


Úvodem... a zóvérem...
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Karel Kaplan: Òesko-slovenskf vztair
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Jan Koblasa: Credo
Johann Wolfgang Brùgel: Òe5i, Slovóci a Némci

Susann Bethke: Òeské a slovenské hlasy k odsunu
sudetskfch Némcù

Tom6I Stanék: Nékolik poznómek k vysldlenl
Némcù z Ceskoslovenska

Karel Hrubf : Ródlovo napomenutl Òechùm i Némcùm
Ukol historika - hled6ní pravdy

Ferdinand Seibr: Odvaha k pravdé
Ludvík Kundera: Svór tichého verie s klením

Franti5ek Halas: Dolores
Vltézslav Nezval: Prokletému bósníkovi k narozeninóm

Vojtéch Jestfdb: Nejsi, Tasove, poslednf...
Jakub Deml: Zpoémy "Cesta do Betléma"

Oleg Malevió: Druhé stvofení svéta
Jindra Tichó: Nóvratnft z Jiúnîho kfíúe

Karel Trinkewitz: Haiku oPraze
Helena Koldovó-Duchóòkovó: Zpr6v a o urychleném

ústupu z Prahy
Eva Eckertovó: O óeském jazykovém obrozenf

Ivo Duch6óek: San Francisco, nó5 novf doòasnf domov
Krirické marginólie

f.Jvodem...

Novó svoboda pfinesla Óeskoslovensku i ,

aktualizovala problémy, které tu byly sice ù
desetiletí pf ekryty, zastíróny, zkr es lov óny, a

vztahy mezi nórody.
Po téta se rw plíklad vztahúm mezí éecl

Némci, mezi Slovóky a Madary dóvaly etikei
problematiónost tohoto postupu se sice tu a
ledesótlch letech se mohlo i leccos dokora
konci sedmdesófjch let a pak zejmérw v postr
kého reíimu se objevilo i v literatule psané ,

studií a esejí k tomuto tématu. Byl to dobrJ- :.

Po pódu ideologické cenzury dochózí k
objevuje ono voluntaristické a ernocionalní
spíle vyvolóvó neí felí. Hledó se viru na jedt
strané, jitlí se znovu staré pf edsudlcy a arerl
tomu nejpodstatnéjlímu: z jaklch kof enù}ta
jaké moínosti k jejich pfekonóní existují.

V tomto éísle jsme proto kromé jineho sot
se dotjknjí óesko-slovercbfch a óesko-nén
perspektivné.

A zóvérem...

Tímto 4. óíslem roóníku I99l konóí svou ,

kolektiv ve sloíení K.Hrubj (fídící redaktor)
redaktorka) a lozef Spetko (redaktor slatens

Dékujeme vlem ótenóffrn za jejich zójem
nnm byly vítanou pomocí pf i nalí próci. Déku,
:a jejich aktivní a tolerantní postoj, kter;a p

rytvófení otevfeného, nezóvislého a vécné at
jujícího exilovou a domócí vétev óeské a slot
vlem nalim autorùm donu i v zahraniéí.
poslqtovali Proménóm své pfíspévlq a respa
:óméry a kriteria redakce. A last but not leasî
S kv o ri c ké - S a liv a r o v é, k t e r ó z aj i lf ov a l.a È tit
rydatnè potttóhala svjmi vydavatelskjrni :kw

Odpfíltího roóníku,v pofadí uí dvacótétu
novj team, kterému pfejeme mnoho tupéchú.
jak étenafù. a autorù tak i vydavatelské orgar

Ríjen 1991 Karel llrubf' Zdenk
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Ilustrace uvnitf óísla: Jan Koblasa, Helena Koldovó-Duchóòkovó,
Karel Trinkewitz

Ilustrace na pfední strané obólky: Jan Koblasa: Obéf
(Abraham alzlk), polychromované dfevo, 19g9

Ilustrace nazadní strané obólky: Jan Koblasa: Konec bandy ètyf
(Moby Dick), polychromované dfevo, 1981




