
150000srev
texty odiínud v/86/13

Òeskoslovensko: Humanismus a provinónost (1)
Dopis z Prahy (4)
Hvézdné vàlk5c Hvèzdne vàlky z nékolika stran (5 )
Jak to vidí Evropa (17,30,33) Jak vidí Evropu
SSSR (21) Tragedie jednoho letadla (42)
Òína: NejvètÈi experiment déjin (60) Od revoluce
k reformè (65) Zrozeni moderního nóroda (97)
ZahraniÒnr politika ( 105)
SSSR: Blankytné sny (112)

Bulharsko: Bulharsko v 80. letech ( I 14) HospodriÈ:
ske problemy (127) Tureckó menÈina (129)
Rumunsko: Zima (133)
Ziryadni Evropa: Mytologie moderního Svédska
(134) Krize ieckeho socialismu (149)
Kultura: BudapeSt'skó sympózia (15 l)
Dokumen{n Projev R. v. Weiszàckera (158)
A. L Solàenicyn: Stolypin (163)

Dag Halvorsen

Óeskf ironickf humanismus
a vfchodoevropskí

provinènost
I.

Léto jen zldka pÍinàÈi intelektuàlní proàitky'
A jahody letos dozràly pozdè a zkysly' Zato se nós

v5ak snaZí odSkodnit óesky tragicko-humoristicky
spisovatelVàclavHavel svj'mi reflexemi o ,,dada" a

' o piirozené sméSnosti disidentú' (Information 2. a 4'

óeryence). Pobavit se v5ak neznamenó souhlasit, a

kdyby néjakj' norsky korespondent prohlàsil, Ze v
duchu Bjòrsonovè s Havlem zcela souhlasi, pova-
Zoval by to Vàclav asi za komické, za ,dada".

Yyraz ,dada" nemà ovéem s pùvodnim dadais-

mem nic spoleÒneho, ale v Praze je v módè a v ka-
vàrnè Slavie naproti Nórodnimu divadlu mu Óasto

piipíjejí. V stiedoevropskem duchu Havlù a Vacu-
líkù se tam pii sklenióce hovof o Zivotè.

- Nechceme se vSak ani zdaleka omezit jen na

Havlovu osobnost. Havel je zajiste jednim z màla
v one hiíSné stiedni Evropè, kterj' vstoupí na ne-

besa s rychlostí a piesnosti rakety, nicméné zaby-
vat se chceme lóskou k zvlóstnÍ Óeske tradici. Havel
ji nazy,rit nèkdy plebejskou situací. Òeskà Slechta

byla totiZ pÍekvapivé modemím zpúsobem zlikvido-
vónajiZ po bitvè na Bíle hoie roku 1620 a v5ichni
pozdéjèí èeStí umèlci, intelektuàlové ajejich piÍbuz-

ní byli vesmès venkovane, kteii se piestéhovali do

mèsta. Lide, chtéli-li získat spoleóenskou pozici,

byli nuceni zmobilizovat veókerou vlastní moud-

rost a talent v boji proti vnèjéím a vnitÌním ne-
piàtelùm. Vnitinimi nepiàteli jim byli jednak opor-
tunistiètí maloméSt'àci a podlezavci, jednak nórod-
ní fanatikové, nebezpeèní podobnè jako jejich né-
meótí kolegove.

A v tomto krkolomném terénu si razila cestu sku-
pina tehdejSích,,disidentú", hurnanistú, avantgar-
distú a zalkoholizovanj'ch humoristú. Prvni ironic-
kj'disident, kterj, se moZnà nejvice podobó Hav-
lovi, byl Karel Havlièek Borovskf. Vynikajicí ese-
jista, kter! zemiel po nóvratu z rakouskeho lyhnan-
stvi. Jednim z nejznómèjÈich prúkopníkú byl samo-
ziejmè take prezident první republiky T.G.Masaryk,
ktery bez okolkù pomoh-l vyvracet nacionólní myty.
Otec Dobrého vojàka Svejka, Jaroslav Ha5ek, se

pak stal nesmrtelnlm pote, co se upil k smrti. Stihl
vSak jeité \Tpít pór piv s Jaroslavem Seifertem,
laureàtem Nobelovy ceny.

Havelje sebeironickj, kdyZ hovoii o vyznamu ne-
sÒetnych prohlàsení Charty 77. Dostanou se d,c ru-
kou jen pór lidem, piesto v5ak pùsobí hloubkovrS a

dlouhodobè. Jiii Hàjek, Ludvík Vaculík a VéLr.:lilv

Havel jsou velmi Zivouci iide, ale zàrovei' sym::ul'/

- tii spravedliví garanti budoucnosti, zaruéujic:i Ír'

vltavske biehy pieZijí Sodomu a 2e se otràver ir: L

òesklm lesúm opét vróti síla i miza.

II.
Havel mó sice pravdu, iíkàli,2e perspektiq,

doucnosti nelze v Òeskoslovensku dohlednoul:
nemà ji tak docela Milan Kundera, kdyZ se o P'r

jako hlavnim mèsté stfední Evropy v11'adiuje

o ztracené Atlantidé. Havel na rozdíl od nèho I

i.
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