny poeta (np. tomik „Samotni”, 1945), tłumacz poezji i
sztuk teatralnych rosyjskich, niemieckich i francuskich. W latach 60-tych pełnił funkcję
głównego dramaturga Filmu Czeskiego, przyczyniając się do jego rozwoju. W 1968 roku
przez krótki czas był dyrektorem wydawnictwa Československý spisovatel.
Fischer Otokar (1883-1938) – znakomity germanista, który przyswoił czeskiej kulturze (dzięki przekładom i studiom historycznym) dzieła Goethego, Heinego i Schillera. Jako profesor Uniwersytetu Karola (od 1909 r.) przyczynił się do rozwoju filozofii. W latach 1935-38
był dyrektorem Teatru Narodowego w Pradze, który pod jego wpływem przyjął orientację
ekspresjonistyczną, a później psychologiczno-realistyczną. W swoich dramatach zajmował
się konfliktem silnych jednostek (np. „Przemyślidzi”, 1918) albo przeciwstawieniem ideału i rzeczywistości. Podobnie było w jego liryce refleksyjnej, np. w tomiku „Krzak gorejący” (1918).
Fleischmann Ivo (ur. 1921) – poeta i publicysta z pokolenia, które po lutym 1948 roku przyłączyło się do realizmu socjalistycznego. Pracował w służbie dyplomatycznej, np. w Paryżu i zajmował się przekładami poezji francuskiej. W latach 60-tych zwrócił się ku poezji
analitycznej. W 1970 roku wyemigrował do Francji.
Florian Miroslav (ur. 1931) – poeta sensualistyczny. Na przełomie lat 50-tych i 60-tych jeden
z przedstawicieli tzw. „poezji dnia codziennego” (np. w tomikach „Dom otwarty”, 1957
albo „Cichą pocztą”, 1965). W latach 70-tych jeden z czołowych „normalizatorów” i działaczy nowego Związku Pisarzy, nagrodzony tytułem Artysty Narodowego.
Forman Miloš (ur. 1932) – światowej sławy czeski reżyser filmowy, absolwent praskiej
szkoły filmowej. Debiutował na początku lat 60-tych i był jednym z głównych przedstawicieli „czeskiej nowej fali”. Do najbardziej znanych jego filmów z tego okresu należą
„Czarny Piotruś” (1963), „Miłość blondynki” (1965) i „Pali się, moja panno” (1967). Po
1968 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie nakręcił wiele wybitnych dzieł,
m.in. „Odlot”, „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Hair” czy ostatnio – „Amadeusz”.
Fučik Bedřich (1900-84) – historyk i krytyk literacki, wydawca, tłumacz. W latach 30-tych i
40-tych był dyrektorem kilku wydawnictw, po 1948 r. – korektorem tamże. W 1951 roku
skazany na 15 lat za „szpiegostwo na rzecz Watykanu”, w 1960 r. amnestionowany, w
1967 – zrehabilitowany. Przygotował i komentował szereg wyborów z dzieł pisarzy czeskich, głównie katolickich (np. Čepa, Demla, Zahradička) oraz obcych. Tłumaczył z niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego. Większość jego prac historyczno-literackich i eseistycznych pozostaje w rękopisie, niektóre wydano na emigracji (np. „Siedem rozmyślań”,
1981) lub w obiegu niezależnym („Powieszony arlekin”, 1979).
Fuks Ladislav (ur. 1923) – czołowy współczesny prozaik czeski. Jego debiut – powieść poświęcona losom Żydów w czasie II wojny światowej „Pan Teodor Mundstock” (1963,
Warszawa 1966) – cieszył się powodzeniem na całym świecie. Szereg jego książek – mimo nacisków „normalizatorskiej” krytyki literackiej po 1968 roku – nadal inspiruje czeskich i zagranicznych filmowców i autorów teatralnych, np. groteskowy obraz czeskiej egzystencji „Palacz zwłok” (1967, Kraków 1979) albo „Myszy Natalii Mooshaper” (1970).
Ostatnie jego powieści odznaczają się niestety bardzo nierównym poziomem.
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Gott Karel (ur. 1939) – popularny piosenkarz czechosłowacki. Debiutował w 1959 roku; w
latach 60-tych związany z praskimi teatrzykami małych form. Po 1968 roku na krótko opuścił kraj. Nagrał wiele płyt w kraju i zagranicą – zwłaszcza w RFN i Austrii, gdzie cieszy
się dużym powodzeniem.
Gottlieb František (1902-74) – poeta i prozaik, uczeń O. Fischera. Autor powieści psychologicznych oraz monografii wielkich malarzy (np. „Droga do mistrzów”, 1958).
Grosman Ladislav (1921-81) – prozaik, scenarzysta, kronikarz losu Żydów w czasie II wojny
światowej (m.in. powieść „Sklep przy głównej ulicy”, 1965, wg której nakręcono film
znany również w Polsce, z Idą Kamińską w roli głównej i reżyserii spółki Kadar i Klos). W
czasie wojny w obozach koncentracyjnych, później pracował jako redaktor w wydawnictwach, a od 1965 r. – jako scenarzysta wytwórni Barrandov. Po 1968 r. wyemigrował do
Izraela, gdzie aż do śmierci wykładał literaturę czeską na uniwersytecie w Tel Awiwie.
Niektóre jego książki wydano później na emigracji (np. powieść „Głową w mur”, 1976).
Grossman Jan (ur. 1925) – teatrolog i reżyser teatralny, jeden z twórców „nowej fali teatralnej” lat 60-tych, np. jako organizator teatru „Laterna Magica” czy kierownik artystyczny
„Divadla Na zábradli” (1962-68), które utorowało drogę teatrowi absurdu (np. Havel, Vyskočil). Po wieloletniej przerwie pozwolono mu powrócić do zawodu i obecnie jest reżyserem w Teatrze J. Wolkera. Tłumaczy z angielskiego i niemieckiego.
„Grupa 42” („Skupina 42”) – grupa plastyków wystawiających swe prace wspólnie od 1942
roku. Współpracowali z nią teoretycy J. Chalupecký i J. Kotalik oraz poeci J. Kolař, J.
Kainar i inni. Łączyła ich fascynacja miastem i nowoczesną cywilizacją. Grupa istniała do
1948 roku.
Grupa Surrealistyczna („Surrealisticka Skupina”) – grupa artystyczna założona w 1934 r.
przez V. Nezvala i K. Biebla, wystąpiła z manifestem w antologii „Surrealizm w Czechosłowacji” (autorem manifestu był teoretyk K. Teige). Nawiązywała zarówno do poezji
francuskiej (Breton), jak i do czeskiego poetyzmu, szukając jednocześnie własnych środków do wyrażania stanów podświadomości (tekst automatyczny, rysunek, notatka). Z powodu wewnętrznych konfliktów grupa rozpadła się w 1938 roku. lecz twórczość jej członków – poetów, prozaików i plastyków – np. J. Štyrskiego, Toyen i innych zainspirowała
następców. W latach 50-tych grupa została reaktywowana „w podziemiu”, a od połowy lat
60-tych mogła znów publicznie zaprezentować się w kraju i zagranicą (Effenberger, Chalupecký i inni).
Gwardia Hlinkowska – paramilitarna organizacja faszystowska założona pod koniec lat 30tych przez Andreja Hlinkę. W tzw. Państwie Słowackim (1939-1944) pełniła funkcję policyjnego dozoru życia społecznego i organizatora akcji antypartyzanckich.
Halas František (1901-49) – czołowy czeski poeta okresu międzywojennego, poszukiwacz
nowych form języka poetyckiego i wiersza, np. w tomikach „Sepie” (1927) czy „Kogut
płoszy śmierć” (1930), liryk łączący awangardowość ze społecznym zaangażowaniem.
Związany z lewicą, a pod koniec lat 30-tych – z frontem antyfaszystowskim np. tomik
„Kształt nadziei” (1938). Korzystał z tradycji narodowej i ludowej, np. w lirycznej prozie
eksperymentalnej „Ja tam powrócę” (1945). Obrazy subiektywnych dramatów oraz krytyczny stosunek autora do polityki Czechosłowacji po 1945 r. (np. w wydanym pośmiertnie zbiorze „I co?”, 1957) sprawiły, że wierszy Halasa przez wiele lat nie publikowano.
Hálek Vitězslav (1835-1874) – poeta miłosnej harmonii, np. w książce „Pieśni wieczorne”
(1859), autor wierszowanych ballad społecznych („Bajki z naszej wioski”, 1874) i opowiadań wczesnego realizmu. Był organizatorem życia kulturalnego Pragi w 50-tych – 70tych latach XIX wieku, redaktorem znaczących czasopism „Lumir” i „Zlatá Praha”. Publikował tez artykuły i eseje polityczno-literackie np. „Szukam Gogola” (1872).
Hanč Jan (1916-63) – sportowiec i trener, który poświęcił większą część życia lekkoatletyce,
ale jednocześnie autor refleksyjnej liryki i niezwykle interesujących dzienników. Tłuma-
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czył też z niemieckiego. Był i jest nadal całkowicie ignorowany przez wydawnictwa państwowe, a jego prace ukazały się w obiegu niezależnym i na emigracji.
Hašek Jaroslav (1883-1923) – znany na całym świecie autor „Przygód dobrego wojaka
Szwejka” (1920-23, w Polsce wiele wydań). W swoich artykułach publicystycznych, wielu
opowiadaniach i satyrach, a także poprzez stworzenie mistyfikatorskiej „Partii Umiarkowanego Postępu w Granicach Prawa” – wyśmiewał i krytykował Monarchię AustroWęgierską w jej schyłkowym okresie. Jego kluczowe dzieło powstało w wyniku doświadczeń z I wojny światowej, w której Hašek uczestniczył jako żołnierz Legionu Czechosłowackiego w Rosji, a potem przez krótki czas – komisarz Armii Czerwonej. Po powrocie do
kraju atakowany ze wszystkich stron wycofał się z życia publicznego i ostatnie lata spędził
w Českiej Lipnicy.
Hauková Jiřina (ur. 1919) – poetka związana z Grupą 42 (wraz z mężem, J. Chalupeckým),
tłumaczka literatury anglo-amerykańskiej. Kobieca uczuciowość znalazła wyraz w jej poetyckich refleksjach nad ludzkim losem (np. „Podział czasu”, 1967). Twórczość z lat 70tych pozostaje w rękopisie.
Havel Václav (ur. 1936) – czołowy dramaturg i eseista czeski (także europejski), autor groteskowych sztuk ukazujących alienację człowieka w zbiurokratyzowanych ustrojach (np.
„Garden party”, 1963; „Powiadomienie”, 1965) oraz znanych również w Polsce jednoaktówek mówiących o dylematach życia dysydenckiego – „Audiencja” (1975), „Wernisaż”
(1975) i „protest” (1976). Jest też autorem esejów polityczno-społecznych (m.in. „Siła bezsilnych”). W 1968 roku pełnił funkcję prezesa Koła Niezależnych Pisarzy, po 1970 r. cała
jego twórczość znalazła się na indeksie. Jako jeden z pierwszych rzeczników i czołowy
działacz Karty 77 był wielokrotnie więziony. Jest laureatem licznych nagród zagranicznych, m.in. Austriackiej Nagrody Państwowej (1969) czy Nagrody im. Erazma z Rotterdamu (1986).
Havliček-Borovský Karel (1821-56) – twórca czeskiej satyry politycznej, którą tworzył na
wygnaniu w Brixen ośmieszając różne formy absolutyzmu (np. „Elegie tyrolskie”, 1852).
Jeden z twórców współczesnego dziennikarstwa czeskiego, broniącego ideałów narodowych i demokratycznych (np. Pismo „Slovan”).
Havliček Zbyněk (1922-69) – współtwórca Grupy Surrealistycznej w latach 40-tych, teoretyk
zajmujący się psychoanalizą w sztuce współczesnej (np. antologia „Psychoanaliza w dyskusji”, 1969). Teksty poetyckie o tematyce egzystencjalnej krążą w obiegu niezależnym.
Hejda Zbynèk (ur. 1930) – eseista i poeta, wykorzystujący w swej twórczości własne doświadczenia historyka, redaktora i księgarza z okresu lat 50-tych. Tłumacz poezji angielskiej i niemieckiej, Sygnatariusz Karty 77. Od 1970 roku na indeksie, publikuje w obiegu
niezależnym.
Hendrych Jiři (1913-79) – działacz partyjny, uczestnik ruchu oporu w czasie II wojny. Od
1934 – członek KPCz, w latach 1946-71 – członek KC KPCz, w latach 1965-68 – przewodniczący komisji ideologicznej KC KPCz.
„Heydrichiada” – fala niemieckich akcji represyjnych przeprowadzonych w 1942 roku w odwet za zabicie zastępcy protektora Czech i Moraw – Reinharda Heydricha. Zamachu dokonała grupa czeskich komandosów – oficerów armii brytyjskiej.
Hlaváček Karel (1874-1898) – dekadencki poeta i grafik, wyrażający w swej „fin de siecle’owej” poezji uczucia rezygnacji i daremności, lecz także buntu (np. tomik „Mściwa
kantylena”, 1898). Potrafił połączyć sugestywną muzyczność wiersza z symbolicznym
skrótem. Współpracował z pismem „Moderni revue”. Proletariackie pochodzenie i cygański styl życia sprawiły, że zmarł przedwcześnie w nędzy i osamotnieniu.
Holan Vladimir (1905-80) – poeta zajmujący jedno z czołowych miejsc w czeskiej poezji XX
wieku, twórca wierszy o przenikliwej wyobraźni analitycznej (np. tomik „Powiew”, 1932
albo refleksyjna „Noc z Hamletem”, 1969). Dramat ludzkiego istnienia w zmieniających
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się epokach ukazuje epicki cykl „Zdarzenia” (1963). Tłumaczył Rilkego, Rimbauda, Lermontowa, Baudelaira, Słowackiego, Mickiewicza i innych. W latach 40-tych wycofał się z
życia publicznego, a od 1949 roku przez całe lata 50-te nie opuszczał swojego mieszkania.
Ponownie zaczął publikować po 1963 roku, a w 1968 roku otrzymał tytuł artysty narodowego. Po 1970 roku był wielokrotnie obiektem ataków „krytyki literackiej”, a jego książek
prawie nie publikowano. Twórczość z ostatnich lat pozostaje w rękopisie lub krąży w
obiegu niezależnym. Holan jest laureatem wielu zagranicznych nagród literackich, m.in.
Grand Prix International de Poesie (1974).
Holub Miroslav (ur. 1923) – autor intelektualnej poezji lat 60-tych i 70-tych, wydawanej w
kraju i zagranicą (np. „Tak zwane serce”, 1963, „Notes of a Clay Pigeon”, Londyn 1977).
Jako prozaik wykorzystuje w swej twórczości doświadczenia z wielu podróży zagranicznych, które odbywał jako naukowiec-immunolog, pracownik Instytutu Biologii Czechosłowackiej Akademii Nauk. Jest również autorem prac naukowych i popularnonaukowych. Tłumaczy z angielskiego i polskiego. W 1973 roku opublikował samokrytykę,
lecz i tak do 1979 roku nie mógł brać udziału w oficjalnym życiu literackim.
Hora Hosef (1891-1945) – refleksyjny poeta okresu międzywojennego, który od symbolizmu,
poprzez „poezję proletariacką” lat 20-tych doszedł w latach 30-tych do poezji subiektywno-filozoficznej. Jego tomiki, np. „Dzień pracujący”, (1920) czy „Machowskie wariacje”,
(1936), wywarły duży wpływ na współczesną poezję czeską. Związany początkowo z ruchem komunistycznym, po 1929 roku wystąpił z partii. Działał również jako teoretyk literatury, publicysta oraz tłumacz z niemieckiego (Goethe, Nietzshe) i rosyjskiego (Pasternak, Błok). Od 1934 roku był prezesem Gminy Pisarzy Czechosłowackich.
Hoňec Jaromir (ur. 1921) – poeta i autor tekstów łączących współczesną wyobraźnię z zainteresowaniami jazzowymi. W swej poezji korzystał z doświadczeń wojennych i obserwacji
poczynionych w zawodzie dziennikarza (np. „Gniew trawy”, 1956). Od końca lat 50-tych
redagował almanach „Jazz a tanečni hudba”. W latach 70-tych objęty ścisłym zakazem publikowania i jego ostatnie tomiki krążą tylko w obiegu niezależnym. W 1980 roku sądzony
za „działalność antypaństwową”.
„Host do domu” – brnieński miesięcznik literacki ukazujący się w latach 1963-70 (tytuł pochodzi od nazwy jednego z tomików J. Wolkera). Pismo skupiło wokół siebie czołowych
autorów i plastyków lat 60-tych. W 1970 roku zlikwidowane z powodu pluralizmu światopoglądowego i otwarcia na najnowsze prądy sztuki współczesnej w świecie.
Hostovský Egon (1908-73) – jeden z głównych reprezentantów czeskiej prozy psychologicznej lat 30-tych (np. Zgubiony cień”, 1932), a w latach 40-tych prozy o tematyce egzystencjalnej (”Siedem razy w roli głównej”, 1946, „Cudzoziemiec poszukuje mieszkania”,
1947). Ukoronowaniem jego twórczości jest powieść „Spisek powszechny” (1969), napisana w wersji czeskiej i angielskiej i ukazująca pokoleniowe doświadczenia inteligencji w
Europie Środkowej i Ameryce (gdzie autor osiadł na stałe po opuszczeniu kraju w 1949
roku). W latach 30-tych Hostovský pracował w różnych wydawnictwach, a w latach 193749 – w służbie dyplomatycznej. Kilka jego książek opublikowano w kraju w latach 196869, lecz dziś znów należy do „wielkich nieobecnych” czeskiej literatury XX wieku.
Hrabal Bohumil (ur. 1914) – jeden z najlepszych czeskich prozaików w literaturze powojennej, autor groteskowych opowiadań z tzw. „marginesu społecznego” lub „śmietnika historii”. W jego prozie lat 60-tych występują elementy czarnego humoru, wolnych skojarzeń
oraz improwizowanej narracji (np. „Perły na dnie”, 1963, „Pociągi pod specjalnym nadzorem”, 1965). W latach 70-tych poświęca się większym formom o tematyce autobiograficzno-wspomnieniowej („Postrzyżyny”, 1976; „Święto przebiśniegu”, 1977). Wiele jego tekstów literackich zostało sfilmowanych i zaadaptowanych dla teatru (m.in. słynne „Pociągi...” w reż. Jiřiego Menzla). Po 1970 r. Hrabal nie wstąpił do nowego Związku Pisarzy i
znalazł się na indeksie. W 1975 roku dokonał „samokrytyki” i mógł powrócić do oficjal-
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nego życia literackiego. Jednak wiele tekstów Hrabala nie zostało dotąd wydanych przez
państwowe oficyny i krąży wyłącznie w niezależnym obiegu lub doczekało się edycji zagranicznych (np. wiersze z okresu współpracy Hrabala z Grupą Surrealistyczną albo powieści „Zbyt głośna samotność”, 1976 – znana z polskich wydań niezależnych w 1978 i
1983 r. – oraz „Obsługiwałem angielskiego króla”, 1975 i inne).
Hrubin František (1910-71) – twórca poezji, która do literatury lat 30-tych wniosła syntezę
sensualizmu i spirytualizmu (np. tomik „Piękna z ubóstwa”, 1935). Po 1945 roku zajął się
poezją problemów cywilizacyjnych i dramatów egzystencjalnych (np. „Romanca na trąbkę”, 1962). Taka tematyka dominowała również w jego prozie i sztukach teatralnych. W
latach 50-tych był autorem znakomitej literatury dla dzieci. Tłumaczył z francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego.
„Index” – istniejące od 1971 roku w Kolonii czeskie wydawnictwo emigracyjne kierowane
przez dr. Adolfa Müllera.
Jakobson Roman Osipowicz (1886-1982) – słynny lingwista i semiotyk rosyjskiego pochodzenia, który po przyjeździe do Pragi w latach 20-tych z misją dyplomatyczna współpracował ze strukturalistami Praskiego Koła Lingwistycznego. Od 1937 roku był profesorem
filologii rosyjskiej na uniwersytecie w Brnie. Po opuszczeniu Czechosłowacji w 1939 roku
osiadł na stałe w USA, gdzie był wykładowcą slawistyki na wielu uniwersytetach oraz publikował prace z zakresu średniowiecznej i współczesnej literatury narodów słowiańskich.
Z ważniejszych jego prac wymieńmy choćby „Fundamentals of language” The Hague
1956).
Jakubisko Juraj (ur. 1938) – czołowy przedstawiciel słowackiej nowej fali filmowej z lat 60tych. Ogromną uwagę zwrócił na siebie już jego debiut reżyserski „Lata Chrystusowe”
(1967). Po 1969 roku pozwolono mu tylko kręcić filmy krótkometrażowe i dopiero w 1979
roku powrócił do filmu fabularnego. „Postaw dom, posadź drzewo” (1979) stanowi próbę
odtworzenia wcześniejszej, ekspresyjnej poetyki filmu.
Jasný Vojtěch (ur. 1925) – reżyser filmowy. Debiutował w połowie lat 50-tych, lecz szczególnie ważne są jego filmy z lat 60-tych np. „Gdy przychodzi kot” (1963) albo „Fajki”
(1966). Po 1968 roku na emigracji, wykłada w wielu zachodnio-europejskich szkołach filmowych.
Jelinek Hanus (1878-1944) – poeta liryczny, krytyk literacki i teatralny, felietonista, tłumacz i
znawca literatury francuskiej.
Jirous Ivan (ps. „Magor”, ur. 1944) – historyk sztuki, kierownik artystyczny grupy muzycznej
„Plastic People of the Universe”, ideowy przywódca tzw. „czeskiego undergroundu muzycznego”. Pisze też wiersze i teksty piosenek, wydawane w niezależnym obiegu. W latach 70-tych i 80-tych wielokrotnie więziony z powodu swych nonkonformistycznych poglądów.
John Radek (ur. 1954) – jeden z najciekawszych debiutów „oficjalnej” literatury czeskiej lat
80-tych, prozaik koncentrujący się na problemach współczesnej młodzieży (np. „Dżinsowy
świat”, 1981). Pracuje jako scenarzysta w wytwórni Barrandov.
Jungman Josef (1773-1847) – czeski lingwista, historyk i teoretyk literatury, inspirator czeskiego ruchu kulturalnego z początku XIX wieku. Jako poeta związany z klasycyzmem
(np. „Oldrzych i Bożena”, 1806) nie odegrał większej roli, natomiast ogromne znaczenie
miała jego twórczość przekładowa (np. „Atala” Chateaubrianda czy „Raj utracony” Miltona). Był też autorem „Historii literatury czeskiej” (1825) oraz pięciotomowego „Słownika
czesko-niemieckiego” (1834-39).
Kabeš Petr (ur. 1941) – poeta uprawiający lirykę refleksyjną, analityczną (np. tomik „Bose
ogrody” 1963), obdarzony wyczuciem absurdu i nonsensu (np. „Martwy sezon”, 1968).
Jako naczelny redaktor pisma młodoliterackiego „Sešity” (1966-69) przyczynił się do rozwoju eksperymentów literackich lat 60-tych. Po 1969 roku – robotnik fizyczny (obecnie
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stróż nocny), a jego oficjalnie zakazane wiersze, felietony i scenariusze filmowe krążą w
obiegu niezależnym.
Kalandra Zaviš (1902-50) – teoretyk sztuki awangardowej, krytyk filmowy i teatralny, lewicowy publicysta młodzieżowej prasy międzywojennej. Za próby połączenia surrealizmu z
ruchem rewolucyjnym oraz krytyczny stosunek do polityki ZSRR został w 1936 r. wykluczony z KPCz. Od 1937 r. redagował „Pismo opozycji komunistycznej Proletář”, w którym jako pierwszy ujawniał i krytykował tzw. „procesy moskiewskie”. W czasie wojny –
w obozie koncentracyjnym (1939-45), po powrocie do Pragi stał się obiektem wściekłych
ataków stalinowców. Aresztowany w 1949 roku został w sfingowanym procesie skazany
na śmierć (wraz z M. Horakovą) i stracony. W okresie międzywojennym drukował w
wielu antologiach (m.in. „Surrealizm w dyskusji”, 1934). Pod koniec lat 60-tych opracowano jego spuściznę literacką w tomie „Intelektualista i rewolucja” (1969), lecz książka
nie mogła się już ukazać.
Kalista Zdenèk (1900-82) – historyk sztuki barokowej, eseista piszący o kluczowych postaciach czeskiego średniowiecza, krytyk literacki i tłumacz. W latach 1945-48 był docentem
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Aresztowany w 1950 roku i
skazany na 15 lat więzienia, został zwolniony dopiero w 1960 roku (1966 – pełna rehabilitacja), w latach 1963-69 na krótko powrócił na Uniwersytet jako profesor historii, by
znów popaść w niełaskę. Do najważniejszych jego dzieł należą m.in. „Czasy Karola IV”
(1939), „Bohaterowie i wieszczowie narodu czeskiego” (1947), „Twarze w cieniu” (1969).
Jego prace z lat 70-tych ukazały się w obiegu niezależnym bądź zagranicą (np. „Twarz baroku”, 1982 czy „Przyjaźń i los”, 1978).
Kaplan Karel (ur. 1931) – historyk, członek Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej KC
KPCz i komisji rehabilitacyjnej KC KPCz w 1968 roku. Obecnie na emigracji. W latach
60-tych pracował w tajnych archiwach partyjnych i obecnie publikuje zagranicą doskonale
udokumentowane książki o współczesnej historii Czechosłowacji (m.in. „Powojenna Czechosłowacja 1945-58”, 1985).
Kaplický Václav (ur. 1895) – nestor powieściopisarzy historycznych, który w swej długiej
drodze życiowej był żołnierzem Legionu Czechosłowackiego w Rosji i w czasie I wojny,
potem redaktorem wielu wydawnictw i lewicowym dziennikarzem. W latach 40-tych tworzy schematyczne legendy o czasach husyckich (np. powieść „Kraj kielicha”, 1945) i dopiero w latach 60-tych próbuje pisać w sposób mniej powierzchowny i ukazać bardziej
złożone procesy historii (np. powieść „Młot na czarownice”, 1963, spopularyzowana dzięki ekranizacji F. Vláčila). W 1956 roku na zjeździe Związku Pisarzy jako jeden z nielicznych upomniał się o więzionych pisarzy czeskich.
Karásek Jiři ze Lvovic (1871-1951) – czołowy liryk czeskiego dekadentyzmu, założyciel czasopisma „Moderni revue” (1895). Pracował jako urzędnik pocztowy, a amatorsko zajmował się zbieraniem dzieł sztuki i podań ludowych narodów słowiańskich. Jego liryka wyraża kult śmierci (np. „Rozmowy ze śmiercią”, 1904) oraz kryzys jednostki i samotny bunt
przeciw konwencjom (np. „Wyspa wygnańców”, 1912), co zbliżyło go do pokrewnych mu
polskich poetów: Miriama, Przybyszewskiego i innych, których teksty tłumaczył na czeski
(w Polsce tłumaczony był także m.in. przez Miriama). Jest też autorem wielu nastrojowych
opowiadań grozy.
Karol IV Luksemburski (1316-78) – (w Czechach zwany też Karolem I) – król niemiecki i
czeski od 1346 r., cesarz – od 1355 roku. Umocnił panowanie czeskie na Śląsku, dbał o
rozwój kulturalny i gospodarczy Królestwa Czeskiego. Założył w Pradze uniwersytet
(1348) i uczynił z tego miasta jeden z głównych ośrodków kulturalnych i naukowych w
Europie.
Karpatský Dusan (ur. 1935) – czołowy znawca i tłumacz literatury serbo-chorwackiej W latach 60-tych – redaktor wielu pism literackich i lektor języka czeskiego na uniwersytecie w
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Zagrzebiu. W latach 70-tych przez długi okres nie mógł publikować. Obecnie współpracuje z czasopismem „Světová literatura”, gdzie pisze recenzje z jugosłowiańskich nowości
książkowych.
Karta 77 – inicjatywa obywatelska w Czechosłowacji domagająca się przestrzegania praw
człowieka w tym kraju. Manifest Karty 77 opublikowano w styczniu 1977 roku, a pierwszymi rzecznikami byli Václav Havel, Jan Patočka i Jiři Hájek. Pod deklaracją złożyło
swój podpis ponad 1000 sygnatariuszy, z których większość była z tego powodu szykanowana i prześladowana przez władze. Ruch „Karty 77” opublikował kilkanaście oficjalnych
dokumentów będących szczegółowymi analizami konkretnych problemów Czechosłowacji, np. sytuacji kultury, zanieczyszczenia środowiska naturalnego, sytuacji Kościoła Katolickiego czy mniejszości narodowych itp.
Karvaš Peter (ur. 1920) – czołowy dramatopisarz słowacki, który w swych utworach (np.
„Północna msza”, 1959 czy „Antygona i inni”, 1962) wykorzystywał własne doświadczenia z walk w Słowackim Powstaniu Narodowym (1944) oraz zajmował się problemami
ludzkiego istnienia. Za swoją antydogmatyczną publicystykę był po 1969 roku objęty zakazem druku i dopiero pod koniec lat 70-tych pozwolono mu publikować powieści, lecz w
dramacie jest nadal nieobecny.
Klima Ivan (ur. 1931) – czołowy prozaik lat 60-tych prezentujący w swej twórczości konflikty jednostek z powojennym społeczeństwem (np. opowiadania „Wspaniały dzień”,
1960 czy powieść „Godzina ciszy”, 1963). Pogłębiony obraz psychiki społecznej ukazuje
też w dramatach („Jury”, 1968) i scenariuszach. Jest także autorem monografii Karela
Čapka (1965). Międzynarodowe uznanie zdobyła jego sztuka „Pokój dla dwojga” (1971)
oraz wiele książek z lat 70-tych i 80-tych, które – nie wydawane oficjalnie w kraju – krążą
w obiegu niezależnym i ukazują się na emigracji (np. „Miłosne lato”, 1973, czy „Moje wesołe poranki”, 1979).
Klima Ladislav (1878-1928) – filozof – samouk, szczególna postać w czeskim życiu literackim okresu międzywojennego. Choć twórczości literackiej poświęcał mniej czasu, to właśnie ona przyczyniła się do ponownego odkrycia tego autora pod koniec lat 60-tych. Jego
twórczość przypomina nieco naszego Witkacego. Z ważniejszych prac wymieńmy „Świat
jako świadomość i nic” (1904), „Sekunda i wieczność” (1927) oraz znane u nas „Cierpienia księcia Sternenhocha” (1932, Kraków 1980).
Kliment Alexander (ur. 1929) – kronikarz współczesnego życia codziennego. Do najlepszych
jego prac należy zbiór opowiadań „Zegar z wodotryskiem” (1965). Jego sztuki telewizyjne
zdobyły duże uznanie w kraju i zagranicą np. „Barometr” (1968 – nagroda krytyki na międzynarodowym festiwalu w Monte Carlo). Po roku 1970 objęty w kraju całkowitym zakazem druku, publikuje wyłącznie w obiegu niezależnym bądź zagranicą. W ostatnich latach
jest m.in. autorem powieści „Nuda w Czechach” (1977).
Knap Josef (1900-73) – poeta i publicysta katolicki, autor prozy o tematyce wiejskiej. W latach 1925-51 był pracownikiem Muzeum Narodowego w Pradze. W 1951 roku aresztowany i skazany na 15 lat więzienia (amnestiowany w 1956, zrehabilitowany w 1966 roku). W
prozie początkowo pod wpływem impresjonizmu („Zgubiona wiosna”, 1922), stopniowo
dochodzi do „tradycyjnej” prozy realistycznej. Największą popularność zdobyły jego powieści „Cudzoziemiec” (1934) i „Wiano” (1944). „Odkryty” ponownie pod koniec lat 60tych, obecnie znów nie jest wydawany, a część jego ostatnich prac pozostaje w rękopisie.
Kollar Jan (1793-1852) – słowacki poeta i rzecznik ścisłej współpracy między narodami słowiańskimi. Wczesne liryczne wiersze („Wiersze”, 1821) utrzymane są w duchu sentymentalizmu i preromantyzmu. Kollar tworzy je w Jenie, gdzie jako student seminarium duchownego uczestniczy w demokratycznym ruchu młodzieży niemieckiej. Jego najważniejsze dzieło – rodzaj poematu alegorycznego – wzorowanego trochę na „Boskiej Komedii”
Dantego – „Córa Sławy” (1824) wyraża koncepcje panslawistyczne, rozwinięte później w
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rozprawie „O literackiej wzajemności między szczepami i narzeczami słowiańskimi”
(1836).
Komenský Jan Amos (1592-1670) – znany na całym świecie twórca nowoczesnej pedagogiki
(np. tłumaczona na niemal wszystkie języki „Wielka dydaktyka”, 1657). Jego humanistyczne koncepcje twórczego partnerstwa znajdują także wyraz w licznych misjach politycznych – w parlamencie angielskim, w Holandii, Szwecji, Prusach i innych krajach – w
czasie których dąży do pokojowego uregulowania problemów międzynarodowych (jak o
tym pisze w utopijnym dziele „Anioł pokoju”, 1667). Związany z nurtem protestanckim
usiłował łączyć wiarę chrześcijańską z dialektycznym racjonalizmem. Po przymusowej rekatolicyzacji Czech Komenský w latach 1629-56 przebywał w polskim Lesznie (od 1648
roku jako biskup Jednoty Braci Czeskich). Jego najwybitniejszym dziełem literackim jest
barokowy obraz rozkładu świata „Labirynt świata i Raj serca” (1631) – rodzaj traktatu filozoficzno-teologicznego.
Korbel Petr (ur. 1961) – młody prozaik czeski debiutujący w 1984 roku powieścią „Jabłonie
wciąż kwitną”, ukazującej konflikty pokoleniowe rozgrywające się na tle obecnych stosunków panujących w kraju. Jeden z ciekawszych debiutów oficjalnej literatury czeskiej.
Kostohryz Josef (ur. 1907) – poeta, tłumacz, wydawca. W 1951 roku aresztowany i skazany
na dożywocie (zwolniony w 1964 roku, zrehabilitowany w 1968 r.). Tłumaczył z francuskiego (Balzac, Rolland, Artaud), włoskiego (Pirandello) i niemieckiego (Ludwig). Od
1970 roku nie wydawany, wiersze z lat 60-tych i 70-tych pozostają głównie w rękopisie. W
1981 r. ukazał się na emigracji jego tomik „Eumenidy”.
Kostroun Karel (ur. 1927) – działacz partyjny (1961-64 – pracownik, a 1968-69 – kierownik
wydziału kultury KC KPCz), historyk literatury, współautor akademickiego podręcznika
„Czeska literatura XIX wieku” (1957) i wydawca klasycznych dzieł odrodzenia narodowego. Jako krytyk literacki orientacji strukturalistycznej i zwolennik reform społecznych
zwolniony ze stanowisk i szykanowany. W latach 1971-77 pracował jako robotnik przy
budowie metra w Pradze, skąd jednak po podpisaniu „Karty 77” został zwolniony. Obecnie
jest sprzątaczem.
Kotálik Jan (ur. 1916) – malarz i grafik czeski, uprawiał też publicystykę i krytykę artystyczną. W latach 1942-48 związany z „Grupą 42”.
Kotrlá Iva (ur. 1947) – poetka katolicka. Za organizowanie niezależnych struktur literackich
została w 1970 roku relegowana ze studiów na wydziale filozoficznym uniwersytetu w
Brnie. Jej refleksyjna liryka ukazuje się wyłącznie w obiegu niezależnym lub na emigracji
(np. „Wątpliwości”, 1978).
Kovtun Jiři (ur. 1927) – poeta, prozaik, tłumacz, publicysta. W 1948 roku wyemigrował z
Czechosłowacji. W latach 1951-73 – redaktor „Radia Wolna Europa”, 1976-77 – „Głosu
Ameryki”. Od 1977 roku pracuje w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Tłumaczył
m.in. Pasternaka, Brodskiego i Mandelsztama.
Kozák Jan (ur. 1921) – prozaik, kronikarz „zwyczajnego życia wiejskiego” w opowiadaniach
z lat 60-tych (np. „Gorący oddech”, 1961). W latach 70-tych – autor tendencyjnych i prymitywnych idealizacji tzw. „prostego człowieka” (np. powieść „Święty Michał”, 1971).
Jest docentem Wyższej Szkoły Politycznej KC KPCz i od 1972 roku kieruje „nowym”
Związkiem Pisarzy. Autor wielu schematycznych reportaży, posiadacz tytułu Artysty Narodowego, przyznanego mu za zasługi polityczne.
Kramář Karel (1860-1937) – czeski polityk, prawnik, ekonomista. Przywódca niepodległościowego stronnictwa młodoczechów, a od 1918 – Partii Narodowo-Demokratycznej. W
latach 1918-19 – premier Czechosłowacji.
Křelina František (1903-1976) – poeta, prozaik i dramatopisarz katolicki. W okresie międzywojennym pracował jako nauczyciel; w 1951 roku aresztowany i skazany na 12 lat więzienia w procesie tzw. „klero-faszystowskiej delegatury Zielonej Międzynarodówki” (1960 –
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zwolniony, 1967 – zrehabilitowany). Od 1964 r. poświęcił się pracy literackiej. W okresie
międzywojennym publikował wiele lirycznych tomików (np. „Płoche światło”, 1934),
opowiadań i powieści (np. „Strzaskana katedra”, 1936), ale od końca lat 40-tych znalazł się
na indeksie. Po krótkim okresie w II połowie lat 60-tych obecnie znów nie jest publikowany w kraju.
Kriseová Eda (ur. 1940) – autorka reportaży podróżniczych (np. „Japonia”, 1968) i opowiadań mówiących o alienacji człowieka we współczesnym społeczeństwie czeskim („Zegar
słoneczny”, 1978). Po 1972 r. musiała opuścić instytut Teorii Środków Masowego Przekazu, gdzie wcześniej była asystentką. Publikuje wyłącznie w obiegu niezależnym i zagranicą.
„Kritický sbornik” – wydawane od początku lat 80-tych niezależne pismo poświęcone głównie eseistyce i krytyce artystycznej.
„Kruh” – wschodnioczeskie wydawnictwo regionalne z siedzibą w Hradec Kralové. Powstało
w drugiej połowie lat 60-tych w miejsce zlikwidowanej oficyny w Havilčkowym Brodzie.
Do jego zasług należy przygotowanie i opublikowanie nieznanych dzieł oraz obszernych
wyborów z twórczości pisarzy związanych z tym regionem (np. K. Čapka, J. Johna i innych). Wydawało również serie starszej literatury czeskiej i folkloru.
Kryštofek Oldřich (ur. 1922) – autor tzw. „liryki społecznie zaangażowanej” lat 50-tych, kiedy pracował jako redaktor czasopism oraz programów radia i telewizji dla dzieci i młodzieży (np. tomik „Błękitne obłoki”). W latach 60-tych pełnił wysokie funkcje w ruchu
młodzieżowym. Obecnie na rencie inwalidzkiej – publikuje w obiegu niezależnym („Małe
powiedzonka roku 1976”, 1977).
„Kulturni tvorba” – tygodnik kulturalno-społeczny powstały w 1963 roku z połączenia dwóch
pism: „Tvorby” i „Kultury”. Po 1968 r. zlikwidowany.
„Kulturny život” – tygodnik Związku Pisarzy Słowackich, ukazywał się od 1946 r. Zlikwidowany na przełomie lat 1969-70.
„Kvart” – działająca w Czechosłowacji w latach 70-tych niezależna oficyna wydawnicza kierowana przez Jana Vladislava, specjalizująca się w eseistyce oraz przekładach.
„Květen” – miesięcznik artystyczny młodych twórców. Ukazał się w latach 1955-59, później
przemianowany na „Plamen”.
Kyncl Karel (ur. 1927) – dziennikarz radiowy w latach 1950-68, korespondent Czechosłowackiej Agencji Prasowej w USA i Azji Południowo-Wschodniej. Na początku lat 70-tych
więziony za rzekomą „działalność antypaństwową”, po podpisaniu Karty 77 znów nieustannie szykanowany. Wszystkie jego książki (np. „Raport honorowego obywatela Teksasu”, 1968) zostały wycofane z obiegu. Na początku lat 80-tych wyemigrował do Anglii,
gdzie obecnie jest redaktorem pisma „Index on cenzorship”.
K-231 – Klub byłych więźniów politycznych powstały w 1968 roku, lecz nie zarejestrowany i
wkrótce po inwazji rozwiązany. Nazwa pochodzi od „Ustawy o ochronie republiki ludowo-demokratycznej nr 231/1948”, będącej odpowiednikiem naszego „Małego Kodeksu
Karnego”.
Langer František (1888-1965) – epik należący do pokolenia ukształtowanego przez I wojnę
światową (Langer był wtedy lekarzem wojskowym). Podczas gdy neoklasycystyczne opowiadania „Rozpustnicy i mordercy” (1921) starały się o obiektywną wypowiedź i oddanie
rzeczywistej prawdy, to jego twórczość dramaturgiczna (która przyniosła mu dużą popularność) – np. „Peryferie” (1925), „Nawrócenie Ferdyša Pištory” (1929) czy „Numer 72”
(1937) – idealizuje zdeklasowane warstwy tzw. „marginesu społecznego”. Jako pisarz
orientacji čapkowskiej po 1948 roku Langer był ostro atakowany i objęty zakazem druku;
powrócił do łask dopiero w latach 60-tych.
Lederer Jiři (1922-1983) – publicysta i krytyk literacki współpracujący w latach 50-tych i 60tych z różnymi pismami. W latach 1948-49 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Dwukrotnie więziony w latach 70-tych za „działalność na szkodę (!) Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” (chodziło o jego artykuły o Wydarzeniach Marcowych). Po podpisaniu
Karty 77 aresztowany i skazany na 3 lata więzienia. Na początku lat 70-tych wyemigrował
wraz z żoną – polską dziennikarką Elżbietą Ledererową – do Niemiec Zachodnich. Był
autorem wielu antologii tekstów na temat twórczości radiowej, filmowej i teatralnej (np.
„Ludzie z mikrofonem” 1963). Kilka jego książek ukazało się już tylko w obiegu niezależnym (m.in. „Czeskie rozmowy”, 1975 – rozmowy z czeskimi pisarzami, którzy po 1968
roku objęci zostali zakazem druku). Napisał również bardzo osobistą książkę esejów historycznych „Moja Polska” (1982).
Linhartová Věra (ur. 1938) – autorka eksperymentalnej prozy wyrażającej za pośrednictwem
oryginalnych konstrukcji językowych poczucie alienacji w społeczeństwie (np. „Rozprawa
o windzie” 1965). Podobna tematyka zawarta jest w jej poezji („Wybór króla”, 1966). Jako
krytyk sztuki współpracowała w latach 60-tych z Grupą Surrealistyczną. Po wyemigrowaniu do Francji w 1968 roku jej książki ukazują się wyłącznie zagranicą (np. „Canon a
l’ecrevisse”, Paris 1970).
Lipský Oldřich (ur. 1924) – reżyser filmowy i telewizyjny tworzący różnego typu filmy rozrywkowe – od fantazyjnych nonsensów („Adela jeszcze nie jadła kolacji”, 1977), poprzez
komedie parodystyczne aż do rewii muzycznych. Jest zdobywcą kilku międzynarodowych
nagród na festiwalach w Gijon (1976), Kairze (1977), Belgradzie (1979) itp.
„Literárni noviny”, „Literárni Listy”, „Listy”, „Listy” – W latach 1952-1967 ukazywał się
tygodnik Związku Pisarzy Czeskich – „Literárni noviny”. Po zjeździe pisarzy w 1967 r., na
którym poddano ostrej krytyce politykę kulturalną partii, pismo zostało odebrane Związkowi i przekazane ministerstwu kultury. W 1968 roku odrodziło się jako „Literárni listy”,
lecz gdy po sierpniu 1968 zostaje „zawieszone” (czyli zlikwidowane), zaczyna się ukazywać jako „Listy”. Definitywnie zlikwidowane w 1969 roku. Reaktywowane w 1970 roku
w Rzymie przez Jiřiego Pelikána, ukazuje się odtąd już jako „dwumiesięcznik czechosłowackiej opozycji socjalistycznej” z zachowaniem tytułu „Listy”.
London Arthur (ur. 1915) – publicysta, autor pamiętników. Uczestnik wojny domowej w
Hiszpanii, a następnie ruchu oporu we Francji. Więziony w obozie koncentracyjnym w
Buchenwaldzie. Po powrocie do Pragi został w 1948 roku wiceministrem spraw zagranicznych. W 1951 r. aresztowany i w procesie przeciw „bandzie Slanskiego” skazany na dożywocie. Zwolniony w 1956 r. w wyniku amnestii wyemigrował do Francji, gdzie zajmuje
się pracą dziennikarską. Jest autorem słynnej książki-pamiętnika „Przyznaję się” (1969),
spopularyzowanej na świecie dzięki ekranizacji Costy Gavrasa (1970).
Lopatka Jan (ur. 1940) – czołowy młodoliteracki krytyk lat 60-tych i redaktor pisma „Tvář”
(1963-64 i 1968-69), które popularyzowało w Czechach doświadczenia światowej awangardy oraz przypominało nie publikowanych dotąd czeskich pisarzy katolickich (Durych,
Deml itp.). Jego książka „Warunki uprawiania twórczości” (1969), nie mogła się już ukazać oficjalnie i wydana została w 1978 roku w samizdacie. Od początku lat 70-tych autor
publikuje wyłącznie w obiegu niezależnym.
Mácha Karel Hynek (1810-36) – najwybitniejszy poeta i prozaik czeskiego romantyzmu,
twórca nowoczesnego języka poetyckiego, autor obdarzony ogromną wyobraźnią. Jego
wpływ na literaturę czeską zaznaczył się zarówno w XIX, jak i w XX wieku. Arcydzieło
literatury czeskiej – liryczno-epicki poemat „Maj” (1836), podobnie jak nowela „Marinka”
(1834) czy powieść „Cyganie” (1835) wyprzedzają twórczość tamtego okresu, ukazując
głębię konfliktów pomiędzy marzeniami a rzeczywistością. Związany z teatrem planował
napisanie dramatu romantycznego, lecz uniemożliwiła to przedwczesna śmierć. Mácha był
wielkim entuzjastą literatury polskiej, rozczytywał się w dziełach Mickiewicza, Słowackiego, Malczewskiego i innych, a po upadku Powstania Listopadowego organizował pomoc dla emigrujących Polaków.
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Masaryk Jan (1880 -1948) – syn Tomasa Garrige’a, czeski polityk i dyplomata, przeciwnik
układu monachijskiego. W latach 1940-48 – minister spraw zagranicznych (najpierw rządu
emigracyjnego, potem w kraju). Jako jeden z nielicznych niekomunistycznych ministrów
nie podał się do dymisji w lutym 1948 roku, lecz wkrótce zginął w zagadkowych okolicznościach wypadając z okna swego mieszkania w budynku ministerstwa spraw zagranicznych.
Masaryk Tomas Garrige (1850-1937) – czołowy czeski filozof i socjolog przełomu XIX i XX
wieku, twórca antyaustriackiego ruchu wolnościowego zagranicą w czasie I wojny światowej i pierwszy prezydent niepodległej Czechosłowacji (1918-1934). Jako profesor Uniwersytetu Karola w Pradze w kluczowych pracach „Nasz obecny kryzys” (1895) i „Humanistyczne ideały” (1901) przyczynił się do rozwoju pozytywistycznego racjonalizmu i realizmu, zaś jako polityk wpływał na praktyczną realizację zasad demokracji w ruchu robotniczym (np. „Problemy społeczne”, 1898). Upatrywał wyjście z duchowej niepewności
człowieka i rozwiązanie konfliktów międzynarodowych w harmonii rozumu, uczuć i działania; z tych samych pozycji oceniał sens historii Europy (np. „Rosja a Europa”, 1913).
Medek Rudolf (1890-1940) – powieściopisarz i dramatopisarz okresu międzywojennego. W
swoich dziełach (np. pentalogia „Anabaza”, 1921-27 czy sztuka „Pułkownik Švec”, 1928)
tworzył legendę czechosłowackiego legionu walczącego w Rosji w czasie I wojny światowej. Jako zawodowy wojskowy, później generał armii i prawicowy publicysta sympatyzował z grupami faszyzującymi. Pod koniec lat 30-tych gwałtownie atakował K. Čapka na
łamach pisma „Národni listy”.
Medek Mikulaš (1926-1974) – malarz, grafik i poeta, syn Rudolfa. Od 1950 r. – członek nieoficjalnej Grupy Surrealistycznej, oficjalnie debiutował w 1958 roku. W latach 60-tych był
laureatem wielu nagród plastycznych; publikował też wiersze w almanachach surrealistycznych. W latach 50-tych był współwydawcą niezależnych almanachów surrealistycznych „Znameni Zvěrokruhu” i „Objekt”.
Merta Vladimir (ur. 1946) – autor poezji śpiewanej lat 60-tych i 70-tych (wydanych w Paryżu
na płycie „Ballades de Praque”, 1969). Uczucie nieprzystosowania do aktualnej rzeczywistości kraju to temat jego wierszy krążących w obiegu niezależnym (np. „Śpiewanie obrazów”, 1979). Okazjonalne koncerty Merty w małych teatrzykach i klubach są oficjalnie
tolerowane.
Mikulášek Oldřich (1910-85) – refleksyjny poeta nawiązujący do morawskich tradycji literackich, a jednocześnie zwalczający je dzięki analizie dialektycznych zjawisk (np. w tomiku „Wyroki i ułaskawienia”, 1958 albo „Zaszokowana róża”, 1969). Z powodu swego nieustępliwego stanowiska wobec deformacji życia społecznego, co znajdowało wyraz w jego
publicystyce z lat 60-tych, po 1972 roku był ostro krytykowany przez m.in. „nowy” Związek Pisarzy, a jego książki przez wiele lat znajdowały się na indeksie. Dopiero na krótko
przed śmiercią, w 1981 roku ukazał się oficjalnie jego tomik „Żebro Adama”.
Misář Karel (ur. 1934) – prozaik, który w swej najciekawszej książce „Poprawczak” (1969)
pokazał problem młodzieży z marginesu społecznego. Wykorzystuje własne doświadczenia nauczyciela z lat 50-tych, później redaktora pism literackich i dramaturga czeskiego
filmu. Obecnie publikuje tendencyjne i powierzchowne reportaże.
„Mladá fronta” – praskie wydawnictwo książek i prasy dla młodzieży, które od lat 50-tych
jest „tubą” polityki Związku Młodzieży i KPCz. Jedynie w latach 60-tych dzięki takim
osobowościom jak Irena Zitková czy Karel Šiktanc publikowano tam poezje czołowych
autorów, bardzo dobre serie prozy, a także zaprezentowano wiele ważnych debiutów. „Mladá fronta” to również tytuł dziennika młodzieżowego.
„Mladý svět” – czeski tygodnik kulturalno-społeczny przeznaczony dla młodzieży. Po 1969
roku atrakcyjną formą publicystyki, tekstami piosenek, wywiadami i reportażami usiłuje
przyciągnąć młodzież do Związku Młodzieży.
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Mňačko Ladislav (ur. 1919) – jeden z najlepszych prozaików słowackich. W powieści
„Śmierć nazywa się Engelchen” (1958, Warszawa 1961), z przejmującym realizmem kreśli
obraz stosunków międzyludzkich w czasie II wojny światowej. Jego „Spóźnione reportaże” (1963) zdobyły uznanie w całej Europie za odwagę, z jaką rozprawia się z tzw. „kultem jednostki”. W 1967 roku autor wyemigrował z kraju, powrócił na krótko w 1968 r., by
w rok później definitywnie opuścić Czechosłowację. Mieszka obecnie w Austrii, a w kraju
jego książki znajdują się na indeksie.
Moc Stanislav (ur. 1945) – prozaik piszący książki podróżnicze (np. „Obóz nad Alligator
River”, 1979). W latach 1967-68 publikował drobne teksty w prasie, lecz na serio zajął się
literaturą dopiero po opuszczeniu kraju w 1969 roku. Obecnie mieszka w Australii
Mucha Jiři (ur. 1915) – prozaik czerpiący z bogatych doświadczeń życiowych zdobytych w
czasie II wojny światowej na froncie zachodnim (oficer lotnictwa) i w więzieniach stalinowskich (1951-55). Syn znanego malarza secesyjnego Alfonsa Muchy, jest autorem monografii ojca „Kankan z aureolą” (1969). W prozie skoncentrował się na ukazywaniu mechanizmów przemocy i demaskowaniu gwałtów lat 50-tych (np. „Jaką będzie miał twarz”,
1963, Warszawa 1968 czy „Zimne słońce”, 1968). Jest również autorem scenariuszy filmowych i słuchowisk. Tłumaczy z francuskiego i angielskiego. W latach 70-tych objęty
zakazem druku i dopiero niedawno wznowiono jego monografię Alfonsa Muchy.
Nejedlý Zdeněk (1878-1962) – historyk sztuki, oceniający kulturę z punktu widzenia neoromantycznej koncepcji „ludowości” (np. monografia Bedřicha Smetany czy muzyki czasów
husyckich), a w latach międzywojennych – według koncepcji klasowych. Od 1909 r. był
profesorem muzykologii na Uniwersytecie Karola, w latach 1921-30 redagował lewicowe
pismo literackie „Var”. Był organizatorem klubów i związków przyjaźni z ZSRR, od 1939
roku kierował czeskim programem radia moskiewskiego. Po 1945 roku zasłynął jako dogmatyczny „reformator” szkolnictwa, stalinowski minister kultury, a wreszcie – „normalizator” Czeskiej Akademii Nauk.
Němcová Božena (1820-62) – autorka słynnej powieści „Babunia” (1855, Warszawa 1951), w
której ukazała obraz idealnego typu prostego, wiejskiego człowieka. Czerpała inspiracje z
licznych przymusowych podróży patriotycznej rodziny po Czechach, Słowacji i Węgrzech.
Opracowywała również literaturę ludową (np. „Podania i legendy narodowe”, 1845-47)
oraz była prekursorką realizmu krytycznego (np. „W zamku i na podzamczu”, 1856).
Swoim życiem i twórczością przyczyniła się do emancypacji kobiet czeskich.
Němcová Dana (ur. 1934) – psycholog, działaczka Karty 77, opiekunka młodzieżowego undergroudu czeskiego. Po podpisaniu Karty 77 pozbawiona możliwości wykonywania zawodu, pracuje jako sprzątaczka.
Němec Jiři (ur. 1932) – eseista i publicysta kulturalny orientacji katolickiej. W latach 60-tych
brał udział w pracach Seminarium Ekumenicznego w Pradze oraz był czołowym współpracownikiem pisma „Tvář”. Ważne znaczenie mają liczne jego przekłady m.in. P. Teicharda de Chardin, W. Kaspera, M. Blondela, M. Heideggera. Publikował również w krakowskim „Znaku”. Po podpisaniu Karty 77 zwolniony z kliniki Foniatrycznej w Pradze,
pracował jako stróż. W 1983 wyemigrował do Austrii.
Neruda Jan (1834-91) – czołowa osobistość literacka II połowy XIX wieku, z pokolenia które
dążyło do krytycznej analizy stosunków społecznych. Autor liryki refleksyjnej (np.
„Kwiaty nagrobne”, 1858), szuka stopniowo przeciwwagi subiektywnego pesymizmu w
wartościach kosmologicznych („Pieśni kosmiczne”, 1878) i w demokratycznych ideałach
narodowych („Śpiewy piątkowe”, 1896). Ze wspomnień okresu dzieciństwa i doświadczeń
dziennikarskich wyrasta realizm jego opowiadań o Pradze („Opowiadania z Malej Strany”,
1878, Warszawa 1949) oraz licznych felietonów i reportaży.
Nezval Vitězslav (1900-1958) – czołowy reprezentant czeskiego poetyzmu lat 20-tych. W
poemacie „Cudowny czarodziej” (1922) dzięki luźnemu tokowi skojarzeń wprowadza do
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czeskiej poezji wiersz politematyczny typu apollinarowskiego. Zmysłowa obrazowość i
senne wizjonerstwo cechują także jego surrealistyczną twórczość („Kobieta w liczbie
mnogiej”, 1936, „Absolutny grabarz”, 1937 czy proza „Jak jajko jajku”, 1933). W latach
40-tych i 50-tych tworzy schematyczne wiersze sławiące nową rzeczywistość („Śpiew pokoju”, 1951, „Stalin” 1949). W obszernym dorobku autora nie brak też sztuk teatralnych
(„Kochankowie z kiosku”, 1932), tekstów teoretycznych oraz wspomnień z okresu czeskiej
awangardy lat 20-tych i 30-tych.
Novák Arne (1880-1939) – historyk literatury czeskiej i niemieckiej, krytyk literacki zajmujący się stosunkiem literatury współczesnej do tradycji narodowych. Od 1920 roku był profesorem uniwersytetu w Brnie. Początkowo zwolennik ekspresjonizmu, stopniowo skłaniał
się ku syntezie pozytywizmu i psychologii osobowości twórczej (np. „Nosiciele pochodni”, „Duch i naród”).
Novák Jan (ur. 1953) – czeski prozaik i dramatopisarz żyjący w USA. Po opuszczeniu kraju
wraz z rodzicami w 1969 roku ukończył studia na uniwersytecie w Chicago. Pisze po czesku i po angielsku („Striptease Chicago”, 1982), a jego sztuki teatralne cieszą się dużym
powodzeniem.
Novotný Antonin (1904–75) – działacz partyjny, członek KPCz od 1921 r. Uczestnik ruchu
oporu, w latach 1941-45 więziony w Mauthausen. W latach 1953-68 – I sekretarz KC
KPCz, a w latach 1957-68 – prezydent Czechosłowacji.
„Obrys” – kwartalnik niezależnej kultury czeskiej i słowackiej, wydawany od 1981 roku w
Monachium przez Daniela Stroža. Skupia wokół siebie szeroki krąg emigracyjnych pisarzy, historyków i plastyków, którzy opuścili kraj po 1948 i 1968 roku.
Olbracht Ivan (wł. Kamil Zeman, 1882-1952) – czołowy prozaik i reporter okresu międzywojennego. Komunistyczne przekonania łączy w swej publicystyce z krytycznym, inteligentnym oglądem rzeczywistości, co ostatecznie prowadzi go do wystąpienia z KPCz i poszukiwania samodzielnej drogi twórczej. Do jego najwybitniejszych osiągnięć literackich
należy powieść „Mikoła Szuhaj zbójnik” (1933, Warszawa 1949) – współczesny hit oparty
na realiach Ukrainy Zakarpackiej oraz balladowe opowiadania z elementami żydowskiego
humoru – „O smutnych oczach Hany Karadżiczowej” (1937, Warszawa 1960). Po 1945
roku pracował w ministerstwie informacji.
Orten Jiři (wł. Ohrenstein Jiři, 1919-41) – oryginalny talent poetycki lat 40-tych, który jednak
w okresie prześladowań Żydów nie zdołał się w pełni rozwinąć z powodu tragicznej
śmierci poety pod kołami niemieckiego samochodu. Tomik „Drogi mrozu” (1940, wydany
pod pseudonimem K. Jilek) wyrażał uczucie strachu i bezsensu świata. Tomik „Płacz Jeremiasza” (1941) stopniuje te uczucia. Bujna wyobraźnia poetycka łączy się z pieśniowym
i litanijnym tonem oraz symbolami kraju, co w efekcie daje przejmujący obraz tragedii
ludzkiego losu. Dzienniki poety opublikowano dopiero w 1958 roku, a pierwszy wybór
poezji – w 1969 roku.
Palach Jan (1948-1969) – student Uniwersytetu Karola w Pradze, który 16.01.69 roku oblał
się benzyną i popełnił samobójstwo na głównym placu Pragi – Václavské Náměsti. Był to
akt protestu przeciw czyniącemu coraz większe postępy w społeczeństwie czeskim procesowi zobojętnienia i tzw. „normalizacji”
Palacký František (1798-1876) – czeski historyk epoki odrodzenia narodowego, twórca oryginalnej filozofii historii, którą sformułował m.in. w dziele „Historia narodu czeskiego w
Czechach i na Morawach” (1836-1876). Dualistyczne pojmowanie ducha i materii łączy z
konfliktem między czeskim demokratyzmem a niemieckim feudalizmem. Był posłem do
sejmu Rzeszy, przywódcą liberalnego mieszczaństwa oraz organizatorem instytucji naukowych i oświatowych. Zwolennik tzw. austroslawizmu – utrzymania jedności monarchii
austro-węgierskiej.
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Palivec Josef (1886-1975) – liryk subtelnych uczuć i refleksji egzystencjalnych (np. tomik
„Pierścień herbowy”, 1941), eseista katolicki. Ma duże zasługi jako tłumacz poezji czeskiej na francuski oraz propagator czeskiej kultury w czasie służby dyplomatycznej w Genewie i Paryżu, w okresie międzywojennym. Od 1939 roku uczestnik ruchu oporu, w latach 1944-45 więziony przez Niemców. W 1949 roku znów skazany na wieloletnie więzienie (zwolniony w 1960, zrehabilitowany w 1969 r.). Pierwszy i jedyny powojenny wybór z jego poezji ukazał się w 1969 roku („Sita”). Od tej pory ponownie na indeksie, wydawany jedynie zagranicą („Via dolorosa”, 1977).
„Panton” – wydawnictwo muzyczne w Pradze zajmujące się edycją płyt, materiałów nutowych oraz publikacji książkowych.
Paral Vladimir (ur. 1932) – twórca socjologizującej prozy lat 60-tych, w której ukazywał proces manipulacji człowieka przez system społeczny i system produkcji (np. „Prywatna zawierucha”, 1966, Warszawa 1969 czy „Kochankowie i mordercy”, 1969). W latach 70tych jego twórczość ulega spłyceniu, autor inspiruje się z jednej strony tzw. „literaturą
produkcyjną”, z drugiej – „science-fiction”, lecz udział w „nowym” Związku Pisarzy wyraźnie stępił ostrze jego prozy. Jest też twórcą wielu scenariuszy filmowych i telewizyjnych.
Passer Ivan (ur. 1933) – jeden z czołowych twórców czeskiej „nowej fali” lat 60-tych. Jest
autorem wielu filmów – najbardziej znane to „Nudne popołudnie” (1964, wg noweli Hrabala) i „Intymne oświetlenie” (1966). Po 1968 roku wyemigrował na Zachód, gdzie nadal
kręci filmy.
Patočka Jan (1907-1977) – najwybitniejszy czeski filozof fenomenolog. Jako uczeń Husserla i
Heideggera zajmował się problemem sensu filozofii (np. „Świat naturalny jako problem
filozoficzny”, 1936). W latach 50-tych wydawał i komentował dzieła J.A. Komenskiego.
Od lat 60-tych był członkiem wielu zagranicznych towarzystw naukowych, np. Instytut
International de Philosophie w Paryżu. W latach 1968-72 – profesor filozofii Uniwersytetu
Karola w Pradze. Po odejściu na emeryturę kontynuował prywatne wykłady, a w 1977 roku został jednym z trzech pierwszych rzeczników Karty 77. Prześladowania, jakim został
poddany, przyspieszyły jego śmierć. Pojedyncze teksty Patočki drukowane były w krakowskim „Znaku”.
Pavel Ota (1930-73) – w latach 1949-56 – reporter sportowy radia, później redaktor tygodnika
„Stadion”. W 1966 r., po ciężkiej chorobie przeszedł na rentę inwalidzką i dla terapii poświęcił się literaturze. Jego twórczość charakteryzuje się poetyzacją życia przyrody oraz
dramatyczną metaforyzacją ludzkiego losu np. w opowiadaniach „Śmierć pięknych saren”
(1971) czy „Jak spotkałem ryby” (1974) – wydanych w Polsce pod wspólnym tytułem
„Śmierć pięknych Saren” (Warszawa 1976-78). Jest też autorem tekstów o psychicznych
konfliktach sportowców „Cena zwycięstwa” (1968). Wiele jego opowiadań skonfiskowała
cenzura i wydano je tylko w obiegu niezależnym i na emigracji (np. „Bieg przez Pragę”).
Paviček František (ur. 1923) – scenarzysta, autor sztuk teatralnych i telewizyjnych. W latach
1947-56 – redaktor literacki radia, 1956-65 – dramaturg Studia Filmowego Barrandov,
1965-70 – dyrektor teatru Na Vinohradach, skąd został zwolniony z powodów politycznych. Po podpisaniu Karty 77 – więziony. Publikuje wyłącznie zagranicą i w obiegu niezależnym.
Pecka Karel (ur. 1928) – autor autobiograficznych opowiadań („Ucieczki”, 1966) oraz powieści społecznych („Gorączka”, 1967), w których ukazywał tragiczny los ofiar epoki stalinowskiej. Sam przeżył całe lata 50-te w więzieniu (aresztowany w 1949 r., zwolniony w
1959 r.). Po 1968 roku znów na indeksie – publikuje w obiegu niezależnym i na emigracji.
Pekař Josef (1870-1937) – czeski historyk o orientacji katolickiej. Przeciwnik husytyzmu,
pozytywnie oceniał okres pobiałogórskiej rekatolicyzacji Czech. Z ważniejszych prac wymieńmy „Historia spisku Wallensteina” (1895) oraz „Žižka i jego czasy” (1927-30).

305

Peroutka Ferdinand (1895-1978) – czołowa osobistość międzywojennej publicystyki kulturalnej i politycznej, autor 5-tomowego dzieła „Budowanie państwa. Czechosłowacka polityka
w okresach zwrotnych”. Był redaktorem naczelnym wielu czasopism, w których drukował
m.in. swoje teksty krytyczno-literackie oraz o sztuce. W latach 1933-45 więziony w Buchenwaldzie, po 1948 r. zmuszony do emigracji. Mieszkał w RFN, Francji, a od drugiej
połowy lat 50-tych – w USA, gdzie do śmierci zajmował się eseistyką i publicystyką (np.
„Manifest demokratyczny”, 1959). W ostatnich latach życia napisał też kilka powieści historyczno-społecznych (np. „Obłok i walczyk”, 1976).
„Petlice” (Skobel) – niezależna oficyna, istniejąca od 1969 roku do początku lat 80-tych, kierowana przez pisarza Ludvika Vaculika, publikująca literaturę piękną oraz teksty naukowe
i publicystyczne. Książki „Petlicy” ukazywały się w niewielkich nakładach, przeważnie w
formie oprawionego maszynopisy, rzadziej – w odbitkach kserograficznych.
Pilař Jan (ur. 1917) – poeta sensualistyczny (np. tomik „Sad jabłoni”, 1939), poszukujący
trwałych wartości w człowieku wiejskim. Po wojnie, którą spędził w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, widzi sens życia w tworzeniu nowej rzeczywistości (tomik „Drzewa
się nie grzebie” 1957). Jest autorem znaczących przekładów polskiej poezji (Skamandrytów, pokolenia „Współczesności” itp.). W latach 70-tych i 80-tych jako dyrektor wydawnictwa „Československý spisovatel” i czołowa postać „nowego” Związku Pisarzy należy
do głównych „normalizatorów” czeskiego życia literackiego.
Pithart Petr (ur. 1941) – politolog, publicysta. W latach 1968-69 był członkiem sztabu doradczego Zdeňka Mlynářa, zajmującego się reformą systemu politycznego. Po podpisaniu
Karty 77 pracuje jako robotnik. Publikuje wyłącznie w obiegu niezależnym i na emigracji.
„Plamen” – czołowy miesięcznik kulturalny lat 60-tych, zlikwidowany po 1970 r. Publikował
współczesnych autorów czeskich i zagranicznych (Sartre, Fischer, Garaudy) próbując dokonać syntezy różnych nurtów myślowych na bazie „socjalizmu z ludzką twarzą”.
„Plastic People of the Universe” – czeska grupa rockowa powstała pod koniec lat 60-tych. W
latach 70-tych członkowie grupy nie poddali się weryfikacjom i działali nadal „nielegalnie”. W 1976 r. sądzeni i skazani na kary więzienia za „nielegalne” występy. Grupa działa
nadal, mimo pewnych zmian personalnych i prześladowań. Płyty zespołu – nagrane w
kraju – ukazują się na emigracji.
Pludek Alexej (ur. 1923) – prozaik powojennego optymizmu, piewca budowania nowego ładu
(np. „Słońce w dolinie”, 1955). W latach 60-tych zajął się bezpieczną tematyką historii starożytnej (np. „Pisarz faraona”, 1966). Jako redaktor wydawnictw i telewizji przejawiał
skłonność do ideologicznego schematyzmu., a po roku 1970 „zasłynął” z brutalnych ataków na dawny Związek Pisarzy (np. w pamflecie „Vabank”, 1974).
Pluhař Zdeňek (ur. 1913) – autor urozmaiconych fabularnie lecz schematycznych ideologicznie powieści współczesnych i z niedawnej historii np. „Jeśli mnie opuścisz...” (1977) –
oskarżenia emigracji po 1948 roku czy „Niech rzuci kamieniem” (1962) – portret tzw.
trudnej młodzieży i opis jej kłopotów wychowawczych. Po 1969 roku, kiedy autor pełni
kierownicze funkcje „nowego” Związku Pisarzy, tendencyjność jego książek jeszcze bardziej wzrasta. Wiele tekstów Pluhařa zostało sfilmowanych np. „Szklana dama” (1973).
Podskalský Zdeňek (ur. 1923) – reżyser filmowy i scenarzysta, twórca popularnych komedii
„Biała dama” i „Piorun kulisty” oraz wielu filmów telewizyjnych.
„Poezje mimo domov” – emigracyjne wydawnictwo czeskie istniejące od 1977 roku w Monachium i kierowane przez Daniela Stroža. Specjalizuje się w poezji oraz – od niedawna –
sztukach teatralnych i prozie poetyckiej.
Poláček Karel (1892-1944) – znakomity humorysta z okresu międzywojennego. Znajomość
środowiska praskiego lumpenproletariatu oraz żydowskiej mentalności własnej rodziny
wykorzystał w swoich powieściach o drobnomieszczaństwie np. „Dom na przedmieściu”
(1928) czy o psychologii tłumu – cykl „Miasto powiatowe” (1936-39). Ogromną popular-
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ność zdobyła pisarzowi wydana już pośmiertnie powieść „Było nas pięciu” (1946, Warszawa 1958), w mistrzowski sposób łącząca dowcip językowy z dobroduszną ironią. Wielkim podziwem cieszyły się również jego humoreski i felietony sądowe, drukowane w
wielu międzywojennych czasopismach. Pisarz zginał w Oświęcimiu.
Prchlik Václav (1922-1983) – generał (od 1956 roku), członek KPCz od 1948 r. W latach
1955-56 – wiceminister spraw wewnętrznych, 1955-68 – szef Głównego Zarządu Politycznego armii, 1958-69 – członek KC KPCz. W 1969 roku usunięty z KPCz i zdegradowany, a w 1971 r. skazany na 3 lata więzienia.
Procházka Jan (1929-1971) – prozaik „nowego realizmu” końca lat 50-tych, rozbijający
schemat tzw. „szczęśliwego życia wiejskiego” (np. „Zielone horyzonty”, 1960). Z późniejszej twórczości prozatorskiej najważniejsze są powieści o wojnie widzianej w całkiem nowy, anty-heroiczny sposób („Niech żyje republika”, 1965 i „Wóz do Wiednia”, 1967) –
obie powieści zostały sfilmowane i odniosły duże sukcesy międzynarodowe (wyświetlane
również w Polsce). Procházka od 1959 do 1969 roku pracował w Studio Filmowym Barrandov i był autorem wielu scenariuszy, które zdobywały nagrody na festiwalach filmowych w Wenecji (1967), Cannes (1962) i innych. W latach 1968-69 był wiceprezesem
Związku Pisarzy.
Procházkowa Lenka (ur. 1951) – prozaik, córka Jana Procházki. Po ukończeniu studiów w
1975 roku publikowała jedynie pod pseudonimem, ponieważ nazwisko zamykało jej dostęp do oficjalnych wydawnictw. Od 1977 roku pracuje jako sprzątaczka i wydaje swe
książki w obiegu niezależnym i na emigracji (m.in. „Różowa dama”, 1982).
„Profil” – północnomorawskie wydawnictwo regionalne z siedzibą w Ostrawie, drukujące
zwłaszcza twórców z podbeskidzia. Wydaje również książki dla polskiej mniejszości narodowej.
„Program działania KPCz” – Akčni program KSČ – ogłoszony w kwietniu 1968 roku nowy
program działania czechosłowackiej partii komunistycznej, zawierający szereg propozycji
demokratyzacji życia. Miał obowiązywać do najbliższego zjazdu partii, lecz interwencja
zbrojna w sierpniu 1968 roku przeszkodziła w jego realizacji.
„Program Koszycki” – ogłoszona w Koszycach 5.04.1945 roku deklaracja pierwszego rządu
Frontu Narodowego, prezentująca zasady polityki wewnętrznej i zagranicznej Czechosłowacji.
Protektorat Czech i Moraw – nazwa nadana w marcu 1939 roku części okupowanej przez
Niemców Czechosłowacji. Istniał do maja 1945 r. Mimo znacznych ograniczeń swobód
obywatelskich panującej tam sytuacji nie można porównywać do warunków na terenach
okupowanej Polski. W Protektoracie mogło m.in. istnieć oficjalne czeskie życie kulturalne
– wychodziły pisma i książki, istniały teatry, szkoły, kręcono filmy itp.
Przemyślidzi – pierwsza dynastia książąt i królów czeskich, wywodząca się od Przemysła
Oracza, męża Libuszy (legendarnej założycielki Pragi). Panowała od VIII/IX wieku do
1306 roku.
Renč Václav (1911-73) – poeta egzystencjalny o proweniencji katolickiej (np. tomik „Jątrzenie”, 1933). Po wojnie był reżyserem teatralnym w Ołomuńcu i Brnie. W 1951 roku
aresztowany i skazany na 25 lat więzienia (zwolniony w 1962 r., zrehabilitowany w 1968
r.). W drugiej połowie lat 60-tych znów pracował jako reżyser i pisał sztuki dla dzieci. Kilka jego tomików ukazało się w latach 1968-70 (np. „Spotkanie z Minotaurem”, 1969 czy
„Kopciuszek z Nazaret”, 1968). Tłumaczył też z niemieckiego (Goethe, Rilke, Schiller),
francuskiego (Maritain), angielskiego (Szekspir), włoskiego (Petrarka), polskiego (Mickiewicz) i flamandzkiego. Po 1970 roku nie wydawany w kraju.
„Reporter” – tygodnik społ.-polityczny Związku Dziennikarzy Czeskich, założony w 1966 r.,
zlikwidowany w 1969 r. W latach 80-tych został reaktywowany na emigracji. Obecnie
ukazuje się w Szwajcarii, redagowany przez V. Škutinę.
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Reynek Bohuslav (1892-1971) – morawski poeta łączący twórczość literacką z ekspresjonistyczną grafiką (np. tomik „Smutek ziemi”, 1918 czy „Śpiew samotności”, 1936). Szczególnie znaczenie mają jego przekłady z literatury francuskiej (Bernanos, Jacob, Bloy,
Claudel) i niemieckiej (Rilke, Trakl). Po wojnie jego twórczość doczekała się uznania dopiero pod koniec lat 60-tych, by od początku lat 70-tych znów popaść w zapomnienie.
Řezač Vaclav (1901-56, wł. Woňavka Václav) – interesujący twórca prozy psychologicznej w
latach 30-tych i 40-tych, np. powieści o narodzinach zła „Czarne światło” (1940, Katowice
1974) lub prozy o motywach i sensie sztuki „Krawędź” (1944, Katowice 1973). Pod
wpływem lewicowej publicystyki i jako redaktor różnych czasopism próbował również
swych sił w tendencyjnej i schematycznej epice politycznej (np. „Powrót” 1951, Warszawa
1953 – jednostronny obraz zasiedlenia obszarów pogranicza po 1945 r.). Pełniąc funkcję
dyrektora wydawnictwa „Československý spisovatel” przyczynił się do panowania tzw.
„realizmu socjalistycznego”.
Řezniček Pavel (ur. 1942) – poeta i tłumacz związany z surrealizmem. Jego wiersze, obecne
w wielu surrealistycznych antologiach, w kraju nigdy nie zostały wydane książkowo – krążą w obiegu niezależnym lub pozostają w rękopisach. Autor tłumaczył też literaturę francuską (Peret, Bataille, Rousseau).
„Rozmluvy” – istniejące w Londynie od 1982 roku pismo emigracyjne (półrocznik filozoficzno-literacki) o orientacji katolickiej. Równocześnie nazwa wydawnictwa książkowego,
kierowanego (podobnie jak czasopismo) przez Alexandra Tomskiego.
„Rudé právo” – dziennik, organ prasowy KC KPCz, założony w 1921 r. po oderwaniu się
lewego skrzydła partii socjal-demokratycznej (Pismo „Právo lidu”). W okresie międzywojennym publikowało tam szereg ciekawych postaci literackich (Vančura, Olbracht itp.), po
1948 roku ograniczone do schematycznej publicystyki i propagandy partyjnej.
„Rúže” – południowo-czeskie wydawnictwo regionalne z siedzibą w Czeskich Budziejowicach zajmujące się głównie historią regionu (np. okres husycki) lub monografiami czołowych twórców tam zamieszkałych.
Rychlik Jan (1916-64) – czeski kompozytor znany głównie z muzyki jazzowej. Pisał też poezję na motywach jazzowych. Obecnie zapomniany.
Sabina Karel (1813-77) – pierwszy komentator dzieła K.H. Máchy, a we własnej twórczości
poetyckiej i prozatorskiej epigon swego wielkiego kolegi. Stosunkowo największą wartość
w jego dorobku przedstawia powieść „Na pustyni” (1863) – próba stworzenia realistycznego portretu czeskiej inteligencji, oraz libretta do oper Smetany: „Sprzedana narzeczona”
(1863) i „Branderburczycy w Czechach” (1866). Więziony przez wiele lat za współpracę z
anarchistami powrócił złamany psychicznie i został konfidentem policji austriackiej. Zdemaskowany zmarł w nędzy i osamotnieniu.
Seifert Jaroslav (1901-86) – czeski poeta, piewca zmysłowości, poetyzującej życie codzienne.
Jeden ze współtwórców poetyzmu – awangardowego kierunku literatury czeskiej lat 20tych („Na falach TSF”, 1925 czy „Słowik śpiewa brzydko”, 1926). W latach 30-tych
chwilowo związany z surrealizmem, wkrótce jednak szuka osobnego miejsca starając się
harmonizować konflikty świata („Ręce Wenus”, 1936). Od lat 60-tych w jego pozbawionej
rymów poezji zaczyna dominować temat filozoficznej zadumy nad światem („Odlewanie
dzwonów”, 1967 czy „Słup morowy”, 1971). Jest też autorem prozy wspomnieniowej
„Całe piękno świata” (1981). W latach 20-tych był członkiem partii komunistycznej i redaktorem prasy partyjnej, w 1929 roku wystąpił z partii na znak protestu przeciw bolszewizacji. Przez następne 20 lat związany z wydawnictwami socjaldemokratycznymi. Od
1949 wykonuje wolny zawód pisarza. W latach 50-tych wielokrotnie atakowany przez
krytykę publikuje sporadycznie. W latach 1969-70 pełni funkcję ostatniego prezesa
Związku Pisarzy (przed jego rozwiązaniem). Niemal przez całe lata 70-te jego książki nie
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ukazywały się w krajowych wydawnictwach oficjalnych. W 1984 roku – jako pierwszy
czeski pisarz – otrzymał literacką Nagrodę Nobla.
Šiktanc Karel (ur. 1928) – poeta „spowiedzi pokoleniowych” w tomikach „Studnia artezyjska” (1964) lub „Zaklinanie żywych” (1966). Analityczne refleksje krytycznie odnoszące
się do sposobu zorganizowania życia społecznego i apele o osobistą odpowiedzialność zawarte są również w jego publicystyce radiowej. W latach 60-tych był dyrektorem wydawnictwa „Mladá fronta”, skąd został zwolniony po 1970 roku. Obecnie publikuje wyłącznie
w obiegu niezależnym i zagranicą (np. „Czeskie kuranty”, 1980).
„Sešity” – pismo młodoliterackie ukazujące się w latach 1966-69, a następnie zlikwidowane.
Naczelny redaktor – Peter Kabeš.
„Sixty Eight Publishers” – emigracyjne wydawnictwo czeskie powstałe na początku lat 70tych w Toronto i prowadzone przez małżeństwo Zdena Salivarová i Josef Škvorecký.
Skácel Jan (ur. 1922) – liryk wykorzystujący tradycje morawskie, twórca oryginalnego języka
poetyckiego. Szereg jego tomików (np. „Co zostało z anioła”, 1960 czy „Miotełki”, 1968)
wyraża egzystencjalne refleksje nad upływającym czasem. Popularność zdobyły jego
„Małe recenzje” drukowane w latach 60-tych w miesięczniku „Host do domu”, którym
kierował w latach 1963-68. Jego odważna publicystyka i krytyczny stosunek do „nowego”
Związku Pisarzy spowodowały 15-letni zakaz publikacji.
Skala Ivan (ur. 1922) – dziennikarz i redaktor „Rudégo práwa”, sekretarz Związku Pisarzy. W
swej twórczości poetyckiej próbował pisać tzw. poezję zaangażowaną, co przynosiło stosunkowo najlepszy rezultat w tomiku „I cokolwiek się stanie” (1957) – ukazującym dialektykę szczęścia prywatnego i społecznego. Twórczość z lat 70-tych popada w wyraźny
schematyzm i tani optymizm (np. „Ogień się śpieszy”, 1979). Za zasługi polityczne otrzymał tytuł Artysty Narodowego.
Školaudy Vlastimil (ur. 1920) – autor entuzjastycznej liryki powojennego pokolenia „budowniczych” (np. „Przebrzmiały czas”, 1948). Dopiero przeżycia z lat 50-tych oraz własne doświadczenie zdobyte na scenie (i poza nią) Teatru Narodowego w Pradze, gdzie autor występuje jako śpiewak operowy, prowadzą do bardziej wnikliwych refleksji poetyckich (np.
„U nas w domu”, 1956) oraz do zastanowienia się nad przyszłością („Świetlisty nurt”,
1961).
Slanský Rudolf (1901-52) – działacz partyjny. Członek KPCz od 1921 r., KC KPCz – od
1929 r. W latach 1938-44 – w ZSRR, 1944-45 – w oddziałach partyzanckich w Słowacji.
Sekretarz generalny KPCz 1945-51, wicepremier – 1951. Aresztowany, skazany na śmierć
i stracony jako „szef ośrodka spiskowego”.
Smoček Ladislav – dramatopisarz związany w latach 60-tych z praskim teatrem „Činoherni
klub”. Znany również w naszym kraju, gdzie na przełomie lat 70-tych i 80-tych wystawiono jego dramaty absurdu „Piknik” i „Dziwne popołudnie doktora Burkego”. Obecnie nie
publikuje.
Šotola Jiři (ur. 1929) – czołowy przedstawiciel grupy skupionej wokół pisma „Kveten”, realizującej model „poezji dnia codziennego”. Refleksyjne tomiki „Świata naszego powszedniego” (1957) i „Poste restante” (1963) przyczyniły się do odpatetyzowania literatury.
Doświadczenia aktora teatrów prowincjonalnych wykorzystał autor w licznych felietonach,
reportażach i dramatach (np. „Podróż Karola IV do Francji i z powrotem”, 1979). Jego
powieści – poczynając od „Towarzystwa Jezusowego” (1969 – o rekatolicyzacji Czech i
problemach egzystencji narodowej) demistyfikują zdarzenia i postaci historyczne, dlatego
też wywoływały gorące polemiki. W latach 70-tych przez dłuższy czas autor był na indeksie.
„Spectrum” – samizdatowe pismo literacko-artystyczne wydawane pod koniec lat 70-tych.
Ukazały się tylko 3 numery, przedrukowane następnie przez „Index on cenzorship” w
Londynie.
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Šramek Fráňa (1877-1952) – wszechstronny twórca z tzw. pokolenia anarchistów z przełomu
XIX i XX wieku. Jego bunt przeciw mieszczańskim konwencjom przeszedł znaczną ewolucję: od ekspresjonistycznych opowiadań do pieśniowej formy poezji (np. tomik „Śluza”,
1916) i witalnego erotyzmu w powieści „Ciało” (1919). Do najważniejszych osiągnięć pisarza należy impresjonistyczna powieść „Srebrny wiatr” (1910, Katowice 1963) i nastrojowy dramat „Księżyc nad rzeką” (1922). Bunt Šramka znajdował odbicie również w jego
publicystyce z lat 30-tych i 40-tych, a także w samotniczym trybie życia.
Steigerwald Karel – utalentowany dramatopisarz młodszego pokolenia znany w Czechach ze
sztuk teatralnych „Tańce z epoki – forsa” (1981) i „Fokstrot - burleska” (1982) wystawianych przez teatry prowincjonalne.
„150 000 slov” – emigracyjne pismo kulturalno-społeczne wydawane od 1981 roku przez
wydawnictwo „Index” i redagowane przez A. Liehma. Specjalizuje się w przedrukach z
poważnej prasy zachodniej.
Stránský Jiři (ur. 1931) – mało znany autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych. W latach
50-tych spędził osiem lat w więzieniu (amnestionowany w 1960 r.), a później jego twórczość napotykała na bariery cenzuralne. Oficjalnie ukazał się tylko jeden tom jego opowiadań „Szczęście” (1969), a potem publikował tylko w obiegu niezależnym. To samo
dotyczy jego przekładów z angielskiego.
Štyrský Jindřich (1899-1942) – wybitny malarz i grafik czeski: kubista, surrealista i artyficjalista. Zajmował się też ilustracjami, scenografią oraz fotografią.
Suchý Jiři (ur. 1931) – jeden z głównych twórców teatru małych form na przełomie lat 50tych i 60-tych. Występował na scenie teatrzyku „Semafor” jako aktor komediowy, piosenkarz, a zwłaszcza autor tekstów piosenek do muzyki Jiřiego Šlitra i jazzowych kompozycji
Františka Havlika. Poczynając od montażu literacko-muzycznego „Człowiek ze strychu”
(1959), poprzez sztukę o zamianie broni w instrumenty muzyczne „Gdyby tysiąc klarnetów” (wersja filmowa z 1965 r. wyświetlana również w Polsce), aż po gorzką tragikomedię
„Dr. Johann Faust” (1982) autor nawiązuje do czeskiej awangardy lat 30-tych. Jego sztuki
charakteryzują się niezwykłym wyczuciem absurdu rzeczywistości i jednocześnie poetyzacją codzienności.
„Supraphon” – wydawnictwo płytowe i książkowe w Pradze, zajmujące się zarówno muzyką
popularną, jak i poważną. Znane z dobrych płyt licencyjnych.
„Svědectvi” – emigracyjny kwartalnik kulturalno-społeczny istniejący od 1956 roku, a od
1960 roku wydawany w Paryżu przez Pavla Tigrida.
Švejda Jiři (ur. 1949) – prozaik próbujący łączyć atrakcyjną fabułę z psychologiczną sondą
środowiska wielkoprzemysłowego („Dwa tysiące lat świetlnych”, 1978). Krytyka współczesnego karierowiczostwa ślizga się jednak po powierzchni zjawisk (np. „Pożary i zgliszcza”, 1979). Autor jest też scenarzystą filmowym i telewizyjnym.
Švetlá Karolina (wł. Johanna Rottová, 1830-99) – twórczyni tzw. „powieści wiejskiej” II połowy XIX wieku, w której miesza się realna rzeczywistość rodzinnych stron autorki z ludowym mitem. Wśród jej współczesnych popularnością cieszyły się postaci o doskonałym
profilu moralnym, wyrastające ponad przeciętność otoczenia, stworzone przez nią w powieściach „Frantina” (1880) czy „Nie modlący się” (1873). Idealizacja świata przyczynia
się do rozstania z Janem Nerudą – najbliższym przyjacielem pisarki.
Sviták Ivan (ur. 1925) – czołowy filozof i publicysta lat 60-tych, który za swą kluczową
książkę „Nienaukowa antropologia” (1964) poddany został ostrej krytyce władz. Miał znaczący wpływ na formowanie się reaktywowanej Grupy Surrealistycznej i był współtwórcą
jej prac teoretycznych („Ludzki sens kultury”, 1968). Po 1968 roku udał się na emigrację
do USA, gdzie obecnie wykłada na Kalifornijskim Uniwersytecie Państwowym. Jest autorem kilkunastu prac filozoficznych, a także wielu tomów opowiadań, felietonów i esejów.
Część z nich ukazała się w oficynach emigracyjnych lub krąży w obiegu niezależnym. Z
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jego tekstów filozoficznych wymieńmy choćby: „Dialektyka władzy” (1973), „Sztuka w
świecie manipulacji” (1977) i „Metafizyka konkretu” (1978).
„Svoboda” – wydawnictwo prasowe i książkowe KPCz. Powstało w maju 1945 roku. W 1953
r. przemianowane na Państwowe Wydawnictwo Literatury Politycznej, a od 1966 – znów
„Svoboda”.
Tatarka Dominik (ur. 1913) – najwybitniejszy współczesny prozaik słowacki. Studiował na
Uniwersytecie Karola w Pradze i na paryskiej Sorbonie. Pracował po wojnie jako redaktor
w prasie i wydawnictwach. Początek jego twórczości wykazuje wpływy surrealizmu (np.
„Panna cudowna” 1945). W latach 50-tych na krótko ulega schematyzmowi panującemu
wtedy w literaturze słowackiej, ale wkrótce przeprowadza rozrachunek z tym okresem
(„Wiklinowe fotele”, 1963, Warszawa 1965, czy „Demon zgody”, 1963). Zajmuje się też
krytyką i publicystyką literacką („Przeciw demonom”, 1968). Po 1970 roku na indeksie,
publikuje wyłącznie w obiegu niezależnym i na emigracji.
Teige Karel (1900-51) – czołowa postać czeskiej awangardy międzywojennej – teoretyk architektury, krytyk sztuki i literatury, autor manifestów poetyzmu i surrealizmu, współpracownik Bauhausu, redaktor wielu czasopism (np. „ReD”). Był też autorem wielu monografii malarzy – np. Štyrskiego, Zrzavego i innych. W swej kluczowej pracy „Jarmark sztuki”
(1936) podkreślał rolę wyobraźni i intuicji twórczej oraz konstruktywnej formy. Jego poglądy artystyczne i polityczne (krytyka „procesów moskiewskich”) wywołały na przełomie
lat 40-tych i 50-tych wściekłą, nienawistną kampanię propagandową, a znaczna część dorobku została zniszczona przez służbę bezpieczeństwa. Idee autora ożyły na krótko w latach 60-tych.
Toman Karel (wł. Antonin Bernášek, 1877-1946) – liryk z anarchistycznego pokolenia zbuntowanego przeciw istniejącym stosunkom. Tomik „Bajki krwi” (1898) wykazuje jeszcze
znaczne wpływy symbolistyczne, lecz jego późniejsza twórczość zainspirowana licznymi
włóczęgami po Europie stanowi oryginalny wkład do czeskiej poezji XX wieku (np. tomik
„Melancholijna wędrówka”, 1906). Autor tłumaczył też literaturę francuską.
Topol Josef (ur. 1935) – czołowy dramatopisarz lat 60-tych, autor m.in. awangardowej sztuki
„Koniec zapustów” (1963) konfrontującej rzeczywiste losy ludzkie ze zmitologizowanymi
obrzędami ludowymi, oraz „Słowik na kolację” (1967). W Polsce wystawiano wielokrotnie
pod koniec lat 60-tych jego „Kotkę na torach” (1965). Autor obecnie całkowicie zakazany.
Mieszka w Czechosłowacji, pracuje jako robotnik i publikuje w obiegu niezależnym.
Toyen (wł. Marie Čerminová, 1902-80) – czeska malarka, reprezentantka surrealizmu i artyficjalizmu, członkini ugrupowania artystycznego „Devětsil”. Od 1947 roku mieszkała na
stałe we Francji.
Trefulka Jan (ur. 1929) – autor opowiadań debiutujący na przełomie lat 50-tych i 60-tych.
Jego tom „Dopisało im szczęście” (1962) był jedną z pierwszych prób odideologizowania
powojennej literatury czeskiej. Jest zwolennikiem nowego rozumienia realizmu także jako
krytyk literacki, a w latach 1969-70 – naczelny redaktor miesięcznika „Host do domu”.
Obecnie pracuje fizycznie, a jego książki ukazują się wyłącznie w obiegu niezależnym i na
emigracji („Wielka budowa”, 1972; „Zbrodniczy bunt”, 1978).
Třešňák Vlastimil (ur. 1950) – autor i odtwórca poetyckich ballad przełomu lat 60-tych i 70tych. W 1974 roku odebrano mu status zawodowego muzyka i odtąd pracował jako robotnik. Wszystkie jego książki ukazały się już w obiegu niezależnym bądź na emigracji (np.
„Jak ja to widzę”, 1979). W 1982 roku wyemigrował do Szwecji, gdzie w emigracyjnej
firmie gramofonowej „Šafran” nagrał trzy płyty długogrające.
„Tvář” – pismo literackie o orientacji katolickiej, ukazujące się w Pradze w latach 1964-69,
redagowane przez grupę młodych pisarzy (Gruša, Pištora i inni). Pismo zajmowało szczególne miejsce dzięki znacznej niezależności i publikowaniu mało znanych, zapomnianych
czy szykanowanych wcześniej pisarzy. W artykule programowym „Realizm jako moral-
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ność” dystansowano się wobec aktualnej sytuacji i z pozycji pokoleniowych atakowano
tragiczne błędy ojców (zwłaszcza w okresie stalinizmu).
Tyl Josef Kajetan (1808-56) – czołowy twórca odrodzonego teatru czeskiego, autor sztuk,
aktor i reżyser. Stosunkowo największą wartość mają dziś jego dramaty historyczne „Córka podpalacza” (1846) czy „Górnicy kutnohorscy” (1848), lecz w jego bogatej spuściźnie
przeważają utrzymane w baśniowej konwencji sztuki idealizujące czeską wieś (np. „Dudziarz ze Strakonic” (1847). Mniejsze znaczenie ma jego sentymentalno-dydaktyczna proza i publicystyka z I połowy XIX wieku.
Ulč Ota (ur. 1930) – politolog specjalizujący się w problematyce Europy Wschodniej. Po
ucieczce w 1959 r. do Berlina Zachodniego, od 1960 r. mieszka w USA i wykłada obecnie
na Uniwersytecie Nowojorskim. Oprócz prac naukowych („Politics in Czechoslovakia”,
1974) ma w swoim dorobku szereg reportaży i opowiadań podróżniczych (np. „Bez
Čedŏku po Pacyfiku”, 1980).
Urbánek Zdeněk (ur. 1917) – autor prozy psychologicznej, który w najcenniejszych swych
zbiorach „Udar mroczny” (1940) oraz „Życie i sumienia” (1945) inspirował się literaturą
anglo-amerykańską. Jest też wybitnym tłumaczem tej literatury (Joyce, Szekspir, Whitman, O’Neil, Eliot, Faulkner, Saroyan i inni). Od początku lat 70-tych na indeksie, publikuje wyłącznie w obiegu niezależnym.
Utitz Bedřich (ur. 1920) – czeski dziennikarz, w latach 50-tych i 60-tych pracownik agencji
ČTK, korespondent na Kubie i w Niemczech, redaktor radia. Jego książka „Niemcy w
rozmowach” (1969) została zniszczona po opuszczeniu kraju przez autora w 1968 r.
Mieszka w RFN, był współzałożycielem wydawnictwa „Index”, jest niezależnym dziennikarzem. Tłumaczy też z czeskiego na niemiecki (Mlynář, Lederer, Tigrid).
Vaculik Ludvik (ur. 1926) – jeden z najbardziej kontrowersyjnych współczesnych pisarzy
czeskich. Debiutował pod koniec lat 50-tych, ale dopiero powieści z lat 60-tych – „Głośny
dom” (1963) i „Siekiera” (1966) przyniosły mu szerokie uznanie dzięki odważnej krytyce
okresu stalinowskiego i ironicznej autoanalizie pokolenia. W drugiej połowie lat 60-tych,
aż do zlikwidowania pism jest redaktorem „Literárnich novin” i „Listów” (gdzie drukuje
felietony i recenzje, ale też słynny manifest „2000 słów”, domagający się szybszej demokratyzacji życia w Czechosłowacji w 1968 r.) W latach 70-tych Vaculik jest głównym
animatorem niezależnego życia kulturalnego: kieruje wydawnictwem „Petlice” (Skobel),
redaguje wiele zbiorów felietonów i antologii czeskiej literatury. W ostatnich latach największe dyskusje wzbudził jego „Sennik czeski” (1982) – rodzaj dziennika (często dość
intymnego), z elementami literatury faktu i fikcji literackiej. Publikuje wyłącznie w obiegu
niezależnym i na emigracji.
Veit Vladimir – czeski balladzista i autor tekstów poetyckich. Jego wiersze krążyły w obiegu
niezależnym. W 1982 roku wyemigrował do Austrii, a w emigracyjnej firmie gramofonowej „Šafran” wydał dwie płyty.
Vodňanský Jan (ur. 1941) – autor tekstów piosenek i wierszy oraz skeczy scenicznych, aktor
komediowy. Od 1964 roku występował w duecie z Petrem Skoumalem. W latach 1971-74
był członkiem zespołu teatru „Činoherni klub”, dla którego przygotował szereg programów (m.in. „Z uśmiechem idioty”, „Z uśmiechem donkiszota”, „Delikatny parasol” i inne). Od połowy lat 70-tych publikuje sporadycznie, jedynie książki dla dzieci.
Voskovec Jiři (wł. Jiři Wachsmann, 1905-1981) – wszechstronny twórca awangardowego
teatru „Osvobozené divadlo” w Pradze w latach 20-tych i 30-tych, gdzie występował jako
aktor, piosenkarz, reżyser i autor tekstów. Występował w nierozerwalnej, niezwykle popularnej parze z Janem Werichem. Ich komediowe, rewiowe spektakle od początkowej poetyzacji życia codziennego (np. „West Pocket Revue”, 1927), poprzez burleski („Osioł i
cień”, 1933) przerodziły się w satyrę polityczną („Pięść do oka”, 1938). W okresie wojny
para Voskovec + Werich występowała w USA. W 1948 roku Voskovec definitywnie opu-
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ścił kraj i po kilkuletnim pobycie w Paryżu i Londynie od połowy lat 50-tych grał w amerykańskich filmach i teatrach na Broadwayu.
Vostrá Alena (ur. 1938) – autorka prozy z lat 60-tych („Bóg z reklamy”, 1964 i „Letnia fala”,
1966) – odsłaniającej ukryte dramaty dnia codziennego i alienację społeczeństwa. W drugiej połowie lat 60-tych zdobyła popularność jako autorka sztuk teatralnych teatru „Činoherni klub” (m.in. „Na kogo to słowo wypadnie”, 1966 oraz „Na ostrzu noża”, 1968). Po
kilkuletnim przymusowym milczeniu „zadebiutowała” ponownie w 1977 roku jako autorka literatury dla dzieci. Szereg jej książek nadal pozostaje w rękopisach.
Vostrý Jaroslav – reżyser teatralny. W latach 60-tych był wykładowcą w praskiej szkole teatralnej, a później dyrektorem i głównym reżyserem teatru „Činoherni klub”, który pod jego kierownictwem odnosił największe, międzynarodowe sukcesy. Na początku lat 70-tych
Vostrý otrzymał wymówienie i dopiero po kilku latach przerwy pozwolono mu reżyserować w teatrach prowincjonalnych.
Vrbová Alena (ur. 1919) – poetka, autorka uczuciowych wierszy „Do krwi” (1957) czy „Sondy i pieśni” (1963). Motywy erotyczne i problemy moralne tworzą również osnowę jej
powieści z lat 70-tych (np. „Odlot do Madrasu”, 1979), jednak większość jej prac w atrakcyjnej formie stara się idealizować świat w sposób dość powierzchowny.
Vrchlický Jaroslav (wł. Emil Frida, 1853-1912) – najpłodniejszy poeta i tłumacz drugiej połowy XIX wieku, czołowa postać tzw. „pokolenia lumirowców” (od czasopisma „Lumir”),
które od życia wyżej stawiało sztukę, a od lokalnego patriotyzmu światowość. Dużą wartość mają jego zmysłowe liryki erotyczne o niezwykle kunsztownej formie (np. „Wędrówki do Elorado”, 1882). W dziele „Strzępy epopei” (1878-1906) przedstawił obraz rozwoju
ludzkości. Próbował też swoich sił w dramacie (m.in. antyczna trylogia „Hippodamia”,
1889-91 czy komedia „Noc na Karlsztejnie”, 1884) i prozie (m.in. powieść współczesna
„Lalki”, 1908). Ogromne znaczenie mają przekłady Vrchlickiego (m.in. Hugo, Dantego,
Goethego, Byrona czy Szekspira). Zafascynowany polską literaturą romantyczną przetłumaczył m.in. wszystkie części „Dziadów”. Jako krytyk literacki, znawca literatury światowej, przyczynił się do ponownego nawiązania przerwanych kontaktów miedzy literacką
Europą a Czechami.
Vyskocil Ivan (ur. 1929) – czołowy twórca opowiadań z lat 60-tych. Jego teksty ożywały na
scenach teatrów małych form (m.in. „Reduty”, „Semafora” czy „Na zábradli”). Czytając
tam swoje „tekst-apele” wykorzystywał swoje zdolności aktorskie i reżyserskie oraz niezwykłe wyczucie absurdu językowego i znajomość psychologii. W tym okresie opublikował m.in. „Kości” (1966) i „Małe sztuki” (1967), a także znaną z przekładu w „Pulsie”
„Drogę do Ubic” (1968). Od początku lat 70-tych może okazjonalnie występować na scenie, lecz wszystkie jego teksty pozostają w rękopisie.
Weil Jiři (1900-59) – czołowy przedstawiciel żydowskiej kultury przedwojennej Pragi, dziennikarz i publicysta związany początkowo z partią komunistyczną. W drugiej połowie lat
30-tych za opublikowanie krytycznych wobec ZSRR książek „Moskwa granicy” (powieść,
1935) i „Czesi budują w kraju pięciolatek” (reportaże, 1937) został wykluczony z KPCz.
W czasie wojny ukrywał się, po wyzwoleniu pracował w Państwowym Muzeum Żydowskim w Pradze. Wtedy też powstają jego najważniejsze powieści: „Życie z gwiazdą”
(1949, Warszawa 1965) i „Na dachu jest Mendelsohn” (1960) – przejmująca parabola losu
człowieka.
Werich Jan (1905-1980) – współzałożyciel teatru „Osvobozené divadlo” (wspólnie z J. Voskovcem), aktor i autor spektakli praskiej awangardy teatralnej. Po 1945 roku powrócił z
emigracji i (w odróżnieniu od Voskovca) pozostał już w kraju występując nadal w teatrze
(m.in. w parze z Miroslavem Horničkiem). Popularnością cieszyła się również jego proza
podróżnicza (np. „Włoskie wakacje”, 1960) i bajki dla dzieci (np. „Fimfarum”, 1960). Od
1970 do 1977 roku miał zakaz występów; nie wyświetlano też jego licznych filmów.
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Wernisch Ivan (ur. 1942) – poeta należący do kręgu pisma „Tvář”, plastyk zajmujący się ceramiką i kolażami oraz tłumacz literatury niemieckiej (Klee, Celan), rosyjskiej (Achmatowa) i łacińskiej. Jest m.in. autorem refleksyjnych wierszy z tomów „Dokąd leci niebo”
(1961) i „Kukiełki” (1970). Od początku lat 70-tych pracuje fizycznie i publikuje wyłącznie w obiegu niezależnym.
Wilden Theodore (ur. 1924) – piszący po czesku prozaik greckiego pochodzenia. Po wojnie
pracował w czeskiej służbie dyplomatycznej i doświadczenia z tego okresu wykorzystał w
swej twórczości. Jest autorem licznych powieści para-detektywistycznych, w których wątek sensacyjny stanowi pretekst do rozważań na temat wolności człowieka i zniewalających go „kafkowskich” mechanizmów systemu społecznego. (np. „Łamanie kołem”). Od
początku lat 70-tych nie wydawany; być może opuścił Czechosłowację.
Zabrana Jan – autor poezji lat 60-tych, tłumacz literatury angielskiej i rosyjskiej. Pisał też
powieści sensacyjne i scenariusze filmowe.
Zahradniček Jan (1905-60) – poeta i krytyk orientacji katolickiej. W latach 40-tych redagował
pismo „Akord”, a po wojnie był redaktorem wydawnictw w Brnie. Aresztowany w 1951
roku skazany został na 13 lat za „szpiegostwo na rzecz Watykanu”, zwolniony w 1960 roku wkrótce zmarł. Dopiero w drugiej połowie lat 60-tych przypomniano jego wcześniejsze
wiersze („Żurawie”, 1933 i „La Saletta”, 1947) oraz opublikowano przejmujące wiersze z
ostatnich lat życia „Cztery lata” (1969). Pisarz tłumaczył też literaturę niemiecką (Mann,
Rilke, Hölderlin) i francuską. Obecnie jego książki znów krążą tylko w obiegu niezależnym i ukazują się na emigracji („Dom-strach” 1982).
Zápotocki Antonin (1884-1957) – działacz partyjny współzałożyciel KPCz w 1900 r. W latach 1939-45 – w niemieckim obozie koncentracyjnym, 1948-53 – premier, 1953-57 – prezydent Czechosłowacji.
Závada Vilém (1905-82) – autor wierszy wyrażających konflikty społeczne lat międzywojennych („Panichyda”, 1927), później – wierszy negatywistycznych deziluzji i apokaliptycznych wizji („Syrena”, 1937). Jego powojenna liryka związana jest z tzw. „budowaniem
nowego ładu” („Miasto światła”, 1950), lecz stopniowo zaczyna dominować w niej głębsza refleksja poetycka z elementami, autobiograficznymi („Jedno życie”, 1962 czy „Na
progu”, 1972). Mniejsze znaczenie ma jego publicystyka kulturalna z ostatnich lat, napiętnowana działalnością w „nowym” Związku Pisarzy po 1972 roku.
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