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- - 
Povaiuji to sice za dost nepravdèpodobné, teoreticky véak nemohu vylouèit, ùe zitra dostanu nèja-

kj'bàjeèn!-nópad a do tydne napíéu svou uejlepèí hru. Prévè tak je ale moàné, ie uà nikdy nenapíiu
l'úbec nic.
, \emúie-li jeden jedinf autor, kterf ui není privé zaéínající a dalo by se tudíi oòekóvat, ie aspoi

zhruba znà sr'é moànosti i meze, pÍedvídat téméi vúbec svou vlastní literórní budoucnost, jak by pak
nèkdo mohl piedvídat, co se - obecnè - bude v kultuÍe dít?

Existu-ieli sféra, u niù je ze samé její podstaty vylouèena jakékoli prognostika, pak to je próvè
kultura, a to specielnè umèní a humanitní vèdy. (V pÍírodních vèdóch - snad - lze aspoú rómcovè
cosi piedvídat.)

ìfoi:ností, které mohou u nós v kultuÍe nastat, je nespoèítatelnè: moinó se zesílí policejní tlaky,
mnoho daléích umèlcú i védcú odejde do exilu, mnoho jinfch ztratí chut' do èehokoli i poslední zbytky
fsnlzzig. a celà tak zvanó udruhó kulturan zvolna vymÍe, zatímco ta nprvnío se stane uà úplné steril-
ní. lfoinà se naopak ndruhó kulturao nóhle a neòekané rozroste do nebjvaljch rozmèrria tvarú a
svét se bude divit a vlóda iasnout. Moinó se zaène naopak lavinovité probouzet oprvní kultura>r,vze-
dmou se v ní zcela nepravdèpodobné nnové vlnyo a "druhd kultura, se tiÈe, nenópadné a róda rozply-
ne v -iejím stínu. MoZnó se na obzoru nóhle vynoÍí zcela originólní tvùrèí talenty a duchovní iniciati
v1', které se rozvinou kdesi v docela novém prostoru na pomezí obou dosavadních kultur tak, ie obé
na to budou jen piekvapenézirat. MoÈnó se naopak neobjeví vùbec nic nového a véechno bude poiód
stejné: Dierl bude pokraéovat ve svfch seriólech a Vaculík ve sv1úch fejetonech. Ve vfètu takovlfch a
podobnj'ch moiností bych mohl pokraéovat libovolnè dlouho, anii bych mèl sebemen5í dúvod kterou.
koli z nich povaZovat za vlrazné pravdépodobnèjéí, nei kteroukoli jinou,

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé zéhady lidského ducha.
Proto - vyzvón k úvaze o vyhlídkóch èeskoslovenské kultury - nebudu psót o;e3ích vyhlídkóch,

ale omezím se jen na nèkolik - víceméné polemickjch - poznómek na okraj její pÍítomnosti. Vyvodíli
z nich nèkdo nèco i pro budoucnost, bude to jeho vèc a odpovédnost za to padne na jeho hlavu.

{2)
Svého òasu byly èeskoslovenské poméry nazvàny sugestivnè <Biafrou ducha,. Mnoho autorù -

vèetné mne samého - se pak porúznu vracelo, kdyZ uvaÌovali o tom, co se vlastnè v èeskoslovenské
kultuÈe po roce 19ó8 stalo, k pííméru hÍbitova.

Piiznóm se, ie nedóvno - kdyà jsem znovu néjaké podobné pÍirovnóní èetl - se najednou ve mnè
zaèlo cosi proti nému bouÍit.

Piinejmenòím by se hodilo - po tolika letech - konkretizovat ponèkud pole, kterého se ten piimér
vlastnè tfkó.

Pokud jde o poòínóní moci ve sféÍe kultury, tedy o tak zvanou nkulturní politiku", nepochybnè
stóle platí: poÍód se néco nèkde zakazuje, poùód se témèÍ nic nesmí, zruÈené èasopisy zùstóvají i nadó-
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Milan Horóèek, Vladimír Horskf, Franti5ek_Janouch''lVril John, 4.Tgl Kaplan, JiÍí
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Éot ftéti, Michai Reiman, Milan Schulz, Rado.slav Seluglf,. Lubomír Sochor, Ota Sik,
ii"ai*ii Tosek, Ruth Toskovó). LISTY jsou dvoumésíóník urèenf pÍedevéím ètenó'
iùm v Òeskoslove-nsku. PÍeètète,a -pÍedejte znómi'm !

V ZAHRANICÍ je roèní piedPlatné
DM 25. - (nebo ekvivalént v jiné valutè) pro Evr.opu;
DM 30. - pro USA, Kanadu, lztael a dalé:í zómoiské zemé (letecky.);
D! 35. - fro_Austgrílii, !ri. Zéland, Jiùní Afriku a Latinskou Ameriku (letecky).
pÈp,npf,etNÉ a pÈÍSpÉVXy na tiskovf fond (nikoli objednóvky!) posilejte pou'

ze rtai LISTY, Postscheckamt Mùnchen 112 76'802.-- ónlÉoNivrv èasopisu a ostatní korespondenci (nikoli pèníze!) posílejte pouze
na adresu redakce: LISTY, Vicolo della Guardiola22,00186 Rorna.
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