
Promény 22,1 ress

t.;.t,^/*
,*{7 t^-
{ {'-fl*ra t*,'

J1
"\$

*J1
lJJ

J-.*^tn"-J\

*r/Y



Milan Kundera: Bylo jich pèt
JiÍí Gibión: Seifert oóima anglicky mluvícího òtenóÍe

Jaroslav Seifert: Staromèstsklf orloj
Ladislav Matèjka: Proudy a svàry v kultuie Òeskoslovenské

republiky - I.- První desetiletí
René Wellek: Vóclav Òernli

Kvètoslav Chvatík: Fenomén "Hrabal"
Karel Hrubf: Instituòní pÍedpoklady integrace StÍední Evropy

Mary Hrabík-Sómal, Zdenka Brodskó: Reólnlf socialismus
a jeho kritikové

Jozef Spetko: Substituty metropoly
Radim PalouS: Vfchovnj projekt Komenského

Jaroslav Seifert: Vpód mèsta LlZkova do òeské literatury
Kazimierz Brandys: Mésíce

Ivan Jelínek: Slavozpèv
Ticho

Petr Kabes: Odklad Safari
Ludvík Vaculík; První sníh

Kritické marginólie
Obsah roòníku 2l/1984

AutoÍi ólónkú rohoto òísla

Na obólce: kresba Franti5ka Bidla

Milan Kundera

Bylo jich pèt. Vítézslav Nezval. Jaroslar. 5

FrantiSek Halas a Vladimír Holan' Bàsnici stt
jóda òeske poezie v celéjeji historii. Pnní. urc

mír Holan. V roce 1948, po stalinsklch útocícl
ly, se uzavÍel ve svém praZském bytèjako I kl;
nevySel. Ve stejné dobè zhanobili Jaroslava I

hou dobu stóhl z veiejného Livota' Pak zemie

Ze zdola k rùíím Píivoníí
aÈ budeí smrt svou ZíÍ

a do îmv kísku odhodíi
svùi itít.

NazítÍí po pohÍbu, mrtvola bez Stitu. Hal:

ideologickè kampané, které promènila jeho j
Da15í na Íadè byl Konstantin Biebl. Zbo2óov
bósníka, ktery miloval

Íeny hroznè krdsné
a iako pohíeb líné...

Bylo mnè dvacetdva let. Prévé por'èsili i
Kalandru. Biebl, oòi roz5íÍené hrùzou. se rn

reakci?" A vysvétlil mi. André Bretonrl'zlal'
da, aby proiestoval proti obvinèní jejich spc

ale Eluaid, okàzale a veiejnè, odmítl brànit n

poslední setkóní s Bieblem. Jednoho dne se v

z okna sveho praZského bytu. V té dobè se

kaZdou cenu harmonizovat neudr2iteinou t

umèlce vèrného uméní a svym umèlecki m pn

roce 1957. Jak Ííkó jeho verS, Sel

hledat ty- fialové oói
za nimiZ není uà nic neZ smrt'

Ne. neskoòil z okna. Jeho syn (kten'se m

to udélal o dvanóct let pozdèji, v dobé kd1-ru
A tehdy òe5tí spisovatelé, hlavní terò okupan

ta za piedsedu svého svazu' Stóle ho vidím-
berliòtóch. A moZnó díky nemoci. kd1 Z :e'J

nepohnutelnli, solidní, pevny. Cítili jsme- u]'

o pod statnèn í existence mùZe d ót mali' od-<t'r'

nèní bylo zde: bésník, tozloiit!. s berlemi o
dùkaz génia nóroda, jediné slóva bezmocnl

kdvZ isem se dovèdèl, Ze Vladimír Holan Co<

ie.'NÉzapomenu nikdy na jeho 5113(3g rer:
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