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nícn zirojù teàef.tai:
9ur zóbran ;ako nej-
jecnoCuisí orGanisrus
z enîrgetich,v vi'Cl,t-
n1Ích nol eì.:u1 bÍlkcvin
ve svéri r:riicì:vn,irr ài-
vctnÍn nl.ost.ileclÍ nebojako 5elma z 2tvoÒichú
dàun4;1e. FozclÍÌ je
pouze v torn, ie potie-
by èl.ovéka jsor, ve
vzrùstajícÍ mÍÉe po-
tÉebami druhcltn;lmi,
teCy pro samotné àitÍ
nikoli nezbytnyrni,
nfbrZ urèovanymi iia-
skou kulturou a civi-'Iizací.
- AkcelerujícÍ vyvoj
lid-"kého rodu -ee zÉej-
mè ocitl v dùleàitérn-

gruUF
KULTURAI í POLITICK

Od dóvnfch dob si'a:Ii oÌ,::lI:"Í: l,y3."i vla,stnÍm zú;r::en a poti.et,u_ni, véÍmati Ì"gl?r.ivich -zlvych orsani";;ù ;-;;;T;;.ú ,. poznúvari.cÍriti piitorn. jistè nÉco jin.:t-ro 
";;-;; pir pozorovónÍ expondtú v nu_zeélnÍch sbÍrkúch. Na roràíl- "q l;:, 

'f 
ukrope";,i"i-"Iir.ou cronou civi_ì-i'zace, rnohli snúze pochonit. zúì.:ru:nost.ira-z,eb pouta;ícÍch cely je_jich ernPiricky 

"YSt ào.jórinctro ni,,z.usite-:-neiro spo.re'1, do 3ak.-inosiili,lilfi"; irl::i;:" oni sanr pi.;ó;Í;;ii cir.ouho iioiàju,..n jé,., svyn

. SkuteònÒ, v.z.llk- a. vyvo; zivotri,r ai dosud nón zastiiovun hl-uboki.-nta jemnem, probÍhar beàpoòh;;uy u ír.,telral:cÍcrr o"ri ;j;;,v;I".i;;;;*ipi9?tiedÍ, T?ri ij.voten a ne-stiljni i.odnÍnkt:ni i""-jetro eyistc_ncimezr- roznani tyni r sobi nevzéi9n ie vz,:ar" jiói"i'tò"f;,,o.i nové kvarti-ty-, jíZ se àiíot'kCesi u nt ubiné:h òasu stal .I'lesr'rÍrné bohatstvÍ foren Zivota je herrnonickym r. vzéjennè proSroje-n;im svste:neilì. skuteóností pro ngl Ite"iire 
"o*oríu 

j*;; Sako fakticÈyunikrítnÍ, Je'dédictvÍn ne;àn :ra5ín neòo je oarem óasu, tak nesmÍr,_trého riseku ùa99 , i, z lioireno hlEciska témÒi dokonalé vàònosti.TisÍceI:rdt. nilionkrdt -se inuseto osvéCÒit to, co pÉeèkaLo r,,eSkeroun-epiÍzen podní;;k ;- 
"vr.làtgi" ve ztóuÈ[àcrr spoòíva jÍcÍch v drtivéntlaku vyvoje.

V;ivoi e rovèka byvri nazj'vén velIroì-ep;rm e]:perimenten pl,Írody. Vódo-*é.;edndnÍr u],ìotli liceír, se staro irastrojen n:ènÍcÍn svét. clovèkovLd<i1. neb;ÍvaÌg."il=u, ale'.rotiva"; i;À; jednúnf se zúsacnè nel_isiod piÍòin urÒujÍcÍch'chovénÍ niàr.Ícfr jiuócichrl, r"r,ut u prospech je-dince r /Minochóg.r, cjos'r.ale-l.r ,u-ir.u; i-póriii.iJ"s's réra do r.ozpo_ru s tcut.o iogikou, jeà mé iovuhu piÍrc,jníiro-;ó[;;[ ] neuspèJe,,iLidé téZÍ z piíroo-
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_ V_dobé, kdy. irrantiSek Stérek, 9.bét?yÍ. ééfredaktor Vokna, sedí ve vy-
éet.úovací I'azbé s néklad tFinúetého Òísla óasopisu byl zabaven, vracim
se k óís1u 12.

lliusím fíci, ie prévé Vokno je mi stúle mi1ej5Í, nehledand,
forma ò1únkú, prostri úprava, technika cyklostylu, to vée se
nezvyklé rezonanci.

neuòesanú
podí1.í na

Vokno budí dojenr skuteóného zé,ptsnÍku, kde se lidé vyslovují a kde
piedevéím z6Teií na upÍímnosti a autentiónosti sdé}enÍ. Projevuje se
to hiavne v prvriím ocldí1u Ak+-ual-itr ale i v dvou reportdàích P. iilun-
fiel-da Dal-{Í pbkus o Lennona /8.12.1985/ a Pokus o Plastic Peop1e "Li-ve" o znémém Úi'eCnírn zruSenÍ. vystoupení FP'IJ na zaóótku roku 1987. Po-
zndmka o hudbé Egona Ì3ondyho zaujrne postiehy o viíàné hudbè, v této kul-
turnÍ oblasti ne zcela obvyklyni. BúsnÍk rezolutné tvrdí: ;'Souòasnó
hudba je núrn zvukovè daleko frliZÉí neù hudba XIX. stol-etí a kaàdého
oslovÍ nèco z ní. Je jq" pohodlné lenivost a nelogickt' piedsudek, které
vés vedot-t k tomu, 'ze jj. neposlouchéte, úe se o ni vúbèc nezajÍnéte, ie
to ostuda, úa to musím znovu psút na konci stol-etÍ,._jehoZ uméní je je-
ho jedinou pozitivnÍ legi-timaòí pieo dè jinami, nebói-ve véect-r osiatàích
ohledech je, jak znémo, bilance tohoto stoleti negafivnÍ pres óetné vy-
moZenosti teehniky a vèdy. V nasÍ zemi véru není Zivot v umènÍ repre-
zentovén Svazem spigovatelù, vy.tvarníkú atd. ReprezentujÍ ho ti, ktef,l
t.voií za nepi'edstavitelni tófk:;95 podrcínek v praktj.ckérn undergroundu.
li, kteií toto úsi1í nesledujÍ a nepodporují, piichrizejÍ o straSné mno-j-o: Zijí a bud,ou iíL s pocitem ,'"e i:íií a Zifi v marnó dobè marn.v 2í-'.-ct. A pÉiton staÒí jen trcchu se namúhet a rozhl-ídnout se okolo a u-'.,iiÍne, úe àijeme v dobé plné tvùróího nrrpétí, tvúrÒí ener5ie, tvorby
:::v'Ích odvéZnych hodnot, v dobé plné tvúróího docroCruàství. byt pfi--rtr, bit spolu, je zó.zraónx' 1ék protj- marnosti. Ì,lesÒetné ninoho Eenera-:- ''.ii àj.lo v situaci, kdy spoleòenské podnínky b"vly tak ztuhlé , úe ne-
::lpouStè1y Zddnou pol-i.tickou aktivj-tu a ani poxnyé1ení na zrnénu. À-,--:'rck3r zùstdvalc prévè uméní jako oblast plného àivota. Pochopitel-né
:.:r::li uméní oficiúlnÍ. Ale tak to prévé nó Dit. A tèm, kterí z lenos-
-. - se neúóastnl tohoto plného Zivota, ele rna jí za poho.llné j5í pseudo-
:--cscfoveit u oiva o marncsti a svén neétéstí, nohu iíct jen to, xze

,- =:Í bez nicìr nechcípne , ale oni chcípnolr, "
- cldí1u li teratury s j zaslouZÍ pozornost i,iú vl-ast iriny Ratui;inské,

:;s::: césníÉk.v. v Snvétskén svazu v osmdesatyct: letech véznéné a nyní
. - - -:1 na ZóraCé , Stud j-e Jii'ího Kra tochvíIa Òeskó li leratura teA Jiú'-''-'. v ;.tostu a je d.1e mého nézoru svrcho.rané zajirnavyin a kvalitnÍro
-.::':--:.:.:ìF- dané téna. llajdeme zde jisté i spoi'né rrebo zjednoduèené sou-
-" :'-::i.. , vze se "celych 1i ]et neob jevila jedinú opravdu novú spiso-
:-,:ls.:. oscbnost, kterú by jako v 60. letech napi. Skvorecky, Vacu-

---.:. ',..i.undera, Linhartové, VyskoòiI, Lustig - mé1a své dychtivé a nad-
::-: .:'-z\tvce, vÍta jícÍ laZdou knihu jako udólost",/. Zaiítnavé je Kra-

-.- -:.'. --:','o poukézéní na uròity pardon, kteií dúva jí ineditní autoii
"- - ^r 'q- kteiÍ se z pragnatismu piizpúsobi-1i norrnalizaònÍm néro-- - -: - ': -=-L\-,tjiit'.,'::r'i neni to poprvé, 'ze ÒeStí spisovatelé nLóí k likvj.dovónÍ

-: : . 'i''.''., a k zatfkénl 
.èeskjch spisovatelù, a není to poprvé, ùe_- _{_ r qr r/::r- ::::irézí hlubokou, dezintegrujÍcí krizi a óeótí spisovatelé k to-

-.- '.' : jí oelanky. " Kratochví1 nenÍ plakótovÍ r není barvoti-"kovú,-_ru! u

, i:::: zóvèru razí své urné1ecké kredo. "stranou literatury zinstj-tu-
,-::r',-=né a zmenipulované i }iteratury, které ien sama v sobè hledÉ
: -::z','::inénÍ ,/sebe jisté svym piesahovaním/, a samozie jmé i lj.tera-

-:'- 1î1,,iìn.. Drasaty kSef tr1" se vZdy ob jevovali. autoi'i opravdu svo-Ì

- : '':::aniculcvatelní, kteií neméIi spoleÓné téna ani spoleÒnou
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literérnÍ techniku, tutéa yíru, program ani vyznúnÍ, autoii nesdruZu-
jlcí se pod vùbec Zédnltrni prapory, mluv j.li vZdy jen sami ze sebe a jen
ze svého úraciku a povi:Éení, o€obraceli se k núr'odu, ele ani k Zd.dné
socié1ní nebo jinak deterninované skupiné, ale zase jen k jedinci,
k svobodné liasté individualité a vnitiní opravdovost - upi'Ímnost byla
jejich verifikaeí pravdy v Iiteratuie, pravdy, jeZ ma tu raoc, ùe pro-
sakuje odtud z líteratury jako otevíeného systému do celého pro-
storu àivota, "

V oCdÍIu Vytvarné umèní stojí rozhodné z'à pozornost Ariadnina nit
lfatéje KrÒmy, vè,nované modernímu uméní na Slovensku. Autor sleduje
chronoloSicky vyvoj, mj, pí5e, Le po roce 1948 by se dali rnalíii "tvo-
iícl tvrdoéíjnè po svém" spoóÍtat na prstech jedne ruky, ostatní byli
"dobriÍmi poótéii". Jsou zde podény nékteré vt'stiZné charakteristiky,
autor odhaluje l-edví J. Fil-a, V. rtompénka, A. Brunovského, ale nachézÍ
i slova uznúní pro R. KrivoSe, J. eunderlíka, \'1. iìoÓkaye a daléích.
Text pÉednéSky Pocta Andy l,Tarhol-ovi od Ivana À{. Jirouse pÉinú5í cenné
informace o tomto slavném unèlci o které::n se nyní opèt hovofÍ v sou-
vislosti s rnoZností vènovéní nékterych jeho dèI Slovensku, kde se
','Jarhol-ovi rodiòe narodilí .

Ekologické rubrika s vfstiZnjn nézvem ir{ùj kraj, stejné jako tvùj
kraj, jàe do prdel-e pÉinéSf Éeò indiénskeho ndóelníka-Seattla, kterou
proiési jako 'oapovéA'prezrdentu tr'ranklinu Pearceovi. Kdysi i:ép !lyéeftuto Èeè na H1a!u Ameriky a lj-toval jsem, úe ii nemàrn písemnè k dispo-
ztc!, nyní patÉí díky Voí<nu za to,.-úé ji'uveúè,j"ilg, le9.ot, .J?k :g tu
pí Se j tàto !1ona zaii "silou bezrnéla prorockou" . NéÒe1r:ík iekl : "i'lo je
il-ou" jsou jako hvèzdy - nj-kdy nezapadloLl." A mél pravdu - sugestivnÍ
Íeò Seàtttova je diikazen, úe ó}ovék mùZe svym srdcem.a _eitem vyhnét-
nout to, co tepive za víee neZ století zaóne byt giliiímúno. I'C.o je
ó1ovék bez ostatních tvorù? Kdyby nebylo véech zvíiat, Òl-ovèk by zahy-
nu1 na velkou samotu du5e. ProtoZe co se stane zvíÉatùm, brzo se stane
i lidern. Véechny véci spolu souvisí. wtusíte nauÒit své déti t ze pùda
pod jejich nohama je popel naÈich dédù. Aby si véàily svého kraje, iek-
néte ji*,2e zemé opl$vú Zivotem naéieh pokrevních bratiÍ. Nauóte své
dèti to, co my jsme uÒr1i nase: zemé je naée natka. A iaky osud potka
zemi, to se stane i jejím -eynúm. KdyZ l:-dé plivnou na zemi, plivají sa-
ni- na sebe. Tolik víne zerné nepatiÍ ó]ovéku, ólovèk patiÍ zemi. To
víne. V5echny vóci jsou spojeny jako krev, iei vé,i,e jeànu rodinu. Òlo-
vék neutkal osnovu Zivota, je jen jeho vlékénkem. A co uÒi-nÍ osnovè Z:.-
vota, òiní séirn sobé. " "I bílÍ lidé poni-nou, noànti diíve ne/z ostatní
kneny, Pokraóujte ve zneóiéiovéní svého loàe a jedné nocj. se zadusíte
ve vLastních v;ikalech. " lndiénovo "mi-lu ji. svo* ze:l tak jako roVoroZ€ll=
niluje tep rnatòina srdce " a "moZné , úe jsme pÉece jen bratÉi. , uvidÍne "
vze5lo ze srdce a nese -se k srdci. 0 co pievylovaL tent.o "divoch" sv.
"civil-izované" protè jSky !

V óésti Souóainé picuày nnyélení stoj í za píeótení rozhcvor 5rí11,
Prabhupédy z hnutí HareKriény s karCinélen Jeanem Danié1ou, vènovatr;í'
oroblenatj-ce zabíjení zvíiat.

Scénka Pupék v émigraci z roku 1 968 od Simta a Grossrnana ném pir:c-
mínó , úe jejich hunor byl v oné dobé nejen ostie politicky vyhrocer.',
ate irét i -nàteàitou brilanci, zvlú5i v porovtréní s nékter;í'ni drreén:--
kieÒovitfmi vfkony lvI. Simfa a J' Krampola.

Reakcí- na pèl-covy Dèti réje se z-qbivé òlúnek Qp9" tfí doktorù o

a Krésu, Ivanem Svi.tdkem paf speciólnè Di do hajzlu, ty sajrajte I ,

Jirous,/podepsén Magor,/ denuncuje exilového odpùrce undergroundu.
cenu je rozsuzovat, oba nají své hledisko. Bondyho K alternetj.vní:';
kalendéii ie yÍrazem chvélyhodné -qnahy o evidenci knih, òasopisù e:::. ,

které jsou V Òeskosl-ovensku vzúcné a pfiton nane jvyé potiebné. È:3.-i-.'--
je .se zde aut.orovo nekritické stranéní undergroun$u a zjevné-neciì;--
v,lói Charté 77 , ,/"Nebot kultura Eclice Petlicé a Sixty-Eight irubl: s':::
není o moc rnéné kulturnl mrtvolou nei ie kultura establishren'uj' "
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V úr.yvku Délkového vyslechu Havel plée o tom, jak vznikala 0harta 77,
o svém pÍedélovém setkénÍ s Jvanem Jirousem a o kampani na po$poru
Plastikù, Ivan Jirous v Pravdivém pÍíbèhu Pl-tistic People popisuje po-
Crobné a nesrnlouvavé mocenské zékroky proti lidern z okruhu undergroun-
du a jejich chovéní pfi vysleéÍch, piiÒenà ne5etiÍ nj.koho, ani sebe.'/ J.iterérnín pííspèvkù mne tentokrét zaujaly búsné Jiiího Kubény a
Josefa Kostohryza, Deníky a dopisy Jarosl-ava Svestky, samorostlého dfe-
vorubce, èlovèka posedlého pÍemfSlet, hlasitè uvaZovat.

svÉoncrvf ao

Nové Svèdectví ni - musÍm piiznat - mnoho nedalo. Na nové a zajÍrnavé
inf ormace je neobyóe jné chudé a co se tlikú poli!ickych komenttíiù, je-
jich tendeÀce i slovník je dostj- stereotypní, ai uù, v podéní Pavla Ty-
grida ój- AgneSi Kalinové a Lídy Rakuéanové ze Svobodné Evropy. Zde se
vymykú moZÀó trochu senzaònÍ NanebevstoupenÍ Nicolaie. Ceauéesca o sj.-
tuaói v Rumunsku a originélnÍ Zépisky z fronty, v tomto piípadé polské
fronty na praòky atd., z daléích òlénkù pak T. G. Ashe Havel se kdesi
skrfvé, aneb syrnpozium s otevÍenjm koncen a zajínavé studie Hannah
Arendtové Préce, dílo, akce.

V bloku literétury jsou KabeSovy lakonické Listopadky /cituji na
ukézku: 0òi pravdy, oói IZi: taB vfnaluvné, Ze pol-ykajf celou Luai/,
ukézka z pííkladnè oproéténé prózy Vlastimila TieéÀdka To nejdùleZi-
téj5í o panu Nloritzovi,_dú}e èést Soukromé vzpoury Pavla Landovského,
Toznovoru s Kar1em HvíZda1ou, psaného Siavnaté, i kdyi, moàné troÉku
egocentricky, Pozoruhodné je Léi, ?amy é1enÍ Vladirníra tse5ky o denících
JiÍího Ortena, vénované osamostatnovúnÍ se textu a àivotu skrze lite-
raturu. Zato Chvatíkùv Karel Òapek jako teoretik kultury byl jià v né-
kterfch vécech pi'ekonan /napi. puUtitovéna byla staI rrbò hejèem konu-
nistou? v naéí vlasti , pÉipravu;e se vydani Hovor'ù s TGÌ,{r/, to v5ak ne-
ní vina pisatele, horÉí je, úe Òlúnek je ponèkud mólo sousti'eCènj a
piÍJ- i 5 zaplavenf ci téty .

KniZnÍ recenze i tentokrét jsou fundované a infornativní. ObzvlaJté
ta o Kalistovè poslední sbírce Velj-kÉi noc, Pomocné Skole v r:ixley
Ivana tslatného, o Sidonovych Dvou povÍckdcn o ,.itopencích, ale i o Opaku
zrcailla, sbòrníku praZské surrealislic.t é skupiny r I Havlovè Aéanaci,
kterttu tdartin llybler hodnotí velni stiízli-vè, s ji-st;'uri vyhradami.

Ve studii Ùeskoslovensko o sedndesét fet poztlèji se tenlokrút píée
o stavu kultury je zde patrno úsilí o ob;ektivitu, ale nechybí ti;
nepiesnosti /napÈ. Lvrzení o tom, í,e ií]a I. Skaly a J. rilaie vyché-
ze7í ve vysokf ch núkladech, kdeZto ilrerbal- a ','ierich v n€dostateÒnén
nnòr:ství, oravda je takové , úe druzí dva jsou tiStèni v nnoìlem vèt5ích
núkladech neZ první dva, nic;rénè pQnér zú1nu ótendiú je jeStè vyraznèj-
él/ , vécné chyby /i, Zapletal , K. Òe;ka, ì',l. iiata i/ ; .2a;ínav ó jéí_ a boha-
tó na konkrétní óÍsla a fakta je PostavenÍ katolj.ckych a nekatol-j.ckych
véilcích. Co si o..tonn vúen myslíte je zpréva o ne'/,avrslén prùzkunu ve-
iejného nínéní v Òeskosfovensku. Zékl-aclní poloZenri otúzka podle nne
byÍa, zda pi'estavba, tak jak je nynÍ vlédnougími- orgúny formulovana,..mé
naOU;l na úspéch. 31'U' odpovédélo zcela negativnè, v ton smyslur.Ze v5e-
ehna dosud navrZené opatiení nenohou nic z1ep5it, ani ihned, ani v do;
nledné budoucnosti, +bÈ vyjrld-Filo skepsi, nikoli vSak úplnou negaci,
e 2e j,le o spravnou a nadéjnou cestu se doinnlvd neceliich 10h. Zajímavé
také je, i,e 9)% d.otazanf ch nepiipouÉtí , Le by do konce století mohla
b;Ít v Evropè vélka , Z ptúzkumu léi, vyplyvé , i" naprosté vétéi'na lidl
:!né ponétl o cí1ech chartistù a nezné jejic! pi'edstuY1t91",. zde.véak
.:"Jr8 sehrély svou roli poslední mésíce a díky humpolúckirn \99skr1m
:eZínu je ane! si.tuace ii.;é zajínal-o by mne, o kolik se zvySil poòet
:ilÍ znalících jnéno Véclav Havel.
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Tribuna SvéCectví piiné5Í dopis_Ivana KubíÒka, ktery je sice docela
pékné napsanj, ale rozhodné nesplnuje tor co by mèÌo bit obsahem této
rubriky, totiú nézory ètenéiù na óasopis. A Svèdectvl bylo pi'ece nejvf-
znamnéjéím exilovlÍrn Òasopisern tato povést vSak zavazuJ€...

FILTí A DOBA VB9

R.ozhovor s Vladimírem Mertou je z tèch, které bychoin nernéli pÍehléd-
nout. Tento ékolenlm architekt a filmovf reZisér, ale piedevSÍm vynika-
jÍcf hudebník, tu znovu potvrzuje, le ieé nnù{e qit opravdu zdrojern ko-
àunikace, rozvaiovéní. Merta je z téch, kteÉí núm rnají co Éíci a aòkoli
byl a stéle je or,^nezovén, vydobyl si svùj prostor - 9gz nedrlstojnfch kora-
promisù a lióitacl. Toto i'íké o filmu: "Obecné PV.film mé1 mít obrovskou
Sanci nénit pod.véd.omè postoje lidf k sobé nebo i k stétním institucÍm.
Mé1 by lidi óvlivnit, jestli na sebe budou.stiíIet., nebo jestli budou
stííl'àt do vzduchu, kOyZ je piinutí bit nèkde v zékopeeh. Ale specificky
òeskf filrn nemùZe lidi véAné ovlivnit. Autoíi, _kdy-Z se.rnartfllem propra-
cujl'aZ k realizaei, dají vzniknout konfabulaclm,. které nemajf s.pravdou
co déIat. Òeskf fi1ú 1iài uréitfm zpùsobem pobaví na inteligentnèj5Í ne-
bo pÍízemné.iÉÍ- úrovni. A1e zcela pozbyl to, co mà tieba polskf nebo ma-
àarèti filnl NespoluvytvéiÍ nérodnl charakter, pg\gq si neiekneme, ie
néé charakter je'bahnó a nulovost charakteru.i' Pi'ílié vysoko kladené né-
roky na film? Myslln , úe film jako unéleckf v1írazovf prostiedek_ na to
*g." v.prà"i-uonízàr j"r. zÉídkaÉdy se vùbec- rolurr,g boà vlastnÍ 1atku...

SCÉNA B/89

V òlénku Zbyteóné pÉivírané okno se Milan Tesaí zamyé!i lad_pIgblema-
tikou zastoupéní rocÍcové a folkové hudby v nnasovfch médiích-' I .kdyZ se
i-" iA kónzervativní televj-zi blfské na-Iepéí óasy, poiéd platí, ùe
iit.leviznÍ dramaturgie se svou cestou nejrnen5ího odporu stala pochopem
nasového vkusu, jenE sama vytvoÌ'ila a !i!à"Í je d19u di.ktovén televizní
oUòi, tvoienou'pFevàZné stÍéaní a staréí generaci]l .. A tak "hrstka pro
obraàovku vyvolànych zpèvékù a zpèvaéek" vóetné téch patiÍcÍch k sti'ed-

"i-Àé"."aci"a vyznaòuiících se "j"9Ìî9t starostÍ nezesté:rnout" vytvéíÍ
raré5ny obraz "à8i t "àební 

scényl "Dé!9. ie zauréàovàna masovost s nené-
roònosil podle hesla r radé ji se nezavdééi t tém., f tgi'i televizi ste jnè
nesledují. neZli si rozkmoi-Éit stélého zékaznÍkar." ftlimochodem; ta ma-
;;;;;t-à-i,"y1n"oenóst je téma pro samostatnou studii, s rozliéenÍm spe-
cifik domécích a situací na Zépadé.

MLADÍ SVÈT 1 B

Bartùékové a Chuchmovè reportdZi se podaiilo vcelku se zclarem v,lrsti-
hnout Rockfest '89" Zvlééi dob.f"e Chuchma popsal vystoupení Vladimíra
Kokolii a E, trochu více pozornosti rnél snad vènovat polské skupiné
Izrael. Tato kapela, JeZ se na praZském koncertu piihlúsila k Janu l)a-
lachovi, dé1é strhujlcl nuziku, takovou, na kterou se nezapomÍné,

V ó1énku najdeme i. tyto dvè pravdivé vèty: "Rockfest neodréàÍ 'svèto-
vou situacit, a1e sit,uaci ryze òeskosl-ovenskou. V nÍ mr5 vyhranÈni ob-
Òanskf , ideoú1Í, polit.ickli pbstoj stéle svou vúhu." A to je snad svyrn
znùsobern 5teIst í, nebcl ne?

1+



TRIBUNA 1 4

Z óIdnku Vúc1ava_ Hory Spojenectví nejen ideové je cÍtit bytostnlî
dogmatismus, ale hlavné - naprosté bezzubost. Zoufal.1í nedostatek àr-
guúentù ústÍ.do takové stupiàity textu, úe je to napbl lc-sÀicrrul nàprlr
ovsem k pléèi. Hora véónè orní}ó ideodiverzni stanj.ce, burZoaznl'sdéio-
vacl prostiedky, zpravodajské sluaby a podobné vykopévky z arzenàIu
stalinismu, vyjmenovava chartisty /èasto s chybani v jnénech/, nakla-
datelstvf apod. a z nepochopitelnych dùvodù uvédl pied kaadfn-jménen
emigrant, snad abychom se otÉésli g tÈikrét si odp1ivli. Nékdy vzniké
opràvdu Éouzlo nebhténého. JiÈina Siktové prf "odvéànè tvrdÍ ," ie pro-
stÍedk.y se pouAívají jen na vytvoienl trukopisù, kníZek, uméiecké tvor-
bXt". Zapornnèla ien skromné dodat, úe gamèFenfch proti naéí vlasti a vy-
dévanfch v zahraniòí nebo ilegéInè v Òeskoslovensku. " To jisté dod.at
nezapomnéla, jde jen o to, eo je zaméÍeno proti naéí vl-asii a co proti
zprofanovanému reZimu, to samoziejné není totoàné, jde o subjektivní
nézor, kterf Hora prùhledné vydévé za objektivní. Tento pén je opravdu
tak naivnf, úe oòekdvd, úe mu na takovouto véjiòku ó1ovèk s normàInftc
IQ skoòl? Da15í netodou jsou dezinformace, je tu napi. zmlnéno, 2e Ha-
ve1 dostal od svého nakladatele v NSIì poòítaè, neplSe se zde a1e, ie
mu bVJ na5imi orgény zabaven. Logické myélení vrcholÍ v zévéru òiénku.
"VZdyt kde by byla tchartat a její odnoZe bez toho, kdyby za nÍ nesté-
1a Svobodnd Evropa, Hlas Aneriky a daléÍ buràoazní sdélovacf prosti'ed-
ky? Kdo by u ní ve svété Òi u nés vèdél?" "Kdo by ve svété znal V, Ha-
vla, kdyby mu burZoazní sdè1ovací prostiedky nedéì-aly takovou reklamu
a kdyby jeho hry nebyly úóe1ové zaiazovény do repertbéru scén ve Vídni,
PailZi éi New Yorku? Zùstal by neznénfm." Chytré, ba geniélní otézky
a logické odpovéà. Mém jen jeànu otdzi<u - doée1a-hl-oupou. Kdo by znàl
napi. Jana FojtÍka, kdyby o nèm nereferovaly sdèlovací prostÉedky?
V ziívéru Hora pouZívé straSéku z padesétfch 1et, rneziniiroCní inperi-
alismus chce uskuteénit u nés socié1ní revan5.
.- KdyZ tak ótu péné Horovu spisbu na objednévku, pient'éIín, zda je ten
Svejk blbec anebo jenon blbce délé? NejspÍé obojÍ. Ze se takovt'to ólé-
nek objevÍ v prestifnÍn stranickém tfdeníku svédóÍ o mnohém. Také o
prdvnÍm védomí, stavu, kt,ert' umoZúuje tisknout dotace jednotliv"úrn Òle-
nùm nezívisljch inicistiv. Svou néroònou a zúsluZnou préci by rnélj. ti-
to lidé ziejmé dé1at bez sebemenéÍch prostiedkù, kdeàto pan Hora za
svùj pamflet by mél- brét poÍédny honoréÍ. Pod1e jeho logiky by vSak
bylo tieba napsat v jake vféi. Jsou to ubohé útoky na neinfornovanost
a nízké pudy òtenéi-qtva. Ale také

DRAlviATrCi<É Ur,lÉllf Bg/1

Na pielornu Sedesétjch a sedmd.esótjch f et zanikl jlrko jeden z_ mnohlÍch
i óasopis Di.vadlo. Po sedmnécti letech piié1a prvnÍ splétka_vel-kého
dlr-rhu:-vyéel prvnÍ svazek iady vénované divadlu, filmu a televizi.
Avéak -"ahotni' obsah svazku mnè nenadchl, spÍé mle zau jala cena 23 Kós,
V dal5ích ólllech véak vzrostl rozsah svazku, a1e hLavné se zkvalitnil-a
jeho nép1i, Ve ólyiech óísleeh z roku 1988 !.V]9- mnoho za_jÍmavého, upo-
Zornil bych aspoi'' na studii Umberta Eca Sémiotika divadelního piedsta-
vení, odiovèdi na 39 otózek v podéní lvana Vyskoòila a VLastimila i:rod-
skéhó, O Tagance, àobé a sobé hereèky A11y Déuidovové a text divadelní
hry Alexandra Volodina Jei'l5ova natka

Znatelnli posun k otev-Éenosti znamené prévé první leto5ní èísIo Dréma-
tického uméní. Tikd se to Poznómek k souvislosten /televi zním/ Jana
Svaóiny, Od ZaUÍóh horizontù k hledénl di.agnózy Milana Hanuée, jakoZ
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i niniankety na téna lvly a svét /Jana Pilélova: "/,..,/ nr:5e dramatické
unéní ve svètè nereprezentuje jen to, co jsme zmocnili r( reprezentacil
,svét' zau jali i 1idé, je jichZ jména jsou u nés uà dvacet l-et tabu a
jejichZ tvorbu neznÉme. Dokud si neujasnír:ne, patií-1i k naSemu drarna-
tickénu uménl v5echno, co v ném vzniké, nebo snad opravdu jen to, co
z tèch òi onéch drlvodù uznéme za hodné piísluénosti, budou úvahy o rrr.o--.
vjeh proudecht - u nés i ve svètè - k niòemul ,novét se dó piece roz-
poznat jen na kompletnírn pozadí ,starého'/\ Vrchol-en svazku jsou ne-
spornè eseje iilatiji Beókovióe, pÈedsedy svazu srbskfch spisovatelrS,
0 boji nérodù, 0 svobodè, 0 zneuZití demokracie ,/l\{alé ukézka: "Objevil
se nóvf okiídleny v{raz.''Znl: zneuZití demokracie. PÍizném s€r Ze rni
zarnotai hlavu. Af jèem se sebevlc snaZil, nedokézaI jsem tomu priiít na
k]oub. Jak se dé dènokracie zneuùít? Kdyà nèkdo zabije òlovéka, není to
zneuZití demokracie, ale trestnf òin. KdyZ krade jakbysmet. /.../
Pravé demokracie se-nedé zneuZÍvat. Zneuiít se dó jen faleén$ch, clzích,
darovan;ich pseudodernokracií. Demokracie, proti nírz se lze prohreSit
nenl demokracie. NèkteÍí povaZujÍ denokracii za povel ,volnot mezi dvé-
ma jinfmi povely . /.../ Kromé zdkonù denokracie Zédne l1*é. stréàce ne-
potiebu je. / . . ,-/ O zneuZití dernokracie hovoií ne jòasté ji !1, .Ftgi'í _byji ne jràAeji zneuàiIi sami. Ti, .kteií_nechdpou a neuznévaií.iiné .né,zo-iy, ji.y vkus, jiné nélady a zéjmy .nei, své vlastnf . Zneuàttí moci by
cht,C:-i nahradit zneuZitím denokracie. Demokracie, svobody a spravedl-
nosti nenùZe bft nikdy mae."/1 0 Eudoucnosti. I v tradiònfch 39 oLàz-
kéch, tentokrét poloàen)Ích Petru Cepkovi a Petru NúroZnénu, s-e píes-
véCÒujeme, ùe dotazovanÍ umélci dovedou pienj5let a nejsou tak prosto-
dué1, 

- jak-by se mohlo zdét, kCyà se dlvérne na nékteré v;itvory, v nichZ
úóinkujl ,/koneóné podobné otózka také padla/. V neposlednÍ iadé stojí
za pozornost Dopis z Varéavy Ireny Boltuòové, kterf je hloubkovou ana-
lyzou souòasné polské dramatiky a nèkterfch'jejich tvùrcù. Snaàí se zod-
povédèt otézku proò - vàdyi panuje v tanéjSín divadelním svété velké
svoboda /]rrca}í se béZné hry emigrantù vnèj5ích i vnitiních/ je zéjem
obecenstva pornérné malf a vètSina her a inscenael neuspokojivé. A zapad-
nout by nenèIa ani korespondence mezi JiÍfrn Suchfn a Jiiím Vogkovcem,
zv1é5té dopisy druhého z- nich jsou skuteónou pochoutkou pro Siavnatoú
èeétinu a nezcizené vèdoroí.

ok

ROZH ODN OU INY t,

) ^ Arrhno ^tiskLc F.u,jé prólro lentC, núzcr Vadina jViedvedéva: " jjnes pO-c+a !lqulaL^

vaàu jene ,/nírové souiiLí/ zi) zéklariní proces, jelioir chronologii:ke hra-
nice ;*sor.L,-"t.è1,Í urÒiteiné. Dòjinf'rozhodnou, kterj'z obor-t s;'sténi": ;epokrokovi;,-.Í a à:.votasr:hopnè j5í. lvtSr ;.sùlcr pfe sr'édÒeni o moàncstech
e perspe,kt.ivúch socialj-snu." Dorrnívórrr sÉr ie ;:ar-rge1.í poccbnjch stano-
..'isek b:,' b1*1c ne.-Ic;iín v;ÍcÌrodiskenr pro vÉechnv konuni.-stY r kteií jsou
vo q*rr,n;-: ' -ieS.,'Èrdóení a ne Z pr.OSFè:chúfstVí., TitO lidé dneS piec;e
nenohou uprlÍnnó st,út za. tvrzenímj- o posiedn:n inperial,istickém sté'diu
kapitaIj.silu, o kcnÒícÍ historické riloze burZoazie nebo o potÍebé so-
cialistické revcluce v zaipadních zemích.

VaCin Medvedé.r se donnívé, Le rozhodne samiì historie. Jf rozhodné
neníní libovolnj' vfv.oj, tecly napi. i vélkur tra mysli- mé nepochybnè
óeslnou sout,éZ, v níÍ se uplatní viastnf kvalrty obou systémll. Takové
koncepce je nesmÍrné vzCé1ena piedstavúrrn tèch èinit.e1ú, ktel'í nynÍ
uròuji pof itickf 'kurs Òeskosl-ovenska. 0 nic blià,5í není ani vedbuclm
redaktorùm Rudého préva a neÒetnfm daléím stoupencùm normalizaÒní li-
nie. To véechno jsou osoby, které nedokÉà,í bit opravdu piesvèdòenfmi.
kornunisty. V sí1ù soc,ialièiìckého systenu ja\o takového nevéiÍ, .éanci
nu dévaji jediné za pÍedpoklaciu, úe iei uchrdnÍ pi'ed konf'rontací s qe-
ho rnoànimi.-zménami a alternativani. Prúvè jejj.ch pancéfovanlÍ socialis-
mus patÍi ! tomu, o óen C,éjiny uà rozhodLy.

nÈLAT
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NESNESITEI-NY RCMAN
Pied èasen jsem v Kontinuité psal- o Milanu Kunderovi v souvislos;ti

s iednou také-kritikou, nyní mém riilou povinnost se k jeho dÍlu v::é-
tii. Uòinfm tak nékolika poznúmkami k roménu Nesnesitelné lehkost by-'
tí.

Jako by v této knize se vyhrotily -.na_jakérnsi prubíiském kamen:L -
vSàóirny í.f*ay a zépory Kund.érova pèaní. Iiomanopisec zde .odkrlivé spi-
sovateiskou firu, v-otnb manipuluje dèjero a postavami a sém ngzp{os'LieC-
kované promlouvó ze strének. Jcie o romón-e9el: úvahové pasdZe jsou
pròt<téaàny déjem, kterf jenon jisté t,eze mdr ilustrovat, postareit^se
'o-vét5í zéUaviost a atraÉtivnost. A co ném Kundera vlastné hlésé?
Je to originélní filosofie nebo iak í'íkal v1ani. Jehlióka b}úbol?
fléi-pté-;;i jedno ani Cruhé. Kundeia nespolnÈ *é..schopnost vgci f ':i--
meióvava.t, mlStenty dovedné f orrnulovat, uvédét .pf ík]?OV z oblast j- kul -
i""y r t"ófogiu a bystÍe argumentovat., Vytyòenf dualismus -. du5e.ia tè-
1o." lehkost à tíha i pÍevédi z osobního na- spoleóelq\é, z oblastj' ps)'-
óÀófoei" do sféry politiky, z lidského àivota na déjiny. aókladnÍ pro-
iifi"t vidÍ v svóUbOe-1ehLósti a l-ésce-tíze, Hlavní hrdinové roménu
u"-póia"éii od-jednoho k druhému, od pouta k nevézanosti,, a fqlÒ1
u-"ioif".rllrezigiaci, kdy 5tèstí ée naiodÍ v prostoru smutkur q9 jeìro
àit[iè*l-u- àftEt.* éna.- Kundera_ iÍ\é t _4e naplnéní.. je moZno najít len
v starostech privdtních. Jakékoli rlsiri spaéit svét a lidi. se q.YÍ
ifùrót"ir, nelty"f"y*, stévé se zdrojem Vè1ikého Poch.ogY' 5l9ly je
;;;tù;;e"i* "itÉ;-uiu.laníni 

vz,ìuénfch-zénkù., projeven kyòovitého -pri-
tàf?"i bytí, pòpÉ".ri hovna , nesmy!ln1rn- poskakovóním. na gi"-tU, udrZo-
van;Ím ze" sentlÀà"irfi{y,- dívacetiiÍ..sty1i zací. Je toho né jak moc, -zda
àé1" 2..-poéro"p"óli-i; ú'Kundery taZenii tak, .Ze 19"îí jako u Ladisla-
va'r1írny - r':;à;ó*l iediném a"vèezahrnujÍgí*:. Piednèr.loY.^o, neuznévón
oóulo"à"."i ilxo "vúuór 

za fj-lozofj.ckoi.r f edn,:tku, velikf Pochod neberu

;;;;-,i"iil-o"""ào"funÍ,. rteré není poskaÉovéním na nísté,.-nybrZ prúvè
;;;i"g;i* u 

"óàÀà"1* "éu" 
sama skrze druhé. V samém zévéru roménu

rlka rornéS, àà triroo nené ildryé poslónl a i'e to je .velkó. úleva , cobi'e ,

"Uiérii"n8'nend, 
slovo posléní nènÍ vhodné, avéak i":1112:'.1"1,:.., obda-

r;;i ,'r8;"ty^ iì"àr"ir, ib jeho uduéení zpronevérPur nebci ong bvlo ka-
pitlr.*"naier,o-;i;aà ; jén na této osnové Lze budovat aspon trochu
smr,/sluolnou e*iéi"ttci. Aósurdita Zivota je pocile Ktrndery-Y.toq, Le

;ii;;;';;;; àoz.ost zkouéky,-zi;. hned nàostro a co se udéj9. ien jed'-
;;;;';'t;'';v"';;-;;;tÀro nilév"- -imí-1i ò]-ovék iíL jen jeden Zivotr re
to jako by ,,"iif u,tbec. Potud Kundera: nepiip"gé_liT io jako b*tÍ dí-
téte hlavou do zdi? proó tàfovi determj-niirnus a pesirnistické j'reé1-
nost v z:it<laiJ.Ii-f""ly-i"o,-, pie"e rozdúny,. preCeterminovanost musí

t-ti pii- jata, ^Ji"";i-rr! ié" "à zékladné , t>é,zt nutnosti, jinak jsrne

déti, .

Kundera vyhranil Lrisku mezi li-dni jako zdroj poréZekl^!"k3,:::'
Xterl-n.ÀnZÉ Sf ouCf.u zcela.naplnit.a 1e, jakousi.slabostí,. které ho

-""ààiiu r uréii""piàtnóiFt vlastní sioboéy, tolik touZené a piitorn
rovnomocné ""uàe.'iàstrize-:. 

réska je tr{zní,..kde oba partneii lejsou
schopni aostói-s"VÀ-"a"óf.rtin. SXistuje. vùbec nèco nespornélt9t Podle
K;à;;t iÀ-io lÀsi<a te zvííatùm--ieoJ k bezmocnym, vztahr Ftgry.nenÍ
;;;;;jÉ*l-rCfeni* uif, nenÍ zvyxem à nestaví si nesplnitelné ndrokv'
Je toto véak iJ.ru, pravé léskà? Neplete si ji autor s pouhou odda-

nostf , soucíténín?'Léska ke zvíiel-í /v d'anén pÉÍpadé k psu Karenj'no-

vt/ se nedé .rourrau"t v zJà.0* piípadé u ra"t^or. mezi lidmi' Jde o né-

co Íódové jineho, eti.xv- iI^'*;'"ltiA"kú, 1:rska hodnotné tím ' ie ide

o svébytné a odlíéné rnyuri"i--iéoit-tte, . 
kteií se uvédoméle pokouSe jí

sbrí /zít., protr.ó..ri sue povlú;t3-ài"pozLee, myÉlenkové pochody a do-
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