MODERNÍ DĚJINY.CZ

_„Gołąb pocztowy“
Jiřina Šiklová

jiří sovadina
TEKST I.
„[Czechosłowacki Ośrodek Dokumentacji Literatury Niezależnej w Scheinfeld] dostarczał grupie niezależnych
intelektualistów oraz opozycji w Czechosłowacji książki i czasopisma wydawane za granicą. Pomagał w
przemycie urządzeń technicznych dla warsztatów drukarskich drugiego obiegu – kopiarek, a później także
komputerów. Pośredniczył w kontaktach i korespondencji między niezależnymi twórcami i inicjatywami
obywatelskimi z ich partnerami - wydawniczymi, badawczymi i innymi instytucjami oraz organizacjami
działającymi na rzecz praw człowieka w ówczesnym wolnym świecie. Przemytniczy kanał „Prečan-Šiklová“
funkcjonował od rozpoczęcia przez Williama Prečana emigracji w Niemczech i wykorzystywał istniejącą
już od wczesnych lat 70. ścieżkę, utworzoną przez grupę skupiającą się wokół Jana Kavana w Londynie
i Petra Pitharta w Pradze. W trakcie 1971 roku do systemy przekazywania przesyłek włączyła się Jiřina
Šiklová, trzy lata później - jeszcze w Pradze - Vilém Prečan.
Połączenie „domu“ z emigracją pomagali utrzymywać również dyplomaci z zachodnich ambasad.
Od 1977 Jiřina Šiklová pozostawała w kontakcie ze szwedzkim attaché kulturalnym Petrem Tejlerem (trasa
znana pod utajnionym pseudonimem Vasco da Gama). Następnie historyk i tłumacz Bedřich Loewenstein
zapoznał ją z personelem ambasady w Niemczech, z których największe zasługi należą się Wolfgangowi
Scheurichowi. Do jego działalności w 1986 roku przyłączył się „dostawca hurtowy“, kanadyjski dyplomata
Peter Bakewell. Znaczącą pomoc w latach 1987 do 1989 ofiarował również niemiecki dyplomata Peter
Metzger“.
Źródło: Jitka Hanáková, fragment tekstu wystawy Archiv svobody na zamku
Schwarzenberg, Czechosłowacki Ośrodek Dokumentacji, 2012

Scharakteryzuj sytuację w Czechosłowacji w latach 70. i 80. XX wieku. Uzasadnij
potrzebę części obywateli, by przenosić literaturę przez żelazną kurtynę.
Uzupełnij tabelkę. Jak duże paczki przewozili przez żelazną kurtynę przemytnicy,
kto brał w tym udział? Zastanów się, dlaczego podane osoby tak postępowały,
jakie ponosiły ryzyko? Skoncentruj się na roli Jiřiny Šiklovej.
Przyporządkuj podstawowe fakty do nazwisk
Vilém Prečan
Petr Pithart
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z Czechosłowacji

do Czechosłowacji

Zawartość przesyłek

Osoby biorące udział w
przemycie i ich pozycja

Powody, motywy przemytu

Ryzyka przemytu

TEKST II.
„Chciałabym poprosić obecnych, by nie dopuścili do zniszczenia książek, które znaleziono w garażu w
Starej Boleslavi. Znajdują się wśród nich nie tylko twórczość pisarzy tego narodu, ale również ogrom pracy
ludzkiej, dowód ich poświęcenia, a to musi zostać docenione. Proszę, przechowajcie te książki gdzieś w
jakimś skarbcu, zamknijcie niczym „Libri Prohibiti“ chociażby w Narodowym Muzeum Literatury, ale nie
pozwólcie, by zostały zniszczone. Prosimy was o to! Ten kraj ma złe i smutne doświadczenia z niszczeniem
i paleniem książek w przeszłości, a przyszli historycy literatury będą poszukiwać tych „książek-nie książek“.
[...]
W obronie swoich własnych działań, chciałabym powiedzieć, że w mojej działalności, tj. w pozyskiwaniu
książek z nieoficjalnych wydawnictw i w ułatwianiu ich wywozu za granicę, nie widziałam niczego tak
strasznego i zagrażającego dla socjalizmu. Chciałam w ten sposób tylko pomóc zachować dla przyszłości
twórczość literacką twórczych ludzi tego narodu, którzy tutaj nie mogą nic oficjalnie wydawać i przynajmniej
za granicą, w rękach czeskiego historyka, uchować wartości, które tutaj są zagrożone powtarzającymi się
domowymi przeszukaniami.
Na swoją obronę mogę tylko powiedzieć, że cała moja oficjalna edukacja zawsze dawała tylko argumenty
świadczące na rzecz tego, co robiłam. W naszym narodzie, w naszej smutnej historii, zawsze jako
„właściwych“ nagradzano tych, którzy się nie podporządkowywali, tych, którzy pomimo osobistego

Materiál vznikl v rámci projektu Příběhy inspirativních osobností našich sousedů, který je podpořen
Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra

2

MODERNÍ DĚJINY.CZ
zagrożenia pisali, tłumaczyli, ukrywali, przepisywali i przenosili książki – idee, by przekazać je następnym
pokoleniom... na wykładach z Marksizmu-Leninizmu [się] uczyłam, jak Marx wysyłał swoje rękopisy
za granicę, dzięki czemu mogły w ogóle zostać wydane. Gdyby wtedy nie znalazł się nikt, kto by ryzykował
i je przewiózł, bylibyśmy ubożsi o wiele odkryć, ostatecznie Lenin zrobił dokładnie to samo.
Dla socjalizmu z pewnością nie będzie szkodą, jeśli kilkuset ludzi pozna inne socjalistyczne poglądy.
I nic więcej niż to, że pomogłam w wymianie myśli między ludźmi, nie uczyniłam. To, co robiłam, w tym
kraju robiono zawsze, z tą tylko różnicą, że kiedyś książki, które były tu zakazane, przewożono w wagonie
na stelażu na przykład z Zittau, przykryte sianem, a dziś przewozi je Peugeot, z Londynu czy z Paryża“.
Źródło: Informacje o Karcie 77, wrzesień1982, s. 9-12.

W jakim celu powstał ten tekst?
Co poprzedziło jego powstanie? Znajdź związek z tekstem I.
Jak Jiřina Šiklová uzasadnia wywożenie książek za granicę? Dlaczego to robiła?
W tekście znajdziesz, jakie wartości i postawy reprezentuje.
Podsumuj, w jaki sposób autorka przedstawia swoją obronę. Czy jej strategia
miała szansę na sukces?
Wyjaśnij znaczenie poszczególnych pojęć:
samizdat
Libri prohibiti
Marksizm-Leninizm
Informacje o Karcie 77

TEKST III.
„Pana list mnie pocieszył. Jestem tu już osiem miesięcy, cały czas na 12 metrach kwadratowych, wokół
tylko beton, mundury, brud. Niemniej jednak nawet tu da się znaleźć coś ciekawego. Odkryłam ostatnio
(na ochotnika naprawiam tu książki), książkę wydaną w 1948 roku w wydawnictwie Topiče (seria białych
ksiąg) norweskiego pisarza Ronald Fangena, Anioły światła. [...]
Poza tym czuję się całkiem dobrze, jestem zupełnie zdrowa, spokojna, ćwiczę jogę, staram się
czytać (jeśli coś znośnego się pojawi). Tylko tęsknię za dziećmi, tęsknię tak bardzo i za przyjaciółmi. Nie
mam tu z kim porozmawiać, a te listy również ciężko wysyłać. Cierpię tylko dlatego, że jestem tu sama,
z papierem tylko i że wokół mnie są ludzie, z którymi normalnie nikt z nas się nie spotyka. Nawet morderców
miałam za współwięźniów, zwykle jestem tu w celi z prostytutkami i złodziejkami (w tym dużego formatu)
i czasami łapię się na tym, że w tych ludziach właściwie nie widzę bliźnich. Raczej patrzę na nich - to podłe,
wiem i niechrześcijańskie - jak na dziwne stworzenia. [...]
Dobrze się z nimi dogaduję, nawet jestem przez nich chyba lubiana, ale trudno z nimi rozmawiać,
być z nimi w dzień i w nocy razem, bez żadnej prywatności. Są biedni - nie społecznie, ale duchowo.
Dziewczyna, którą matka, gdy miała 18 lat, namówiła do aborcji, a która następnie zabije swoje dziecko,
a na moje pytanie odpowie „przecież to dziecko było moje“, inna, która zabiła matkę siekierą, bo ta ponownie
jej zarzucała, że jest znowu pijana, inna, która sprzedawała aktywa starych ludzi, którymi się opiekowała,
a do tego niemal wszystkie „stoją pod latarnią“. Trzeba być bardzo dobrym chrześcijaninem, by odnaleźć w
„tym“ duszę. I nikt ich tu nie wychowuje, tylko je zamkną i jeszcze bardziej drażnią, poniżają, nie zapewnią
im choć odrobiny zajęć, rozrywki, edukacji - po prostu nic. A więc uczę jedną dzielenia i mnożenia, kolejną
(Cygankę) pisać, jeszcze inną niemieckiego, aby rozumiała swoich „klientów“ i do tego opowiadam im
zawartość książek typu „Rosina sebranec“ czy ciekawostki z geografii“.
Źródło: Informacje o Karcie, styczeń1982, s. 11-12.
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W jakim celu powstał ten tekst? Jaki to rodzaj źródła historycznego?
Co poprzedziło powstanie tego tekstu?
Na podstawie słów autorki opisz jej uczucia.
Jak starała się uporać z niesprzyjającymi okolicznościami?
W literaturze lub w Internecie sprawdź, jakie były dalsze losy życia Jiřiny
Šiklovej po jej wyjściu z więzienia.
Możesz obejrzeć krótki film Ženy v disentu.
https://www.youtube.com/watch?v=wHkosHcZnec

Historia na własnej skórze: Kobiety dysydentki
https://www.youtube.com/watch?v=uQ_qHUxJo-0&list=PLOASw6uiLp4z23HyMh3iyHOLuoCs4rt_f&index=20
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