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$ o q"$ Hm ra Id B'evG I u c í ?
v posledních dese tiLeli"it a .zvld5té pak letech se zvyS'u je *if" -,

i kvalita dévnéùo nesouhlasu a odporu yÈ9i Yé9t. nésilnfm.prostÉedk6m
; ;;;;afi.-i:,ériuo pro5r9 uòurlivlrni déjinnfni-kapitorani a ocité sr:]

v mnohén oirgeài-nà à.,:r*zitoÀ rr:""tórickéú.prboétu. ZvvSující se ii-
votnr úroven i}ró"rE;5i-8À;;t;_ ? ttrn spojànf ._rr1sr,poóitu dùstojnost.ir.
òlovéka :" "utúpó"a"i 

jefro fatélismu ve spoleóensk$ch otézkéch'.--t9
v5e spolupùso[í-pri-"iuareni se nového néhledu na- ndsilí. straslivér
zkuóenost s hitlàrismem u "iuiirrismem 

a j"af_pietavení ve srozumite,.L'-

né memento by ;;;à-; -poa*i.rfa"rt soudobé vzdélanosti mohly znamenat

pozvolnf , ale ;-ì; tri'alelSi krach végch ideologil,-které rùznfni
formami tyranie, ú!19\u r_i"oa-avóanénérro omezovéní'lidského v ó}ovèi'-

il';;;ii"íji "sériluto svétlé a lilÉ -zÍtÈkv' - .

Ani za vlce neZ dvé g.tr"rà"" "í lidé nezlykli na novou realitu,
kterou je jejicir-vr"utili u"[óp"óut-ànióit sànu svou existenci jako

druhu. TvéÉr v tvéÉ píekonÀní'tohoto speeifického okamziku v dospí-
véní lidstva se mnoha iefro-pFi"f"S"ifUi, zaóíné nési1l jak-o l9k9"i
jevit netol-eróu.iui"ll*l e O["oqq *gii,jesté víee. 20' století dalo
lidern dva ""rÈà- 

p"o""or.y r"rÀ"lii, Màrrainu GéndhÍho a Martina Luthe::'a

Kinga. Jej:.cn"iríàà-"à-i'o"ú;;8-;éní- jen lepéí .moréIka, ale i konkrtít-
ní vÍtézstvÍ a s nrml por"a"i, i,e nepÍatí rbvnice nésilí = síla a ne-

nési1l = slabost.
Existujf ";;;;f 

e jrné..r nézory ,odliéné, daleko .tq"î optinistické '
Z nepochop"r,i-àiàrértiry a"èSiifto svété vyplyvé jednostrannf dù{az
kladeny na "ixiàre-"{sriir"i 

tendence. {9-.Ji-st0 zédoucl nepodcQnov8it'

existenci jednotlivcù, snfitt neUo i "qfyg! p:'oud-ù programové kona-
jfcfch reérnJ- ilo a siouzíticri kultu nésití. Budoucnost lidstva se

neobejde bez uir"t,f g-qúi,-àiu. poplatné jim rozhodné nebude' Poku*

se lidé vyvarujl uréitych-ÀOólqeiy'gl .riziÉ, bude, se ieiich spoleòer:r-'

stvr zdokonailiat-à-J"i,o pi;é-à;;"pare nebuée poskyrovat ani dost dtî-
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vodú, ani dost prostoru pro ndsilné skutky
Dliat se na déjiny lidského rodu priznatem humanismu patÈlcÍho te-

prve k velkfm modernÍm objevùm je zatrlsté rnoZné, al-e nikoliv sprévné.
Pfi hodnocenl historie , Jlà se tóhne krvavé stopa nesnlyslnt'ch a pfe-
ce fornujÍclch vélek a revolucl, je nutno odhodit veékert' 9en!inenta udràet-si objektivní kritéria a pravf úhe} pohledu. Ve YyYoji ltd-
stva, jeho civitizace a kultury, hré).y vedle préce a poznévéni yy-
znanóorl roli i nési1né.forny spoleóenského chovénÍ. To je nepÍehléd-
nutelnou skuteónostf, Òas staré rozpory utlumuje, ba i stlré, lidské
paraé{ z protichùdnfch éinr1 staví s)roupyr .tra ngghZ_dévé.spoéfvat veli-
icosti ndrodù i veLikosti lidstva. ijhlavní nepiéte1é mají své soehy
;;;;;; jednom pomystném panteí.*, a1e i v nyslích svfch potonkù fi-
guiujf véd1e sebe jaksi srnlÉeni.

pièce véak nesnlàe relativizovat kategorie dobra a zl.a. Ani za pa-
desét, ani za dvésté let nesmÍ 1j-dé snyt pravdu ze své rninulosti a
;;;Àui v nizerném dramatu vystupovat dévné protagonisty s jejiqh o-
sobnlmi údé1y bez pozornosti vénované tomur co pro 9vé souéasníky u-
àO:-"fi dobréiro òi àfefto, bez ohledu na t9, qo prg nq znamenalj-.--Fórór"Àóà"i ro-vo j rrnútt za .mír a pf otl'vélce je_ jednlm z dokladù
onofro stfictiro oOmliéní nésill jako z1oòinu protr lidstvf. Pouze vnu-
cenf boj proti agresi se vynyké vefejnému odsudku a budí naopaF pro-
j""V syàpàt:-t a éolidarity. Zde ig tr!{ moZno hledat..59f-".V toho,
i"oii ;; revoluce mérne daléko shoiívavÈiSi a rnékél rnéiítka neZ na
u6ffv. Ano, revoluce je v ideé1ním pf{fadé prostiedkem k svrZenf !V-
"à"ié " 

jejfrn brutdlnin vfkonem moci a k nastolenl demokracie q pIu-
ralisnu,-Jèn véestranné zaslepenf é1ovèk rnrlZe al-e píehlédnout faktt
t"-iapraxi vypadé skoro keadd- revoluce úp1né jinak. -Její dùsledky co
éó ooiàon tr"" ààÈr"à"i lrdské préva snesou óasio prlé srovnénl s vd+
:.àA"yÀl-nésledky a v nékterich .ohledech ig. t .pÉedóí: .{9"t1129r _i3kjiZ Lyfo ieóeno", ve vztahu k Oévné historii ie .poietilé uplatnovat
éouao[A rrt"aiské. tak k minulosti né1o vzdélené mùZeqe, bE musíme,
oÉistupovat "-f"itE.ii 

lidskjni a hunanistickymi. Nikdo nén pa\.nené
;;a;;-6;gnitl auyctron soudob? dé1í ,_ vdlky.. g . 

r.evolucq_, pornéÉovali ade-
["Jt"ir-.pu"àtà*, !1. nezpochybrrrté]-nyn mii'r1g9n l::ìe-lného hi.nattisrTLu.

oslavy dvou re.,iolúci, které lgoy organlzovany Y nasf spoieènosti
taZài-"i,f., rozÉodné nepfispívají k..tomu, ?by tigq u nés by1i. stoupen-
;i-;"pilznivci revoluèniho'dèni. Pies ténto nezdjera by nflo by! kaZ-
àa*; 5;;;;; t; vt'roel, které k onérn kazdoroònÍn ]etos prigtupgje '. 

j9
oprÀuà" 

""io"uétbugrto'vfznamu. 
Pied 200 lety se yg Francii uskuteòni-

fà-Veifa francouzské reíoluce. Na jedné strané pÉinesla nové spol-e-
úenské uspoÈédéní a iadu pokrokovfeh refgrgmr na--druhé strané se

""*if" :iÀirefof:-v kontrol-e a d.osaZèné neudrZeia. MùZeme ii poklédat
;Éì;k";;i-;;;;i"8"i xiasitu. Byla dobyta tsastiJ-a, gre zde véznéné je
moàno stèZl povaàovat za àaléÉbvané vlastence a by19 jich ostatné
oÀuàUo"utro minimum, Vzniklo oslovení "Citoyen ! " a- I'Cltoyenne ! " , ale
iàre-;a;i; Àiroti"ov6nl, nov5i 1e!opoóet, pb-iem politic\é l-evice.,
;;;;"4;A;Í tyó""-"" ,"^i a hiùzné òrgie, tlelze samozÍejmé na néko1i-
Éà faO"i"ft p"ostihnout charakter onécÉ bouÉlivych 19t,.Péd panovn'kù
;;; uòÈt nilbsiir'vystiídanf vzestupem rnocnfch. ze sv9 vùle a je jich
smrt z rukou-dalé?ch nedotkavcù vóetné enbncipované atentdtnj'ce.
ll""nA-r- p""ipÀtil francouzské revoluce se opakovaly v rozmanitych
situaclch v rùzqÍch obménéch znovu.--ttistorie 

"as-É"óil-a , 
Le nejúspé5néjÉí byvajl nérodné osvobozenec-

ké revoruce. 
-ó"À*o"tatnivéí 

se ndrodní spoleèenstvl- nd pÉedpoklady
t-ràpsir"-À-ú;Fg;èjgi;" Fízenf vlastnlho osudu. Mnoho iinvg!-revolu-
"il-ipfit*! 

f;8;;;,"nespliuje_své zérnèry. Vznikajf éasto z bídv a ne-
ndvisti a tai-;;i;;'"""Àiii"t plodf nenévist i bída-plodí óasto jen bí-
a-"ruaÀi"u ro"aí"i. lvúi jí-se'nahromadéné vé5nè. vùd.ci revoluce bfvajl

"ekov-plèvarc;;A;i 
;it;;;é*-"aaró"tr, mnohdy gg1oYolnfm a neii-ditelnfn'

i;[é"o"nich nelze mli iiuze. Dispozicer DB zdkladé nichz se prosazu-
Jf,-";i*ó" ai"póri"à*i pro kaZdou dobu a pro kaZdou préci. Vùbec t'.na



5tlru" .Uiyqií s tolerantnostl a demokratismem. Nebyvají nebo piesté-vejÍ byt Jjedno s lidem." Zùstanou-l-i u moci, stévàjÍ-se zp""uiot"
svému egoismu poplatnfmi konzervútory revoluce, Revóluce nà oo budouc-
na supì-ovat vÈechny prùbèAné okanAiky vo]eb. Nenl piece aédnou ného-
9o*, fte revoluénf udé1osti, Iteré rnèty nastolit spiavedlivéjéí spole-
éensky Féd, neuspély a vyústi1y do deformacÍ, kdy revoluóní-teror
plynule plechézl v zloóiny za rnfrovJich ponérù, Jak je mozné, le po
sedndeséti letech, to je v 20, stoletl doba skytajléí oUrovékf pi.o-
etor, v Sovétskérn svazu teprve hledají cesty k zékladní hunanl"zàci
spoleénosti?.Proé to j{e tak ztuha a.pouze odbourévdnlm mnohehor co
Uylo povaZovéno za pitlf,e porevoluónÍ etapy? Zji$iuje s€r le toi co
mélo byt nevyhnutelné bylo nísto toho zajitfn pillié daleko.

Po revoluènfin nad5enl a nèkdy spÍ5e bèsnénl nadchézí po letech od-1iv, oznaòovanf po francouzském precedentu v nèslci thermidoru. Za-
éfné byt chépéno, úe nejen v pÈlrodé, ale i ve spoleònosti probÍhd
revoluóné mnoho destrukcf, ale minimum konstrukel. To, co se v histo-
rii opakované destruovalo, nebyly revoluèné nazré1é poméry, aIe èést
dlla set a set lidskfch generací. "Dny, které otíésaly svèiem" byly
nezanedbatelné napéjeny puden nióit, piichéze1y a pÉichdzejl nejèas-
téji ve véleènfch a povéleònfch obdobfch budfcíclr v lidech rùzné ra-
dikélnf nélady. S pilchodem dob klidnèjéÍch, naplnènjch pozitivní pra-
cl a pokrokem spoleónosti nusí revolucionéÉi uZívat nejhrubéí denago-
Bie, destabilizujlciho teroru a dal-éích nevybíravfch netod, aby pfi-
b1íaili chvlli revoluee. Za normélnéj5fch podraÍnek v5ak revoluóní si-
tuace nepiichézÍ a nepiichézl,

"V souéasnosti r'ùst si1 mÍru, demokrgcie a socialismu v íadè kapita-
listickfch zeml vytvdÉl podmfnky, umoZnující délnické tÌ'ídé útok na
drl1e>,íi"é pozice monopolistického kapitélu i bez vyhrocené revoluéní
srtuace. Avéak i v tomto pÍfpadé trvé nezbytnost revoluénÍho piechodu
moci do rukou délnické tildy a jejÍch spojencù, podmínéné celonérodnf
krizí." Toto se nùaeme dozvèdèt z encyklopedického slovnfku ze zsó6L-
ku osndesÉtt'ch let. Snad jsou podobné né,zory jiZ dnes podrobovény re-
vizi, ale néjek noc se o torn nehovoií. VznikajícÍ trhliny v ortodox-
nl ideologii není snadné zacelovat. Kaàdt' rnyslitel by nél najÍt své
místo ve vfvoji lidského qyélení, i Kare1 Marx. Bude se mu tan píebf-
vat lépe a v lepÉÍ spoleónosti nei, mezi novodobfni olynpskymi bohy.

KdyZ tak pÉemjélÍm o cestéch, kter;Íni se bude ubírat lidské spole-
òenslvl , napadají rné dvé alternatlvy. První je pravdèpodobnèj5í a >,6-
doucnéjéí. Je jí budoucnost, které bude pÉét ó1ovèku a nebude naklo-
néna nési1í, vé1kérn a revolucím. Ta druhé je prévé opaóné, píd1a by
nestabil-itém vSeho druhu, dnes mimofédné nebezpeénym a nebyla by piíz-
nivé ném, lidem.

CESKOSL-CVENSKC DNESKA
Vlivoj v Òeskoslovensku ovliviujÍ rùzné, òasto protichùdné tenden-

c€, Smérem k demokratizaci pùsobl politické reformy v zemlch, které
majl s naéí republikou spoleónf pové}eònf osud. Bez vlj.vu tu rozhod-
né není ani zjevné neperspektivnost stdvajÍcího hospodéíského a po-
litického modelu, konstatovand dnes lak ói onak prakticky v5eni. Na-
proti tonu al-e siojí obavy vedení KSÒ a stétu z reforemr'které by vy-
ústily v rehabilitaci pÈestavby z roku'lp6B, v zavràenÍ a odsouzenf
intervence a nésledujfcí "normalj-zace" a koneèné v nelichotivé zhod'*
nocenl souòasné politické reprezentace se v5erni pro ni z tohg plynou-
cfni dùsledky. Je nutno uvést, úe tu nejsme svédky její neopodstatnè-
né plestra5enosti. KaZdé reforma, které rné pfesvèdèit a zfskat lidi
q zpùsobit .piekonéní nevyhovujÍcÍho systému iÍzení spoleénosti, nusl
jako vedlejéí produkt obavy vlédnoucÍ 5pióky potvrdit, Spoleènóst
v jejf drtivé vètéiné takové perspektiva samozfejmé neznepokojuje,
zatfmco vedenÍ bere pochopitelny ohled na vlastní'politickt' zéjen a

ik



soké uznÉnl jako obèané. Jak se pÍece jen mnohé zméni1o za uplynulych
dvandct Iet !

Vlna solidarity zvlé5tè s Véclavem Havlem, ale i. Ivanem Jirousem
a dalélmi se zvedla neóekanè vysoko i v zahraniè1. Stranou nezùsta1i
stétnlci, politici, zékonoddrci, .strany a organiz?c9' .9a191lui1é
unré1ci, ieètng svétozném$ch, krajané. i tamnf 

- "obgéeiní" tidé . Zce1a
novou étuteónostf jsou vystoupenf gpisovatelù madarskighr polskych,
sovgtskfch, bulharéicficfr à dokbnce i vfchodonèmeckycfr. V nelichotivén
svét1e b" {,ak octla -ona velké èést naéich spisovatelù, které svùj
Ét.u nepozvedl-a. Píed dvémi desftkami let svédoml néroda., dt99 tvùrci,
[iufi uà v procesu uvèdornovdnf zpoZàujl. Ve]ké zasténfr lterého se ne-
spravedlivé^ odsouzenfm dostalo, .ig dokladem zmén v Evropé a _vyrazen

"6"Oito 
pohledu na liilské préva'iàfo na nèco nedélitelného. Je v nérn

*óZ"o uiAgt pozitivnl dùsiedek negativní praxe,_ie z ného moàno pocí-
tit, le ani óas, ani pokrok zastavit oprravdu ne1ze.
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UflZry Z TVoRBY ViCuvl, HAvLA A IVANA MARTINA JIRoUSE
lle 

-romrO 
rvrfSrÈ JAKo vfnaz NASI SoLIDARITY S NIMI I S

VEDLTVÈ VÉZUÈltful.

pÉrn{5fun
DALSÍMI NBSPRA-

ik+ok

Vqclqv Havel
Òas od èasu mrím piíleàitost hovoiit I rùznt'rni zépadníni intelektu-

ély. kteií zavítaji do na5í zené a odhodlajf se nav5tívit nèjakého
i"Éànà'ài;iàé"i, 1 jednou z upÍínného zéjnu, snahy po porozuménÍ.a
;;;;i; "vJgarii-uuoú 

solidaritu, podruhé próstè i?. ze zvédavosti:
k;t;é soiíck.ich a barokních pamétek jsou disidenti ziejnié prg.zahra-

"iú"ii 3-i""iLt" " tonto veskize éedivém prostiedí jedinou zajÍmavos-
ii. i'to irovory bivají obvykle pq?ènÉ g èlovék se pfi nich nnohé do-
zvl a"mnohé si"uv"édoúÍ. NeJóastéji mj- byvajÍ kladeny otézky tohoto
Iro"ì ;;;;i"aiu "" , 4" nécó zmènite, kdiz iae i: !?\ mélo a neméte
i|6|;f ;iitt .lsie-óàpn"""* socialisnu nebo je j òhcete. j"l.z1epéi-t? Od-

u"""i"te nebo "órtuài,..j"t" 
instalaci Pershingrl 2 a kúiZují9ich raket

v zéóadnl Evropé? Co pro vós nùàeme udèlat? Co vds nY!í 9éfql. lor c;o

àriií.i'^raiz-;A; tó-vvnasí jen perzekuci a vézení a àédné vi-ditelné
vysledky to.t"rÀt Cht"èl bysle, àUy ve vaér zeml byl obnoven kapita-
l- i smus?^-i;i; otézky jsou dobÉe nínény,,vyrùs1tji ? vùÌe porozunèt a prozra-
zu'í, ùe tèm, kcio je klaaou',-"Énf ieOno,"iak to na tomto svétè vypadé

a jak to s ním doPadne. 
.

Fresto mi p"a"a takové a podobné o,Laz.ky odkryva jí, jak hluboce mno-

"l^ 
rapÀo"i iii"rèr.tuélové nbrozumí /v iistem ohledu ani nemohou rozu-

mét/ tomu, "d-sé 
,ae déje, oó ném - tfú rnyslln 17,v.-disidenty : ide

à-pr.ààusi* óué""-aA" 9*|"ir toho vseho. vèzméme napFíklad otézku "co

ir5';e;';,it.;;-ùaétutt"'. zàiiste mohou udé1at urìoho: óÍm vét5í podpo-

Ée, zéjmu a sóriàarite tuouóàótyslnfch lidf ve svétè se tééÍme, tín
menSl je 

""b;;;;;;;-t; "q" zavíóu,..à tÍm vétóí ie i nadéje, i'e naée

vo1énf neouaé-I;ii'aó-prézdna. e óiece je nékde-v hloubi té otézky

zakleto nedorozum.énf: v poslední instanói piece nejde vùbec o to po-

irit ";filti::Í 
;t**; *::iltl è.f, 3' 

""Éì "Tiio'3" 
Í:: l i' .i" l3i i 3 îT :":;,

se jin zilo lépe a svobodnéji: ponocl "i 
musí piedevSlm sani; na po-

moc jinfch e"ràii.-"i pririú"8à"[ó, tz. pirlis "à 
k ti upÍnal'i a aÍ'

oiíri. éasto se se spatnoi"póigràii: uia jin byla srfbené pomoc v po-

bleonf chvfli odieknut" ,rlu'o-".-p""*.gttiit"u-prlvf opak tohor co se c:

nl oóekévalo. v nejhlubSi*-"*vu}t" ia" pfece 
-o 

néco jiného; o zéchran''

v5ech, tedy u"'uiéi"Z *ff" *òí i tófro, kdo 8e mne pió'Anebo tu sna:

6



nejde o spoleénou vèc? Nejsou v5ak rné Spatné vyhlídky éi naopak nadè-
je i jeho épatn$mi vyhlldkami èi nadè;emi? Coú, rné zavÉení nenl úto-
kem proti nému a jeho obelhévéní útoken proti rnné? CoL není niòení
ólovéka v Praze nióenlm véech? CoÍ, thostejnost ke zdej$Ín vécem ói
dokonce iluze o nich nenl pÍípravou pro tutéZ mizérii jinde? Coú ne-
nl jejich mizérie píedpokladem mizérie naSl? VAdy{ tu vùbec nejde
o néjakého òeského "disidenta" jako osobu v tísni, které potfebuje
pomoò /od tísné bych si mohl nejlépe odpomoci sén: tím, 2e, Uycf, pros-
tg píestal bit "disidenlem" /, aLe o -tor. -co jeho nedokonaÌé snaAenl
a o-sud Élkajl a znamenajl, co vypovldají o stavu, osudu a bÍdè svéta,
v óem jsou èi mohl.y by byt dùvodern k zamyé1ení pro. jiné í z hledi.ska
je jich-a tedy naÉeho spoleóného osudur. v èern isgu 1 pro tyr kteil nés
navStèvují, varovénlm, v;izvou, nebezpeéím a pouòením.

lvan Mortin Jirous
Jeetli mi Pén Bùh dé
neposled navézat nit,
nechci nic ztratit,
potichu korélky rozsyPané
nazpdtek na ni soukat.
.Iestli roi Pén Bùh
jeétè jednou
tohleto vSechno dé.

Mé natka byla Svadl-ena
noje sestra tké gobellny
chce to jen znovu navézat
osnovu
pfehodit pies ni rltek
byt pokornf
,,6.8'

A sotva jsern dopsal
sedl na kolo
koÌen ée1
v tnavonodré ko5ili
chlap I kosou.
H1e, jak se pfevléké
smrt kmotÍióka!
A vének od kosy mdchnutf
,/které se nestalo,/
éIeh1 mne pies vlÒka.
5 ,6,1 985

To je ta chvlle,
kdy uÉ méé skoro Prst
na kohoutku.
Na lukéch pLno kohoutkù
a kostivéÌ.
Sedozelené aito'
îo je ta chvlle t
kdy nadéji
sk-oro jsi pustil po vénku.
{ ì :cCveòernlm horkéro tichu
: *:::'-:i i tt' sktf pot skfivdnkù.

TolikrÉt jsem psal
o olàfch
a dneska je Prvné vidfrn kvést
Nepi'estévé5 mé BoZe nùi
laskavé svétem vést

A tuhle cestou do VYdtf
prvné isen vidél kvétY-dubù
Tak laskavè né BoZe ved
dokud se dfvat budu

6.6.95

Nenf pravda, úe je ni smutno,
smutno mi totia nenf.
A nenl pravda, le isen súm,
jsem jenorn osamèlf .
I 3.6. 85

Dvè té14 do sebe propletené
jak houska,
àvé té14 nilostí PosYPanéjak méken,
évé téla z kùZe svleéené
dvojitfn hadern,
fenyklen provonènd
13.6.95

7



TcnC et e d vccet kro
EDA KRrsnovÀ, hnRTA tr,iamovf

/.../
Jan 7a3lc byI, pokud to.nékdo. nevÍr -$evatenécti.rety chlapec, student

-zeleaniónf prùnyslovky v Sumperku. upaiir ;; 
-tt.-,iio"u y praze na Véc-Ìavském ndnéstl.

"Smutnd a óerné podlaha,
nedopalky cigaret,
kde vzala se ve mné ta odvaha
posuzovat tentó svèt...?" divil se jeStè nedcvno.

^. ltg9 rakvf.,.vystavenou v devltiletce ve vftrò"Cl-u:."i portrét a citét:chtéI jsem bft jen malynplanÍnkemv temnotÀcti. Éi:.óÀà"i'Ààilà, iarralenédo éerného zdvojg, -$otfké. se rukama rakve " *i"téóÀl Fde jsou nohy je_jího svna. Stotàí'd,é_ti" zpfvaii eó[-sFÈ" synkul r-*étt" Zatuje: ,,on bylprl1i5 èistf na tenhle svét, -nesndsei Lo*pio*iévl ;-ja-"i-;r;;ia*, i,ejsem ho tak vychovala.,'
Spoluàdci 83í99.Jí s_tétnl vlajku z rakve,a podévajl ji panf za'ícové,Ta ii úpènlivé llbd. Kapela rrrÀje.lymnu. Òeriié-rr"u!Àtr se zromenou svf-el a blld s nyrtovou òelenkou siojf- nad hroben " piàeò", 

"*F;t-;iea"-nee. /,,./
, yqiLel .z prùmyslovklj "Qngicupl .!gr Jener fad tvfm hrobenr co jsenn tiíek1 nedévno v kabineté: pték tr,ia:-én nezévihne oL1oh,r."

tr{atka: chtè1i. ig*g ho..poiéd cpdt do té na5f krabièky, chté1i jsme,aby byl jako ostatnÍ... "- --v ' uv
Bratr Jaroslav: "Nerozunéli jsne-.DUr pochopili jsrne ho aA tehdy, kdyàjsne dostali dopis na rozlouéenou.tt '
lYiryr iak velni véànou rénu vénn tftn zpúsobfta, a1e nezlobte se na nne,xgQp]én to.proto r. z?.by mne mrzel aivot, al_e prave p";ió;-zé ;i iio azpiflié véZfn. Svfm èinem vém ho snad. 1épe zajistírn.'Zré^ cenu Ziuot"

a- vim, L? je.to..l-a ne jvyséÍ. 4I" jé hodné cn"ci-, iproto musÍn hodnèplati t. Po rné.m ii"" gepgdÌéhe jtg. a3]oowslnost j. . NesmÍ te se nikdy smÍii
I nespravedlnostÍ,._at ,-,2_ le jakéko1iv. [joje gnrt vds k tonu zauàzu je.
Nenechte ze nne udélat bldzna. pozdravu jté tctury, ieku a res . . . ,'

/.,./
"NejvÍc mu y?q1Io, i9 uZ to Liden nevadl, Le si uL zvykl-i. On nemohlsnéstr. Í,e tu lidé chodÍ s voigl{ $o hospody a nechévajÍ" si od ,ri"fr pÌa-

!i!, Ze..zase i""9f-deIegace.. H1ésil se _do àonobrany pied pùI rokenr po-
Ì'éd chtél nèco udélat,.a]9 nevédéL co. Palach inu ukézaf càstu, oOjéì.'na
hladovku, a kdyz se vrdtil, uz hoiel, nikdo ho nenohr uhasit.ú

/..,/
Nad postelf je dosud fotografie Jana Palacha a starj óeskoslovenskystdtní znak. Na lèn ig-ZujÍcovou rukou tuZkou.piipstino: "Jane palacht,

nezapomeneme 16.'l . 1969".
/.,./

vybraÌ ok

TEN DRUHÍ

Jan Za1íe jméno, které neméIo nérodu nic ilkat, .F1.9r{ PV19 potlaòo-
vúno. a to dosi rispééné. Jnéno chlapce, kterf se.upélil jako druhy,. UZ
p"otó je tento óin've stÍnu Palachova, ie jeho népodobgur gPa\ovdním,
ifea kierim bylo varovéno, navfc byl.proveden v situaci, kdy denorali-
zace spoleónosti opèt postoupila. AIe mùZe se ó1ovék fídit vZdy takti-
kou, konat jen úòeIné? Toto upéIenl bylo snad èinern piebyteóúrn, kdyZ
se a1e uú. sta1o, nenl moZné ho oponljet. Jan Zatr{c byl na svùj vék ve-
lice vyspèlf , pienf5livlî chlapecr V€ svfch postojích nekornpromisnl , a1e
26dn.! fanatik, Jeho èin nd tutéZ etickou kvalitu jako Pa1achùv. Ti dva

stojl vedle sebe, v snrti sobé rovni'
Jane Zajfci - nezapomeneme !

1OKU. .SI

ilok



KAREL KRYL:

Z MEIIC ?L(z

/DVOJ/hlOTTO

Plísàoué paliòky
ve vó.ze od 5eÍfkù
LouàiÒka stearinu
pod svící bez knotu
Òas tanóí gavottu
pískaje okarinu
k potèée hrobaÉlkù
valících kulióky

PonurÉ kadence
dvouapùlového tance
Komické umírÉní
podobné Zivotu
Òas tanÒÍ gavottu
na Inénén prostlr6ní
Jistota elegance
slepého mlédence

16.-18.1.1979
I.li1. J. P

IIISA LATINA

Po vétru stojí kiíZ
LoCyhy bez semÍnek
a milZe florentinky
Dnes zítra pozÍtií
Jako kdyZ za;iskÉíé
Kiesadlem o kamínek
den svitne do vzpominek
a rénu rozjitíÍ
Jde soumrak neznatelnf
pornalé stmívóní
Pohledy nevzhlédnou
ke svétcúm na orloji
Prach padé z kazatelny
namísto kúzénÍ
Je srdce pod jednou
Aò ruce pod obojí

VOTA

l-eÒ

Dvè u-éi oslovy
na hlavu Sokratovu
Co géZr za mlóení
daií ti samotu
Òas tanòí gavottu
v bléznovském pÍev
e oseÌ bez Éernovu
pronéÉí proslovy

en1

MAI\,11NKY

Spf slunce za mlhou
broZ z bè}avého zlata
nad krychlÍ z betonu
s okénky àeleznlimi
a jedna za druhou
dívenky s batol-at.y
jdou s vlasy spuétènymí
na blrlzy z Kretonu

Je jaro mlhavé
a keÍe kvetou àlutí
houf dívòích mamrnekjak MéiÍ Iviagdalény
a nraky déravé
jsou plné na prasknutí
jak óerstvé zabalen;i
balÍòek pralinek

Jdou dÍvky spanilé
s nepanenskyni. boky
Acir jaro ! Jen púr nu]
svdzanjch vzpomínkami
Jé Zil tak zbésile
ùe nesèítal jsem roky
Ne dÍvky rnaninkami
To búsník zestúrnuÌ !

Z I,:ÉFjO PLf ZIVOIA

KdyZ se z vù1e
Co pak zdróvo
Z inas,y masa
Z basy basa
Z prúva próvo
lìudé

z NEDopArÉ.urrif

Helena zchlastané
lechtala lachtana
a Òtyii. osly zLe
lysé a oslizlé

stane zvù1e
zbude?

l,ionolog bezzubého mohamedarLia

" Tiée Éi5lém
KdyZ ótu I51ém.''
/Ver5 byl zvoràn:
Òte si Korón!,/



i

PAVEL SNUT: DCMÚ A SAMCVAR

ùas
,/Antonínu Brouskovi/

Nebud.e znovu padat se stejnfm de5tèm stejnf sníh
Nevstouplé d.vakrét do luelnoi, hostince
Nepopéli5 si prsty vÍckrét od koblih
Kradànfch za zady z kastrolu mamince
llà-p"oifapaném l-inoleu uZ znovu nevyrazí kvÍtka
Sótu" dokbnòÍé originé1 stane se pouhou kopiÍ
Tak dospélost lyrika navétÍví teprve kdyZ je pozdé
A naétéstí ien zi'ídka
A kromé òasu véechno Pomíií

SLIBUJI
/níúe jmenovanému b;ívaIému tajemnÍku bytového ci"ruàstva
l\{ansarda/

i

Slibuji:
AZ, budu mít otoman
É. vol-tairovskf uéúk
È.eknu si Bohu o romén
Tak jako Jii'í Gruéa

Aù. budu míti dva Plus jedna
A na dveiích visiteòku vlastní
Slibuji:
Skonói mé existence bèdné
A pomér s jistou bésní

TAK NA TVOU ZA.NOST O SOtsÈ
/Pelru Kabeéovi/

Potkévéne se jenon mÍjením:
fV tfuèf isi na obéZnfch cirahéch
Trval na Piesném znéní
svjch staile stejnrt"lt kaleval
A.ré mèníl své PodobY
TaÈ jako de-.útÍ hréÒ v nonetu

Tvé rùàové a noclré období
Tvùj mladéí Paleolit fernetu
J"éil pott"r zastavil se minul a éel- dúl
Í""' aàué setí mé1 isem jaksi po. Zních
óUcn.lrele své xzeny - jako polnosti
A vSude skti zena a Zúdné stÍZnosti
TakZe vZdY zb.fval-o

ill



erny: Zo cnkcrni
tsohumil Hraba] je unélecky dévno naprosto pi'esi'è::-';= ' -=-'- : ri l

nosi 
-na5l soudobé-literatury v generaci dneSnici ;a:=3:--r-' r I :: ; * "

sétníkù. Je zrcadlem, prùseéíkem a kiiZovatkou véei3, !: :: - -1i
;;È;8-;-uméní sbèhlo'zà poslední pùlstoletl. Vyzlcgiìr- ri'::;= =;: "" . "

iaf"tOfro bdsnického kubibmu i naéeho poetisitru; cftj.Ì se c,:;e:- ;:--:: *

li"ii"to*.,expresionismu.ProZi1ochotnésurrea1ismuSaosvc;:.13:
umlfécf.fi "*yui 

jeho velikfch -pÉedchrldcù, od. v1kodlgk" Lau';réa:::---e :

;;;;it;irà irrin;à; Jarryh"o. tJèastnil se'osobné bohémského parox;.s: "'

à;;a;ihó po,raràatrono exlrozionalismu' -Pvr Pf s klidern prii1l-to:e'::':-*
ià"iàA"i programové jryeh-o, -kdyby mu vrlbec kdy zdleZelo na nazvecn'
;;il;-;-i;hó"i;Àr"óu[i hlédí "sm"érern r existeneiona]-ismu' ;iné jev:
priir"ré";kl vztÀrr k literatuÍe absurdna. Piiporníné Jeana Geneta. r::'trz-"

iiar Marcelà prousta i Franze Kafku. Tento piíva1 ochotné vníFanicir
póp"a,f- ieÀo "ii"ó" osobitost p9uq11 g f 9?yi1, .nicméné neoslabi-I. \'iÍ-
iùiàt"16À J.rró-"ivojà a tak rii<a;ic l!o1ébkou jehg umélecké vùIe b3;'1

lyrickÍ taleni uiióiti smyslové ónaai'ené, s*yé1né a zérovei imagina.-
tir;i:t ""i"e. kieré se vylaOfovalg bésnÍ v próze a píirozenim sk-i-c'-
.réro tlhla k .r8zrré rnilostné-idyle. Zivotní zkuSenost mu pomohla k obr-
j.u" "hospodského.kecu", .netu-éeného béjivého Zénru souÒasné lidovtí
érg,lni slàvesnóéii, ae irirotiv bez pÉeàchùdcù iíz v_neiulgtFÍ tlaciic:i-
iiàoreit;-óisé*í"i"í i ve vÒerej5í vjznarnné prg.ze, dopovf5il a.dokutl.-
tlvóvaf nbspolsfy tec f plné ptàtnosii kulturnlho néstroje.veliké
soudobé óesLé p"6ry. Zúròdnil-véechny jeh_o.roqlé rYsY, zvléét poktld
;à;;;ià.iv-ién6-urÉÀt"r* talentrln.hyleiuolického v-iz-iónéÍe a uchvdrce*
rEi:,o ctitéré "r."in8 rnilostného àiv-ota. Unél jej y5ak. povt'éit i lrì;#àr;;t p"o"ii,.d.x iak sTíchu,. ii*?. jésé iglg \"rl_?iyota, lqt irc,-

"i".-ktbrb svou melaicholickou'tciit:.t<óu usvédèuje kiivdy na Zi-vot"
Jíi,' déle neú tfi desetiletí si nezroénénè udrZuje svou Zivou tvérnout
tvófivost, a snad za tuto velikou kvali.tou vdéèf své veliké vérnost,i
sobé. které sahé aà po provokativní skatologj-ckou vérnost sexuéInj.mu
é"friúiòion:."*rr. Ve svén' dosud posledním tvùiÒím období píepodstatrril
i;k pébitelskou ironi.i v ronohotvérnf humorr.a rovnobéZné s humoriE;t.o'il
vvrostl v ném i ronénovf , sméénohrdinskli.epik' souóasnè v sobé uvol-
;{i";i;"iarà-l-plt"oa"f*L'néZnérnu lyrikoli, a lohg je prozatirnnírn vji-
razem kouzelné evokace "ztraceného èasu", vj.ziondiské epikolyri-ka
u"pori"ry, které unese véeqlr1v. symboly. kul.!u zivota, erotu i 1ésky;'
.|;à1; iabót" i. prodechla jià- i foelanèholii marnosti., tÍru zévéreónym
r-róZ"i spésnirn pocitem véàch sensuéIú a rozkoéníkù. A to je proz€i-
ti*-pó"fòà"im"uméleckyrn vltézstvírn navZdy îgdoplteho piiéka. piva jL

if.fiiy"f.t ÀuerOr pijanà pozemského i lunérního, Bohumila Hrabala.
vybral ok

PAN SPlSO\AJit_
NenÍ mnoho píÍkladù, kdy ?V v_Iiteratuie é1a hora k ùiohanedovi rl n€)

nacrpak, kdy Oi-spisouét"t" zùLtat vèren sém 99bé, nepodbízel se òt'ené-
iùm a ti r,o *úuó;8-ùàiri. v nasí povéleèné li"teratuie - 

je takovfrn oig..
àl"UilrÀ-pFitràà"* tvorba Bohumila Hrabala. 0d roku 1 9ó3 ' kgy. mu- v;vé1a

orvnl kníàka Perlióka na dné, isrye poznali Íadg ie49 nezaménitelrÚch
5Èi,'r.ìli!"ir";i;8-;;"ii J;;' 1gé1"o'1 knihu. A óténéiské obliba sté1e
stoupé, po aoúE ;"rar "Ànàà--5óóò0 

vf tiskù by1 umé1y*-:l:op.".:' 
, :{:ité'l

;]iú;;-úr13 svèt; .uió"ú.nlt .z.uú vícekràt publikovanvch pro?' vS 1200ùi
uíii".f"f-t a ty isou.z\lrgeden den rozprodény. Hrabalova tvorba Je z4rrl-
jen iady pu."à";q, jéanim--"--"i.rt.iu à-oiem énadné srozumitelnosti a

jasnosti ietro-àlià."Ano, H"uoÀr ié velice óti-v,i, mé svèZí a hradhi
styl, to véak ;;;;;*;; ú', 4;- lé .ié9"9duchf ' " 

z*?it\?-lu véichni obclivo-
vateré vidÍ "r'^i;";;ó;8'uizainí 

historky-..Autor sj"ce sém iÍké, ùtz pÍ-
ée zdbavnou rit"i"tr*u a Z;-i; toliko zlpisovatel, ale ny ho v t.mto

hódVcíclcv C

rî
a,-t
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MLEfME

Mlèfne. Jenom vètru chvénl
dechnuto vrbém na úées.
Poznóvén pÉes své odmlèenl
le poslednl je veóer dnes,
BuA sbohem. Zem se v listl zicrée!.
Konv.enènl nèelc. Druh vSech strof .
Hrrdtièky, Soumrak. Zakrvécí
jen hvézda, teóka za doslov.
Déé-Ii ni rlsmèv, tieba rnalf ,
ucítÍm zno'ìru, jako v snéch,
ziraostré2, je jZ jsrne df chéva1i
v dnes opuéténfch zahradóch.
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Ale je-li rnoÉno pilt se o to, zdali se Jaspersovi gl1gleaóni tlloso-
fie óodaÉila òi D€ r není moZno vzít v pochybnost jeE6-6Fu166fr6ú-fiÎ6-
fidkbu existelqi. Je moàno iíci , ie se nu podaíiló née6-66îítfr686;---
F;à46;;lE6-:-!iofesorskou profósi, v tak mnohfch píf padech alibi Í,í-
votnl odpovèdnosti, uéinit projevem filosofické existence, které Zije
bez u1 ity v stéIém severéku Zivotnleh nejistot a existenciéfnl refle-
ktovanosti.

Jan Patoèka

Lidské existence, ukazujÍcl se ve svfch zékladnlch struktur'éeh nej-
zietelnèji v neznfch situacích, je uréena jako gllgg\g!ÉyggÍ, u nènà
teprve dósplvd élbvék k sobè. Ztioskotévéni vSaF-fr6dEle-eiiSi,enci pe-
èei absurdnosti, aÌe ólovèk v ném pochopí, ie je svou existencí odkd-
zén na vlru. V5èqhno jsoucno, pochopené lidskfrn védénÍm, ztvérnéné
unoènfm à-frltuteóóované ve v1àstnÍ existenci è1ovéka, ie Éflfgg trans-
cendenee. kterou nelze vzít" nezévazné na vèdornl, a1e kteié-ótvÍré svù j
smysl vÍÉe, ien nasadÍ-1i ó1ovèk vlastnÍ existenci.

Ludwig Landgrebe
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ARTUR ZIVODSKÍ: F}ìANTISTK LADISLAV ÒELAKOVSKÍ

Dllo Òelakovského - hodnotíne-1i je kritérien, jak pÍipravovalo re-
alistické zobrazení typickfch jevù za typickich okolnostÍ - 9t9jí na
piedélu cest, Dozadu, do rninulosti hledí ony urnélg"|é tyary.Cel'akov-
ltgÀo. které nezobraiovaly éeskou skuteónost qvé d9by, kt_eré k nén
é-óUaiu"hoCnou éíi'f a pohbtovostÍ pfené5e1y dÍÌa-cizích slovesností I

àozadu, do minulosti ukazujl ony umèIeeké tvary Celakovskéhor jeZ nes
sou na sobé odlesk i ve sué dobé jià nepokrokové ideologie rqéSÌanstva
nrvnlch desetiletí 19. stoletÍ. Je v5ak v dÍle Ùelakovského velklÍ èin
ilft"-i"fifé".tifto sbèratelstvl, jeho Ohlasù a velki óin ieho satiry 1i-
ierérnl i jeho nédhernfch realistickfch obrazù òeské skuteénosti ty
jsou obsahòvé i formélné progresivnl, a proto si vyZadují nejenom na-

5i ocenèní a úctu, nfbrZ i bedlivou pozornost'

vybral ok


