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Òeskoslovensko: T. G. Masaryk a první repu-
blika (1)
Mad'arsko: Mad'ar5tí komuniste (19), Hegedùs
aLtkitcz (27,37,.43), Madarsko dnes a zitra (45,
60, 63, 66, 69, 7 1)
Polsko: Po normalizaci - reiim (73), Adam
Michnik (75, 85)
Jugoslóvie: Hospodóiskó situace (88, 92, 95),
Slovinsko (93), Perspektivy (99)
Sovétskj, svaz: SSSR a vlchodni Evropa (107),

Gorbaèovovi (108, 109)
Zóryadlní Evropa: Europesimisté (114), Finsko
(121), Anglie (122), Holandsko (125)
Latinskó Amerika: Chile ( I 30)
Asie: KambodZa (138), Severni Korea (143,149)
Nóboàenstvi: 20 let po 2. vatikónskem koncilu
(150,153)
Kultura: Strukturalismus (155), BudapeSt'skó
sympózia II. (158, 159), Rozhovor s G. Grassem
(r78)

F. Gregory Campbell

Púzdnj, piedestal
V roce I 965 jsem se jednou v nedéli veèer vracel

vlakem do Prahy z víkendu na venkovè. Pruvodèí,
kteró piiÈla kontrolovat jízdenky, byla Zena kolem
padesótky. V5imla si, 2e jsem cizinec, a kdyZ obe5la
svùj úsek, vràtila se do mého kupe. Zatimco vlak ko-
drcal kiajinou, povidalijsme si, a kdyZ zjistila, Ze se
zajímàm o óeské déjiny, hovoiila se stàie vètSim zà-
palem. Nóhle oteviela medaiiónek, ktery méla na
krku, ukàzala mi obràzek Tomó5e G. Masaryka,
kteú v ném nosila, a iekla: ,,To byl stótnik!"

V roce I 968, kdyZ cenzura na kràtkou dobu pie-
stala púsobit, objevily se v praZskych ulicich zóista-
jasna Masarykovy portrety, které se prodóvaly v no-
vinovj'ch stóncích. Piislu5nici generace, kterà se na-
rodila po ziiniku prvni republiky, horlivé ty obràzky
vykupovali, tiebaZe se ve Skole dovédélijen velmi
màlo o élovèku iojeho dobè. Brzy nato obnovenà
cenzura znovu zakàzala veiejnè vystavovat Masa-
rykovu tvói, avSak Masarykovy portréty visely i na-
dàle v pokojich a bytech po cele zemi po celó ta
dlouhó leta, kterà uplynula od kràtkeho praZskeho
jara.

Lidovlf zójem o dèjiny si 2àdó spi5 hrdinske osob-
nosti neà abstrakce. Vltvóiení dèjinnjrch symbolú
musi zaéit individualitami z masa a kosti, ad uZ mà
pozdéjÉi tvorba mitú sebevéZnèjSí nósledky. Je pii-
znaé,né, Le dne5ní CeSi bez zdjmu piechàzejí ve-

Íejne óinitele z poslednich víc neZ padesàti let a
upínají se k Masarykovi. Ten dnes Zije jako symbol
údajné Stastnèj5ího období jejich nórodních déjin.
Masarykùv kult je kultem prvni republiky. Púvodní
èeskoslovensk5i stót byl jeho dilem. Existoval pou-
hjrch dvacet let, mezi roky 1918 a 1938, ayzpo-
minky pamètníkú na nèj uZ blednou. V tom, jak na
néj pohliZejí generace mladéí, se zrcadli, co si mysli
o dobé, kterou proùívají samy. Hrdinove personi-
fikují hodnoty a sympatie tèch, kdoje heroizují. Co
tedy piitahuje dnes lidi k Masarykovi ajeho repu-
blice? NemúZe bft pochyb - a proto nepiekvapí -2e úhelnlim kamenem masarykovske legendy je nó-
rodni nezóvislost. ÒeSi se prakticky nemohou od-
volat na Zàdne údobi svlich déjin, kdy by byli nepod-
léhaii Lidné cizí nadvlódè. Skuteènost, Ze jejich bé-
dóníjde zpàtky aZ k husitùm v patnàctem stoleti ói k
císaÍi Karlu IV. ve století Òtrnàctem - anebo rjo,
konce k Òemusi, co se nazyvalo ,,Velkomoravslrr:rr
iiSi" v ranem stiedovèku - svédói o nedoskrrll:Lr
úspèSnjrch politickj'ch hrdinù. Aviak v krótlcrn
mezidobí dvacàtych a tiicàtfch let existovala :: l
tento nàrod skuteènà svoboda.

Nezàvislost byla velmi cennà, Slo vÈak o ''
Tehdy jako nyni si vètSina Òechú Masarykovy :

publiky vysoce ceniia pro její úsili o politicko:
sociólni spravedlnost. Ustava, pro kterou byla v I

rem konstituce tieti francouzske republiky, nali
lila parlamentní demokracii s pomémim zastou :

nim, kteró umoZiovala i politické vyjàdiení nózr;
menÈin, i tèch nejméné poóetnj,ch. Mezi opati,


