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Noèní mùra
V déjinéch vdlek a ve tÍyoji, zbrani se zr7ó,í hj.storie lidstva,

Mnoho Lidí vîdy umÍra1o piièinéním svych oliZních. Zabití ò1ovéka
b,v1o èasto jedi-nou alternativou vlastní pfedòasné smrti.. Znamenalo
sebepotvrzenÍ: Zabíjín, tedy jsem

Lidé vàd.y t.ouZili po svém privétním ÉtèstÍ. O jeho nj.hotavé zé.-
blesky mezi sebou tvrdé bo;ovali. Zéroven ;elich téIa a krev byly
inateriélerc pro pokus/ o zrychlení pohybu po pomyslné vyvojove spi-
rd1e.

Dnes se ném mùàe zdé,t, ú€ l.idé, kteií po sobé zanechalj- nepominu-
telné doklady svého dúvti-pu a vyspélosti, musel i také pochopit, i,e
vÉlky piinesou po vítézstvích i- porúZky a utrpení, ie. nepietrzl\.!
ieté-z nasifl mé pro né povahu zLa. Kdyà se a1e ponoiíme hlouoéji.
do svèta mi-nulosti, prcmlouvajÍ k ném spíée svédectví o opèvovúnÍ
vélek a hrCinú, sl-ova Vergil- j-ova Arma vi-runrque canc. ,. 0slavovéni
nebyli- jen hrdinrîÍ obrénci , ale také, a snad i více, velcí imperúto-
ij..-f,idÉ zncvu a znovu vèi.r.1i demagogúm a cbdivovalí skvé1é volenské
s'urate&y j- nové konst ruované zbrané.

lrlnchà se zménilo. Nad lidstvem visí hrozbar sebezniÓení , nebezpeòí,
2e pÉivoCíne kcnec své viastní civilizace. l,{ilióny lj-dÍ tlnes proZíva-
jí celkem jine àLvoly neà, je j j.ch pieclkcvé. Tvrdosti v nich ubylo nebo
je v néòem jiném.- V l. svètóvé vélce uciélala mladé Fvropa otÉésající zkuéenost, ktera
ji. ooznanenala. Neb.vì-o to jistè poprvé, pouze literaLura nàm ii b1íZe
àprostiedkovévé, alè tentokrót nésieiovala po dvace*"í ieiech daJ-ÉÍ,
jàSté straé1r.,iè jéí aookal.yPSa, rozpoulané se zéméry, s jakyni se ne-
5o;ovalo ani v àobéch skuieónè dévnych, A pak naslcuprla qlai'? zévodú
ve zbro;ení, kdy sila zbranÍ pierost la popr-vé Doti'e'onou níru i lioskú
néiítka, Na vzn'ik da15í vélky nebylo ui moàno Óekal jako na ziou
zprévu, kleré diíve. ne-
hn nnz.lÀ ji ní'r' jdo - èi -wu' Fv&uLd+ ur

1ené even tual i i.a LLaò :. -
le ÒÍn Cól vÍc jaiso
ncèní múra. ijomérné
svobocinÍ obóane chLéjÍ-
c í >,íL zaóa1 i vyuZ Í va t
své noànostr Pirsobi. I
;ako poÌ i t j.ckÉ sÍLa .

Na jedné strané "2e-
l-ezné opony" usilovala
Òésl staréí generace
ciinèt mlddeZ k nézoru,
2e za Cernokracii je ?'a'
potiebÍ bo joval. t/e
s'-Ínu Strh)-ych a vra-
Zednych rakeL nebyloje:í ,'is:lí r.ra'/è l;sité5-Uvd*^}-^

né. rliaci j ne a :,e ;;j :



hrdí na techniku, kt.ercu;eé'.é vóera ncsl-i ';e s';;Í:l nlavéch ne;1ep-
5Í i.nienyii, Na iruhe sirané znrrèné opc:ìy se s:Je necenonsiru;e
proti zdejSím zbraním, tr€ véak proto, à.e lu licé cnr-è;í pÉrpravovat
hromadnolt-sebevraZdu, n)tbrZ prctc, ie zde vlddnoucí pol-iticky systém
pùsobi1 na Í'aktické vymizení sebezéchovnych reflexù spoleÒnosti.
A1e j- ve vychc;CnÍm bloku do5l-c k radikélnrmu piehodnocovÉní nézorù
na moderní z.brané a vojenské zíleZitosti vùbec. Staréí fidé mohou
vétSincu potvrdit, jak se zrnènj-1 piístup brancù k odvodùm a vojenské
povinnosti. Nékteií v tom vidí projev épatného postoje nladych k vè-
òe* obrany a cti. naéeho stétu, Oni véak mohou namítnout., ie v_dneénÍ
dobè jadeinych zbraní je, je{inyn srnysluplnym zpúsobem obrany àivota
ùsitÍ"o pieluéenf' spiràly-nilitari,stiqkého myélení a konéní. Dospéjí
À óasto ii"té zkonfornní, a1e pochybuji, 2e tato generace bude vodi-t
své dèti do vojenskych nuzeí a na piellídky- V souèasnén ivéiA";"o,, ov5em véióhni jen trochu zodpovédní lfgé
piesufOe eni-, Ze ieéení bezpeónostních_ otézek lg prvoiadyT -politi-ckym
úkolen, Pied*i""y i"o,, rùzne, aie 9tq1e èasté ji se..shodu jÍ v lom, àe

;J-if.ú" 8"ÀtnA hfàOat ce"iy'k rnezinérodnínu uvolnéní a cdzb!ojenÍ'
tdezinéroaní--spót;8à;"tví 

-Ée nynÍ tvéÍí velni mírumitovné. Éeért
velké svétové spory vo;ensky je- nepÉi;ate1né, protoze jaderne moc-
nosti to neaopustí", Iriaàaje ha-ví*,éLstvi se nusel-i nnozí mnohce vzCÉi.
f 

- 
ói4""à , jak' cioséhnout 6ezpeèného svèta , dochéz: . 

k." shodén i._kompro-
misùm jen ieiice obtí i,né, OPatrnost ie.-,zaJ1s1é -pti .kaZdé znènè
statu {uc na mís!é, piesto je_nutné veékeré jednéní, <ter'é kie o od-
zbrojení probíha'jí, vést rychleji k cili'- Svét mùàe bit Éeépeenèiéí pouàe za piedpokladu, 4" se buoe .oies
,,Séeùnv 'ozdíiy, ktàré iéi charakterizují, _ sté1e. více integ.cvat.
à;à;;-ii- ="-j"biottivé étàty navzéjem piiurvi.ovat prostiecnic-uVr-E
obchodu, kuiiurní vymény, nbvétév .ósob, spoigglign pÌ"cJek',-ú :- lirak,
urlíZe sé existence i;rnè'júi.ir zbrcjních'ai.zenérú brz.v v :os*-a-,eÒné
absurCním svétle--óà;b;o j""i je rnoZno doséhnout. jedi-né po ei.aoécn, v ioci'e piipr-ave-
n;ich a pio*yéíenj'cn krocj*h, v Zàcnon pfÍpacè ?y nené-y tr::l -:<vido-
;"d; ;";;; iààÀ"io zbrané. v oóích veiè jncsir Js?u sice cra';é onv

tínr" nà;straÈn81Si* produktem lidské vynà\ezev cs'"i-, v oo;ícr .scY
;;J";-;;"tivdnJ-"ounéZ dokonalé zbrané konvenÒnr. "a:erne zDrané,
prdvè orolo, ;à*"Lr jsou hrozbou,.piedStavuJ' Ó--.vi:le-- -=-" I !';Ístku,
r-; Ú*^--* u1:--
bVi doóaSnog, 

"nenortiéInÍ e nikoliv s Loprccent-nr , :ie:e -e:: ::rcvycn
pomér,J a.spon v nèkter;Ích Òéstech své ta. Lri.é oy t-; nci:é ;inak v né-
kterém cbdobr unírali" v pafne ponékud riasrck;i cn oc;c-";''3:: pr3:'iiedkù'
Ffil"":r"à'-L "";;;;igr"lr-3*:*"nyrnstra.5i.oÌùrn'.ó" 

Je;r3:: .€S-" 'si' vrc
L idí oosui ,""À.e"if y ne{-ianuÉil,y, Znarnena jí ovSer I :i;r^<c Óehcs i
nepieostavi-telného. Hozluóme.se t"9q)- : nj-mil afe zei'':=í : s ;ecnou
;;;;, é"o* erchaickéÌro nióení nepidtel i sebe sana'-- 

óJàu"o jovéní uvolní postupné oÀromné ódtst,<;; ':ené z . :- --3r: f,rccu
lidstvu k aispozici r'tr'p"à1àiltV, ktere se Coluc ne:o.:; -s'<;--Eò'i-"
pro,,'óvratnou" finanÒni niroeiiost. Téchto prostiel:'^l :;i: "'el-i3e
naléhevé ""poiftÉi. 

J" sice pravda , 2". mnoho iiCí né re:;i"-a''e vJi sc-
io,., ZivctnÍ ú;;;;;' gig-zúro'"eà ig znémc, stkÌ ::::::::=:;t'.:;- :i"-
bIéroy bu6e nevyhnuielnè riebe íeéit. A nové se Î?i:uu,-- j-Í l=-rrL
ùii"tén òi:zo".t".t ii4e se méní pcmalu, a piece ie jrcn sro-e:::s-'vr se

bude nuset, nauóit v trúttó àobe toué*., 
-UezpeÓÀenu chcvónr' '"éika,

které bylq oa o6f.,i zlern, 
"o-troOt 

é uà nikdy îesehra;e rc-: i:::*-eie
civiiizace. Lidé si musí Ài;eti novó polipùsobncs11 Flc ;!'ainéni
dispozic, f terirni- ie vyUavit piírodní vybér ' Svou ctridocs-' :'chcu 

'
;;";;;;l'napríi tí; smèren, *bx slouàila Zivct'u'



{:: r;.rzyslel ta dué siiasnd slooa:: '
::-- i--:e,,f e klid.l . 1,t"' ;:::tiu! Mg mdme praudu,
: :'::i zaehoududme klid, ,",

Slape adrn nèkdo po nl,
:::'.:'-''-seite klid,ehDéit se uóm uÍéka?
::: --::eite klid,
r: I sa odm zrak?
:::'::eit€ kltd, ,

:::'s:ele klid, 1 E
--.::é,:s p\i.uezli sgna? i f 

,

z::>s;erie klid,
i: :.=if uds smrtelné tisknoú
: ;{5 ta suoie prsa?
-: :-:. 'et zaehouat klid., .

i; T:1 se uó.m krou?
'--':'::.-'!e kIid,
ii !1!: ': :;és Ierou,
:r :-:;a zuedl had?
* . ;::;Í!ine hada,
i*" i.:lcL,eite klid,
jr ; j'-' :sm,e ostrou klidu,
::: : u-é sié, tíi sta let?
- - -:-. :o eizce kiíd,
:-:-s:s iednou baluan,
: :-:::;:i iaiuan kli.du,
: :':;:.;l '-:ó.cnymi meehy,
; -: :i; t)ArAto bodly,
:: : :: .;_';ii jsnte klid.
;..--: ":e o mne, a! urniu,
' ::=:t, eni sualent
, : l'-:'' : kamenné tudii.,
j :-r ':j:rli.t uZ, nyní,
:-"--'2 t ttlóky,
+ :;--ì:-'itúmi ústg,
i ::::':ni zublJ,
"':'-é :. :ztekle
" -'-;'.t4: tó, ,lìfl

-- :ds;ici isme s udml,
- _- :" j:e s nCmi zase,
:+l: -::u naíe kopt,
'- ' :s l:! srdce,
:-;:j:Í siice, ndí íttt,
- ;;a "i:tr ?alcótA naíe,
:::"-lz'.é ;iaé je nesme

- :;:: ='asó. ndm n.itro,
: ::: :: :4S kiiÒI,
- _:;.:: -.s=nri satni,
-{:-:-.e :5ak ni.ói,

i: ): - - -.:-:- :iude dech.
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SVET AMY
SSSR !

Sovètskf svaz zaiíL vlnu stévek, které zaséhla piedevéím prùnysl
téàby uhlí. Byla tek odhalena neuspokojivé sj.tuace nnohych pracují-'cích a také absence adekvétnÍ úpravy préva na stévku. Sovétské vede-
ní vynaloàilo velké úsi1í, aby hrozící krizi zaZehnalo. PÈesto je
ziejmé, ùe Sovétskf svaz je sudem prachu nejen v ohledu nérodnost-
nÍn, ale i sociélnÍm.

S problérny,*které se v SSSR z1lím spÍ5e prohlubuilr_souvisÍ pocho-
piteiné stupeà popularity inicié,tora .pÉestavby Michaila Gorbaòova.
llenÍ ovÉem vylouéeno, Ae vystupnovdní krize by soiétského nejvy5éího
pÉedstavitele nohlo stét iìfunkci. Tínto jeho noAniin osudem se dost
éasto v rùznych odhadech a spekulaclch zabyvají rùzní zahraniòní po-
zorovatelé. Fakt je ten, 2e borbaò'ova velmi vysoko oceiují mimo Sò-
vétskf svaz, kde na nikoho nedopadajÍ dúsledky polovièatyeh Éeéení
Krenlu. Budoucnost Gorbaèova i Sovétského svazu zúv:-sí zajisté i na
úspéÉích v zahraniéní politicei rozhodne véak vfvoj v nejvètÈÍ zemi
svéta.

Maàarsko:
Maàarsko se po cestéch své nejnovéj5í reformy pohybuje jià de15í

dobu, udé1osti vSak nyní ocstévajÍ stéle rychlejéí spdd. t/ bouiiivén
vyvoji politické scény rnùZe pozorovateli leccos i uniknout, v Zddnén
piípadé vèak ne dvé zmény, syrnbolicky v Òase po sobé bezprost,Íedné
ndsledující. Jedné se o snrt Jénose Kédéra, pragmatického pieostavi-
tele vedení, jeZ.nastoupi-lo k moci po krvavé sovètské intervenci-
v roce 1)j6, a o opakovany, oústojni pohieb a rehabil-itaci hnre Na-
gylro r popraúeného ioku 19t8. Posmrtnér rehabiiitace novodobého rcaàar-
èteiro vlastence se zménila v rnohutny e pùsobivy akt , v Ce f init:-vní
teòku za jednou dlouhou kapitolou déjin i,iiadarska. Zemé se bude poi.i-
kat s rnncha problémy, a1e sméiu je. k denokracii.

Polsko:
VolebnÍ úspéch Solidarity otevi.el piedstavilel-ùm opozice" dveÍe

do vysokfch stétních funkcÍ. V Polsku není s j-tuace lakové, abl !V1g _

vaéò|é plijímat ministerskó kÍes1a. Soli-darita, dnes iiZ ne piedevéÍm
odborovl ústfedna, odmitla taktj-zovat a védoma si potíàí !r zemi i své
odpovèdnosti za ni, vstoupila do.v1édy, _kde- zÍskala. po .prévu.YétÉj.nu.
.ie ji pÍedse,:Ìa Tadeusz &'lazowi9gki, . 

první nekonunisticky premiér
r-ir".'vychodnírn bloku po òtyÍiceii letech, je rozhodné veli:ni serióz-
ní nol j.tit<. V porovnéní s Lechen lValesou vyniké jeho oemokratisrnus , .

tolerance a urràZtivcs l. i{vézda gdaàského piedsedy So}i.darity nesvítÍ
uZ tak jasnè, jeho roznanilé prohléèení jsou piiiímrína s vyhraCami.
NeutéSeÀé hospodéiské pomèry piedstavujÍ ovéem nebezpeòi pro lvlazo-
wieckého. Dúvèra polského lidu v jeho program neni malé, je ale také
óasové podmÍnénii.

Francie:
200. vyroÒi Velké francouzské revoluce probèhlo ve znanenÍ velkole-

pich oslav. VSechny lidové veselice a nabitf'kulturní program v5ak
2-cela nepiehlu5ily disonantní hlas.y, které poukazovaly ponékud drama-
ticky na to, 2e pry není co slavit. Dost tvrdé v tomto sméru vyznél
projev briiské mrni.sterské píedsedklné, ale i piÍmo ve Franeii. byly
vyslovovény èetné pochyby. Ukézalo se , ie slèàÍ nè;akou nési-l-nou re-
voluci sj- nùàe kterjkoli ndrod "stróit za rémeòek". Z rùznych sro'v-
néní francouzské a anerické revoLuce vychúzÍ ta historicky prvnÍ 1é-
pe. Samozíejrné i francouzskd revoluce nebyla jen pííleZLtostí k pro-
jevún nÍzkoèti, a1e byì-a zúrcveÀ i oy jÍneónou artlkulací .reliklrch
j.Ào:r':ueu!. ik



K NAROZENINAM
KarcirríL l'':t,nr-iiek 'lornaéei;, pri::liis iiS^(,."', Se j'-'. :;:'":: -:*-- - --

àeirnanéhc vél-u :levr,Cesali lei. FÉi ri'tc lr':--ieàLic_sr1 sl r:;-l::-' =--:
;;I;6 silné;i r\ei, jincì.1' ,, ie se iíL be'.'.pecni'' Zi:ri'Í:e1.'i ;rrezi ,:-.:r, -i-
ji"n i v,r-znait pr.o sfoleÒr:ost inùàerne slùZí .locenrl.

Kolik iedincri.se coóké cleva,cles'atky'r'Koiixa z; tiich .19 ior!9n9 -slcu-
i,iL v tomio "e 

i ":àt'*i,yo lidenr'i A jtk siouZit I Karoinól TonéÉek byi

"-j"'pfèààrSiÀ 
odoanym sluZebníi1em icat.olicke cír'kve. fuúi .dlouhy Ú't-

vot i.1 kiesta""Èó" ií"",*, pro ni trpél a ze tir .zar -cúsLolne pcdmínky
Zivota církve a-"8ricích, 'Laké bo jovirr. Jako upiÍmt'Jí kiestern pro jer.'o-
vaL.ve vÉech jednéních sé. stétní.ini orgény ciobrou vi,rf'-i- a velkou ochotu
p"o :po"ozumnéii, vZ,iy véak nél na in;rsÍr cjobro-kato-l-ického 1idu. l'le

iiàx- iè., ieiro. 
-V* 

=[íteóné knetskeni vóku naée]. slova apelu jiqi lg do-
drZovénÍ lrcj"il'"À à obèanskych próv kaàdéhc bez rozttílu ' vy jddi'il
vícekrét tuàb;"-" ;; jÉirúrcn iiOovych vrs_tîu, k Leré. cC. iak mnoh;,'ch osob-
ností nebyry ieenóznaóf è pgOpcr!!J.,- C91yry--sv3'ni àivclen lako-v.y'zvc"'u
k 1úsce a oopÉisioÀi pùsctr kar.ciirar toinriéei< ne obrodu kies Lanského
cíténí a víry, -a"""g"i" rehabilitaci kaioilcisnru v oÓích innoha, kleì'í
:;;";;";i;;;ii à"="a iako ponèi;uct nenórcdní. sieri se ;ednÍn z r'?ivvl-
Siln;-;;;;i;;:;"h;-pruàstavirel.ú iéro zerné. vskuiku tak kcruncvai své
àivotni dílo.

i{odné zira'; i , Dane kardiné1e I

*

Pii lpiíl e|vtosti svétro vfz-
namného àivotního jubilea
celebroval kardinél Tomééek
slavnosiní méi v kaiedraile
sv. \ríta. Pii bohosluÉbé bYl
chràm zcela zaPlnén tisíci
lidí , Ye lké mnoZs iwí zttóast-
nén!-ch pozdravovalo Po skon-
óení obiad.u Pana karciinéla
pied. arc j-b i skupsk-ur-m palàc em.
KarOinét Tomééek se éestlirét
ob jevil na llali<óné a shro-'
*zíàaén1'm kynu1. iliezi lidmi
vlàdta nevéední, kràsnà Po-
hod.a. Piítomní se rozeé1i
aú. po více neà hodiné , kdYí
byli o toto PoZédénì-.

tl
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NEKO LI K VET
Ne jv;;znanrné;5Í vili lrcí-'o11.tickcu ilitia.'-r"'-c': --:'=t r

a ,"";ia i ceieno d,osavt-icinÍhc prùoèn,i i-cku sE r-:i.:io
ii""-i';;Uoiii; véi. ieji podstainou Óést tvoi'í I;r'ircz
;; j5ir5ícn vrst-ev naÉeho iiiu, ktere s1r'nu je :c sec

;;;;à;uLv, Jel' rscu v télo v-vz:-é pr"eniiérovi ''ilanccv
i;-:à ji""f.t' iór"nuIa,ce ne JSou r'òzirccìné ;'irli" i .a:ik:r-r :r

vrtii iaocak takov;; chai'akter', à!.,;9 nùi"e i)r)iLroi-ì-- s

; óv5en i troi:nu r"ruziÈfny e civúiny'.òl-ov.-'k. 1z:tír'r
takto i po"i'top"^ a 

- pii jai' Své pocprs;7 pÉ:-pciu;i ii
néch reZinten .rt"oatiecj spoie'inosi:' posiuv€Iì'' ;di, o

ního a véde"*értn Úi''roia, bez o'eicigilil?, e9i"hr::inÍ
óensk;' aktiv:rÍ ocòrné. lJezi q:=-l-rÌt,;- Ì'; -ì] .ì"'.,t ;ir 'i^i "(i.Pî: Ln.J je.' rk:u: ,3-i Jlì :ìÈùi; --,.l - ':'- 

' -l':' t

^;::'-:-,,'.;,.,;.:, 
--i t :nl:errÍ. .,1..i '-:'cil, .

Ll v v
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Oficiél"ní reakce, pi'edev5ím ze strany piedstavj-te1ù KSÒ, na sebe
nenechal-a dlouho Òekat a byla velice ostré a popuzené. Dokézala, ie
i-deologi.cké kormidlo ma jí dosud v rukou stéle ste jní konzervati-vci.
Òtdntcy v Rudén prúvu, slovenské Pravdé, VeÒerní Praze a dal5ích pe-
riodikéch pÍlpomné1y snad véen pamètníkúm prakti.ky útoóící pi'eC dva-
nécti. ì-ety na Chartu 77. Pro ilustraci staÒí citovat ti.tulky: Co
chtè jí? , Kdo se je vÍtr. .. Pochopi"telnè, o tom, co signatéii chté jí,
nemohou v naéich sdé1ovacích prostiedcÍch informovat oni sami, a1e
pouze k tomu zpúsobi1é, vSevédoucí kreatury normalizaéního reZimu.
Stejné jako v roce 1977 nebyla naSe veÉejnost shledéna dosti vyspè-
1ou k tomu, aby bylo moZno nechat ji s "pamfletem" se seznémit. Anti-
soci-alistickf charakter vyzvy Néko1ik vèt by1 konstatovén okarnZité.
Tak rné napadé, zda by nezískala socialistické rysy,._Edyby .iàd.ala.ne-propouétèt politické véznè, omezovat svobodu shromaZdovací, krirnina:
iizbvat nezévisl-é iniciativy, manipulovat sdèlovacÍ prostiedky a kul-
turu, nerespektovat coZadavky vèiících, nediskutovat.celospolgóenské
projekty a nezahajovat diskuse o ozbrojené inter''renci péti stétù Vai-
Savské smlouvy, ani. o padesétych letech.

Ilezústa1o, iel , jen u dj-famaóních kampaní. Piední umélci, kteii po-
Cepsali, se setkévali s potÍZeni, vét5ina hercú-signatéÍù zmj-zela
z televizních obrazovek L z rozhlasu. Ne51o tedy o néjakou tajnou
mstur projev síly mocnych mè1 rnít na oóích veékery lid, Ve skuteó-
ností èe àte jednalo o projev slabosti a bezradnosti. i3y1o zahéjeno
trestni stíhéní neznémého pachatele /rczuméj autora petice,/ a tém,
co sbírali- podpisy, byly uklédény vysoké pokuty. iìeZin tak v praxr
dokazuje, na jak rozmanj-té forny dralcgu Je schopen a ochoten pil-
stoupii. "Poòei podpisù, véemu navzdory, neusté1e roste, Béhen prvnÍ-
ho, Cruhého r tldtího mésice se k petrci pil"pojrlo vLdy okolo ceseti
ti-síc srgnatéi.ù vSech prcfesí a ze vÉech koutù republiky, Velmr nno-
ho se podepsalo kulturních pracovníkú a umélcù /í kdyZ ne v5rchgi-,
kteÉÍ se v zriné zastali- Véclava i{avla Éì daléÍch pol:-lickych véznúi.
Dost slabé je zastoupení spisovatelù, kteií jeSté nenaé1i zpùsob, ia^<
se vymanil z marasmu, kam se spisovatelské organi z'dce dostala. ie;ic::
roli- z pied vÍce nei, dvaceti let p1ní dnes piedevéíin folkoví zpévàcÍ,
al-e také herci a da}5í unèlecké profese. Mezi slgnatéi'i se objevujr
òasto jrnéna z iad rntellgence, tec.bnikú, dèlníkú i studentú /pro néi
je rióaÀt na podpisove akci obzvr É5t riskantní,/. MenéÍ podÍ1 pÍrpadé
napÉ. na zeméCél-ce nebo také na spcrtovce. Nizké jer Zel, zastoupenÍ
sIovaKu.

V" vyp;até atmosféÍe obvykle "okurkové se zóny" se objeviii i jec:.r-
ci, ktéfi psali do no..rin pobouÉené doPlsy.nebo uvédéli , ie 99_ 9c zné-
nÍch /nrkd.y ne samir' z poslechu zahranióního rozhlasu oozvédél i
o" zneuZ itÍ" 9v-ého jrnéna "char!isty" a ie prot,i tomu proteslu;í. Sou:-
nénnu pczorovaieli je vSak jasné, úe piipisové,ní signerléiù by byl-o v;.'-
nika jícim zpùsobern sabot ovéní podpi-sové akce. Prúvé v dobé, koy spc-
1eóncstí Nékolik vèi doslova "h1tbulo", konstatovali pry vyéeti'ovaní
Zhéfi z iaC spodiny, úe byli ve své "préci" inspirovéni i i'ízeni
Chartou 77. Co k tomu íici. Fropagandist j.cké kieée,

Pod peli-ci I'lékolik vél se podepisujÍ da13í a da15í lidé. Nepta jÍ
se stévajících mocipénù na dovolenÍ a jednajÍ v souladu se svyrn své-
6.omím i ústavou ÒSSn. IYacují na rozléméní ledového krunyÉe lhcsteJ-
nosti a skepse, ktery naéí spol-eónost dosuq svíré. Ui, se nedaiÍ po-
Slvat proti nim, anj- f ornélnè postavi-t, naèí spoleónost.

ik

REPRI ZA BYLA I

Pied 21. srpnem rostlo napétí ve spoleÒnosti, Reàim v
s bl-íZicrn se v;'rcóÍm hlozil piísnfsi posLi.h;r véen, kdo
pokusit, o zcpakcvanr *onskych prctestních akcÍ' Nékteií

souvislostr
by se cn*eé-:
piedstav j. -- e -
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ZataÒ. neza:ie, .:r: Je 'i-; izv'3r' 'r Àne:i;e ' lenl'c cs ii'e anliko::unistic!:;? 
'

=i!-5I"1'ó;;:,)ar;cp:-.s sc :pi:É l:i:i'rné o pilspévky C:.I UiÒe a 'Iosefa
3kvoreckého. '; 

j'!tgi p:ch.ybnosii vÙ nné vab'.-.zir je Óiének S'-anisiava
i.einiÉe iak poóíLa+, iebk;-,';i;;-ieZ jeCncsr'r'ennà intr-€r"preiace C4uné

svét,ové véiky v sssF., uiluvÍ ;;"r;-ó i.r-iónecn 'r'i'rÍ-ch i?-3 nilicny
cbétí ,r SSSR ;eé té pieC nalaàrutin Nénecken , :aiz je piennané I naCsaze-

ré jscy i. ia15 í ."+l\{1, ^" 
'í!ii;";;";;;;;;i Lu;u'"c'51 ò je jich 'nésil-né

:epa+-raac1, o star.is:c1cn t;+; Úk;; jj-;;f; i'itotn'5 età' -bojujÍcích

::a strané r,iénecka p.oti "uZ--uiàsti, 
irrni'obiekii-'rní je ólének rgora

ré jka z6znar,y- "r"oir?"À 
ann-"' ;ii;iàr"i 

-iità.àt':Íe v ÒÉsr, rnísrv ii
srcvcÉré s axiic,,-cu, tro"*=.í:U-.:?;i, i1q.i:t*-k;t,. aLe "'ii:1 i pieirtcs*ui'

vcel_ku nu vlrcnézí zL pfe tvapiu;"ii"^ctit;',-'iÀiria.la.-;me j'nf ornace c vcf -
^,j^1. ,, r*, r,inii, kce :ic U 

';;;i;tt.i-i;l.n vcl-rói ve'lilc <anrliiét'y lero-
! :J'- : -

l<:a*.j-cké /,.i'frcnt;; il-lénre."r ilias b;'rl v5as nepialni'-q-:3* iil 
+u't'I

-<:.ésnou ;e3:r.:=;+s1r:tt+-.i,k,-;j,i.' '/ dr,-ihéi Zépaa'-r s"c'ji zvlúàLé ze pczol'-

-^cr '"r'"ì 'ú;;iti;;i ià;.i.t;i " t:ti tii\i'. pq"":! ^'iosera 
!íorv iicro 

'..u-- u

:ìor.3, vys:k4 j.i '... cd Z*ir^ tl:-urb:ro. :iíkIà': spiscva+-eie uvéiivéÍhc
; zkianaté\c bclÉ:vismel'

SITUACE 1 /89
Ze v5:cn s1-':'ìer:isk;Ícn òesrpis'1 - a ll?:ìj- Jrc'

:iz.t!trr.; Aiî-:r ;;;;ii"-" pl:a: iI s tu:entsry ci;lic c

Pékncu graí1.tlti 'uc:'avc; /Lenl<a =i:I'KJ'l?'" ' ì -'-ì

;;;/, àr* :r'eie"'Ji:'rl-as*'nr;ri':lúr'<;"' -:-:'i :='-

<a Ticnéllr: Ci,:uàt'j:-po:7\'c .'/ Krakcvé ' 
ii '-é:-'t: Lii

-+ìi:ri' r:: Ll 
".1-:o 

Kc,r-rtió1':y , -=r'aist<i SaÌ. :::-:;-"
L- Ll ;r1 : , .

:ii;;;, o-.iÉicr'ianoia rr;-:ba Ìì? ::l::i;: 7"*'::i
:'í kte:'é:rkc-ì i p:'"o:+o'tt je z'iù:'e zr-ér'"a ;e!:: l::r":
zin+-3Ei,ace = ,,"iilr:-;a5i.r1tt, .-= :íeoa..en Ì:e''j

s svo'oo:::é :..1=r-à:t=l ' iiél- t;" si' +'c :vé:or^: " 
:

;"i;iE:-téze"i 
- kia"tù pcd noir;" bez"ek rj'i: ae v-'''

: ira:)nìl;e.

-:ì: -ó1r., .1-îè VF',1':e
-.l- .:lú*v - 'r^^'i-

i; F5. riir. si-;;ece '69.
s lra:e:li ,t'lia'':2\? vicit-

--i nani - -a:. Af'',=i ,-.:g:--
Lr:I

" sc3iúiní- Zi'.'i,"-r:Í Prc-
kz s'.él'e chi-c íenz' i'iar'a
n;ií i.ie5 ''iez:-nY '
!:, d.inenza , ne:lenic je -
h?'-. tJ; 5 i"udék)' Pien;i'éì e *'

asé pan Ko Jzai e PaÌ:
l3S: ' c- :':ULe Li :t: ùq usrr

c

:
U

z,APAS O STARÉ TÉF4N

Beletrie na mot.ivy evangelia je neobyóejné rozséhlé' Na bibli'ckych

ténatech se v hi.storii- piiZivooàla spoustà spisova't'e1ù n vzniklo mnoho

odvarù, ale len-*Àroroo ooiSurr-ucnobl.""1*it i::.: a iíci néco pod-

statného. Znéme zajímavou *"""r* r,eonj-aa And.r.e jeva jiààs rékariotskj

/a ni.niat'uru :en rovrt ' od iéhoz i:::""t:?-*:::ÌrÎ:";:?*3itii"i?i::,
?i1ét Pon..,skv, kGe ie l:t::Î:,,Î?1"?t;.zlsouu osucu "'étcnttb 

nadp;'rrc-
L"ia*urie, kieré se Snazl 'J'vruL Ur - 
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ed 7 01ety, dne 30, srpna 19
narodi-1 JiiÍ 0rten

vfci,ev Òrnnf : JrÈf oRTEN
,'.,./ Samota 0rteno\r b;'l.a velmi bolestnÉ. A dozaji.sta lze.tedv 0r-
cena charakteri.zovat jakp bésníka bolesti i bolestí. Piehlidku jeho
ialu v cel.ém prúuènu i jeho iatù jednotliv)ich viak ponechdme zase
kornuko.ì.iv: tato anaJ.yza musí biti sice napséna, aIe to piedpis bés-
ní a deníkor',r,ch zaznar,rú, okomentovany; z biografie. Chceme jít opèt
spí3e za ner,!imavim, aIe rozhodny'm odstínem; v nènr leiÍ vlastní 0rte-
nova originaLita a rrlznannost. NeboE bisnít<yv bolesti se dveie poe-
zie netrhnou, a jeden je jako druhy. Neiekl o 0rtenovi celkem nic,
kdo ho pasoval na poetu generaóní ói jiné bolesti, ale ten, kdo

upozornil na tenio pobuiu;ícíprctimluv: 0r.tenovi se dostalo boles-
cí jako mélokomu druhému, z dúvoCù òaso\')lch, nirodních, osobních.
o nióem jinérn nemluví; a piitom je to èìovék, jeni sj. boLesli r'ú-
bec nepidl, vúbec si bolesti pùvodné neviiil, r' jeji tzv. zuilech-
iující hocjnotu prilri ner'éiiL a ovSen se ani necjomnívai. íe je po-
volénim ólovéra crpétI Pohor5í to kterékoLiv romantisujícího nebo

dekadentisujicíno bolestína, aLe lif i 0rten méI za to, ie smvslen
óLor,éka je Uit 5'iattenl V kréttém projevu, jini se úòastnil'debaty.
o své g"neracj-. "PoznaEce c jedné tl'éience" iii.H.iV.95), praví ao-
srcva:" .. l'1,.si15. ie :lJ:i, a)\s ne:rpélÎ 3c:cvícim zJ '-t, :<:eii
ciiern onéiaéji: "ÀÍìo, fi).,s1ín si :ol" "ilechte àne irti", iítÉ
Unamuno a (r,oiné dodér'ém) nemluvte mi o smrtj.. Je-l-j. smrt nutnosti
chci se jí brénit -', chci se ji postariti s meòem v iuc€, ústech
j. srdci. 8róniti se utrpení. le zle a není oóistné. Takové p'oezi"e.

<ieié si v nérn libuje a nehiedi I ného cestu Veî, je o!,idné, je
-iivé. KaZdé Oouré uméni. vzvvajicí snrt. dèsicí se snirti a jcjil,o
f,ratra, boi.esii. je proiesiem a bojem proti ni, Pfctesicn ovicn
:ài-iì'.1a, ale màrním s jakousi aepostiirnuie.Lnou rìadéji, protoie ne'.;.-
-a ?rnrni,- js,ne siraóné bezbranní pÉed sebou saml'mi- i oÉcd ténri,I lVl'JL! J

- ^i-i; iè nlJ! ,,.im souzeno zl.E " l'{e. z tohoto bésnika se mnoho argu-
-entú o slaboístrri I cir-I:'.',js:kéÉství jeno generace nerraéenpi: Tak

;élo véiii v boles'u, jejir,ri byI bésni.ckym vyiédii.t,elem, ie ji mél

r 3 bal van v ces té z-a sebou samym: "Ó Boie, Boie, usìy'i, pies véech-
-c otìoukénr (nebudu rJobri píiÈal.kal.r'("lia plnÍ hlas", 18. I.'i 940

. "Cestè mrazu" ). A prévé odLud - z nesrnysÌu boiesti. hifivé rozdiie-
'é po lidsk!cir cesl,ir:l"i a naprosr,o neolodrré - vvrústé z 0rIena zaií-
:ek absurdnosti. lJolcsi ;e .11-rsurdní. le koukol. \,':i','oLó, clzop.js-
t- Jí prohiodanénr, lre sc riim slézi cltit dornù. ial<e -je 0r';erì oe:

--:Éní pin pociiu vvhnanosti zc svóho viastního ù pravého osudu

A1'i"



( - ze zépisu z 12.. x. 1e40 rr,*: , í". bolestí '::::: 
a emisrantstvr

irpíocldétstvi-):PIn'vtémier''r'znaniu'rovnobéZnénopocitu
h].edinícestydomú-ótétecelouÉleqiipótoul-(plnkoneónéa
-Jse rovnobéinè po citu écxiní' ocì promónu nenadélou' ale rozLrmnou'

proioiel'rétism;''sIr'écem:Eeó'hned'i'liimtorohern'neidojdou
vSechno' srét nabude vyznamu' zaòne prat'j

k t.omu kameni, Promenr se

ii,,or ( - r, bÉsni "3eremié5úv préó" z - 

":ia 
191:-o:" se piímo us-

noul,abynepropéslzavolérrianlcét1r<.);po"'-t-óekínímuihned
zorrecÀuj e :,' óechv z.a okrrem- smu tnich o:t 

: 
t 
:".*tt-t^j""^,u 1,".-:":t,:,.t,"'"

-:bóseó "C.ekéní"-, 15'' virI' 1939) '' /" '/ Àókoli' ze.mi mté<j a uprostictj

ct íla rozpracovaného, je iecl ]jií CrÈen bdsnické oscbno:.,neob.1,,óejné

celistvé,doxonóené.DaIsiotézk,-'aledalsij.zasaclníoclpor,èóna
né.'\opét:dÉr':jejisobé'dal-iiisr'éaoUó'tsrinésejejímhrúzónr'
usioupildoSlei-.oni:ra.obrni].Se5\oUopravdor,osti.0dnjttrÉechn.'.
iluze. \,olir :ir \ oioti.nlr-r'ech a rozer\anosti' '\ z nei:1:ot,,.samot\,'

aniijizracjiì.objeriisicesluksr,obodé,lidenanadéji.i'lé-1i
xaioft-rúrcekra;nínezsebesamého'kniitéciortnéiinevédomkvspèjé
\,'pr..oceStlZosoblolacím,néjizajistéi]iií0rt'en-Nenípromnepo-
chvboide:Lnítrajnosti'kniitínt:jeiítvéte"o:t-::::'Doba
nélc chape. jak hrú:né je ,pro ní tenF.o tip charakteris'"ick-v'

vybral ok
z Druhého seéitu o existgncj-alj-smu

aESTT
OrtenJ ITI

Oblaka prachu zvedají :* "Î-popravóim 
vozem'

;;i;it kat se z'lééen odvrac:. '
Za chvíli ""'uóií f oquté hlava o zern'

í?r=i"^oi; Ériz" , divéc i !

OdevZd.y souzen .by}' ?o::::u1 dlouho v kobce '
Mél óas. e *i"ìZehi se i?ulo proCral svit'
krvéce jícl *nàil'-ilemysrí na àalobce'

Chce sebe sama PoPravit'

Chce? NevÍ ' .ZLtàcí P".v skomÍrajÍcírn snéní'

dosníti- ouraíòi-à-mladé àadro chce '
oochopi, pt"[lì*;tìÍ! llui*" na 1eéení

;";;;;;i,^ "Pi.'l"t" 
do konce !
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Predl00l-etY'
se narodil Fi-er

vSecHNo sPf

SLrom veÒera, slínítko larnpy a kili .otipoòinku. Vsechno se chvé je,
fOyZ- se otevioú dveÍe beze zrrutcu. Bili paprsek pl99éhne oknem a zapla-
ví stù1, Stínemr Paprskem, papírel 3a-stoie se b1íZí ruka" Vezme lam-
;;,";;;;*-Si""Èlrtà icruhu, .èpl9u hvézdu, -l?z 

-vyprchévÉ. Dech odnese
véechno, zhasi-planen a óOstrf í paprsek. Pied oéj'ma uL není nis neZ
+uemné noc a zeó-, které nese dùm'

ty,'sie

O MARX
/...i
síla marxis$.u nespoéívé zÍe jmé Y jeho pcjetí dé jin. a v. piedvídéní

buooucno=til'tt*;;-;u ". tcmtó pojqií zaioieno,-nybrZ-v bystrozrakén
rozbo"r, *o"i*iro vli-iu, ;i*Z no'spoàai1ke ponéry liqí pùsobi na jejic!
interektuéinil-*""u"i'a"uméleckb zaméiení. Tínr by}-a cdhal-ena zéroven
i celé iada souvislostí À zévislosií, -ttgi? ai dosud zùsta1y zcela ne-
znémé. Nen,f àeme vÉak ,.=.rà t r- zà-chovéni l- j,d,í ve spoleÒnosti ur'ÒuJí ie-
diné nospoàéf"L* motivy, Jl.Z, nepochybny !*5t,.ú€. rùzné osoby' rasy
a nérody se za stejnych-hoàpo,1éis5i.!n podnínek chovají odlíénè, vylu-
óuje takovo"-ru""iiiii "o.-à naoviéau àospo,1éiskych faklorù. vúbec ne-
Lze pocf.,opil,-i;k;i. oroZ"o tam, kce béàí b :'eakc-e Zivych lidskich by-
*-ostr , preÀf íZit fàt*-9t';u p'sychoiogicke, r:eboi .l: jenàe -qe L;r lo f akLory
podÍi-ejí uà na sanotr:em"t;i;oiení-onécn hospotiérstl-cir porlérù, aie i
irak, prod. vl-écou lèctrto pornJrú l_ioé nuLné I.-.-?::!i. do nr-v sva prvolní
nu,lové hnutí, svùi puC !eUezéchcvy' svou aglesivi'"u, poL.eou iúsky 

'
úsiií o sl-ast a snanu uniknouL sirasi-en.. . 

f 
, 
jednorn z pieceÈlyc-lr rozbo-

r.ú jsme po,riÀ"àri ne tt;;;;;;; ;oli Naiì;ó /SuperegoT', kieré zeslupuje
tradici a ie;;tt-*:.nurosii e po néjakv òas bude ziejné klést odpcr

i;;;éii* u1r"rra""" jícím z nov é nospodéiské giruace,
Kdy'cy nckc,: doierii ";eà"oLiiub-"lo:h:i?1*l:^1:* 

se lvto rùzné fak-
.uor/, obe""a- iiO.iA puécvé dispc:ice' ie;í rasovó variace a kulturní
obmény, proievujÍ v A""l"i't-poi*?"te:. uóoIuóenského za'iazenír Fevol-énr
a vyciéì-eÒn;úch moinos'"1, . 

jak se navzéjen brzdí a podporují, koyoy !oto
,r;tbà ,:ota?af , -O"t UV iifi- *"i*is3us ào iuoi'il- ve skuteÒnou vèc'r o -qPo-

leónost i, Neboi an:- "o"iol-ogie , 
k ieré po jeCnévÉ o cnovéní lidi ve spo-

r oónr.r.ei.i ;;;ù;e ;.Vt 
-nre i*,"t,.i gptikoiano,,r psyciroiogií ' i'iísné vzalc

!.1 v^,

.lsou jen d''ré védy r .PsY"noiàsiu, òi-"té a uíi ié ' a pilrodovéoa '
To,ui.: nové poznÉni aaféto"3hi"ho v;Íznarnu nosóooéìtssycn poinérù neslo

s sebou i. pokuSení neponechÉvat pronénu iéchio ponérù;en hist'crj-crénu
..,-Ívo ji, ".y;;t-;;9;.9d1! 

':i":;:;i:i1Í: zasehen. v'e své r'èali zacL, iak ;í
:reostavu;e rusky bol5eui-smus , získat pak.teorelicky marxisnus enerSlI 

'
:celenosi a v141uÒnost u"Ai""eÉ" nézoru, zéroveà 'rSak také *irapnou podo-

:nost s t ím, proti Óemu Uoi"i", " "úiòi*tts 
LvÍm' AÓ je sérn pùvodné Óés-

;í védy a jeho uskuteenA"l"i; iaioZe"o na védé a teèhnice ' vydal nic-
réné zakar"*ytr;;i, rterv i; zrovna iak neúprosny, jako byr zékaz vy-
iyóeny néUoàLnstvírn. friiiótg zkounéní rnarxj-stické teorie ie zapovéze-

ao, po"i.,.vúil;;; 
";-i;ii-;;;;;;";.i sé stíha jí tak, jako bvio kdvsi s*'i-

:réno katolickou cÍrkvÍ [Àlirutví, Díia Marxova nahradila jako pramen

z jevení bi;ii ; korén, aòkoli sotva obsahu jí méné rozpor'3 a ne jasnos tr

"éZ t;:to staréí Posvélné kniìrY;
AtÍebaZesepraktickyner-'<iSinusnelítcstnévypoiéoalsevSeniides-

i:.stick;Ími sys iénv e i]uzeni , iiec: s:n *ip.iè vyt-Vrlii i] uze , ;e2 ne-

isou o nic rnéné sporné a necckaza*;er né :re'i li -lze rlrvé;31' ic..:f É ' 1e

?q

t



béhem nékolika generací pozméní do lé níry lidskou povahu, ie souzitÍ
1idí v novém spoleòenskén ;eà; bude ténéi bez jakfchkoliv tienic a I'e
1idé budou pJ5;;;";;;i; ir"it-uÀ" d.onucení, àok-once s radostí. zaLím

piesouvé p,rooià";;; ràni," ili jsou ve spoleónóst'i nevyhnut'elné' rB jiné
místa, a agresivnÍ sklony, 

-ité"e ohroZují kaZoou 1j-dskou spoleÓnost
a pospolitost, odvédí ,,.u"nài;- ;pi;a i:-o lep!é!?lství chudfch proti
bohatinn, 1idÍ dostid Uerotocnyóft pioti byvalyn drZitelùru moci' Avéak ta-
kové proména lidské povafry ià'-"61*:- tt.b""uóépodobné. NadSení, s nímù'

davy jeStè Anes-;A;"'"a.O"ofÉèviekou vilvó", iokud novv Ídd je nehotovv

a zvenéí ohroZen, nedévé i;à;";-iistoiu pró bud-oucnosi kdy by uA byl
vybudovén a "íEi; ii"&r""2;;;; , zóera ouaàuné jako .nébozenství musl i
bo1éevj-smus odékodnit s',é'vgficí "* utróà"f ""strédéní 

v tomto àivoté
pÍlstiben jiného lepsího zi;;;;; u-"e*à uZ nebude neukojenych potieb'
Tento réi mé byt ovéenr.z ioitóio svèta, Ti lil :{b"go"én na zemi a ote-
vÍen lidstvu v- dohledné d;ùé. Avéak vàponeine si.,. ie í Zid'é'- lejichà
nébozenství neví nic o "èj;;;rlzl"6ta-ià-ono* 

soÉté, oóekévàti piíchod

MesiéSe na tuto zeú, a i,e klesianski uiF"àouék opétóvné véij-1 , ie kré-
i;;;;;;r:*;ll"oo?3Hf-!ii'iii: ?lii-fupovéà borsevikù *e rvto nénitkv.
Èeknou, pot,ri'"!u"à.'fi;";;*o"""lg piànénèna, musíme uZ{vat prostied-
kù. které na ní dnes pu"oùI.'lt"*ù2"*" lidi vychovévat bez né't1aku, bez

z6kazu mysreníl È""-,.à"iri,'k;;;;-JA:^iFàuu 
"az.ue. krveprolití ' a kdv-

bychom v ,r:_"d',1*;;;"e;il-;;ry iluzel."epri*éli-, bvchon ie, abv .se tomuto

nét1aku poorouil:-. A mohli_i,t "?:_"ouoiir" 
pozédat, abychom iin tedv

Éekli, iak Uy-sé to dalo délat jinak. ií; bychon bili poraZeni ' Jé bych

r.adu.,dét nedovedl. PÉiznai"Oy"it"u", ùe podminky tohoto experimentu by

mné a lidern mého druhu ,"È"iiiii"ià.-póA"it"out", ny,véak nà jsme jediní'
na kterÍch "el'éùi, Exist"i?"t"xe iluZi-^ói-nu, neochíéjní ve svém pfe-
svédóení, nepiístupnÍ,pocÉygnostem, .tr€citeiní k utrpení druhych' sto-
jí-1i v cesté iejich.,fuy_"r",ir-.-iaicoíym nuzùm vdéÓíine za to, i'e se v Ru-

sku provédí ;"il;-iafovéhó-nového uèpoÍédéní spoleónosti' V dobé' Kdy

vetké nérody hlésají, 2e "eittà"iiil-"pÀ""-J-"-" 
oà lpéní na kiesianské

zboànosti, pùsobí pievrat";'F;"kú---bré" íéecnny ieutééené jednotli--
vosti jako pokus o.néco,'"o-t"ày pi;SiE t'àUyfo'. Bohuàel nemùZeme ani

z vlastní pochybnostr *r,t'""i""àii"Èg ui"V díuirych vyvooit ni'c ' co by

ném naznaói1o, iak tento plt""--"ÈónóÍ' O ion néè pouèí budoucnost'

a mcàné , úe uÈéze, ze .tenil^iiri"-;ti .pÀdnirnut pÉedéasnè, i,e proni-ka-

va zména sociélního ié{u ;; ;;i;""vitiià"t- "" úspbch,-,I"I..g-::Yé, obievv

nerozéíÍl naée ovléd.éní p;i";;;icir";ir*;-"é"snàànÍ tak ukajenÍ .naéich
potieb. rep.uà pur à"i b;à;-Àólne, ?-Dy novy spoleÓenski i'éd nejen za-

Zehnal hmotnou bidu nas, "iUtZ.:iillt-i 
kuiturní nérokv ;ednotlivc€'

S potíZeni, ti""é nezkrótnbst lidské pó"u5y pùsobí kaÉdému spoleÒen-

skénu útvaru, budenae o.rse*r-i;u;i i potóm zapàsit jeété necohledné

ut3:l;'' 
pÉnové r- Dovorte. Ti I "l{9î..::^I":::-:H:Ht;u;:"g";:"9:?t 

o

vztahu psychcanalygr k ota-"J""rrÉii""rt.[-""ct óvych nézorú povédét. Psy-

choanalysa ie, mysii:,. T"""t',opr.u vytlófit "Ciuly 
zv'ú'tní svétovi né-

zaî. Neiné toho zapoti'eo1,"i""lgà"oú.óé;li "Oàv 
à mùZe se pÍipoiit

k véd.eckénu svétovému nézoiù.-T"., si vSak sotva zasluhuje-tohoto vel-

kolepé zneiilíùo juréna, ;;;;i nenazírd úhrnnym pohledem vSechno' co

existuje, ie pfifIS .t",.t oii""V,' neóiní si néiok na uzavienost a nechce

vvtvéÍet irotovi systém. úÉ;;;t3 *vsi*"r -i" ;;iiu.Y zj-votc iidí pÉrir5

niadé, pilli;'i,,*;í.; ve*Íl[=o;91r,!il-"éaókéàa]o jesté zvlédnout' Kdo

z naSich bliznl.6,jg-s.tÍmto staveg "i;i-n.up059J"tt. 
kdo si pr9 své

okanàité uktidnénÍ - t,édà ;r;;, -necr,i ,i"i" ^;;:!li"ia'i' kde to mùze na-

jít, Nebuden;-;; i" zaz1i;;;l .,"àuz"*. mu pomoci, ale nebudene také

ivù1j- nému snÍ5J-et jinak' 
,rwhrai oK

?5
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' /.../
Eg+gÈlgg! neznamené skuleÓnos!r ._ze "véichni- lidé jsou smrtel-ní",

niurE-Zé-vEe"ú"r;-;;;"q"!l , které ó1ovék "Té'l , i"ol Fr9gny situací, do

i;i;;; j; preoón1 
"uyor 

údétérn post.aven: .ge indexen faktiènosti .jeho.po-
;r;;;: Éi*"à "à-ousÉ. 

*iaug nè;uyraznéj5í tam, kce Òl-ovék stojí pied

"';;;i ;;;;-tlcotou vsech svfcÉ. toàn-osií'- Této'anaiyze zék1adních siruktur lidského pobytu Pylo mnghokrót
épatné po"or,r,ié;; i;k;_v;irazu.ponuré filosofi'e smrti a nanítar o s€,
iI-ù"iaàggerùv-p":ér, e tciéka ib piedem svét oné.zorové zatÍéen zi'eteleut
c.ouze k tenné strénce 1iclského pobytu ve svété. Proti tanruto nedorozu-
;;;;-"ì ;;;i ""eào*it, ie tteidbgsé"-1iry., L.e.rozpracoval problérn ko-
neònost i i j.dskéhó-z:_uoir, p"ouàai"rcÈrbéiní útqk_4q_closavadní zépadnÍ
."raciici tidského sebepochopenÍ, v "iZ-5y=ià=;a-pletóna-póqFi"ll-éiolEFaÈffi"#"a;a;à-;aÈa=;ààfiÉtàFiarà moznost- a ra\t .jednotlivého Iid-ského
;i;;i; " 

jeho"àÉjinné indrviduaiité byi vykl-édÉn z hlediska toho'to
nadhi-sior.ického úbéZnéhc ooà", Òiovék've své dè jinné faktiónosli a je-
di.neónostj- *.--i.àv-pojírnal sém jako pouhé usku:Leènéní trvalé bytost4.e
moznosti a vcriil" r.E- i;-;àtcr-adé- tohclo bohatstv{ moZnos-t í r ._tkoé;ícícir
;;;e-; ; jeho ;ti"!ii,-mùZe doséhnout svobody od' své fakt'iÒnosti'
Smysi obratu, kieqy ge zde uskuteóiuje., ie naproti tomu ten' ie fakt
Òl-ovéka jako ;éàriifivce .steinA t"5 iaÉo-hj-stbrické epochy-nenùZerne
pochopi-t, z roi"ó"ii zeLcienyóir v. obeòne a *urv31e podstaté Ól-ovèkat

nybrZ i,e naopak fakti-ónost ic.ho kterého vlastního lidského pobyt'u,

fakti-i:nosl kazoé rìé jinné epochy pggiopíne jekg sféru, uvnili. kler* q"

t'eprve noànc *fr'ria"; ,*oZt [si"""n'iitl ského É;"trí, ! tonto snysl-u praví
lieid€gger , ie ',poosia-ta".-iidskeho pcbytu tkìuí v jeho existenc j- '
. Skuteóno-qt , ,L- j; f iovgr.-""2e" "pet" 

eo vù,ay. vlastní sub;ekrivi'ty, do

jé, které. byio od-DescartÀ ai po Fíusserl-a vyótroOiskem fj-losofické
aiérzky a v tisicro*rro"óvéké riio!of i j- cha'ek*"èr filosof ie 'r ié'r ' -qe zde

sté.,.,é témeten prévé v iomto charakieru své faktj-Órrosli, - f !"fi: byl d'o-

surl poiní jen. fài: se ui:azu ié,."-Zé-'".to f o.ina fi-l-osofie a ij'cské sebepo-

chopení, kieré ie y ní.vyiqaiî;""i tté"e ovlédlc novovèk, ie ien u.Òi-
tÍrn zpùsoben p""to je, tréiy òl-cvék Y urÓi ié ié1:'nné siluarci zau;ímé ke

své exisrenci;"i;"i;'riù;;i, .i.l ii."e* ",uio e"ist.encl .o.. 
je jírn zéklai-

ním chararrer,,l óomiji à toÀrr v tvéi'nejist.otè-plcpadé "slarostr o

ìi o* n*-,rrr ÀínÍ se snalÍ ofrlàZet".i Ól-ovél:à, pociiovane oC DescarLa ' -"1"-
t.i lè\,uuq t er'\

véka, Stel), .rtt nenrùze uu^ìr;-;ir* soolenncut na i)rczi'eieincst, prekc-
nat raD,'-:1:n ;;;e'J:;;;; ;;zunrovóho pb"nr"i, \te.yn nió sece sanÌa v ;r.cc j"

Vyznani tleideggerova k,.iti"**i'ro vikgn*.zatàZí v torn, i'e denaskoval- tolc
zaLoùení l1dského pobytu "t-i6,i.ti.O ;istoté a ukézàtt ig ig to 'za\cLe-
ní na z6énlivé jistot é a úték do onecn! plar-nych néhÍecù, k'.eré v5ak

jako takové ,ùuiauuii "u"à"à""0. 
Hei-cegge;' lu- navazuje na prouci sn:éiu-

jící protr rdeélu iistoty-àufJoajícímu-iovovék, ktery iiZ vZdy v pod-

zenÍ pùscbít a obÒàs, jako-u-Fà"óela a Kierkegéarda, vJsLoupil na pc-

vrch a ukézat ne jdi.íve t"itickou oesirukcí à:osavadnÍch pokusú c vy-
svél1ovénÍ ól-ovéka jeno "r"*8...ro,, pog?i.atcu" vychczí bod této cesly

novovéku, kt-eré vyúst j.Ia t"- -f 
"pou^ 

ulióku ' Fedukci véech t-échto Toz-

bèhù na *-o, 
"o-f ,2i- "u nimi ; 9-" tylo pokus;r pchéní, D8 jedinou jisi-o-

*:r hn.ihr -akiu exislence ól-ovéka, Je samu moZnc pojrinat'iulg.ukazate-
Lu rriJ-=:'r - u 

"-"i 
z i; é1ou+t* zie;né ziréta ;akékcì-i ncz-

I e ur.ói.-é :é;inné noiohy, 
ivan;í, a zav.,rz,,..y sysiém ncren,

Ér1c+ I '^í---. se c né jaky véecbecné uzne
IL'.ù _ " .--U---U

.^-,-:;-. i1 ^.r'.n -,nstit.uc:-.
îa l:1 3-- ? l l: lì''-tr3 v^;- -::i
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