FÓRUM
červenec 1981
Jaroslav Seifert l98O
Milost boží k nám se projevila v tom, že nechal
stvoření svého nedokončeného a v:<vola3 nás fc
Mu ¿ako ôôlníÍr.», spolupracovníky-j: sp i-r.Vv'^:,^
ponechávaje
možnost účasti \* néá$ á ••• ní
snad opovážlivé domjfôlati s-5. ä« 3;
touhou, abychom ji ušili®
Iřáo zná silu. kola tanočnáho, bydli v boh-,.,
ne bo t x, jak láska usmrcuj;?»
ľ> ;: 1 aloddin námi
/?, motta k Šaldovým Loutkám & dělnik&a bo&řr
2íVydM Praha lyl8/
»'Koho bosi ailj^í, umíráraládh Tohoto okřídleného aatického
bonmotu^piužil zcela nedávno Josef škvorécž^.- použil ho váak
trochu jinak, než bezprosti4cnim a přímoSarvm »působen, toužil ho tak, že mohl oživit zkušenost, že každé rčení má své
antirčení, každý bonmot ant i bonmot, každá flor, kule antifioSkulX e
Stalo se_tak v pHpadě recenze posledního z románů Grahama
Greena« skvorscký upozornil na neplatnost, oři,so Slastnou•
neplatnost, původního bonmotu právě v Qroenově případěř Nebot proč vlastně tato omilostaující úloha smrti"v původnia
rčení? A u koho? Ho přece u těch autorů, jejichž začátek i®
nejsilněji, ne.j slibnější, A kde pak už - at s omluvami n«~
b o s kriticianifn - pociťují čtenáři, že jde s tál s o dalěí ,1
halíi reprodukci, rozmělnění toho původního blesku či snad
otisku božího psice na čel«, když už jem© u těch f&oskulí•
A milost oozí se tady projevuje přesné tím ž© k tonsfcutc
hořkému konci nenechává dojít»
<Je vsak ještě
druhá podoba toho jak lze být oohy milován a
sssouaen* ~ u m ě l vrávě aa uyslx Skvorecký v případě arsenově,
Heoeno profánně, je to ten statisticky známější případ osobního vývoje literárního kdy požehnaný věk osobní n-ní
reprodukcíe Kdy je možno mluvit skutečně o životni a^aoer
eaoeau Kdy je přesně třeba mluvit o milosti boží, tak -'<«
chápána v citovaném mottu této poznámky k 79*xuarozsnir;^I
Jaroslava Seiferta, K takovýmto dělníkům na díl« j« t* ba
práve tone to autora počítat. smrt, láska, vina, dob f, osu*
au a
,
tyto definitivní otázky 3 motivy, dostával
Seiferta stále přesnější pate podobu /a to -¿ŕéH v :eho ut
zii posledních 15 let/, v níž je ne,jar; ta 'síla kola tan ' v
ného", jak jeho právě po láta jakoby určovala, ale právě i
implicitní přítomnost toho vědomí, té naivní vír<% málta

chlapecká-, ž a - pŕok každého osoon^ - tvůrce '-'nechal stvo«
ření s vá ho nedokončeného*• Äélpkdo Ví e donkichotsfcé stránce
tohoto tolik, ¿ako Jaroslav Seifert» V zornic aspektu cesty
od - jakpak nám to říkali? - myslím, žw' od
.Nového
ní k abstraktníma myšlení a otílrad k praxi - e í oráv ě tis,
jak to zakusil Jaroslav Seifert, blížíme k snjrô"n@jpoäatátnějšímu z dnešního avětac
K jakému podstatnému? Hledejme to v těch jeho -nokový o b sloupechf poetických nekrolozích, na zapomenutých hrobech» Kle—
dejme to v paměti* Nebol; cynické, linie » vždy a od nepaměti
módní - esejistiky nám dnes v podivuhodné shodě s autokracií
říká, že vše bude zapomenuto /visa M^undera: Kniha smíchu a
zapomnění/» Kdyby tomu tak bylo> tedy kdyby tonu tak bylo ůplně a beze zbytku, už nikdo % náš by dávno nevěděl ® lid**
•Mar komunikování slovem a písmem*-, Jen díky tomu, že stéle
a všude na^světě je hrstka stál» mladických stoupenců nezapomnění, můžeme dosud například diskutovat o tom, zda vše
bude nebo nebude zapomenuto. Základními mentálními i přímo
fyziologickými .instrumenty k. těmto možnostem nás totiž zásobuji vždy a dosud jen ti, kteří žijí v naivní víře, že zase
usk úplně vichřic zapomenuto být nesmí, Jaroslavu Seifertovi jg dnes 79 let«
23*9*1980
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/podle Literárních novin a 29»4<»1956/
vú'tmií prítomní ?
Bylo řečeno, že je zapotřebí, abychom konečně uspořádali své kulturní dědictvíc Vracíme se ke kníhám
svých mrtvých básníků, listujeme jimi a hlásíme se k tomuto
jejich odkazu«
A tu mä. napadá' tiché a plachá otázka® Aniž se chci pou«ětět na polo ms-taíysiky, obracím ©e a jistou úzkostí k těmto
našim mrtvým & ptám se jich, budoú-li se i oni hlásit k nám«.
Nejednou tu' bylo zdůrazněno, že spisovateli jsou svědomím svého národac Není. to myšlenka nová« Ba snad naopak,
•
•3« mi; že tato věta má dost blízko k frázi a řekněme raději
k běžnému rSení» Stává a® však někdy, že i tahové rčení, vyslovené v příhodném okamžiku a v jinam osvětlení, může působit drtivě«
A právě dnes bych chtěl říci« K.é% bychom v této chvíli
my spisovatelé byli opravdu svědomím svého národa, kéž bychom
byli svědomím svého lidua Nebol, věřte, obávám ees že jsme
jím nebyli již po více lat, že jsme nebylí svědomím zástupů?
svědomím milionů, ba dokono«r že jsme ani nebyli dokonce
svědomím sebe samých„
Znova a znova slyším® tu zaznívati? a to z úst nikterak
nevýznamných, že je zapotřebí* , aby spisovatel psal pravduc
To znamená, že spisovatelé v p sledníh letech pravdu nepsali® psa?.i nebo nepsali? Dobrovolně či nedobrovolně? Ochotně
Si neochotně? Bez nadšení Si s vřelým soahlaaem?
Vracím so do minulostí Seská literatury, a marně hledám,
že by některý z velkých S*.ikýcn básníků, © zvláště některý
z "téch, kteří ve svých básních .formulovali postuláty českého
národa, jako byli Neruda, dech, bachař a Dyk, zastavili se
uprostřed avéhr dila, a stanuvSe, oznámili svému národu a
svým Stenéřóía, Že nemluvil wpravdu« di vzpomínáte si, že by
někde z nich pyl prohlásil $ dtenóřlř odoust mí, chodil
j s m kolem tvýcn bolestí p kolem utrpení českého lidu a za*
vřel jSism oči. Nemluvil jsea pravdu*"* Smlčí-li pravdu kdo«
kol i v jiný, může to být taktický manévr* Smlčí-lí pravdu
iaov?*t@l ä lže *
/«••., /

Prosíc, nepod«zřívejte mne» že xych nevěděl, kdo to *
byl pan John Stuart Míli» Také prosím, abyste se'nedomnívali , že se psíoúšía do dnešního j eo no značného světa filosofického vpaäovati názor tohoto anglického empirika,. áľe
den citát a© j de mi zk hlavy, no- ohu si odpu&sdt, s malou obměnou platí totiž právě dnos pro naše spisovatel©. John
$tu&rt MiII praví*
neb ten? kdo připustí, nby svět nebo
rřísiu?.ná část svěxa vybrala jemu jaho Životní cíl, nt Potrebuj c ...ji jiné schopnosti než schopností napodcoovací' i ako
opicO«"

bvoh měl spíš citovat Voltaira, který měl aaao? oaáabrm VOltaire říkáš -Nemohu sice souhlasit s vašimi £ »©vy,
ale až do smrti budu hájit vaše právo na to, abyste je
^
w
hlasitě vyslovite
..
' ' a znovu vás orosím, abyste oba tyto citáty uvázi.,i
jen v souvislosti* s tímto sjezdem, a konečně
vetou z »ouisu ústředního výboru našemu sjezd®, kde se mluví o
^
že právě rozličnost talentů vyznačuje bohatost naší literatUÍ

|ebudu opakovat téměř čítankový poznatek o české literatuře, a to ten, že mezi významnými jejími jmény není jediného autoraj který by své dílo zaměřil proti pracujícímu
člověku a který by néměl hluboký cit a dokonce i bojovné
Dorozumění or« jeho sociální bolesti»
C G Y toho plyne pro naši situaci dnes a pro naši po»
¥Xnna

jÍem 1 ořSvědčen J že naší povinností je přistoupit! ihned
k odčinění kriví, A naléhavé požadavky shrnuji ěo tecnto
uV

~ U "l* vyzvete umlčené a neprávem vyloučené spisovatel®,
kteří isou ovšem toho jména hodni, ke spolupráci, Nečekejte,
až přijdou sami a budou prošito Sotva by přišli; ivuoa n m á
hodno a puso v stele, aby prosilo Dejte jim aosnost, aby o d ľ ^
věděli dnes na útoky, na ktc-ré n s mohli oäpovéaét, když by -i
vylučováni z literatur;:» já to sám zažili
.
2e uvažujme o spisovatelicn uvězněných, mysier.e na
Uch lidský osudo Hernám ovšem práva souditi tu jejich virwi*
Vinu, chyby, omyly» Ale mám právo jako čeakg básník.vyaloviti doraněnku^ že pykali dost za tyto své politici viny a
riTTivl
To, co říkám, dozajista neznamená, že- bych se snad ztotožňoval s jejich politickými názory, které jsou a oyly
v rozporu 9 názory mými a s názory nás všech« Když dnešní
«lenové svazu ochotně a spěšné však přiznávájá své dlouho«
leť* omvly a viny, což
být prohlášeno za dostatečné;
ani"oryly a viny uvězněných nemohou^být posuzovány?aoéavadní přísností a z dosavadních stanovisek»
všichni dobře víme, jak je možné - vím, 2« je situace těžká - pokusit se o
aby jim jejich osud byl aapon
trochu ulehčeno Avšak, damzí přátelé, ještě jednou se vás
táží• isme opravdu jen výrobci veršů, rytmů a metaiQťi
jsme opravdu jen vypravěči příběhů a nic ?íc, abychom měli
n a mysli jen a jen otázky našeho stavu spisovatelského?
Takto vidím posláni spisov» ¿lů v naší době.
Nový výbor i vy všichni pečmj.te o to, aby naše činy
d ů s t o j n é socialistického programu a důstojné socialistických spisovatelů uskutečněny tryly co ne j d réve, a co nejdříve znamená dnes» ihned*

ekonomiky a techniky, jak tvrdí námitka, a níS »e vypořádáváme, pak by se tňeto typ dotyku lidí v e-'jemně a dotyřn
lidí s věcmi, jenž na pravém místě mstívá/Demohl dlouho'
udržet - např. v situaci besd«-vodné vzájemné paato-i, která je tu charakteristická, by u pomáhajících brzy pivvlácU
la pýcha a u těch, kterým je pomáháno, by se musel*rozvinout resentímenta Vzpomeňme na tristní osud titulu
"bratrství", jenž se stal - vzat a-lapidárni pro£ramatie~
ké triády Velké francouzské revoluce - inspirující® haslém nejenergištějších moderních sociálních hnutí, jež ale
vesměs projdou bratrovraždou* Zde se přice myslelo na
rozené /pouze/ lidské"bratrstv£% jež ale posléze vgflv"
tragicky podléhalo moůu a "logice" moci a prospěchu/závisti a řevnivosti * Jestliže je asymetrie vykasatelná,
znamená to současně ovsem ta, že možnost respektování pravého místa není založena toliko v lidech samých a není
věcí jen lidského rozhodování« Trvalý respekt k asymetrii
a její udržování í ve vzájemné pomoci a starosti o"věci
je umožněno zkušeností přiměřenosti /ovšem zcela ne-adékváíni, jiné, než kterou přikazuje symetrický řád anebo
souhra ekonomických a technických praktik, kterou dnes
máme místo něj/,» kterou nazýváme zbožnost»
Pří" bližším ohledání problémové situace by bylo
možno dovodit, že zbožnost v tomto smyslu « tj - iako udržování respektu k asymetriCnosti konkrétní lidské slina«
tivity je člověku imanentní« Je to jeho bytostná otevře^
noste která umožňuje zasažení, otevřenost, již tradice"
formuluje slovy "homo capax i afinit i" nebo "notentia
oboedlentialísf!« I nejkřečovitg^í skrývání asymetrie cítěné jako ohrožující, jak je dnes mažeme pozorovat u techs
no- a byrokraty je reaktivní formací /patologickým symptome©/ kořenícím v tomto respektu«,
Poeoruhoůné na ontologické pochybě dnešní «oby
je ti, že se tu setkáváme s opravdu důsledným nebezpečím
totálního zhroucení s ze všeho možného řádu světa tu" přece zbývá jen to nejpoilednější, jeho chřestíeí kostra,, holé fungovánío Proto tu pravděpodobně nejde jen o kritický
krok od jednoho způsobu určování ke druhému, jak tomu bylo v jiných ontologický pochybných dobách /%{, v dobách*
kdy - jak jsme uvedli - se etične dostává ke slovu/, ale
o krok od určování striktně funkčního /ovšem s charakteristickou ideologickou maškarádou/, které se zdá být uo
zhroucení metafyziky opravná poä odním vyústěním evropské
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.tobexay% ceny 1980
Simone fai-lová, jejími' dílům unohé vděčím, říká« -Distance je duší krasy®« Str. v á se ale, že získání diet'4c#f
skoro nemožné® Jsem «dítětem Evropy% jak napovídá titSl
jedné z mých básni, ale je to hořké, sarkastické tvrzení jsem téz sutorem autobiografické knihy, která ve francouzském preklacu dostala nazve "One autre Európe". Nepochybně
existuji dvě Evropy, a stale, s*t že nám, obyvatelům té*" '
druhé, bylo dano sestoupit do'srdce temnoty"dvacátého století* a ja bych nedokázal mluvit o poesii obecně, musím
mluvit o p o « u 4 v J®Jim. setkání se zvláštními okolnostmi
2
? a r s p p a t r n y obecné kontury udalostí, které svým smrtonosným zásahem převýšíIv vSachny nam známé živelné pohiomy, ale poezie ml a íýct současníků, ai už použila stylu avantgardy nebo stylu zděděného,
nebyla na přijetí těchto událostí připravena, jako slenoi
jsme ae pohybovala, po hmatu, vystaveni všem pekšením ja»
iihJ n?f4?!e\s!°:eti
sám sebe intelekt. Není
lehké OQlišit skutečnost od iluzí, když žijeme v období
velkého prevratu, který začal před několika sty léty na
malém zapadním poloostrově euroasijské pevniny', proto,
f + ár '° hú ijdskáho života obejmu! c aloi planetu
jediným kultem- vědy a techniky* A zvláště obtížné bvlo
odporovat různým pokušením v těch částech Evropyľ kde
zvrhlé ideje ovládání lidí jako přírody vedly k
t ? 0 l " ° Í n e s p o č e t n é milioSy lidských
bytostí, zabíjených fyzicky nebo duchovně» Ale je docela
oobře aozné, že ne reflexe nad těmito ideami je nelcennliší
naé výdobytek, ná. , to jeat těch, kteří se b nimi setkSíi
v až príliš hmatatelné podobě, aíe že xo je úcta a vděčnost
vůči tomu všemu, co brání 1'dem ve vnitřní dezintegraci a
podrobení vůči násilí. Totiž to byle předmětem té fúrií
zločmnycn sil, jisté zvyky, jisté instituce, v L v n í řadě
všecnny vazby existující mezi lidmi organicky, nějak aamy
od sebe, podp>royané rodinou, náboženstvím, sousedstvím/'
společné dědictví, jedním slovem celé to neřádné lidstvo
nelogické, tak často charakterizované jako směšné ve sv?Žh
a
^ I n o s U * V mnoha zemích
r
lční
; ?2
ci^itás dnes postupná erosi a je»
¿a?í IVct f t ^ V ^ V *
by si to u v ô d o C
vaii. Hec® jiného je však tam, kde náhle,, v situací ohrožení
ee UKáže ochranné, životadárné hodnota těchto vazeb. Tak
v
J ™
která pocházím® Myslím, že právě" t ad v
mé
dar0
tliL l
' á i c h ä s e Ostalo mně amým ořá-'
tělům, v naší části Evropy a vyslovit slova díkůvzdání0
iidsiá
s ? 3 f
m ý t T a J r S L a rŮ n2f f ? ° L ; n f i t V Í c
mysli Litvu!" zemi
přft
rodi
2 f n ? n
fv° ze
^ už od šestnáctého
atoletí používala polštiny, tak jako mnoho rodin ve Finsku

SvédSUiiy b v i rosu angličtiny - r d&aedkun Čehož ¿sem polským a n-ř litevským básníkem. - ailuety • á ma iné i duch Litvy
mne neopustily nikdy. Je to dobré s l W t od dětství slova
ntinská lotsrrU. překládat vé škole Ovidia, učit se katoi
ZxQkmi
a apologetiku., Jo to bia žene tví, jestliže
někdo získal od osudu taková místo středoškolských i un&vér«'
žitních studiís jakým bylo rilno, město oodivné", město barokní a ital Brtfe architektury přenesená >i-: severních lesů a hí*~
s t orie utkvělé v každém kameni,» město čtyřiceti katoličkách '
kostela, ale i mnoha synagog, v těch Časech je židé nazývali Jeruzalémem severu» Teprve když ja-m začal přednášet
v Americe., tak jsem pochopil, jak mnoho do mne• proniklo
z tlustých zdí naší staré univerzity, ze zapa .atovanýob formulí římského práva, z dějin literatury starého polské« což
všechno udivuje mladé Američany svýai zvláštními rysy;'shovívavou anarchií, humorem, který řeší zuřivé spory, smyslem
pro organické společenství, nedůvěrou ke každé centralizované mocí*
Básník, který vyrostl v takovém světě, by měl hledat
skutečnost jimsfcža prostřednictvím kontemolace«, Měl by mu
být drahý jistý patriarchální řičU zvuk zvonil, distance
vůči tlakům a naléhavým přáním našich bližních« ticho klášterní cely, jestliže leží na sv.ole knihy, zabývající se
' tpu nepochopenou vlastností stvořených věcí, jí2 je je-jich
essso A náhle všemu tonu přijds do oesty démonické dění
historie, která mé všechny rysy krvežíznivého bož«iva, země!
na kterou se básník díval ve svém l«tu» se ozývá křikem ze
stínu a nelze se na ni dívat z výšktf* Vzniká nepřekonatelná
rozpornost, reálné, která t\ nedá pokoj ve dne ani v noci,
af už ji nazveme jakkoliv - roznomost mezí bytím a skutkem
ne DO rozpornost .mezi uměním c solidaritou s liáóió Skutečnost naléhá, abychom ji uzavřeli ve slovech* ale j©"nesnesitelné a když se ji dotkneme: když už je tady, z úst básníka
• nevyjde nxc než Jobovo obvinění a všechno umění se ukáznie
.axčís ve r. rovnání r_
»
s 5 in esa. Přitom uchopit skutaúnost tak, abychom ji zachovali v celém jejim odvěkém váhání mezi zlem a dobrem, zoufalstvím- a naděáí* je možné pouze díky distanci, pouze tak, U se zdvihneme a&ů ni - ale
to se běžně ukazuje mojbsální zradou„
To byla roapomoat"sahající v samo srdce konfliktu dvacátého století, odkrytá básníky v aemi porubené zločinem
genocidyc Ha co myslí autor jistino cočtu varěů, která zůstanou památkou té doby, j *ko
svědectví?tf.vsií, že se &e
zr octily f bolestné rozpornosti a ze bv bylo léofe* kdvb*'
ii
v
uměl rozřešit a ony zůstaly nenapsány» "
'
patronem všech vyhnaných básníků,, kteří navštěvuji rodné okolí p mz® ve vzpomínkách, zůstane Dante, ale jak vzro#<
Ä . po#«t Florencií od té doby¡Vypovězení básník© je dnes
prostou funkcí poměrně nedávného objevu*že kdo má moc, může
také kontrolovat jazyk* A to nejen příkazy cenzury, ale ms.

sjyslu

Jeve ra scela zvláštním je jazyk neste bodnabr á
'
stálých
ceié
^skutečnosti .prestanca listovat prosti proto, že nemají pojmenováni 3 -/yoadá to *
¿a j* -krytá vazba icsd teorie.tu literatury jsko aer
jazyka, žijícího ze sebe aaS v a Ä / ^ ahJ tv?líj v každém případě není
i
netolerovala činnhcv spočívající v tvoření
versti a p r %
-cter^jscu. ch^ány jako a^omomSá systémy*od«zavřené ve svých hranicích* Jen tehdv. ie^tli*» Í w j'ojge, že ee báa^k stale snaví osvSSzotífSd°vj£ůjltnýS
ejyHu,#.ieN>l hledá skutečnost, je nebezpečné« v sáli kde
8h0
¡W^t^***^»
?^00'
sp-haná ml čení/jediné
al.vj pr.a«íy^zr.í jako strela z pistola a, co je h o r k ! pekuf n \ f
?? podobá n-.pcUsčxUKilx, impulze
?
K
U
?! :
nedovolí mýslet na něco* jí něho! $ *
6
íin£ci yolí yy^énství,- není väak zcela á
hí
«
aktualitou, nebo o t«u*
í
ľ
-ľ°5 nl..f v
áiíVoh březích
&

lato naděje je dosti iluzorní, nebol přibyle* z mší

h f í o S ^ f ^ f f ^ ^ kde "
zjistí, že ho od nová ho prostředí děli jeho zásoba zkušeností, což se běžně -aúže
stat zdroj^ pbsese. Na planeta, která ji rok ol rokS raSnlí'
dík fantastickému rozvoji sdělovacích prostředků, odbývá se
proces, vymykající s® dotud charakteristice, woiee, kterf
°dmítn«itím paměti, Jistil
minuxych do* ~ da.li ohromná většina lidí - nevěděl^ tak
moc o historii své země nere c/é civilizaceo Naopak, ímvslion moderních analfabeta, kteíí ustájí číst í w é t ! a kfe2 J o t o n c * vyučují mládě« ,ia školách ž na univerSiiich,"tísinu.* wor^e Přito-una je, oí e v podivná směsi a zastřenosti >
^poleona, Voltaira, Lenina. '
dc
t
^
' ' ^ t í , která mají tak aásad:
ne > nevědomost o nich rozhoduje o
bladnr>Uí ztrácejí všíchnu
ja
by
v^ŘM T t h
?Ž
naplnily Ifietzschovy předpu/yui o evropském mailisnu, «oko uihilisty" - psal ííiet«
V ^ l ^ f T j / T 8 ^ t f c t * * * aovSiuj.1 á sľobk,,
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aůža sawit osvobodit •• od j.jich stálá nřltomosti
vXas-cnl otoaanšsti snad jem t to, 2 S přeioM » a í S í y íelmy.

přitom pocituj« děs, jestliže význam toho slova podléhá postupnému znetvoření, takže to slovo jakoby začalo patřit
pouze do historie židů,. jakoby obětmi zločinu se nestaly také miliony poláků, Rusů,, Ukrajinců a vězňů jiných národností.
Cítí děs proto* že je v tem jakoby nápověd možná jíž nepříliš vzdáleného dne, kdy z historii: zůstane pouze to, co" se
ukáže na obrazovce televizeř zatímco pravda,jako příliš
komplikovaná, zůstane pohřbena v archivech,, pokud nebude
vůbec zničena. Taká jiná fakta., pro něho blízká, pro lidi
ze Západu od .lehlá, způsobují, Že začíná dávat za jmasndbuur**<
vizi HaG.Welise sie stroje časuj zemí., obývané plemenem dětí
dne bezstarostnech, zbavených paměti a v důsledku toho i
historie, bezbranných vůči obyvatelům podzemních jeskyn8
lidožravých dětí. noci®
íTecht je mi prominuto obnažení pamětí jako rány« Tato
věc není bez spojitosti s mou n.ediäácí nad často špatně užívaným a přece úctyhodným sloves, skutečnost. Obviňující nářek
národů, pakty daleko zrádnější* než byly ty, o nichž čteme
u S2&3GÉŽÍÉÄ Thukydida, botanická podoba listu klenu, východy
a západy slunce nad oceánem, celé tkanivo příčin a následků, ai už je nazýváme přírodou nebo dějinami, ukazuje^ jak
věřím&na skutečnost jinou, které je nám neproniknutelnét i
když nekonečné toužení po ni je motivem vší vědy i umíifěf*
Někdy se mi zdá, j&s jsem vyluštil smysl neštěstí, jež potkala národy "jiné "Evropy" a žě je jím uchování pamětí v situaci, kdy Bvropa bez adjektiva se zdá ji mít čím dál tím méně s každou generací® Možná je tomu tak, že neexistuje jiná
parněi než parněi ran, jak to dokazuje bible, kronika těžkých
zkoušek Izrael,®a Tato kniha umožňovala evropským národům
dlouho uchovávat smysl pro kontinuitu, který není totéž c®
módní dnes pojem historismuso
Během těch třiceti let, které jsem pro, žil v zahraničil
jsem ae cítil privilegovanější než moji západní kolegové«
ai už píšící nebo přednášející literauru, nebol události - současné % ..dávné - nabývaly v mé myslí ostrá, precizní
podoby,
parněi je tfdy tou naší /nás všech! kteří pocházíme
% ;,jiná vropyV silou,
která nás chrání od jazykas
který se pne jen sám kolem sebe, tak jako se břeStan ovíjí
jen kolem sebe, když nenajde oporu ve zdi anebo v kmeni stro
mu e
'
Před chvílí /sem tu vyjádřil stesk nad ztrátou protikladnosti, jaká je mezi potřebou distance a pocitem solidarity a lidmi« Jestliže véak přijseme let nad zemí, ai už
na huse nebo na pegasu, za metaforu básnickiKo povolání,
není tak obtížné přijít na to» že již v ní je obsažena protikladjoost« protože jak být současně nad a přitom vidět zemi
">• fcaMéa detail«? á přece, při té vrawcľ rovnováze protikladů, může být dosaženo jisté harmonie díky distanci, jak ji
náší sám běh času."Vidět*- znamená nejen mít před očima-,
ale také uchovávat v paměti, s*vidět & popisovat" znamení*
znovustrořit v obraznosti«, Distance, jakou vytváří tajemství
9aaut nemusí měnit události, siluety/lidské tváře v chaos«
stéle vis* n s zřetelných stínů.» Naopak, může je ukazovat

r plném světí© tak, že každý íakt, každé datum nabývá výrazu a trvá jako věčná připomínka lidské porušenosti, ale i
lidské velikosti. Ti, kdož žijí, získali mandát od těch
všech, kteří mavždy umlkli. řplnit svůj závazek mohou jen
tak, že znovuetvorí přesně U , co bylo, že vyrvou minulost
smyšlenkám a legendám« Tak ztmě, viděná z výšky ve věčném m
ted, i země, trvající v dočasnosti, stávají se rovnocenným
materialem poezie»
^
Nechtěl bych vyvolat cojem, že je má mysl obrácena k minulosti, protože by to nebila pravda* Jako všichni moji současníci «jsem měl sklon k zoufalství, k předvídání blízké záhuby a vyčítal jsem si podléhání nihilistickému pokušenie
Zdá se mi však, že na hlubší rovině zůstala má poezie zdravá a vyjadrovala touhu po království pravdy a spravedlností <Jmeri0VSit Ciověka, který mě naučil, že nemáme
podléhat zoufalství9 Dary získáváme nejenom z našeho rodného
r^ífc-i' •
tradice, ale také odi lidí,
z vlásfeě jestliže potkáme x silnou osobnost v raném mládí0
Měl jsem to štěstí, že mě p-ijal jako syna můj příbuznýOskar Miiosz,
pařížský samotář a vizionáře Jak k tomu došlo*
fTax
}9oxlzaký^ básaíkem, by mohlý vyjasnit komplikokterá se
ÍSÍíSfŽiS r ? d ^ y S ^ p a K
nazývala Velk
koknížectvím
litevským»
Af
už
to
mělo
důvody
jakékoli,
mohli
jsme nedávno číst v pařížském tisku výrazy žalu,
že nejvyšií
" Í S . 1 1 ^ ^ 1 „ v y z n a ^ á n í nepřipadlo o půl století dřív bas«
niku téhož jména, které mán já*
- . lj}0h0 jsem se od něho naučilo Poskytl mi hlubší prózu«
mění náboženství Starého i Nového zákona a donutil mě k potřebě Přesné, 0asketické
hierarchie ve všech věcech intelektu
™
JS.?íu nn at ortoivže.P°^áäal
za největší hřích stavět ně»
n s
, prvořadým0 Především jsem ho však
poslouchal, jako se naslouchá prorokovi, který, jak sám říkal, miloval lidi «starou láskou unavenou lítostí, samotou
a hněvem" a proto vrhnul své varování Šílenému světu řítícímu se ke katastrofě® Slýchal jsem od něho, že katastrofa
je nevynnutelná, ale také jsem se od něho dověděl. . že tuě
¥ ¿í? Z elky , p o M r b u d e ¿ e n 5 ó s t ž širšího dramatu které
musí byt dohráno až do konce0
Hlubší příčiny viděl v mylném směru, jehož nabyla věda osmnáctého století, což zapříčinilo lavinovité následky6
Nejinak než william slake před ním, předpovídal novou dob»
rs esa CÍ
"
?
obraznosti, zkažené dnea jistým typem
věděckého myšlení, ale, jak věřil, ne každým vědeckým Žurš«®!!Í% r0í?h ?? ně - n8 V6*. k t e r é objeví budoucí lidé o Nemá výbral
?
předpovědi doslovně, důležitá byla celkové orientace,,
s t£k
J a k 0 William Blake, čerpal inspirací
člově a
iÍSÍiJ? $L-P f d v l d *i
* » skrývající se v newtonském
modelu univerza« Když jsem se, díky svému příbuznému, stal

-fo

pozorným čtenářem swedenborga, přičemž jsem hé interpret©valavgtšinou ne tak , jak bylo zvykem v epoše romantismu,
nenadál jsem se, že navštívím j^h® vlast při taková příležitosti $,jako je tato«
Naše století dobíhá ke svému konci, a hlavně díky takovém vlivům bych se mu neodvážil zlořečit^ protože to bylo
také století víry a naděje*, Dochází fc hluboké proměně/kterou si ještě neuvědomujeme, protože sami jsme její částí*
ale čas od^ času o sobě dává znát v jevech, které vyvoláva»
jí obecný údiv., Tato proměna je ve vztahu k tomu, co, abych
užil slov Oskara ?jl3boese, představuje "nejhlubší tajemství
pracujících mas, živějších než kdy předtím, pohlcujících a
přitom plných vnitrní trýzně"o Jejích tajemství, nepřiznaná potřeba pravdivých hodnot* nenachází svůj j&zyk, v jakém
byjpi bylo možno vyjádřit, a tady nejem komunikační prostředky, ale také intelektuálové nesou těžkou odpovědnost« A přesto tato proměna probíhá dál, navzdory krátkodobým předpověd§m, a je pravděp >dobné, že kromě horrofaů a nebezpečí bude
naše doba oceněna jako nezbytná fáze porodních bolestí dokud lidstvo nevstoupí na novou rovinu vědomí• Tehdy se objeví nová hierarchie zásluh a jsem si jist, že Simone Weilová a Oskar río&esz, spisovatelé, v jejichž ákoke jsem byl poslušným žákem0 déatanou to, cé jim patří® Zdá se mi, že by»
chom
měli veřejně I
: vyznávat svoji náklonnost k jis*
tým jménůras nebol tak jasněji definujeme svou pozici, než
kdybychom jmenovali jména, ^
nimž se úporně atavíme•
Doufám, že tato přednáška,, odhlédneme-li od záhybů myšlení,
což je profesionální deformací básníků, vyjadřuje výrazně
mé "anoM a «n®5», v každém případě tam, kde běží o následnictvío Protože všichni, kteří tu jame, pŕednášejáeí i posluchači, představujeme pouze články řetězu mezi minulostí
a budoucností©
Czes&aw Miioszs Ze Zahredy věd 71979/
Kontemplace času je klíčem k lidskému životu - ale kolem tohoto klíče je možno jen kroužit, nelze se ho""dotknout.
Jisté je jedno s ne každá kontempřlace času je stejně správná, poněvadž se jadnak sama o sobě nedá p >jmout slovy, jednak ji pochopíme jen tím, jaký užitek z ní vydobyl konkrétní člověka
pouze jednou se na zemi narodím® a není nám dán žádný
jiný historický čas. Když si uvědomíme, že nám připadlo žít
v epoše dekadence, vznikne otázka.volby taktiky» Nakolik
človék není zvířetem a obcuje s célou minulostí svého rodu,
a dokonce ta minulost tou měrou, jak jsou odkrývány zapomenuté civilizace, je mu stále více dostupná, nemůže nás netrápijt myšlenka, že místo toho, abychom se snažili vyíov-

nat se největšía lidském výkonům, podléháme podřadným filosofiím pouze proto, že jsou současné® Nalezení pravé taktiky aatvrzslcati je něčím velice obtížném a nás vývoje který
by es takto skutečně právem nazýval, by měl spočívat v pře*
sunu od taktik neuvědomělých k taktice vědomé, Bohužel jédnotlivec, protože do sebe vstřebává totéž, co jeho okolí, ie
slabý a každou chvíli si říká, zda se nemýlí on*
Nepřikládal jsem si zvláštní schopnosti ani talenty
s výjimkou jednoho, k-ceřý bych i teči asi neuměl popsat« Byla to zcela zvláštní forma inteligence áchopně spojit faktav
která j m i nespojí« Nebyla %o snad forma obraznosti, „citli
vé zvláště na zvyky a iäntitoce? Tak či onak, vždy jsem v so
bě slyšel výstrahu j to nemůže trvat* A jestliže ve všem, co
mo obklopovalo, byla jakási neredlnoet, mohla být díla psané ve středu této nereálnosti reálná** A většinou se to týkalo nejenom polska, ale - i když b coněkud jiných aspektů celé Evropy«
Když mu vtlpukají nsuetále do hlavy, že jiní si berou
ze života jak se patří, člc^ěk ae nepozastaví nad fiktivním
obrazem lidí zvnějšku, to je® m takového, že každý je M é -pro-jiné"«. Dívá ae iúolem a načíná sávidětí tuhleten, ten
chudák, a přece kolik on dostal - on není pod
latkou normality í pod ní jsem já* Ta "normálnost* čili* wjá~oro-jiná*
představuje přitom tajemství rozšiřování "nové etiky"? Čili
rysů "souhlasícíssh společnosti"* Každý z nás má nějaké «povolání ^% a v něm je zahrnuta odchylka od norny, apel obracející se právě na tu a ne ¿inou osobu* předmětem závisti
se nestávají jiní jako Karelf Petr nebo Ignác» ale jako
"normálnost" nahlížená z vnějšku, normálnost, které máme
zjevně nálo* Takzvané zrealističtění, učednictví a invidia
jaou spolu úace spjaty«
Božská umění obraznosti, jak je nazýval Blake. se nechávají svést výzvami Er-tu, a přitom nemají mnoho chuti k pločivým impulzům, äekl bych, že jsou žárlivé* Konflikt je dosti vážný, protože umění žádají cd svých vyznavačů neustálé
toužení bez nesyccní a přikazují jim, al už si to a* oni pře«
nebo no, vlastní klášterní řeholi, Existuje orofo dostal
tečný počet svědectví, přičemž životopisy umělců ľ osob majících mystické zkušenosti tu mohou, být citovány současně,
protože oeáí o totéž. Barva a výraznost všech "visí" vesnu
anebo v bdění odvisí od řady podmínek, jednou z nich je vy»
práh erotické energie, "líenáplněná" láska počínaje
pi-íOver)t'.-..X».-:.yiai dámami, které ooěvali trubadúři a jejich
¿loreutsfcou se;§trou Beatrieí až oo romantické biografie
evéoôí,
že celá 1 dualistické tradice, tradice nlafonská;
*twV
ÍS^fí objevuje u Albigenských, odpovídá jakési
P'-avä? n&sí přirozenosti, Noho snad ne neší, to jest n®
vůbec? 2 dvou typů totalismu ten "souhlasící" by byl
' v \ : " a ^ r ^ s u j í c í * , protože t tom prania by uměří "
**

•*

Chtěl bych přehlédnout 'ierén svých úvah a "uměním" chápat především umění poetické« ío s podívá na takovém apajování slov, že j a «jich celek nabývá síly trvalého působení a
je cítěn pokoleními jako něco nutného a přirozeného^ jako
sp&réla v mušli - tak například poléký Čtenář sítí současně
jednotlivé verSei i celok fis pana Tadeáš®« ovšem aby k tomu
došlo, muťí být splněna přinejmenším jedno podmínka;" a tou
je sp gení slov se skutečností, spojení,, to si přiznejme, záhadné a podřízené jiným zákonům v každé epoše» Přijímám přesto, že stará teorie o umění jako napodobování, jako mimesis,
ee vždy osvědčuje, i když•už k umění nemá - jako ve středo*
věku - čestný titul vnučky Boží. protože« jak se říkalo tehdy* následuje BOSÍ dceru, přírodu*.
Jestliže je skutečnost tak vážná,, budiž mi dovoleno - a to se týká mne právě tak jako jiných - vyhlásit tázi,
která příliš neliehotí umění a ¡3ádání slov v' našem století*
A tato téze sní, poezie i litera tura /jestliže něco takového jako literatura existuje/
ukazuje stále bezmocněji •
c-í proti tomu, co se nám ukazuj s jako skutečnost, mění se
tedy v soběstačnou činnost jazyka, Icriture. Nepochybné bpli básníci vidy závislí na svých předchůdcích, p.?ávě tak
je následovali, jako se proti mistrům bouřili4 ale mám podezřeni, ža dnešní tendence schovat se do jazykového materiálu jako do systému zrcadel, čistě literárních odkazů,
má svůj původ v tom, že je skutečnost příliš obtížná,.
Czesiaw ii&ósz

í

Metoda

Tak citlivý na zápach nemocni® « stájí* na neodvolatelnost
poníženís
Se jsem snad měl strávit Mvot v korkové cele-»
zatínaje :«uby.
Po neznámých předcích jsem dostal rozum a zatvrzelost*
a proto vynalezl metodu j
Hytaioké kolébaní u&pcbádaných slov, opakovaných na ulici,
v autobuse, v barech, na eeatáoh«
ä tím spí I- v polosnu sa ranních hodin, kdy vědomi
c-e vynořuje jako ďábelská horu«"
Ale dokázal jsem to dělat jen polsky, v jazyce, kterému
ni .-.-¿o r^rozusí, snad jen tvrdohlaví závodníci z®
»V'dionu vo íVafeaah nebo >'Ílwatt3ree,
*• kf'ij y c'. ^ohl nemluvit, neřekl bych nic, protože mi
nebylo lhostejné, m se ueobrací;,! na nikoho«

Sí

Co je sám
ra.seak3l
er, poisti události a&§#ápadaSj«
.1® j «ý j^laosiraasôôt« Slovak
p;?citv ¿skc» by k'msIkI*
pOÏiV:
«¿ pattUeistt;
»3« "i*§ Íat«*v*oáe
nÇROfcli

U&WUMW ¡»US»?*'-*.*
M»» ¡y-'.»•»HoYé tyt© i<yělsaky pro nás asjsett» <?• tomu tai
ce
Pfcláai a a ^ m ¿eopcliticlto -^SXm& a libada * jejicih
ustavlScýeh aeaoliojíck a
patáte
citait-st,,,,,
Somralea» přede ca té* St .Is^ou t© jiní Poláei,
tos žiji oasl Sugea e, Gäron,
?u po desítiletí foraifíváni
afttaeaškoimmistiekou atraca®,
_
, .
KdyS atese- ¥ Polek« svobodný tisk se %épů&n9 prv,pe.ua nám
udivující g na M i k se* pokřtí jde o pols&é sälsSitoftti,
jeho pozornost sousmduje sa vnější politické probiés^g při»
Ä—
Seag jia propůjčuje alaraistický ctavakUŕ, ïctai-y assftdsa pri
poračná Jaratas Boeâa - a jak œaltf je jabí» aájea o fenoraén vnitřní krim koíswaistiekébo systém
které s<5 t®«, poprvé
• takovém roeSáha a tak aepcVxytS uká&ala světu»,
Kapital istá* tyf^pijufcie®,
u aés funguji j a p atra*
Sékff pro a ; s e nedají
sajínat o s?Xab«st w t č s m
kfcírá vycbárírçrni*
m ¿ws, 0 aXatost astému, kfcerý
m nasýrá
fcOGicXistielsfo
se dal© v&lt¿ iejpevBy«
trvaalivtf h w m û a s m » ai ač
avsaSÍ jakkoXi8 j® p n oj
.^¿.-a^-í tlitóho saKváHUfâerttff:32- Západí sají afr»j
nu jfediaou starosti S© přijdou o penis»t Jrt
polasáfeo »unis sai»
,
, ,
-4 , *
H© o
^aproîSto jist§ přivou ví Isr aás každý laický
konaa, který ví ale© ô 8&«taátafcte Gissptoyě mužstva a jet«»
iavesiiläííÄ. aápadedi*
,
„
sea**
muset sa' tuto Xskei saplatiis, ©o» s
Ted
¿Öj
altilö«
.... Prato?.'tïi „
. i ..i<. nebyli m & prostí lidé*
sľJtí úvir1.- - a- V"• tosru
Mof pi^jsll V,®«®-—
- T-a<$£i citai investice a
aeDOtVSiteiaé s troj«, j©S jier
sapla oeny^ Háe^ae ni-»
M"; aeptal« bohužel| bylo by Ä "-rpř.á,
t« «dělali.
â tat : i-s s*4o s Se t®a a s w ^ t a ^ ^yaoaa^ »vláataoäst,
or^anio^ý a
ireve^ibiiaž eSiaraktsr aa Si sociála/
v
takové®
r^s&gáHi
v ÍcemunistieM®
svět f poprvé, "AíV1..
poscaeaoeti i
-íjbytřejěíeU sápadixCob
pozorovatelů 4
L.it

stra&túř« efiráraô-prôayslov^h« státa» sai k požadavisai
demokratieÄ© apolaöeaaÄo
Hedosřtatek pružnosti.. ^ o p ^ a t i fc strukturálaía m&tisM*
L Sí .po Xé«
« väecbao to
su a S.igr:
te araktikovisüé abatraktni s aelco^troXovatelaé pXrÄOvaai äalilîtsatsl^ch. fumccieaářá, ^telf-í s® Mdili převážní dolctrtóář«
sààii eüic
A4:

3tauil$ mlátíte neschopné a sárovsň povýšené a skorumpova»
ně vedeníř které přivedlo soukromá zemědělské hospodaření
k »éfiiktt a nechalo vystaví za sápadai peníst gigantické
hirté.,
2všl ápstné sklisnš a schodek rozpočty který
t.;,/. /Jfotozm Qlbf'h-jím zahraničním zašlušenis a naprosto no«»
realiati«5řk2?m"pl.%ováoím sáhrtaaiSsíb© obchod« - a katastre®
fa byla tady, Návrat k tomn8 ©o bylos jj® aaaožrý«
ProS došlo k této poučné katastrofš» k tomuto striptýzu
komunistického státu právě v Pol®ka a ne jinds?
Pro to .jsou r&zné důvody» Především 3 a Polsko velké9 po
Sovětském swissu je to uejvětší stát východního bloku - s'při«
tem Je to stát nejméně iadustrirlizovaný* nejvlo© postlfiéiý
drtihou světovou válkou« J#io2 lid byl sôjbti přemístěn aa ae~
vá® přitom zpuatoáená území*
Poměrně ®slé Československo nebo ještě menSi iladarakss d©-»kázaly takové ohromné* takřka ideologické investice v oblasti
těžkého prteslu a těžby vyloučit*, dokásaly svou dosavadní^
na malé a strední podníkáaEi zamšřěaou hospodářskou strukturu^
jakož i sväj tradiční zahraniční obchod zachránit * a proto
áokáa&Ly socialismus přežíie.
Jinak tomu vsak bylo v Poleká» kde od roku 1956 as prakticky nevyskytoval ^«¿eký teror, fea katolická eírkav pri©pěla k ssehWáěi alteraativmího sspátsobu ay šleaí vilSi-komu«
aiSi2Ut káe po desítiletí mňily přetrvat oslé enklávy kritlois®
mt*
Po Sob S jdooeí explozeÄ nepokoj© roku 1953* 1968;, 1970P
a 1976§ upevnily taekm tento kritický postoj
státní moei
¥ Polfemi.g a protože Gíorkt^ro m^Žatv© .nedodrželo mě sliby a
přiteš se ssaxsklo otevřeného teroru.,* ssohly se opoziční aktivity ryoblo rosvinout* Polské cests'polského papeže v lét6
197S aavác posílila ssbevMoíaí obyvatelstva i.
Bapt^se sr. červsnoo a srpna 1980» která bleskoví nabývala
na sílo* a
se pÉeeng mr;rsá.stické aauky o vedoueí roli
dcixlckó tKáy $ definitivní a koneSni krušila s^tw o skálo«st&b&livš kcHBÄinistioMiho jyatéanu
vi

tato stabilita byJU chápána mnoha liOad ve svčti Jaks
ís-sTUksi äaím,. £ toho plyne také ta dne® často posouvaná »©spokojenost^, vy plývajleí se eaneáb&kf fa 3ebu« Se komunisti©M .ttáty nsäefjtávaji pous© se strana vlád, ala také z mas
obyvatoi»tvsv áaÄsdBiK JeJiohS chat rostes a které chtějí
&amos tatně myslit «
Tlúz tedy stojí pegäerlxvakj Polsko před nezbytným reformováalí3 systému,i TSiohni volají,. Že je třeba vytrvat při se©ialiemUv ©oii ovSeia,, vahlede® k mnohoznačnosti tohoto nrfsvu»
mnoho neříká* Bývalý mnoholetý předseda vlády C^rejakiswios
jednou řekl. 2« už muséme být socialisty, protože b% bes kapitálu kapitalismus dělat nedé.

Jako argontat pro toa s© jsou všietoi v Polsku pro socia~
Hatsus se obvykle uvádí. &e si u nás nikdo napřela náfrat soukromého vlastnictví velkých továren a hutí« V® akuttSttoatl j®
ts ale Sirá demagogie*
•Prot&B® bm ue&Sly tyU po&aáky nikdy žádného majitel®,
nebo so v«i "í3vé souSemé pofefcS pro pe$ seakrcsaá podnikásí
b m mho&iv U m í kapltálio-fy m přec* a®naučen ta ková -Menši
nebo takoví dobrodinci^ kttó by byli ochotni přejmout :.fcankro~
tcvané
.,•„
&bývé tedy pctus? eesta re£'jramf a ta js Oostl ¿ssaáJ1 a»aise obnovit pměBsd trk m
&d8'jebo «ákcottoatl, poaJiyt«
podnikání co největŠÍ távu samostatnosti* udbourst
y*a oafiaheWĚS&
kroisébo semldšlatví a sárovea musí dojít k atovusrosseirí; eou«
kroffiého ©ekfcoru v cb.ls.3ti produkce* obchodu, a. služeb«
Proti -této pro vkomnp Bemgěeiaé reformě 0» stsró aecaá
vrstva byrokrat, která by cvSec» byla prá^I k Jejíma uakuteS«
n&rí. poT©.lás»f
vSak
přiiora ¿«řstila svá privilegiu a
měrní taká mé. pmtmmí*
Teto m á
Síiaj^i kolem tří set t,imí$ a 0 rodimsýai příslušníky to musí být milie® nebo jt&fcš víc - * re«
ř e m eabotisj® a pokonftf se zachránit dodatečná. zebte«oiSaí»
m krediiy o o 1'«? je
tak:.: JapátkosrafcS Sak,® nebezpečné* aSkeli *»
- í - -L-v . ^
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íaké ta asocná nSolidsyltan nemá žádsý ^asně wos®b®b# e
přátelský vstalí k hoapodé^ské reforal, Ppoto2# ekonomické
fxistenSního oprávafcí státních podaikft by mohl©
vést k toffii?^ ^ by aei milion dOirtkfe a flmkeionéřft ztratilo
^á atétxd sssmistaaneckó sá&ta -/to n®ní lehký pro bii© pro
otVoory^ kt^rá
výluSng saměř^ay ta aájagř s^ýžj.h Slcců^
KejatpíS se pro tyto reí''onmr nadchnou rolnici, la sorailo«»
vř?Yié ml-a&ttemt dítka rc.Ii -.us
která však sají jeaoý.
cír«'í podporoval^.' spoltSfnský kooc^pt*
Souhrnně bychom" mohli
ž^ 92 áosiaa pcliti^ká síla,
která by byla schopna prosech.t itzbytaé ayotéi»^ rafGs?iqyt *
navy tvořila* Daas j® hospodářský systém
noschopřiy a
dlouho funkSng neschopným ž^tB»«® Jaké tc-n bouřlivý
krystalissSaí prones ji.ových společenských, sil. bu^e podia
mého aoodu trvat jošt§ řadu lat - podobně jako trebt- v® fr^yp*
eouzské revolucig
Je prosti nemožné během krátké ,doby
budovat9
byle ayetematicky ni-3eno behem dseitiXéií« fest o procea' však
bude pokra6evat9 i kdyby došlo k i^těrvenoía zvnSjgku» Prs-*
teše život nelae nastavits
Husové jsou si tobo ,plc.« vMoml* Proto taioS aavadoiy pro*
pagandístiekým přípraváa tolik
eppodeli
m tou eápadními kr^iy'_
přddpovádsaoc be^pregtřed»
hrotící intervencí
M

xmii»18t£ politikové - stolí pro vnitřní potkou na^xáie
ootóJí! BS
? ¡Peleto Biuni n«Ja0Í aSfeadaím I p ^ r x a l ^ ^
i S î p î r o W nepřátelé sotlalimn,* maji .v toa sa^u na- rçoato
-¿Sff le M e o apcatáaí medové ímufci ütXtókú a vůbec eeláhe
zw S3aaÔ w3Älid«PÍt»'f* al*
3 pallia polským na, ocan®
^
»Šlo to tJarÄ tos;} äMné jasně ôefinovato^é poli tietó p Ä L I V gaskoSlov^ktî as v rose
v a W l l o jes£ ¿ 5 ISsai ledr tyl t »
nil útoku naprosto
alny,
*
S f tanto oil Thiede® k umírněné r, vyváäeae P ^
znovu u d o l e j strach
S t 3 8 w & h dob v čolslu s « , psk^y ^ c l útok
platitc¿ÍS p S S « ot^telatwu ľ sa y ä ^ dfelcd^« kt^é
SÍ t a W
ta**Waaai
P » avStoitf m « ^ ® f f
®
Stoi tuuïoï; A kromě toho by bylo nutno oplatit
S r i ï i i iltito-a tuto «
ü Ä j J f W JJgi S f / I Ä
Jak to udělat? Nepochybně probínají tda©
*^Jg«
velmi kotlíkované s^Slenkotré »pochop, které jsou
plèë zomšätnanému vSbrüttaBi e- vo.j^kpd opatrením,
P T Ô S t

l d ľ Ä á hrenloe s o v á c h
svu* jaso normálni |ecpo¿itiokájel®

onaálisě-id« o*®
^ g _

if Áu ín folateľ « S é bude m a t i c k é den podlo
^
K jsou otázky8rcSh«Sn.ňicího vpitou* Sám se domnívám,
loľ^mlu
misílBrnn: k wjdôlašitější politickou perinkou
A®
-efthfvtfání
vedoucí úlohy komunistické strany «
5
Ä
T
í ooaledoí pedatata, jsou vlíchní rozumní
; pS^FI V
zajedno - nodobnl jak© vzhledem k® gee-IŘlfLltSSnálttttSaSi t v;*božni» bloku v tomfce rcadSlené®
•^'¿«tliv* bod-snoSívá ale v tom.ttam u nás mění sam stra«
y*****»/ r r *•
«wu*
'áoana t
narv 'S to odsdéíaTŤfitt vSepolskýa fEdward® Qi&r'mm^ a pak
itràua* především ¿30* W a e , »fclan
stranická' mXáäéi,
„

«

„

.

.

»

i

«. . ľ - ^ h ^ f it tftln^ffi n svobodným volbám.na sjezd svrasè*
jja "J"5 i" y
^/t^w «
H1& WkOnáV&X V0U0UO2. uxonu
a x k»i„ oolozene ot&*k&« awrauaja» y^^«»»«»»
r? Ä
protote ta cht^í Husové * protop to
^
naruěitJnost as3i<& hranie - a&mbo jsou pro t v jaaxe
^Xrtwj
i/td/é plní "Ctižádosti SX. p i to je pravé j auro (fw** *«* -- * 4
ned®m«toa=
abv
atrana
ztratila
s
w
j
msrianszy
6 ne&vuic^a
izeni př
Ä V " S «»
tieký charakter«

Proto \\$mmü postulât chitó* ved0ueí"*úícía¡y strain
mmhytmxi

tetrao© svá
věří.
ijy

ml M t ''

Jr! >
t ©fcaoxmaé

jestliSe sperft seats*! *•*»

^âho8tlv"Cptîtel»té
sohlsf stat laystalisacm®

al ornent«® nové poáitieí^-fr'--~©rL¿s£ s.-itue«® v Po%ka® .

Buße, 3« te-it o iovř
'x M i. výoho-ósí®
Nahlédnois jeho positivní esoektv »
by přinesly ostatním
j>táttei *ýahofir.&© blokíx aeabyt^.-ú suteatioittí? Heb© jim pffxpatXae« OB* obra^obore^:^ ao^koaťos®:' «usjs s demokratiaaas ja^ko
*¿sd^ss^.'sa o T k h t o prt.bléûfôcft v© V*rëav«t aôenska ae~
bo Vretiertervi přežilí vén'êl as ä v Pařili* Boímraéô LondýnS*
Pi^toS»
âèaa soustředná«®« svou pozornost a» vnitř opolltWteŕ export's©»*« který se ¿rodil po třiceti Ses ti létech ns*tttentické« aesoapovWaé * 2íto*:-u oât/isené vládní forœy*
fento 'experiment teprva j c'?íaíi-,..buSe potřebovat aawfoe1st n à netalo by dobré ftfy.- i-r. o?. sp.^lovaîrs každým okamäitýa
»¿»pltím« si v 2*311 oft ó v
v Prar,« aribe ve 7ýchedaim Berlině» • •
/Der SpÊe^iJ., ¿%1S/1983l$ ©tra3:? 2-153/

Hoshover © Leahem W&lpsou
tó»mmmttxr-

na. « « S t o «s^-ts» « v « M M * » M u « ' «

m* <Mi<ipi*ilj 1 » m i « - • »

P© zakončení porad celostátní koordinační komis« 3olida»
rity /dél» 0I3C/ v Gdaňsku požádali sástupci naší redakcu jeJího předsedu o roaho^tess
Hed® ? Jak hodnotíte situaci po vtlké krisi* kterou ^©me prošli*? Y prfcfcšhu posledního sjaaedání CBH Solidarity padlo
mnoho kritických výtek na t#ma komand kl % posledních roshovoTik $ vládo a o
tiU « 2a dohoda ¿o dobrá«. Přim© na ssaaedání OKK 3sem řekli 2en
bylo risike tak valikér Se neSlo Jít dál« Dosáhli
2'sme toho» Jde o to postupovat krok po kroku« abychom nikefee
nevystavovali nebespett» I kdybych měl vystoupit třeba proti
vée», jednal byoi? steiaě* Jgou tu v .Sak tisíce tslexft s podpo«
i«»
jsaa; reakce Var šamaft9 :*dyg jsme po po dpi au vyžil.,,
p&dali a i do námdí« Zvedali iř-o^c tuto na ramena« Viděl *jsamc
00 veřejnost chce, a nevím, dím jménem ailuví tl, kteří fikají
něco jlaébc* Dofctá budu odbor&m slouSit, budu vyuMívat všech
aoSaostí* Mohu vestavovat nebsspeSl sebe eam, ale ne lidi,
krok po kroku* neudělám nic, co by nebylo ve sfeotiB w mým
evě& mí»* A prote taky v tom aoaeatu jaat »esměli ri«Jt ovát >
Hjposba byla konkrétná, a přece
sískali 9pravda hodné« Ji~
aý postup by byl býval »ekalkalovátsiný* Bylo to jediná východisko* ProS nás svět obdivuje? Je* Se Jdeme po provase a nepadáme s n&ho* A nepadámee protože mnohého dosahujeme* ale
dovedeme ustoupit, když Je to sapotřebí* Pasa nám papež* psal
prima» a přimlouvali se sa soudnost a rosvahu« Jde o to* Se
ultra »a moiná dosáhne víc» ale do krásnosti jít nels®* Zár©«
ví»r ř.e o© je dneska dobrák mfege se sátra ukásat Jako
Špatné. I historikové^ a% budou hodnotit* mohou Hcii ale
byl to Míz.pákt Vláda hr>: la fiale Snes, hr»ř byla slabá, hyeteriofe
ky licitovala, koneěaě by se dal v semi udělat pořádek, měli
to vyhraná^ a oni to položili» Mohou si to tak o mně »a deset
nebo páde»st let myslet* A nikdy se «eÓe*vímef sda 3 sem měl
prevdu Já nebo tl? kdo tu věc stavěli ¿lnake Podle mns bylo
ri siko příliš velká* Je třeba mít někdy odvahu říci «neohte
toho'5- ažSicollv jo to nepopulární>
Kííác s Jak hodnotíte situaci ve VaSem odbor ována svastt?
W-, í C-htěl byc& maximálně uspíšit volby«. Sěkteří lidé se ne«
. někteří Jeou uš unevoait Jiní sapounfiLl, od«
1
v;'v.,U Jr. -V;.<aba rychle ud^at volby, aby přišle trocha
'fř.vá krvo* Pohyb stlUdneae lip* kdy* se rosšlří MKS ^ěete?^ odborové ^ýfeory/» HeasntálisS tea^i' předevSÍ». přípravné

né
sXo*en4 a
W ? i vyplavali nahoru a*
Stetsew. »Teou to liáé boje, irttrý* * ^ ^ c U ©kamilku^* •
t© sa utkií^.t a i® třeba poo;iop.t*ř 3e koafroamoí
1 ©a&OTO-v# B W , dost. Dofccd «* a uzavřeních spoustu aay *«••
pcimii J* ezsim>vat, alt oni sajs?a t
y^áhat
vyk^áváa* SiMV.
sáp-.ef«. poalvadft Jaott ar
1 W . 4 odejít, «la potřebuji íojlaifcuvážlivéjšiai,
kontroly sávastt, * « * , kdo
i© pvofeléffiy aa rají řsi,it
po kaď »o lne smiraC-»
, ..
,
I ^ . i Existuj* aásúor, *« Beiwkslí. i se dosáhnout po^as
m * * 9% v t o m po tito velké kriii a§oo smSai.--f .
W,
JeutU jsme ořijali, *e ga»oráX~P*®aiAr je •-raaiérea»
» ¿ítmž aa dá
riLmr**,
musíme i wnat.
» «
-Č--W chvíli je S o l i d a m i V*af*oatae® k ae-.otret&. 3et v r « W 'fe ka koaSvoataci v ng;
tf**Utfe
^
^
te, Xc veS*jnoel 3® ji* ^ v e a a - ^frontaai a w w . -slai
na tím, sda i vláda . toho vývod*
to že ť»lespoa fcu Čtyřhodinovou stávka a ehláSfaJ.
«•ae~
rálai vláSa ^reflektuje, poaSva3í snad už u v m i a . S*
J!*0*
statek silni a organiaovani« Protož, 1 když . *
. A M sbShnout ano ho všelijakých vS«* a tře a
^bude^ždycky,
v momentech vStSfhc obrožtni ¿«eas spálu, A t-k to £ « e v««yeky.
Vláda ^ U m m s i po«ítat, A proto koasttaě by o « » * jedy*«* »6Xa být ta pravá. K tom ^ tli potřeba lidi 1,oja, kteří iujj
vlastnost projeví při jedaáfiísh a r o ^ o r e c . a vládou a v|k**~
- - Muslas
... * rosšiřevat lioatakty^atakty* utkat
Otkat se
se í
t -v^«.^««*
funaalcaarx aaáitó,
Jodaíofc c#borfe jtfk* texu byl* v Bydhožn a i; poslanci v
sp&sobsa l«e- i ř^it proUá-qr. M á s® ad» ^
^
lílíml Ptvs4t po
osst». KdyS ss uká?«, ž« 3« ne schůdná,
i L l l i ale ^déji, že
t, pravi, p.ctože vsřWaost 1 vládní aparát uáil^Xy telsks^ttl* «áTSry. / oeié zeEt v rSg-aýob .eociálaíoh skupiaáoh ne n?co hnulo.
Hed,« Jste SlcvSkem boj- a
haaít^ požáry...
.
j^rs ai vědo* vc-ho, že a«as .iin^c ®®
kdy^ se
í i ^ ^ í ^ i r a a k f c a . Potoa je ^utno dělat i efetoí v8ci
Utilit 6 S I
chyby arotivkka. Každého takového ckamžito
k, vohn ^
A
4
a b y p o s í l i l " Xi^ch odvahu mluvit a
^ ¿ t / ^
jsoa to dSlal. Po«edSl jsem si vs v I m . ^
^
Í"L
^auiiX pravdu.
vr^choo možaá? aby ne lidi
W
íiiSi «oai, 8a
přiSel
sase
S Í * a ^ h o vyžol. Ale to byla jiaá
*** í*
/n

pracovat, ab^ se yělo z té kriz« a
ohtát, aby byly
předkládány u5ty- ?řitom »e tak, aby bylo vše ohne hned naráz,
ale vytvářením aovy-sh strukturs které to sa j i stí o Kožná* ž©
to neptjde rychle» a.e s tím se musíme smířit,, Protože s tím
popojížděním a^hašeaífc Já už to opravdu nevydržím? Jsem v tom
dál tím mín úspěšnýt poněvadž je toho mo©e A proto j® nutná rychle přijít b prognmem, který umožní generálně vymeait,
o«
možné a oo n© a svládnout ty záležitosti lokálních vý~
buofcfc. Äeboí jinak by se \ o tvrdilo ©ínSní Rakowskéfce, ž® v této
dříve 5í posidSjí ifivjd« k tragédii.
Hod« í Občaa gja »tavíte proti »'hlasu lida% al už při veřejných
shromážděních nebo i pil sssedáoních Solidarity»
W, s Ano, d Slám to tehdyř k<iyg
jasu je© odrážal a a© i
roKVážftíc. Například je:i.oc 4sem přijel do Jelení Hory,
haed j so® to řekl cel&eu aálui jasa piloti vám, udělali
í Sít© hloupost a ntydím so m váíf. A piatom oni byli přesvědSe*
ai*
jim budu povídat* že ¿sov- skvělí a že jdu* «ä© toho m ni~
mi. 2©dy« nemá«&i pravdu, nepoddáva t sa ani větoinS« Utkat e©
e* ní a nepodléhá t atmosféře. Al také m umět podři dt t kostro«
Xe, pofôotseaí, zda mé rozhodnut;', bylo správné*
Růů.s Máš odborový svaz má Td.díjM tisícího se slávě doma i v©
avětS« fíeaí osobnost takovéhoto vfiéoe hrozbou pro ¿tornokraoil?
W. % Jítkdy nestavím věc tak, se jé jako předseda o ni wslieduji, aniž bych měl k tonsu podat vysvětlení« 21 let jsem
byl dole a sodová voda mi do hlavy nastoupla« Opírám se
o akušeaoeto Vím, oo jsem lidem aSLíbil a vždy na to pamatuji«Jinak než lidé, s aimiž jsem strávil 21 lefc, ani uvažovat nemelme.
Musím to, k Sema jsem dospal, vysvětlovat těm* kteří ngíemis.
z toho aerozamění® Demokracie je nedocenitelná« Při giskusi
za přípravu témat pro rozhovory s vládou jen demokracie dovoluje ověřovat, co je ne j důležitý áí a «¡© mía důležité. Stane«
vit směr spoleSaé práce- Ale nemyslím si, že demokracie bud©
j«a tenkrát, když ku každé véci m vyjádříme »bereme Když
premiér j f c e p t é i - . .
,.* 1-k Jak se máte? a my v osa«
desátí odpovím© i i&im m dob*©, Když po příslušném odhlasování
budeme všichni naráz kaouar&t.? Pan© premiére, dejte nám tkaničky!
HeáL í Kebftjíte se následují čího J m i Wal^sa nahoře jako vfidce
svttiai a sp^ouslia Walfaä krajekýoa, místních a fabrický db,
s f^yhy bělali jak© já - a tu z® nechválím - ta by nám bylo
ííoj• sačvadš já chápu, fte je nutná' asustupaost, ale i
v^e ¿jo šplhat aa vrcholek, ale v okamžiku, kdy
vidím, |e s??aénu, se musím vrátit, a tak to dSláau, Avšak 3'»t
7A

předák& ¿de
tvrdošíjné w a as i 0 rozvahou. Stává se
že člověk* který před pfel roka» ne. artěle přigsl, t«3 buší J; áítl
de stolu a křiěí ? Já jsem představitel .dSlnioké třídy* m
mnou sté jí oelý kraj* oelé Polsko*r* mluvím Jménem atd.»*< &
lidé ho poslouchají Jan proto* že BXUVÍ soet* • lakové lidi
las pověřovat kratšími® lehčeji řešitelnými úkoly» l"»»t©že na
těchto malých věcech se vycvičí pro větší a všimnou si* jak
se mění perspektivae Také si teS všímám věcí, které Jsam dřív
neviděl a hodnotím Je jinak* Nejdřív jsem se roshlíSel z první přídky žebříku a viděl Jsem odtamtud na pět metrů,* pak z
druhé na deset metrů, atd« Takže*Jak Je vidět, dimense našeho
v
myšlení se mění«
Hed« i A co podle Yás^mftže této směně napoaáhat?
W„ t Bfiležlté
ted školení a týdeník® Hlavní věcí Je vyrovnat urovem myšlenío Zlé Je, že dopoeud Jsme lidi neškolilii protože panuje velký nesoulad« protože se přemýšlí na rosných úrocích a nevíme, Jfck to bude dál» To náa dnes
6a ato poškoauj©* NSkdy se mi ¡edd, že hych měl nechat ten ruch
být a odejit do nějakého střediska .školení, které musíme vy£$»«
fit a kdo budeme diskutovat« Jsou takéjlné problémy« Mám 21 let
praxe a vidím* že současnému pohybu v m o h a směrech hroší byrokrati sace« Měli Jame ohodit„~ třeba Jen na hodinu - do svého
stabilního »'»Satsutoá, ale ted se nám to nedaří* poněvadž např*.
Jak-moha' Já se převléknout a na hodím i;a®. Jít* když mueíía být
pořád k disposici* abych mohl uěteeis Jat a něco udělat.« To je
velmi nebespedné« Ala nebojím st ani tolik o. funkcionáře« Jako
spíš c- ty úřady•
to sice JeStě takfaroanénení* ale představme si* že tak biídou sedět na svých židlích deset let a při«
Jcle takový ptáSek-aedláSek Jako J m m Já* který má plno elánu a
sárovea m nepříliš vysná v těch Jejich. papírcích«
řekneš 0'
derta, pro 5 vy tolik píšete* ve třech exemplářích? Proč? Mně to
překáží! A Jakmile ho pošlou do háje* poprvé, podruhé* potřetí*
tak on budto rezignuje* bulte ^podivínští? nebo se k nim přidá
a bude dělat to, «0 oni«tfápovédélbych Jisté východisko* Při
podpisu ©mluv je třeba do nich vlo
vfn&mu funkcicaái® buáe výměně» i Jtóo
ifcéySJe
to j e n polovičaté řeStni* Chtělo "by ta taáy JeSte něc© 3&;tši~
ho vymyslet•
3*ÍU t CKK S«lt.4a? i ty fAlsě pe&bpj& dtležitoet eáe&dy veřejoo&ti
vni tro »vi&se v éfco 2 Iveta *
We ? Veřej»o©t jefiůlašltá*Egfeol
zárukou demokracie* Proto
í»esa udvrhl,- aby při s&seááJSÍ CEK byly přečteny vSfohay
•protokoly | ptsledních roahovorf ©'vládnu Xe3 přihoď
Se; v prSbcM..'^
je&QŘ mh® áruhá *t9&na trpí nerveš!-

tou u i když j« potom dosaženo kompromisního řešení, s puti ikovaných fragmeatÔ Im« vyvozovat ©hybu« sárSry, g T^tjnofetl
saefcaatraeno.iti úl oku 3« eusí re zul tóra t dezaokraole. 'Mm t pí 3e, že y hnutí jaou rozliční U d á , Jedni vyali z revoluční/
mnohdy n«demokra-íoké fáze
legitimovali se odvahou
noho jenom hoxdal* křičeli, a v M ? budou mít Výhrady proti
kteří bu? aSLi méně odvahy anebo jsou rozvážnější. Vždy
je budou elehčovat. Á ty navrhuji» pří volbách je třeba pamatovat na zásluhy a etejnš tek se i snažit vyhledat lidi schopné demokratického jednání.
Red.i Statutární termín regionálníoh voleb mine aa páů dní«,.
Wc s Pravděpodobně to nestačíme pro to ustavičné oddalování
všeho a konfrontace* Ale vína neí na naší straně» ty volby je třeba uskutečnit co nejrycfclejí„ Díky nia přijdou
lidá, kteří budou mít vytší autoritu u eelýoh osajscnstevo
Red. i Celou
mluvíme o Solidarita, ale její odpovědnost
ee přece net#ká Jen jajíoh «leafco Poláka je 3b milioaft...
*« * Odbory musí anát veřejné mínění• Ifebo^ lidé chtějí hlav«
ně v klidu pracovat a dobře vydělávat; A podpoří ty, kdož
budou lépe než drussí tyto jsjich záležitosti zařizovat*
Be všichni se sají»,»jí o věci obecné, politickáo Musíme na te
vždy pamatovatg že tito lidé jsou hlavní složkou společnosti,
a že to pro ně máme pracovat* Mám do budoucna pro Solidaritu
přichystánu konoepci anketního Setření, at vidíme, 00 lidé c tějí« Je nutno kontaktovat tuto složku společnosti® Zabývat m
bydlením, cenovým košem atd. Současně však se musíme ptót$ co
chtějí ještě dál.
Red. s Sfe vždy ee názory shodujíc
W. j Jietg® A prot©
d$l©áité, aby ta skupina, která to všechno projektuje, pracovala svědomitě a opravdu přihlížela
k zájm&m té většiny, aby pochopila, že má pracovat pro ni,
jojí vgei zařizovat a ne své á tohle sl uložit e
Red* * tak velká organizace av<taS musí ¡aít politický význam, ale
v poslední dob« sse objevily výtky, že Solidarita vsála
na sebe úloha politickí strany .
W* jíl sa^g je velmi obtížná situace, nebol; syetém jedná strany,
jednostranně ssasěřeaý, nás podvědomě fo e trkuj e k politi»««
ráaí« Soudím, ři v äádaôm případě ee ne.V^V.ím® vydat touto
cestou. Hgjjame povinováni o t< usilovat, uaaí tu však jiaýoh
ganizací, které by mohly řeší';- .naskýtající ee probléqy, Budeme so
u tím dlouho potýkat. %gtě»ti neexistuje katalog stanovující,
00 politika je a co nsssí* takie m dá trfchu balancovat« Shot to
být od |artioipao2 && vlád? a od politiky 00 nejdál a třebaže m
nám to úplně nepodaří* hl ©dm© ee věcí pro náš odborový s a «
výhodných vsdalovat<*

Ä
TVtn&Vý, ä« íiUvao
voa^í.
r
pripravorat ! ®QaAJXta.oe<.
třeba -ri-TiSSeSlw
UOEtls preciédnout ussavřeiié do&aay,
'je po prával a
saetupitelaké lial ifconsekveataéuplatňovat, ."ao-í^.a s<?, v
novme pořadí, žádejme, doeáhnšme toho,'co je ncče
pode»
psaného je toho tolik, že by oho» «a c-oiý dlouhý
^-«l'X obopni přečíst vseohny ty dohodv aejr«'-aaäjSíhc druhu, Ug dřív Jaea
ei voiiusul, že jsou odvštví* v nichž byle poáap&íao x několik
dohoíi. Je potřeba klidu a času, aby se to eroEaale* -amossř®jmě,
pokud náa situaoe snovú nevsene de konflikfe. y aále&itOBtaoh
1 e©ziíoh dělníka, ¡sroj-a a také v lodši a m Suwalkáefc jsou nerosřešené problémy a napjatá situace. Budeme vgak sledovat ten
program o šeeti bodech* který jame ©i stanovili na CKK.,
s Jedni® ss tčcluo bcäú jo vše odborového srvaím individuálně ho spů daří o í eh rolnífsáU perete ae »a ai oé áaméhe po-*
Xjf^lni
s Sám poehásím s venkova.
rolníky a má® to v krvi,
Snažím ae jim vo v gem pomáhat. Neboj «mi a-usí být blísko
náa - pak ae udržíme, Podporuji jejich svaa, m x d jiného
výohodiaka, poněvadž skutečný rolník z caea a kostí vi,
a©
mu to vyplatí a ge aŠSehe dosáhne* Dneska, je sedlák* panebaSa,
JeätS tohle - jaksi nedůvěřivý. Kusí es mu dát ten evar:, -orotaže je to téS věc jeho vnitřního uspokojení, protože u2 si" to
tak umínil a potřebuje to. A cm to musí dostat»
Rad«: Solidarita už mnoho směnila* Změní i lldiT
we
ä Chtěl bych, aby každý člověk poxo*UBt$L ©vému životu; o®
e něho bude mít, s oo »«kosu, dSte®, po aobl eanecháo Proč
pracuj e a oč ueiluj«. To potřebuje, aby žil vědoměl Mueí
mít sjadějip víru v stabillsa-e*«
nejen to, ¿'de též o to, dát
Člověku vnitřní řád« Tí lidé, kteří pracují, jedí, chodí na pivko, ti moo potřebují nějaký vnitř»* řád, jelikož světový názor
a životní podmínky ae měnily a r/byl .jen všeobecný kolosální
amatek. Neříkám,, že j© třeba vSeohny nahnat
kostela, ale musí pe těm lidem nějak pomoci se ueebrat. Á te© vnitřní řád z fcss
jednotlivo® ee později přeleje do lidí, do institucí* do celé
společnosti.
K^d«; Čtenáři, kteří odpověděli na naž© anketní otázky, říkají*
se by chtělittiet* rozhovorech se »vagovými funkcionáři
také o jejich osobní» životě* Jejich jménem ee sstedy ptá«
k©? ¿je Váš privátní život, Váš rodinný život příhodný k tomu,
aby byl předveden jako itvotaí vsor?
W. í We, na to ae opravdu Nehodí.
Red. ií i.
? Protože jsem podivný člověk - aáa se ta* vidím« Pro nor»
málního Slověka vaorem nejsem® Abych mohl sloužit lidem,
abych splnil to, co ode mne oěekávajía abych jim máhl v®
lehřit - aa t O au SÍJS mít hodně Času«, Soma i sec» hned'
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ta a hned gae mám vztek, a někdy ml žat» vůfcso nerozumí* Děti
ei mě ii.apajKatw.ji» Stane s@ř že dlouho nemám ěae se s nisd pobavit* MsBaá to má ale i svá dobré stránky« Protože když jsem
byl předtím stále doma, děti se ke mně chovaly tak nějak jinak.
To teči si m m váží víc«
Hed« s Svět to ví? Valpsa je v&doe odboru a oteo rodiny a mnoha
dětmi* Žije se V á* v tom
bř@?
W4
4 Moc fajn. A zároveň bývá I ¡ale® Přijde na to* Tolik bot
na ssijmica, Je s těmi dětmi spousty starosti«. Ale když se
mi pověeí na nohy».« Maminka nás taky měla eedm a bylo
nám moQ dobře* A pak t%ky t když jasa vyšel z kriminálu a vrátil se domk, i to milování byle lepši* ¿"oam věřícímžnikdy jsem
tomu nebránil'»
Red« s V nějakých novinách jsae Vás viděli vyfotografovaného
a dgtcd pod váno Sním »tromedko®«
W. s X3 rote že si koupili stromek, bradky a saákli mě, Já take»
v é věoi n®ám ráda Ale žena
la pro alt, no
Red* s V interview poskytnutém slavné Italské novinářce Oriaaně
ľallaoéševá Jat® řekls Se jste nepřečetl ani jedinou knihu, Js to pravda?
^
w, iffeaáto pravda» Opravám moc
To je fakta
si
vždyoky pře«tu saäátek a ©divanu, co ohos autor říct« A
ssa nějakou chvíli »jistím - aja*arä$t j® t o tak O A když
pak vidia, jak už to natahuje, jednoduše mě to přestane bavit.
To je to samé, jako kdysi s mojí prací. Dělal jsem vždy e fahatí
až do ohvíle, kdy Jsem si ji & bře osvojil, a když už ruce sahaly d 51 a t samy, íachl mě % tohc ělak trefit, jak mě to sadilo.
Hed,* Co byste'dělal» kdybyste přestal bit předsedou?
W. j velmi bych se zaradoval,
Rede % AI® oc byste udělal?
^
„
Wo S Hned byoh äel domá a l^kl bych ženě - tcd si aleepen týden aiusías ofeoClaout» Honem, rybky, udičky a radši bych
ae ani »«ohlíželo Chtěl byoh, aby se Slověk vždyoky dot lži t & toho, oo má a aby příliš $ezoUfaXř když se mu
co nepodaří, něco nevyjde, protože život vlastně sáleží v tom,
řeSít »rebl&ry. A neohnout ss* Sesadili mě ~ nevadí, aeauaía
b|t předaed&u* Á vSbeo už ne se kaisdow cřs«» Dá se dělat slufině, pocttr*« ale r.a každou cenu ne. Yěude je »3, dobře.
Red» í Když se vždycky ioveda U těžit z toho, oc arorna aáts,
pr©8 jste sc cpal k3ys»i do včasní a ta& sále H i c *aau?
r, ; Poněvadž ílověk,fctexýjednou do e tane po hlav« á ue^fe
•v. to
) Hw%, se saSi/« sapMiavat* a čí«» víes icatmes,
si
5si: dlouho
a ««sliti a« -Se
ttbo iÄtaa^i si ni vnaaá jiaéa^ v>Vao ;í
^it
***
Z', e

šei?
T.TnZ 1* X < h
•• to tím, žc
Jadnou, Když s^na sadínala rotit, měla už bolesti, odtekla
Zl voda, srovná
mě přišlí, zavřeli ml a dětí sstistalv sa*»
ay4 lehay jsem si řekl» tentokrát vám to nedaruji. Jak L n

tall
* Z ? * l la 0 0 p;f a ě p ř i S l i » ** i 8 ® nikdy nebral f uvaM, Mšxi roskasy, aákdo nltittudělal stupidní roshodlaSC O d L ^ Í L Ž T
I
j e d n o u ke všemu odhod!
1
niť'A
Lfí-ff*",
«•
to třeba am*.
p0Ui20Vané
pravdy
'
^
*
^hly aojít
Otásky kladli Josef Duriasa a XrsyssÉof Wysskowaki.
Solidarnoeó 2, 10,411931, str. l a 13
Pravda Jednou vyřSené , roahovor *e Sbigniswsa Bujakem
Jadwiga Jankoweka /dále J.J./ , v ,^-pnu 19SQ, k6y-3 J*ttr a*
postavil do Sela stávkového výboru v *íJrsus»M, Vám byy
u
*.r
®áří
* W
předsedou Mesipodnikového
l Á T ™ 4 ^ ^ 0 ™ 11322 ^ « ^ i t a v k»íl »asowssíu OnSkolík
tydna posdéji pak Slenem Celostátní koordinační komis® Solidarity»
Kne eajímá Šestadvacetiletý elektromontér ZbyaEek~Bu~
i á * h o V 8 t a h k s o b g ^ k o předsedovi Mazowese a Sienu ned4
vyšaího orgánu Solidarity,
Vždycky budu chtít být víc SbySkem Bujakem neS předsedou,
ffikdy Jse® nebyl náchylný k vftdooistvi, Ta funkce J» lakoby proti mé vlastní přirozenosti, vždycky Jsem chxšl
něco dělat, ala apíá ntkůe a 2 ve druhé řado«
Stalo as vřek jinak. Po Vašem vy«toupeaí na mimořádném
Si* is&i 30.října Jsem zaslechla, jak někdo ta
roaeatujei "Takových nářkíi m Špatné školství,
tjsk a íelou propagandu v minulém éssetiletí, a tohle
if přece jejich odchovanec^**
ic Já i mnoho mých kolegft Jsme lili v dost divní
siiartUíM kdyi Jase se vlastně musit* »Sit sami. Škola
vědomí toho,
«tj stujá analoeti, ktervteecofií el& faca až není v stavu,. Ké^tty nám každečemé
vftftna« e nás neříkají
STdyg si áěJM*
•mkt or?eet^ml6 tomate cha* desáus»*« ¿f»ié Ínjvsí. tofle

nioká rodina,, i kdyi? ese sedlickou tradicí^ pocházím z vesní~.
on Sarbic© v ki©l©ckétm kraji o Ale kdyl mi byly tři rokyf od®
schovali jsme se odtamtud a od té doby šiju v domě dělníka*
Otec nastoupil do práce v© fabrice stejně jako sestry a hra»
tři, takže to byl typicky dělnický dů» - dům velmi sooiálaě
uvědomělý, ohoete-li to tak nazvat. Pro tento dům, v němž
jisem byl domovem, byl dôležitý rok .1968 ~ bylo mi tenkrát
třináct let, al© pamatuji si, jaká bylo tehdy u nás doiaa nap?ítí, pamatuji si atmosféru rozhovorů. Jak poaoct? Jak se
do toho taky vložit? Jak dostat k navřeným studentem balíčky s jídlem? Pravděpodobně to byl jeden z mála domů, kde to
tehdy bylo takhleo
Ještě když jsme žili na vel, mel tam otec vysokou pre•tl8 - hodně četl. Především o historiiofišjinybyly pro něho
valivé živé o Tě ako tady vyjmenovávat knížky, protože ee četlo a atuvilo prostě o všem, zvláště od doby Stanislava Augusta až po druhou světovou válku» Učit a© historií*so Co se tím
t«3 rozumí? Můžeme ae učit data, jmána a můžeme se také s pozřené historie učit patri©tisrnu• Tak tomu bylo i u náe doma..
Historie, ale i literatura* taky poesie, tak to pamatují,, tatínek měl velice rád Ii©ki®f/ioze. Jednu dobu u aás platil®»
že s® VQčer četl nahlas Pan tad©áŠo
Ot©o byl vlastně rolníky v® Varšavě dělal nejdřív v nějakém Btavebaím podniku jak© tesař na «tavbě a potom dlouh© v
Závodech «Tullana Grimaua na výroba elektromateriálu ve vnitropc dnikové dopravě• Bojoval jak voják v Armii Erajowé, jake
epejka, takže odtamtud - zcela jletě ~ si přinesl trochu po«
litických znalostí a celou doba se zajímal o politika, tak
jak a® ú ni sa jímá dělníka
Situace doma byla velice těžká a nutila nás všechny.jafc
¿ í m dorátali, abychom oo nejdřív měli agjaké zaměstnáníw Sol
jf-em. do učňovské 5koly prot^P Se aS po třech letesh jsem mohl
nestoupit do práce a vyděláváte Byl jsem tam nejlepším učněm.
Začal jaem takhle brzy dělat z nutnosti®
Prvni mo j e zaměstnání bylo v "Poltě" v Groduisku, kde t»
byl© velí©© «draví škodlivé« Po osad. měsících j ©esu © ohled©»
as. tyt© podmín&y přešel do "Vjemm" a imčal
pra©ovát
v teplárně jaks opravář měřících a kontrolních přistrojí* to
bylo v roce 1973«» r,?olfa" mí dala v jádns,» dobrý «»tteled, praoevalo 3a tam op^ravdu ©olidně a poctivý i když, myslím
Že i tak e© dal© dělat ještě líp a pečlivěji«» Havsdory vše®
řečem o toa9 jak staří machři ta^í ©voje znalosti před
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ůýmX ůel niky, ¿mm narasil na taková spoi.udS&níky, kteří m
mí aa kařdou mojá otáska snažili odpovědět oo aesevrubnSji
a-ne¿precisněji, tak, abych pochopil« Přišel á sam áe skvělé
a-cmoaféry, a tak j sem jednoduše najednou aěl dtvSru k lidem,
» nimiS jsem žile
"Ureas", to bylo jeatS jednou potvrzení toho, se aa dá
t práci Sít v polínkách vsájemná dDvSry á dokonce ještS ani
tel nemohu pochopit, jaká panuje pracovní atmoaféry v tich
brigádách, v nioM jsou rosporý me»i mlt.MimS a staršími,
kde se vôbec objevují mesi lidmi antagonismy* Já taková situaci nesaám. Hevím, možná* že je' to dobře, ale tento pro«
blém je mi nesaáaý, H© a JKUSÍIG iXíuěasiě říct* m už tehdy,
když o tom jeätl nikde neviděl, když to nikoho jeStě ani asnapadlobyl celý dělnický svět už v plné diskusi® I v Groá»
sisku i v "Ursusa" byla každá dílna takovým malým světem politiků, ktiří diskutovali na mnoho t«aat © problémech ho apo ~
dářskýoh, poli tiokých, a to na úrovni podniková, krajové a
avětosé»» *
V roce 1976
byl na vojně, v paradesantní divisig,
tedy jism se události neaužlastnil a zaúm, je jenom s vyprávění« 2?o vojaš j®®» m vrátil do ¡svého starého saměstnání a
studoval j sek veSeraě na elektrotechnické průmyslovce v Žy.
rard&wě«
? "Orsusu" jsem os dostal d© mladé brigády, v níž byl
jedsa starší dělník s profesie» Í V, JÄ «í láLvv zkušenostmi» Znovu 'tu
bylo ©hromai široká pol® pro diskuse na každé téma, možnost
diskuse s lidmi, a to vychovává, S tím, Se m lidé dají rosdliit do dvou kategorii $ první diskutují, Stou, ale nepřer&~»
a té to u nich v ohu'i konkrét&3 něco dělat, aatímco u druhých
ta áadíaá v potrebu aktivity přerůstat. Pokud se dá takto rasligovat, já sám bych se safadil
ty drahé» Celý Sad jsem
«• snažil to, co jsem se naučil- od jiných a Setbou přátlvjseŠÍ4 dc j&ey&a &39F, které je nutno vykonat, aby se aěca saiJaiio»
zpočátku jsme se pokoušeli nšoo dělat v odborové erganisaci. Byli jsme tři s jé, K&ysefck Jaaas, který byl 'sáatopeea úsekového á&věxníka na nsäeai useku a Jarek Ceerwiáski, praoující ve funkci technika pro bespsěnoftť a hygiena práce» Přidalo se jeětě nlkolik kelegô s ekektrikářské dílny a také kolega s naší dílny, Sien strany» Ekásalo se, Se při dané «fraktuře odborového svaisa byl sápas neobyčejně těžký a vlastni nepřinesl vftbec žádné v^slsäky» Bi© m tam nedalo udělat, vtibeo
aie* Bakala se v nás orobousely poehybáofctt* fém&iix si, ie.
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potřeb« přístupu Sc dobrým, nesúvislým rc-«x>-tt|ck-» o aouěasaém av3t£, »vláště když se stalo jasným,
že jtřau lité* kteří dovedou mluvit vlaaftalm hlasem, ani2 by
so poddávali ožlcidlixte jazyku* Hledali jsa® autentická
dSaí, «epochá&ejíoí ä oficiálního pramene, jamuš by se Čols
«ftvěřovat pro jeho poctivost a aolidaoert, o ně,?, by bylo Možné se opřít - tak ohromně jsiue toužili po pravde *
J»J.« Slyšela ¿aera, Se v tom čase jete zakládali vzdělávací
kroužky«
S »3.s Ano, my jsme sami tvořili takový kroužek, který měl svedrnrnt naše znalosti pokud možno rychle a na' co najvyšší
uroveá* Bylo nás n i o© pře« deeet i Sbyssek «Tana, Janek
Czerwinaki, m&j bratr & jiní,. OrganiKovali j'gjme taková '
lebatní aezeaí - dialmtovali j»;aa dlouhé hodiny po každé těžce
vydobyté Setbě» To byl© období, kdy jeme v Snovali mnoho Sašu
- mimopracovního s & m ~ diskusia^ Setbě, učení« Ženy si na nás
tenkrát naříkaly, že ná^fiomaváb*« nevidí o Pro nás s těch o«
devgag získaných znalostí nSoo konkrétního vyplavalo s možnost
ovlivňování věcí přímo s našeho mleta na pracovišti, slepSo«
vání toho, c© jam© vid§11 okolo nás« Sleven - konkrétní práce«
Tak se to rozmáhalo» Pozdili jsme stále áastěji vystupovali
na veřejných stranických «»chůzích apoti« Jednoduše jsme
šli na eoH&sl* p©ä. eohli jam« si, jaké je téma a vzali jeme
si alovo nehledě m néjakou autocenzuru nebo
sse nám něco
nehodí povídat» říkali jame jen celou pravduo
X>ostal ©e nám da ruky jeden Slánek® Autor v něm. dovoze^
val,, že takový Sivo t v pravdě, hlásání, mluvení pravdy, musí
jednou přinést ovoce« je nehynoucí a nezapomenutelný v tom
prostředí, kde pravda byla vyslovenéo Ona m u h í
v určitém okamžiku explodovat» S&atalä jasa při tomto programu a »kuteěně oprávněně, později nám dovolili začít už otevřeně s sovou odbofevou aktivitouo Vssporaé bylo j^dno/š získávali jas®
ěía dále vč'täí popularit» na sátraodě, stále větší ohlas u 11«
d.í« Dopadalo to více méně potom tak* že když vedení pomníku
došlo k závěru, že nás musí vyhodit, protože zacházím® příliš
daleko, naše popularita už byla příliš velká & zsíimožňovala to.
JeJoí Kdyby sa tedy ředitel rozhodl vás propustit, to'by vás®
bránily staré odbory?
ZoB*;? H« staré odJberyř ale osazenstvo® Messi odborový, funkcionáři byli i takovíf kteří jakoby nás ohápali, ale byli v tom pasivní• Většina z nich však stála proti nám«.
Oni by nás nebránili o Ale ostatní osazenstvo anos protože už
T&r.dSlo* äe my jsme ti? kdo aloe možná ni o ne smôšcu, ale v kaSU
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dám případě
m ně pereae a jámo připraveni se pe*tiz*it. a*
jejich obranu« tak přišel okamžik, kdy jsemias nabyl iietety
že pii jakémkoliv pokusu e propuštění kohokeii^ s nás jedno-*
duše ,hroší stávka na našem oddělení« To bylo po vyřízení první věci i vybojovali jsme si změnu charakteru naší brigád* 0
Jak jfe oe tomu fiká v oficielním jazyce? No proaía,
i*m
odtržený od Života, Šlo o pleofcad na v kolovou mzdu* Po ryba-,
jování, té kolektivní Stflouvj, kterou prosadit bylo v©lm* těSké - cd toho okamžiku jsme vědSli»
aá© U d í budou brtíait,
včetně stávkyř to bylo ještě v roce !£?£•,
Bál jsme jjledali přístup k informací®* iíěkdy
pomohla
i opravdová náhoda« Z by
J?nae se setkal na rezreacá
'
spolubydlícím, ktetf byl psy ©j.og a rážen M š vaflaiévaoí"
kroužek získal nový zflro4 viděníg Člověk» a čet>.t, kturo&
disponoval. Měli jsme v umyslu rozšířit 3il sebevzděláaí na
celý závod, ZhruSa t* bylo spojeno s programem, který a® zrodil na jaře v roce 1930, 3 p g r a m e m založení buňky ne»ávi«.
lých odborů v «Ursueu'% Věděl* ¿sae,
lento úkol uneecu jedl:uš lidé speoialieevaní v odborové chrasti, íili to vyžadovalo výchovu kádrfc. Předpokládali jasie, Že potrvá aaiaía tři
až pět let«. 0 několik týdnů později j*me už ctili přef m«tacmtí utváření těoh odborových organizací bez toho osvětového epoluzavazadla, ¿teré jsme u toho. chtěli mí-«,
J*J,§ tady nestávají úplně nové ekute&ioetl« 21.srpna stojíte vy, mladí dělníci, před tisíci zaměstnanců na prvním, jíž historickém masovém shromáždění v ««raueui.
tím se vlastni ocitáte v čele nového pohybu«, Vaše pozice v
podniku m zimotu měíiío Necítili jste za ty lidi odpovědi o st,
rU-ň 21,arpna situace n*dá*a&a joštS jistotu šxas&ťého roz- *
' Především jsme cítili ohromnou odpovědnost za i.te, oe
mšitrim dělat, ohromnou odpovědnost za to,
vlastni
na oa* v té chvílí. aál«*eje, zda ty odbory všude vzniknou«
'
*íot, ft : dyž jsem i*, to uhromáždšiu přišel, rn.il
jwow ~ak stažené hrdle, ?.a ¿nen *e nej%ve l?k&9*Be buď» stát
před lidmi a .aabuáu «ofcope* ic říct, protože jsem jednoduše
nemohl vydat ani bláaku.
i.* schůze bude, jsem se totiž dezvěděl až % plakátu vylepdaél.o ve vrátnici u píohaček* Až od
okamžik», kdy jsem viděl lidi, jak se ecbáweji, a když t8o&
lidí bylo pořád víc, teprve potom
cítil, jak mi ten tlak
- hrdle povoluje« No, a když v.ž jrsm před sebou spatřil ten
tisícový dev, to ui> jeem věděl, ¿3e mluvit bv.,1t* moct, Ssaf
mě ruce sa mi třásly, liste,lít.-ly, všecko mi padalo z rukou, ale stoupnul jsem ai na stolíčku a začal jsem. Ukázalo

e«, že stačilo přečíst 21 boíft ¿dánských po ža dávka. *ot«a
á sem mluvil podrobněji o smyslu toWe prvního aáklaáníh> hodu o svobodných odborovýoh svassoh. Laaářil j
to přeložit do Jazyka pr&xs a Jakoby s toho vyvodit, oe to zna®®ná pro nás, to znán en ář že už tenkrát Jsem řítal, že k vytvoření nezávislých odborC. n«ata8i Jewsa se na tom shodnout.
2a ty odbory, za JeJleh eristenoi, se budeme muset dál bít,
a to stragně bít. Odbory budou muset véot & svou exietenol
® svoje trvání neustálý boj a ti, kdo do nioh vstupují, si
musí být vědomi, as to nebude prs ně eladký život/
J,J.i Byli lidé, kteří to slyšeli poprvé, okamžité o t m
přesvědčeni?
Z.B.* Jistě® line d ten samý den Jeme vyžrali na pomník gdanských dok&řů a vybrali Jsae víq má 24 Äisíc®. Od počátku bylo vidět obrovské nadšení« A na druhý ů m ¿asm
prožil něco, co mě strašně zaskofiilo* To byli ti starší 11«
dé po padesátce« po Š®depáto©ř kt^ří
mnou přicházeli;- oítil Jsem ©e před aimi.eo Jako takový srními - a plateli a dgkovaii sa to, že my se angažujeme s s&kládáme odbory, protože na
to Sekali celých 35 lete 'Bylo to vzrušující... připadal ¿ m m
ml strašně .hloupě, £c vlastně ti starší lidé, na nSž Jsem pohlížel s tr-kovou u o tou, náhle přicházejí a ssaSínají hledět
s respektem na mě. !?o byla úplně nová situace.
Lidé vstupovali do odborů bsz vrhání, sa pochodu, nepozastavovali se nad tímt Jaké kossekvenos hroší a zda Jim nš~
co dá 51 ne.. Věděli prostě, že
to nezávislé odbory a
že Jsou potřeba« Brali to aa pohodu a to pomohlo ahrcmáadit, vytvořit kádry» ktorí vlastně baz Jakékoliv přípravy*
bess specializace, živelně, budovaly
vybudovaly nezávislí
odbory«
Solidarnoso 1, 5«4«lS8ls str»5
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Lech w&lesa t Modlitba
Matko boží, přicházím k tobě v ušlé prostotě svého srdce*
Chci říci: -Lobě věříš a celý st tí zasvěcuji» Žíhám ae sv.
Otcem janm Pavlem II i Jsem Slovákem, tobě oddaným» Vkládáni cín a s clo tvých dlaní své srdce.
Srdcem mého srdce je město gdanak, jehož erb kladu k tvým
nohám jako dar vdětnosts, za vša., wo jsi učinila v tomto
městě i na celém pobřeží, pro na»;i vlast i církev«,
Ja&tě .jednou, s pocitem velké odpovědnosti za osudy naší
vir-; ti volám b kardinál*:« primasem j "Vôechno j som postavil
ne- Maní., Osvěcuji Ti,
nejen s ehe» ale c-9lé polsko,
církev v polsku a véo. co "elá polsko poläkesú VSe, Síra
nfešfe vlast dnes čij«, výhony jej/
svědectví,
utrpení a tak.; její veliaci nad g-j i na loo£í zítřek. Tvé
zvlíětní m&tařske péci
i nezávislé odbory - Soli»»
d a ritué Vec1 je, Matko
ochraňuj jejich privt* Vždy i" brání zájmy .pracujíčíxh lití x, jejich práva a důstojnost ,
Úpěnlivě tě prociv, ve»:? i % ochranu naši vlast*'aby m
pol.sk o stále více stával •;• do - cvom lidí, domovem dětí Božích* aby v ní «vítězila spravedlnost," svoboda, mír, láska,
solidaritae
Nakonec řeknu krátce; ?eá e§. ifatko, chci být nástrojem
ve tvých rukách pro věc vlasti- círfcv* a druhých lidí,
Obrai^zvláště své milosrdná oěi na dělníky a rolníky
v Gdaňsku i celá zemi * Opatruj je a posiluj jejich vůli
a srdce za oprávmfeá. pr-rv,
viest a církev v polsku®
ámea®
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Chceme~li zde uvažovat o »Uunu, jas se aaekýtá
v do*ě, v níž žij au a, tu vzbudí náš podiv především to* že
v této době ještě vůbec mažeme přítomnost etického tu a
tam konstatovat a že etické i tady nabývá někdy nečekaně
na významu, navzdory všeobecné charakteristice současné
světské situace, která jýyznačena především vládou těchniěna a ekonomigna» jež se přeci zdá jakoukoliv etiku přinejmenším nepřímo vylučovat« Ovšem při bližším pohledu na
dějinný kontext situací, v nichž etické tak řečeno přichází kg slovu, shledáváme* že jeho dnešní naléhavost není
náhodná; etické se v dějinách dostává do popředí vždy tam,
kde je ontologický řád zpochybněn* nebo se rozpadá úplně«
Ve starověké Sině se od 60století před lír o rozpadá povodní jistota o zemi» nebi a zakotvenost v rodovém zázemí
předku a vynořují se tam nejruznější filosofické školy^
jejichž povodní Impuls je etický /Kuang cP Lao c, Suang"c
atd.A Obdobně již o něco ů'ů±vt dochází v Indii k rozkladu upanišádového mýticko-filcsořického konéegtu a eticky
směrodatnému vystoupení Buddhovu® Rovněž zjev Sokratův
lze řadit do téže souvislosti í dominantní zájem Sokratových rozmluv je etické úsilí v době, kdy se díky konstituci autiokáho lidství coby polis tříští povodní zajištěno st
tického světa homérakého Si pre.iokrat10 kého HEN OK
jsoucího sebou-samým® V pozdní antice, v heléniamu a v císařské dobe římské můžeme najít další příklady pro vyvstání trýanivé otáčky po. atice v situaci, kdy je zíáadně
otřesen dosud nepochybný řád života, kdy je otřeseno odpovídání, ba i kladeni otázek a kdy prakticky převládá tech
nicko*kosmopolitní pra,-matisimso Konečně obdobné příklady
lze konstatovat i v novověku: u Kanta zjevně souvisí jeho
snaha o nalezení etična s dovršením rozpadu scholastikou
tematizovaného racionálního univerza a jeho proměnou v univerzn|x apriorní a postulatorické» Kietzsche pak zákonitě odhaluje PIÍGTúN PSEUDOS tohoto postupu v záměně záměru a rezultátu, nicméně sám zastává tkvět /alespoň velkou částí svého díla/ v konfu®! kosmologického a etické«»-
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ho i svět « vůle /l* moci/. ' '
Dnešní zájem o etiCno lze teúj přičísl souč&snč
mu rozkladu novověkého ontologického řádu, který byl urosn
především Jako napětí a vzájemný vztah mezi subjektem a
objektem. Celkem lso tedy říci, Se etično jako otázka se
klade vždy až jgo otáaie* ontologická, a to tehdy, kdy na
tuto otázku není už moiíno oqpcvždět, či Ji ne/4 možno ani
položit.- Když nelze s určitostí o něčem říci,
Je a
co to 'Je, nebo Je v dané situaci taková tázání vůbec nemožné, tu"se ocitáme před problémem, co s "tímrt. Jak se k '•tomu" chovat, když "ono samo" nám to žádný pokyn nechce nebo není schopno dáteo
Proč tomu uak Je? V ontologické® systému a tedy
1 v dobách /his t oři oký oh ¡"i i biografických/, Jež Jsou zakotveny v nějakém řádu, eřejmo může etično vystupovat
pouze Jako adskvace s taen řád sám stanovuje? co Je řádné
a co nikolivľ"Problematika ve vlastním smyslu etická tedy
ani nemůže být problematizována. Jsou to deby spise na»«rálky» at již spekulativní Či pragmatické, která přiřasuje lidská činy k - vždy tak či onak uryl tým - r. řádu Vyrůstajícím, věcným, mezilidským a tranacer-ds.-.tním poměrům í otázkou se m&ž« stát např. nakolik je něco tím a
ne oním, nakolik Je něco žádoucí Si naopak neSádouoí
V tom všem lze pak nalézt nějaké univerzální imperativní
maximyo Tavíváte adekvaoe Je svou oo vahou symetrická.
Avšak etično lze - na zákxaue toho, oo jsme naznačili výše - předběžně charakterizovat Jako možnost ur6ité'odpovědi na neurčité poměry. 1J. Jako ono "odkud"
může lidská odpověl na o sobi neurčité a neurčitelné poměry čerpat určitost. Rejde tu tedy o symetrickou adekvaci k určitým poměrů®, ale o c o ej* s yfcetri c kého. ICístc
univerzálního, obecně platného a závazného přiřazení se
Ovšemže neni nutná při našem uvažování zastávat toliko
r-'mci dějin filosofie: i životní zkušenost n's poučuje o
toms že otiČno se v našem životě vynořuje v těch údobích,
kdy Jeho dosavadní řád Je zpochybněn a rozložen; obecně
antropologický něco takového nastává nepř. v Jinošství.
/Srv.Vierre Kendousee, luše dospívajícího li no cha, tiskem
"Letiografie" v Prare, 1934/

etično konstituuje jako rysí situ&tivnost, nebo$ neurčito
bytuje pouze jako konkrétní situace, nemtže být jako něco
universálního® Tato situativnost je charakterizována
zasašesim*
Toto zasažení není "bleskem z čistého nsbe%
který by nám jednoduše otevřel pohled na místo» kdo jsme
bylí dosud v temnotách; naopak ¿o skrývající;
podvrací i statut toho místa, kde jsme se dosud nalézali«
Skrývá je tak, že Je odkalí jako místo nepravé« tj. ne~jasné, za kryté o Slověk je násilně a bezdůvodně nč-Hra, nač
nemá vlivu, smetan někam, kam podle všeho v£hee "nepatří"«
Je to jakási vždy zvnějšku přicházející neočekávaná a fyzicky ohrošujíoí infekce, která zevnitř rozkládá vše, co
člověk budoval a vec věřil a doufal, všechnu vlastní saji štěno st, všechny plány do budoucnosti i představy o mi
nulosti a zahaluje věci příšeřím, nebol rozpojuje jejich
dotud "přirozenou souvislost"o Ovšemže jako proti každé
infekci, je i tu možná sterilní profylaxe»
3°
Odpověď která náleží k etičnu v tom smyslu,,
jak o něi3 hovoříme, je b ^ na onom místě, kam je člověk
zasažením svrhován, nebot jiného ve skutečnosti není o !j.
postavit se na pravé místo a a něj samého se nadát určitosti! Toto místo pak ale není funkční posicí v systému
fungování, který je tak charakterizující pro dnešek, a je
z jeho hlediska také proto nedefinovatelné, resp* definovatelné toliko negativně, ale je místem fundovaným právě
Několik příkladt k osvěžení paměti a k předvedení fenomenálního krytí vyslovených tezí« V době brutální o potlačení sociálně motivovaných bouří polských dělníků. z traktorové továrny Ursua vzniká výbor intelektuálů
KOR, který nakonec svou protestní publikační činností
dociluje propuštění všech uvězněných /když předtím materiálně podporoval jejich rodiny/. V roce 1S76 jsou vzati do
vasby hudebníci českých skupin Plastlc ¿'eopls of TJníverse
a CG 307 a několik předních českých kulturních pracovník?
píše pwtestní a solidarizační dopisv, ss nÍr
^ v takto

proměněné a tmo aféře ~ vyrueiá záhy hnutí Charty .
i
gantické aílo Alexandra SolSsuicyna je jakousi íiaľ-uronní solidarizaci s ruäcou minulostí posledních šecieaáti,
ba více let / Srpen 1914/, e utrpením, jehož Solženicynem
plasticky podán;/ obraz otřásl světem«. Zamyšlení Saoharovovo nad vlastní odpovědností /lépe t nad sebou/, Medveděvova zpráva o sovětských "psychuškách", generál Origorenko zastávající se krymských latarô. - to vše ukazuje |
jedním směrem••• Ostatně /snik tak důstojného utvaru,
jako je Amneaty International, která stoji a padá se svým
zájmem na "konkrétnu lidských osudů" nespravedlivě stíhaných bez ohledu m jejich ideová Východiska, je snaá
p říkladem nej mar kan tn š j šíra o
4«
Vyvstává sde ovšem otázka, zda "postavení se"
na "pravé mígto" eticky samo
sebe neručí, zda není
přece jen "postavením" mezi jinjroi postaveními v daném
systému. 2da nejde pouze o určitý typ koncentrace vfOLe
k moci, která d51á, co se dá - a výhledem na to, že se
její konání časem bude nějak politicky nebo živnostensky
rentovat. Charakteristické je, že z hlediska toho, jak
funguje současná běžná samozřejmost, je právě nadhozené
tím jediným způsobem, jak etické konání definovat a přitom si udržet profylaktickou distanci od něj.
Pokud je zapomenuta
««symetričnost nás kytu
etického a v ní obsažená bezdůvodnost jal-: zasažení#tak i
odpovědi, pak je tato námitka nevyvratitelnáo Stično se stává pouze exotickou odrůdou techniky a ekonomie a nes&že tedy bytovat jako ono samo. Vzhledem k situativnosti, kterou
vyžaduje naznačená asymetrie, 4 e ovšem zřejmé, že na tuto
námitku neexistuje ani žádná c acná odpověls lze se pokusit pouze o udržení etična, což je možné jen v rovině
praxe, tj. v konkrétních situacích tíms že se bes ohledu
na námitky "bezohledně stojí právě tam, kde je "pravé"
míato*.» ¿e se permanentně udržuje "bezdůvodný" respekt
k jeho výchozí asymetrii« Jen toto respektování umožňuje
vnímat a účastnit se specifické a; osféry dotyku, lež mezi lidmi na pravém místě vane«
Kdyby ovšem etično bylo pouhou exo&ickou formou

tradice fundováni věcí a člověka, k černá? Asi k neurčevání '
vfcbec* typické pro toto neurčování jet že o něm nemáme a
ani nemůžeme mít nejmenší představu» To, kde v táto situaci jsme, či kam jsme - protože se tato situace právě takto situuje - svrháváni, tedy odpovídající pravá cisto, jo
proto nějak bez-obsažné8 nemá nic korelativního k'onT sokratovské nepochybnosti či kantovské apriorní imperativ!«
tě, tjô nersá jiný obsah než konkrétní situativitu s její
arymetričností - samu = Hespekt za těchto podmínek k ní
udržovaný je pouhá solidarita s ní- lato pouhá solidarita
je tedy také způsobem» jak vystu.pu.je v dnešních podmínkách
zbožnost« To však znamená především udržování atmosféry
solidarity mezi lián i a věcmi, kteří a které pous^e a ní
mohou ještě nabývat jakési bezdůvodné a bezohledné určitosti 0

1-o rozhlédněme se nyní po Evropě, jaká je ta faktická situace z hlediska takto charakterizované s o Sně solidarity» V Polsku - jak se sdá - dochází v současné době v
tomto směru k pozoruhodnému vývoji s polská Solidarita,, ač se
formálně vzato deklaruje jako odborový svaz, je zjevně zakotvena - vzdor všem systémově politickým intepretacía*
jimiž Západ ani Vzchod nijak nešetří - především v onom
etičnug v oné zbožnosti, jak se nám dnes naskýtá«
Naproti tomu ve francii» v Se k o slovensku q. v
Nemecku se samo slovo "zbožnost" u. žívá v běžném životě
velmi málo a právě ti nejživěji a nejinteligentnějSl lidé v poválečném období zdfe o ní nechtěli ani slyšet« i:íst<ftoho
tu prosvítá skrz r^sná ideologická klišé a zdánlivou
efektivitu a racionální účelnost funkcionálního rozvrhování mezilidského a věcného prohozu stále zřetelněji ci~
viIné absurdita« která se tu stává takřka univerzálním
médiem lidského" pobytu na světě« Tato absurdita - podle
prostředí vždy jinak odstíněná - je v analýzách, které jí
věnuje současné umění, filozofie a teologie povětšině úzce
spojována s vpravdě masovým a již takřka zesamozřejmělým
výskytem zlac
Oba fenomény - absurdita a zlo - ja však třeba
co nejpřísněji lišit* Nedostatek tohoto rozlišení oslabuje
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jinak pronikavou studii Pliiggovu a Oet&ňggB-Spielbferf.-eyé,
Konfusí je postiženo již j sjiob vodítko s Coaradova novela Srdce temnoty. I analytici této úrovně
aechávají
strhnout tím, oo mají oba fenomény společné, ke ztrátě
určitosti. ttepochybnK jak absurdita,'tak zlo /a řekněme
hned, že i "etická asymetrie*/ se vyznačují tím, že míří
přímo na náa. Absurdita tak všac Siní slabě, klidně«, o
:
onen "aentlo foroe'% která j a ke by mávnutím kouzelného
proutkíf změní atmosféru /Volatého Nataša v divadle/, zatímco zlo utočí prudec a citelně /bolestně/, jakoby se prolamovalo něco na dli doky milného se samého ¡srdce bytí.- Abi?urd~
ni skutečnost se tedy prezentuje tak, že nám nic neříká,
£e se odvrací, že,neskýtá iéůbov orientaci. fřitom nám toto.
ani nevadí, v jádře má jakýsi klid s lze o ní žertovat, nezávisle a objektivně jí registrovat, opíjet se - to vše ve
znamení lhostejnosti. Neise však popřít, že tento "stav
věcí" se obrací na každého přímo, resp. že se od každé»
ho přímo - odvrací» Absurdita i.?ív skutečnosti spočívá
v tom, že své nic neříkání naříká vždy mně, a tím mi nepozorovaně daruje má «zde-", kde jsem. Jen~z toho je pochopitelná, 2®, ac tuto prázdnotu takřka všichni cítí,
reflektují a kritizují, přece, aby včbec nějak byli, jsou
nuceni. >pečlivě ji nenarušovat, t j * respektovat ji a udržovat.
Třebas "vnuceným." akceptováním několika osobních identit, jak
je to dnes běžnéř mpř.-j vědomí - ne 'ědomíf fragmentace w sociálních a profesionálních rolích» morální diaparátnost různých osobních poloh aj. Toto respektující udržování se ovšem
v případě absurdity děje eamc sebou zcela automaticky. Jestliže je tomu ale tak, pak a toho opět vyplývá, že jádro absurdní skutečnooti je asymetrické, cos ostatně byle ve
20«stolo bohatě tématizováuo /surrealismus* literární ©sist enciali srnus a j,/
Zlo má. takřka idfutickou formální strukturu, také
ono míří vždy na
má, oproti absurditě jako takové je však
prudké a průhledné. Bere te.lv onen klid abs-urdní možnosti
setrvat dnes na nějakém .nieto, i'ak je ovšem dobrem. Zlo jako
ryzí formální struktura prudkého zasaženi - bes~ohledú na jeho metafyzické zařazení do trojité nebo čtveré atrftktury
celku /unum, verum,
bonům? unum, verum, bonům, pulchrum/
- je 7 každém, případě průlomem, otevírá možnost odpovídat, tj.
dostat se na pravé místo e Tautologické zdůvodnění dobra tím,
žo je cílem jednání /jakéhokoli/ a symetrické odvození zla z
rozdílu mezi
lidskou esencí a eiistencí /esence - participace
na božském, exiatenee - konečná/ je flagr^ntním příkladem
se beuzav j ra j i c í symetri e » /3rv. B.Salte : Uber dan Boss.
Quaestiones disputatae, Her der,
To platí jak pro obě-

I

tl
ta-. \.rt <eho pro sa^caiaty« ráchat
dne; ana^&ná
anažit se se zaslepenost: pýchou zmocnit systému fungování9
či zaujmout v něm aspoň rozhodující postavení* Ovládání js
v?.ak samo neovladatelná* Zaslepenost znaraenář ze sa absurdní fungující prázdnot« oděje nějakým hávem pseuCoiuterpratací, které musejí vždy obsfehov&t to, že je lidskou náležitostí a tedy že je lidskými prostředky bezprostředně ffiláôjiu/^lnie» to znamená, že es usilovní /někdy třeba;? i ' jřec jurtvoly"/
staví nepravé miste« ** ednak se tis; udržuje absurdita sama, ale
na druhé straně právě jde o místo, které uiužo být zasaženo zasažením, o němž jsme mluvili výše, Tak či onak toto dělám®
/Či dělali jsme/ takřka každý - áo se nám přece odhaluje
právě ve skrytí, jež s eebou zasažení přináší» Avfcak zr^úště
reprezentativní pro tento proces jsou zkušenouti lijít kteří
posléze "procitli'11 či spíše byli násilím "pro ol tou ti* a- obvykle "nespravedlivě" smeteni ze zpravidla masově ideologicky
předstíraného místa, jež *nastávali
Z tohoto odbočujícího zamyälení pro nás celkem vzato vyplývá, že ve vyprázdněném světě si uchovávají absurdita a zlo - díky své asymetričnosti - silu osobního oslovení® Absurdita dovedená do dusledJdl svědčí o tom, Se slovo
nás vždy míjí, nicméně že může být zachyceno v textu. Zlo
naproti tomu potvrzuje, že dobro jest, neboí jím je, ale
že je třeba trpělivosti».
Kdo bv snad chtěl vidět v právě řečeném přebrouše<=>
nou snahu o paradox pro part;des, necht pomyslí na to, že je
bezpečně dokázaným klinickým faktem, že se bytostná intersubj aktivita
spolulidatvi prolámu; e i do samoty schizofrenikovy, byí v podobě halucinace»,«. Není tady dobro, jemuž jsme
příliš uzavřeni, takřka nuceno nás překvapit jako &lo? ředinou naší vstřícností v takovém případě je vyčkat /Silke í
"Slov mocných sláv« z dob, kdy Ještě dění všem viditelné
bylo, není pro nás. Kde vítězství jest? V odolání věrném • '•/
Civilní ab&urdita, jak se ná*n třeba ;eví právě ve
zmíněném fenoménu koexistence personálních identit s příkře
disparátní mj obsahy u moderního Slovéka /vyhroceno do extrému
napf.j profesionálové násilí a utlaku vedoucí současně klidný
rodinný život,, paliči knih s kultivovaným zájmem o umění apod./
předpokládá u každého ze svých fragmentu jakousi uzavřeno3t.
V mezilidských vztazích bývá uzavřenost spojována často se
k

'
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Skutečné o tg * .:r.ort v tnt«f subjektivite* W ^ e r ^
-j«'
v nov^véku veechacné ztáM víc© na ústupu*'^
ohaotickjr!bia«0'ULt která ovsem jako celek se chová typicky
dětinsky, 13«přímo 61 nepřímo vyžaduje otce* jehož "by buíl
poslouchala n^bo se proti něisu Ixouřila* íedy opět nšco rdčinného* #řiro zené horizontální vazby zcääí lidmi jsou stále
řidší a jsou nahraževény hierarši okými nebo funkcionálními
svazky roainnými ^ orgardz&torio!-• Moderní Slovgk 3$ tedy
ve své fragment -'r no©ti
ci otcem anebo atrýčem vícs
r^snýšh rodin, která i^-jX $yvé viaatol charaktery* naraiozc
tře diap&rátní* " k a z u j t y t o
x^oáiay násilně
dle néjakéhp recepte
v monolit--jakési totální
ňadrodin; /jak je tomu na Výeijňů.8/f ¿e výsledek jcste mnohem
absurdnější* něž je -li sa oho vána a j evnost Jejich diskz-epznne
/jak je tomv na Zápaňě/»
V rodině vládne vždy nutnost sebezáchovy* obživy sebe
a na mně závislýd*f nutnost plni t nároky předku dané tradiSně nebo samozřejmě* piod.Lt dšti a vychovávat je atd* ŠlevSk
tu tady nikdy není přítonsm jafeo on ¡sám* ale je tu poise jako
součástka celku existenčních vegetativních funkci Slvota*
Šekové tomu říkali OIKOÚ v joL^ij :aaůn k veřejnosti
POLI3 *»#
kae jedině občan byl &ám se*hou* 13 , jako odpovědný svobodný
člen obce /která byla spuéaaně irisem za svěceny a příslušná-,
mu bohu/oprávněný a oiure shodovat o Jej íj& oslioju Politika
jako činnost v poliš je potom nv^am narozluShě spjata 3 yořejností • Politika ve '/last^Im slova smyslu není možná v rodině ani v podobných uzavřených ?truktur$cM j6a tu vždy o
pouhou Intriku, tj»ekonomii* která ae vztahuje k vegetativní
sebezáchově a záchově druhu a nemůže mít žádný zřetel k z á w
•sm člověka na jeho Sinné svobodě* t jo k jeho odpovědnosti»
Y rámci rodiny /a analogicky
fungující organizaci/ není
vftbec myslitelná rovněž jakékoliv ukutéSná etika* na bol rodila či organizace jsou díky stí; uzavřenosti - imanentné,
t j-bez GirJ.edu na to, má-li svět ten ôi onen řaá a zda vfihee
něco
- striktně syfcetricki a %aela neproblematické* at
již jde o temnou ekonomiku pudfi n vášní* anabo p pr*sraSfiou
efektivitu crg?3i&cTaná prac e*
4>/
1C tomu vir, Hannah A r and to*' 5

o svobodě* autoritě atd*

augesce li Wéxrnz tr&aafor-aace mezi rodinou a státia zatěžuje od počátku napr o
EUBngcXse /*Fftvcd rodiny*
soukremého vlastnictví a státaV c .

Skyytá stísněnost* vyvolávaná vystoupením absurdity ve
vlastním životě, která se ve svém np-dotyku obraci ke nng aa/'«*dy ne ji2 k rsultiplikovaaéfcu kolečku xt&nýoh rodině
roste s si fakticky s toho, že se tu cítí, že svou"podstatou
smese— /t|.ro&anéf or&anizatoríeké apod«/ neoprávněně expandu je do říšefteomezenéhu /tj.*do světa jako šírosti/ a absurdním způsobem se ji pokouší volnit vyprazdňujíc přfctom
ovšem samo aebe a ztrácejíc avuj puvoäní smysl'veget&tivity„
Ovšem tato nutkavá e:span«e a absurdní vyprázdněnost je současně vytvářením místa, které m&le být zasaženo8 Zasažeaím se áak
z člověka, ^který je dnes v kaXt-i ,?é rodině především erudevaodborníkem,-, stává setkáním s asymetrií Nejprve laik, 2dio~
ta /ve emyalu Ilusénových dialogů/l Ovšemže lze tuto zkušelSÍt
překrýt novým sodborněním, avšak je tu i možnost jejího trvalého respektování - dík zbožnosti na způsob solidarity-, • Sama sa
tu touiž vynořuje /jako elementární/ lidská horizontální sounáležitost, tj.sounáležitost &ejej mezi aebou7
současně
právě s oním horisontem« Souběžně s tím jde ovS^-m získání prostoru k politice ve skutečném slova smyslu, tj„prostoru veřejného, který ale může být pouze takovouto solidaritou s horizontem« Nebot politika a etika jsou praktleky totéž s zbožný
respekt k otevřenosti asymetrie í solidarita« Politika takto
přestává být vypočítavou hrou s tím, že něco dopadne dobře
bo špatně, ale stává se výrazem redosti z toho, že nevíme*
jak to dopadne»
—
V jistém smyslu se etično, jež jame se pokusili
v této stati pojmově fixovat, vymyká hladkému převedení na,
obsahy myšlenkové sítě* Přesto ne ukázalo, že se i v této
oblasti neobejdeme bez určitých s-odelft $ asymetričnost, přímo
atä
* Potřeba modelü je s tála naléhavá s zejména novýohľ
Staré modely - tragický, harmonický, .hravý obraz světa - oslábly až So úplné roeplieloeti a ubi kvítírní aplikovatelnosti.
Změkly, staly se modely měkkými» Modely, jimiž jeme se po kusili přiblížit zkoumámu oblast, jsou modely tvrdé» Fivart
eequcntes«
"
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/recenr.e knihy Mi la m Tíuodsity: £*« 4ivre
djŕ vir* et dl*
GalM-^;^ Paria 1979.
vyši? i »kap. ^Ztracené ďŕ^ls;
^i~ty,
1980,
a-fr"! 70-8ú/
.Kotto ?
SálicSms k o'¿¿rata*? ¿pelujne na čtenáře-/». ebr^-sivoot. -prvního stupně í s-" ta, kte.i*á živým nepřekáží -•: umí.*ajíelm
napomáhá. «Je-li pr.k .ak nesna&o představit sft w ř i r ok«
hourané tou měrou, se l.ys řekl Jak -rr to d-ílálo • ••. olwáX'Ha moři pla efcetni:--,, ale -a bes plsu&atV ľiknliv! á
ní plachta cdervala se- t d atěžiiě Jen po č tyře •-h pětinách
ŕrrá délky; vichr pštfclo;. il "i přes křížové' ráhno j uvízla taaj.plaehta Jak c by sarwJitváaá? prc- •• osaSniMj
peCÍ nové a nejetroínSjsi. Iro trože?níky? Pro":S
vše s palubu, jaůetky, kajut; , pochlubí. lodní trup*
Co Jste našli? 5lověka?, S l o v e d m h o , Jediného. Je
tak nesnadno představil si, onen 21'ovgk áe Jest ¿skofeý
přeílurSen k tomu, aby nám. sloužil sa příklad ser- ,;Ir;.íka,
v Je ho S hlavě se p řev ¿av. Jí myšlenky vgelij«ké» Ji^tě
však nikoliv mySlsnka^ šře buče sa chrání? Hic anan-áího,
pravdaf Podám*»!i ršakř..
•••ento Člověk ne štrádá pomyšlením na neodvratne st bezprostředního ko»**e, padnu možná
na nevěřící toisáš»« Kio» éa& Je tomu tak, a čtenáři pilseěaŠí možné oohotnS.Ji;. Jestllše se na c$oho člověka
podívají trochu pozorněji. Co spatři? Fpatřl muže, který je na palubě? který Í.® tedy prese
do moře nevrfol* Člověk přesvědč oý c neodvratnosti podvratného tonf# by "na těto.paluběfcbůhdarmaneprodléval.- Tento však
sfco;'í oód křížový-, f ihm-u-i na :ehož v.rcř-tfj. se r a dýmá a
sebou Jiloumá
?ouřalá plachta, tc :lí
J-. k o
Přibit a Jeho paBs - jaký -.o úchvatný kcňtraat k róspoutaným livlfe, soUi'.-.aé plachtě, pějícímu korábe e raoto*
kteří jakoby evý®:. >.•.• .¿jf^cihXýfci perutěmi byli utkvěli »
Jeho paže visí tě^ne podél těla, a hlau<u s k l o p e ? Kožná» že se vyskyt.c« vt.et.;.-ka, který Cákneš HiXo
ještě doufá." ««ffuže,stačí se podívat* Tento osauSlee
/pravím osaměle o/ v sáolra-.-9» nedoufá;; stejně vSai: není.
přesvědčen o néo«vratnosti bežproetřečuiho kohee, nebol
• řekl jsem ji?, a vlasMě dokázal /do:•.'s&l lidě^. ě^hré
vůle/, žeby, Jsa o m pře svědčen
. ' ~'
jistě
ľ,
se vrhl fo moře.
by -x-dy '• '»d byl ečevstfán? &v 'zdán
veS? Slova, slovaí
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Hěco sa něcotQtenář, jenž mi věří na slovo, má právo
ot'sat ses - V dem tedy zůstává? Y Sem bydlí? Skrátka? xdř
v čem jest? - , a mojí povinností je odpovědět ma, 6,
nevyhnu se jí. A odpovím stručně? jediným, slovem; ~ '-sy cíli v zázraku! Richardffeiner,lazebník

Dvojí tvář marginal!ty, z nichž jedna je marginalitu
toho, kdo ae potápí vprostřed mořské bouře* zatímco pevnina«
nakolik může on vědět, by také mohla vůbec nebýt.^Je'to jen
obraz „.N® toho, k & se potápí, ale tdi o, kdo neví, adali^se
utopí. A toho, kd>, když se topí, nebude vědět, zda to nevěděl už dřív6 Ôeácé testy, které jsma četli ve Svědectví
5o629 jsou marginální*jak jen může být marginální balustráda na kraji propasti® Anebo * balustráda vznášející se v®
vzduchu mezi dvěma propastmi, které jen díky tomu /že "by
tohle bylo libovůli?/ by věděly, ža jsou dvě a ne pouhou
nekonečnou lhostejností.
A% j6 tomu však jakkoli, tšžko můžen© posoudit tu mar«
gínalitu z francouzského hlediska, aniž bychom ižluvili á
spisovateli *a* málo marginálním, aspoň ve Francii, jako j c
Milan Kundera. «Tak se tento mluvčí české kultury na Západě
staví vůči té okrajovosti^ vůči tomu osamocení,*vůči toarn,
»bydlení v zázraku", které navosuje námi zvolené motto,
Otázka sama chce, abychom f o zabývali spíš obeahesc než formou, a soustředili svou poaci-ncst zvláště m jeho
J.
dílo6 Knihu zapomnění a smíchu.
Jaké kultury se tedy v očích francouzských čtenářů,
v «očích publika f které se seznamuje a cizím dokumentem"
/str.119/, cítí být Kllan Kundera mluvčím? Kultury "neodmyslitelné od 3to*isíc ,vých nákladů" Alagor «Nikdy nebyla
v troskách/& Snad tedy kultury, která se představuje pouze
vlastní nicotou? "Podívejme
Na 4»sjezdu čs„spisovatelů v r«1967 Milan Kundera říká o českém národním společenství í "Osud jeho kultury je
jeho osudem" »"Teala národ prožilfsn&d v tomto století více
než mnohé jiné náíody, a byl-li '¿ehe génius bdělý, snad
také i více ví o Tote? větší vědění by se mohlo proměnit
v ono osvobozující překročení dosavadních hranic* v překročení hranic dosavadních vědomostí o člověku a jeho údělu a dát tak česká kultuře smysl, dospělost a velikostľf
"Spisovatelé čeští mají odpovědnost za samo bytí svého národa"» To je jistě vyjádřeno velmi dobře. So však říká

6-?.ee? ®£ívá» se
s¡ výše e?ého belvederu* je to al© příliš
dale;-3/st;.150/.
1'azHifle fii-afl
itlt^vá $«&ho odjeadeK? a&asafcr 5esk-í
kul va,"-/ po roa® 1966 nemá žádnou obdobu v historii
o«S
tHcot!3 ité války"ř říká v inte.via«??. etiatšném v Le Lcnde
z 19«ledna 1979. **r Sechách i .sní masakrována opoziční kul*
tura, sle kultura ako taková" o
si otázku, čemu má
ta di •»tihkc® odpovídat. Co dr?><>s v
stva&ftná ...ultura
jako 'ta kov
aer*-2.5 -co práv-i «kultura opczičrí
AI.» mluvme
už přÍBX © lni«."; 2ftpomnér¿¿ a .muCobao
Kundera v
používá "obrpZVÍ. kt.= rý česká kri tika v zaiu-aničí /B» gotikové, "Hejh&ře c:tře?s*l státní tajemství - prozaik
éJilan ¡tendera", Svědectví, 5.60, .
nejocíjotněji bera
jak© alegorii dnešní sivuao* %
¿-oslovéasku. Jde o dětský
ostrov, kdi?
bloud ční ii.-uiink;, Taminy. "líčk^s, kc:e v»t<ri
jsou ^ m k é jalo vánšk. Kde věri zv.-atily svov tí&U Kdo.
existují výčitky«1 /str.190,- *
aiá^e-ii věřit S.Koskové,
"víra a ideály ;jseu acuSáetl minulosti, jeá po&volate upadá
v zapomnění"« Kde., máme-li ještě „odjsou citovat Kunderftv projev na IV*sje®Su
spisovateli, "lidé žijí jan ve své neap.í.t»středkované přítomnosti, he% vgdorí historické kontinuity a
bez kultury© Jako děti, jejlchš revinnsst je pouze jejich naprostou nevědomostí a pro jew.je ec jako krutost nebo hraf
která sp-čívá v "skákání 35 jednoho Čtverce ¿0 druhého, na jedfié no ¿.a, pak ns. druhé a y m oběma' / jtr
Tedy symbol
"českého provinciM&ma*ř plné yispc-Kojen«ho pouhým vegetová•iímn /vrojev - X u l l S T / a PřipKntsae,
1 skutečně ml? <• odpováást ssámSrüm
Jo vhak 't;3ja.ě oprávněné předbíhat skv. tečnost a ' podávat fcyto zámsřy tf.U,o hotový fakt?ffegovátcelou
neoficiální kutluro a dělat c ní >oulý "bezvýznamný ¿vuk* něco .5.Ako ntShet&rf ptákůM /atr-:-?49/7 1 kdyby Kundera /stejně
jako jeho hrdinka/ byl přesvr ilšísi, ge, má-li ;iěco lidem na
Západě přiblížit, musí to s,Hdnoi!i*glt Aítr.ll2/f nejde snad
ag příliš caleko.; ktíyS zcela opomíjí pokuay o wŠivot v pravdě" /v /líavel t líoc be smocnýeh/ v dnešním
sko a l o v e n k d y š
retušuje
učasné dění jako slámou fotografii Gottwalda as. balkoně /historka jo to v Seakc-slovensku zcela opotřebov»
váná, rls ejuigre.ee jl zřejmě dove de u&-fšžit/ takovým zpfcsobsm,
aby si z něho podržel jer snahu -držet as přesně m hranici",
včetně Msklidnčibí% "30reálnosti", ko> pr emisního modu viveř*11" Atr.iW/'? Osfcoi-nS fedává, av, lé*<f potřel •^ásiak« & o

fv. - **

,* , tQ -S ľrl a; j ia - ' ' '
* • ,
MQ *m tm dofciKív&t*
Stsské kuito^ zemřeli* t rocc*
gjM
a^ľ' rur^ý^h t
n v
nauntál'•
c* j.í
.
i ic
lei imotiv» PriSemS .^u, ,
ae* st&S*
t;. H. >
' * . r- na fraceourský
rým na simin-Sn é
a
tyrtt&kj
/et r«3Vr **bv nár.! "náhle odhalil st-ra^i-- rotory Slavil •• /h®
Konto* 1S*X*13?BA Když ely2ís»f
r>e ?:Í;u-b
'il í :
avé «mnohonárodní vlasti* střední 33vrop5" A e LIonde* tamtéž/ a
vytýká £eaké ktfi ture první poloviny 20«&toXetl
nedespělóit /prolff s id ku 1967/* mdlili bychom si myrlst* že kromě
krátkého Intextmzm trvajícího od ř«196j /kdy se konala nejen
konference o Kafkovi* ale kdy byly vydány i j^io "Směš&é J ^ V V '
do příchodu-míněných tankô v roce .,968 Seská kiťLtu-.^
Líi- •
ky neexistuje* Je to zajisté debrý skutek ra&t Francciua0.ui* aby
četli Adalberta Stiftera« ale' snad by bylo možno ea a^-on umínit o celém díle Boženy Němcové*** A nemohl by někdo* kdo pojímá žailturu jako "vědomí historické kontinuity11 uvést* když už
mluví o Robertu Musilovi* nota bone ve 'Franci i snámém* i" jména
spisovatelů tak Sivých v «paměti jejich národa11 jako .je Richard
Weiner /spjatější a franoouaakou kulturou víc než Kilan Kunde«ra/? Jakub Deml* Jaroslav Eurych* Ladislav Klína* Jan Han2?
Ale ne > tvrdí Milan Kun dera« ta «.polovina'1 národa* "která v tU
noru 1948 pokřikom laradostí/byle,dynamičtější* inteligentnější* lepäí" / s t r j y . Taká <*půao%* - citát s M. Híí bia - ť j s k si
národu ttdá jiná vzdělanost a napíie jiná historie /str.* 185/«
Dai;;;í příklad toho druhu -jecbá^íme na sir «80* ¿de desetitisíce obětí fšUlet j aou konec koncil redukovány na "jednu Že ml
a jednoho surrealista"» li nimž t*f kdož mají dobrou paaet* bcJtou přičíst našeho přítele Cle&eTitiae* IreS
i
w
aby nám byly připomenuty aay v á Snivé femiui sVky* kt-rré ac.neeK
X.y výsn&Snou pece t
kli^r.tu
, ; / tí»* u prosakovaly novou uzavřenost a intoleranci* přispívající k/stavěni "světa jako cizoty proti žlovSkn a člověka proti ostatním
lidem" /str*15/* k intoleranci ponStna odlišné c ď intolerance
surreali atické* a přece • «•
Bude ml asi vytýkán nedostatek amyaLu pro hv.morf že 11 set
platu plo ty s domy/str*57/* Je třeba* rife Kilan Kun dera
*si troufat být ironickým1** a gp&aob* jak m l w í o wĺ fe&inis*»
mu* nemůže« aspoň v odíah záp&äní kritiky /er^«DoiHLi.nique F emandezi. Espresso * ším* 2 •9*1279/ b(ft niSím ¿.iným. Stejně jako tatáž

aut«/
současně
svoje racionální záYtr* ••-h.^
lroniEiijev demystifjKuje a nechává vgruatit v paradox* Jř a gde
je právř háček* S^ils by ae* že ae Žápad >..at; ra <k; o'
v situ^
ein kdy věichni aáp&si a čsst* byt ve vlastni ob o Sich *ser5em
Kunderovy ironie« StaSí vsak nepatrný posun
pohledu* aby
ae ta situace ••«r^i.'* la* přiSeoiš každý bud* t^rčíit r
pře«v§ä5ivo at í * ře tarčam není oa*
juho foäidd*
£ Čeho* r.si Lly;M3 ^ irot^ • v ;• .-v
,
f
že ironik tak 'Hí-e odnLi.tat veškerou odpovgö -Dt • to* <;.o ižíká
OataMě aaad ani nechce nie určitého r.íei®>* Snadfc<*stávájeái
nou obětí vlaatní mystifikace *» Snad*• *,r Ironie* je spraní ^ jen s drobím ostvísi Si dvojí tváří» nýbrž s tolika
kolik jich je libo Jí dáváte Jak
choe Kti-n Krn^era
.
vat?
Sekněme ale nejdřív nékolik slov o «p^soba* j^kým j;f skutečně používá« Přeato* co říká, Helena Koskoráf fcdá ae nám* že
autor používá abrane ironie SasSějt proti ostatním, reih vtöl
sobě«
ezrnem® třeba příběh e horoskopy* tento ?l symp&ti ekj
příběh "veselých mystifikatQ;r&'' /stj%86/t #edaktorka jistého
časopisu pro mláaaž je vy ho &ena
za,mě®tnán£ a pjfe Svolána x&
bezpečnost* protože poskytla práci Milanu Kunderovl« nTa pla~
cháí je ianá, inteligentní dívka" /str«7l/ Stnám zůstává v para.«ti
jen jako komická vzpomínka na
vnitřnosti* které si po Sinal y r o m a m ě v přítomnosti cizího člověka" /str .86/, zatímco
BCilan Kundera z výše svého oelvederu používá té události k ospravedlngní avého ro shodnutí k emigraci i "¥ té chví li jsem fte
finitivng pochopil» Se jsem se stal poslem neštěstí, že nemohu
dále žít mezi lidmi* které miluji, jestli jim nechci škodit, a
že mi nezbývá než odjezd ze své země" /str«90/o Ttff kdo v
mi z&stali* vědí* ge když nškdo o dej det je to většinou prostě
p&oto* Se už to nemůže vydržet« T±v kdo jeStš neodešli* vgdít
ze -takový oňoh^ů je' zcela poctivý a nikdy by je nenap&dlo to
odsunovat neb*; ironizovat* Bohužel
iai zdá* Me tato
z$
říci o morální vznešenosti Kilana Kun děsy, který si najednou
¡¿všdoatije odpovědnost* která muaí být v o Sic".
kdo ¡je-StS.

,-r ; »
nedovoluje li dm« kts
"
. ,1 os«»" . o-"
v a v- -feuk ní s k eoVě'* f Nesd -Ä ••=••» - • .jut* 'á>:
/"
v
M n y Rám vekutfcu představují Žitŕot 3ako "splet p?otr.ii ok a lži'é
':..,
, » . " ; l.fi , . dp ď*
'
t i
ít•
1
*, ái. na urov* 1 á 51 í, reodp v
' v'*;
v'U- v-i. 6iny? Máme si tedy myslit, Žo Bvfiák&v aeu
-ta tečností, e jedinou výjimkou Milana Zundery? Existence Cba rty
77, n níH mluví Václav %vel t exis^snc© VONS, o n. v píSe
E art in Hybler, esietenoe volmi živo neoficiálni ŕ'.vliury -ina-d
dokazuje opak» Oo však může o tom Západ vědět kromě tobe, co
mu říká spisosvtcl tak málo okrajový /aspoň ve Frenoii/* Jako
j« JŠllan Kundera? JesSli Je L-éně »odpovědný, než si myslí, aa
to«, cc dělá|í ěarsaantní redaktorke-, o to má lad vSt 'M ?*tva-s
nosu, než by ehtěl^za to, o c oi -¿yslí vAíH^ni veľ; Jr é c;lv:'
»eČetní čestí čtenáři, kteří se mohli seznámit s posledním
románem Milana Kun dary /který je do té míry ochoten věřit oficiální lži o neexistenci neoficiální kultury, 3e nepokládal •.
vhodné nechat své texty kolovat v gamísdatovýeí? vydání ¡„hA "
museli pozastavit nad kO:.otatová^-'m, že autor á «es o? lov
.
už jen západní veřejnost« gnihar
a^ffitichtt. Jt ki/iim
ná proto,"aby byla jřeložena» Stačí uvést příklad "lítosti"*
Jako "Českého slova nepřeložitelného do jipýoh Jazyk^ri:? *X4jjA
Nemohla by ta "lítost* být práve t las /jak to Sund^ra aárs na^
povídá na str*146/> co Hietasch© nabývá rega&ntimeí:.tesu« f-hleá^• •
vajo toto francouzské slovo nikol^, "nepřeložitelným do jiných
JazyfeôM, nýbrž obzvláště výs^ižny"^ T Eundeiově individuální»
případě /nebol kdo se k^tr pokoušel překládat, ví, že existují
právě jen individuální případy a žádný tanec dokola - nikcip nic,
co by nás mohlo zabezpečit/ přichází ten reesentimont odkud?
Nemohl by pocházet, přes ty stotisícoví náklady, z určitého
pocitu margioality? Anebo Je to under sta temeni mluvit v českém
kontextu o marginalitě autora, pre něhož se kultura vymezuje
přijetím Kápadera, velkými náklady, tou oficiální sférou, Jej íž

nicota , • patroá & &£n)Sfj o a a ¿ w
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«hlceni vhodnými Třaloiit do
jJt^SSl^^S^Í
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,
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:
é
•
- ^ ^
v
• ír
v
•cučat-uou pretenoí na «auvčiho jakési *»ciáiaí kuttu* V"ľ,Vito,' ^ e x i e t u ^ ¿nebo existuje jak n*cr'
"
ísyceného "WlSta zapomnění", tlmená
-P •
*
vat režimu salopé»* / p e u S i j * * ^ v i a . i n ^ ^ v
fclJftS^
d o r y j í grandiózní J a swkové v
^
' r
t eur, 2 4, Xjc. 157 9/?
Observa.
J ii'í -V 0 to la, říké -ľo^af
fâavàh
MA • / W .
i,
rřeastavy » • p o t W t à o ^ f « ^ * ' ! **
^
^
•» • „
.
•
•
e O ,vt,
»«ffit O r-T v,,-». J. %
to
*Bi
nez jak se to ^
Wlři, ž ľ j f t e
60
bycî30ffl
totéř
Ihlanu
liže zvadni spotřebitel rád uvěří, že čeeké ku^tum S l m m l
sakrována příchodem xvsjgpfa tankft v roce 1068. Í Z U n l l t l Z
do masakru kuléry. Jestli si západní ¿potďrt 4
<Zhl l *
feministky «vtiskl* význačnou pečet na Uima nľgí dobyS
me tedy raději, byt ironicky, o feminiau. Tvrdili Í L í n ^ X
Fexnandez,-že «Kučera k r i t i c e U t erárni s n o b i ^ s V n Ï Ï

lîSfLc^î r ^!

o

peeimisniu a
t P^îîîS
"î8'
nepravost televize
0vScœ vëdët
* *** **
» * e ^terární snobi amus je něco
a
^
so m ^ o netkal: v ouča^é v, , ,,,,, v o f
V
^ ^
^ ^ t u j x c í sféře
í ľ
tury, , přičemž ovsem feminismus typu Annia Leclercové je
něčím
zcela neznámým. Praha už neexistuje. Praha se atává díkyupatetickému pokrvtectví «Atr H i /
L ® ,'
daľlní Í m n ^ ,
^
fiktivním mě stem „divak yŽ
aí t c ^ H v ! v
?
to, o čem Upaů/»vinny, nevědouný jako dítě/ cte e, ab5 se
mluvilo . nicméně o tom mluví a mluví len o tom.
Zí^í 1 '
^ « f e S d e r a činí mezi "opezicnx kulturou" a -kulturou jako takovou" chce také syíše
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tA

á «OU nazýváni
4 k Á rbï-'f Ï 2 Í
W ^ S é w C jako
tfexí ío8 í &
»««i revolucionářem a polioiatou
byrokratem
a disidenta«,
příbuznost
a
mentálních
schémat, kte,^ zužuji,
re du k jíslovník«ľ
;
n

»

3lygí

"disidentohle :
me^-í
^o ^; í"

stavu SkovSka. 3ympati^u*! e obětí proti kalovi a n d2&i< :
proti
kre tovi," si* '
• í«
• .'i t •
'- • u •
pro• o it Izký kiľ"di .jejií'k :.. •
'
, •• kl '
• .'i-' » v-v
sr ,3 c s sku' *-* ;-t.o -ti1* , í e -le, .»v .i *1 ,•} *.yv
"Zäá ae,w říká Václav Havel, IV ký "diiieurŕ- cc- ecelü.
neznámý ve -rancií, " že v posttétalitním rešimu :,ivot 'v prav*
dě* ¿e u zdroje toho-, co nazýváme, ve velmi širokém smyslu
"opozice"!» Ovšem konfrontace té opoziční "íly se stávající
moeí nabývá formy zcela odlišné od formy, kterou se vyjadřuje
v otevřená spoločnosti nebo v diktatuře klasického tyu. Pôvodní nejde o konfrontaci na p$dě faktü, na n.ovni reálné» institucionální, spočitatelné moci, opírající c z c r^-sné prostředky nátlaku; konfrontace se odehrává na afcovině úplně jiné, na
rovině svědoífcí a ertistence.*«
lato juxtar-czice snad postačí, acy nám zlejrdla o úl chlort
,j i stých * o kra j &a»»•
C šíra j má teti:-: tolik tváří jako ironie, tolik tváří* kolik
mu jich chceme dát« lan* kde je posílán od Kaifáš* k Píl á-o v:,
/což mi vytanulo v mysli, asi v - souvislosti & "pravdo-;en «ho
s oním "skepticismem", který jeho západní čteaáři v kilana Kundary tolik oceňují/,tóážeo té'vzdálenosti mluvit jako o okraji*
Sebe jako o zázraku.
Zábradlí nad propastí n-tze být, znamením okraje, Hel •> aázraku. Prostor "života v pravdě" mlže být chápán jako okrajové«
voste Hebe zázrak.
O ironiku sedícím mezi dvěma židlemi mažeme /ironicky/
říci, že je na okraji obou. Kromě toho ovšem bráni tomu, aby
ge tam někde podíval.
Ke«i zázrakem a zapomněním v stotisícovém nákladu je značná vzd-Clenost.
^
"Stačí se podívat"í
Život básníka je hotové peklo, poněvadž mu dali dětskou nevinnost a zasvětili ho v tajemství prvopočátečního hříchu-, Žádná žena mu neodpustí, že hned
v kolébce nevypichli rtu oči a žádný muž mu nepromine
ironii jeho mlčení, když on jediný klidni spí na lodičce uprostřed mořské bouře. Musejí ho burcovat, nebot jeho sen je tak krásný, že se mu nechce bdít, volají na něho, křičí mu do ucha, tahají ho za nohy,
třepou mu ramenem, mlátí mu do zad pěstmi, bijí ho —
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