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Poslóní kulturY

Tyto mésíce jsou naplnény iadou osudal

neme 70. vlroóí zaloàení Òeskoslovens

uvaZovat nad okolnostmi mnichovskéha r

roóí datum invaze sovètsklch voisk prori p"

ho mocenského systému v Òeskoslot'ensk

Byt-li ííien 19l8 otevíením nové persp'

ztíiijovy Mnichov l,938 ranou téméi sttl'

kulturné, ale píímo biologicky byla erísre'

hitlerovského Némecka toto ohroÍení otf

nové seskupení sil a otevielq slíední F'rt
cítíme podnes. Únor 1948 byl osudot{nt r
pokraóuiící demokratizace spoleónosri a
'takovému 

vlvoji uÈ nedtivala v óeskoslot 
'

byl pak uà jen novlm potvrzením vólkou

imperidlního vlivu. Sedmdesót let po t'1'

situace obóana politicky i prdvnè horií, '

Kulturnè se stdle ieítè àije v rozmachu'

hospodóísky ntÍskok viak byl uà dótno 1

byl prohospodaien i zóklad mravní, kter.

sttítu.
Toto politické, hospodóíské, kulturní

bilance posledních desetiletí, mó jisré c

popíít, àe nejztivaÈnèjÍí z nich je potlat

ohlednou mocenskou manipulací viech

spoleónosti po únoru 1948, zdùronènau

desdtych letech. Jednotlivec, stejnè ia'
svobodného, hledaóského pohledu' Budc

Ale protoàe cesta k této budoucnosti vea

rem namííenym proti hodnotdm, s nimi'

naíí spoleònosti, byla tato desetilerí p

tvoíivosti, mravní í kulturní soudrànosii

Ohroàení spoleèenské a ndrodní inree

do kritického odobí celocivilizaòních :r
a problémy neien mocensko'politické a 

'

duchovní a mravní' Bezmocnosî, be:'""

zqvedla óeskoslovenskou spoleònost "r
dneiního mocenského systému, vyn'óií t
to, aby také óeskd a slovenskó kuhu

angaàovat s touto novou civilizaòní' iu'

vat. A píece prtÍvé poslední desetilerí ""';
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