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zpŮSobem VskUtkU svéráZnym - konzu|tuje se Stempowsklm moŽ-
nost soudní ža|oby proti SvědectvÍ na ochranu autor^skych práv:
,,Myslím, Že by bylo dobré, kdyby jim ost_lnstitut poslal astr dopis
a dožadoval se peněz' [..,J Budou se Vztekat, protože |m záleŽí na
reputaci [...J" "".

Nezna|ost problematiky u soused by|a jistě vážnlm prob|émem,
kter! moŽná zpomali| některé |ibera|izační procesy, ne-|i pňímo systé-
mové změny. To, Že trvá dodnes, je snad vzh|edem k zaostávání české
historické vědy pochopite|né; ne však ospraved|nite|né. Ku|tur.ní dějiny
oněch patnácti let, kdy stá| v če|e Po|ska W|adys|aw GomuIka, jsou
p|né par.adoxŮ a zv|áštností, pt^o něŽ bychom v tehde1ším Českos|o.
vensku jen obtÍŽně h|eda|i ana|ogie; pňík|adem tu mr]Že b;it mnohem
svobodnější vztah ke spisovate|Ům v emigraci, tragické, v rámci moŽ-
ností inteIektuá|ně ref|ektované a všech iIuzÍ zbavené zkušenosti
s mocnym uichodním Sousedem, či existence oficiá|ně pub|iku1ících
katolick1ich inte|ektuá|ních a |iterárních skupin' Jiné procesy . napňí-
k|ad nostoucí kuráŽ umě|ecké a zejména spisovate|ské obce v souboji
s po|itickou mocí v |etech šedesátlch nebo pozoruhodné a meziná-
rodně oceĎované uspěchy obou nánodních kinematografií - naopak
nabízejí mnoho moŽností pro rŮzná srovnání. Nezblvá neŽ znovu zopa-
kovat, Že |edině d k|adná zna|ost oněch souběŽností i protik|adťr, jedi-
ně jejich dt]k|adné studium je cestou, jak našim šedesátr/m |etŮm
porozumět ,,bez pověn a bez i|uzí,,'
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Antonín Měšťan

z c|zicH LUHŮ.
PŘEKLADY Do ěeŠlruY V 6o.LETEcH.

epňečet|i jsme je - a uŽ je nikdy nepňečteme. opnavdu se to
neda|o stihnout. Co jsme v 6o.|etech mě|i dělat dňív? Něčím
se člověk Živit musel - a i v tom nej|iberá|nějším zaměstnánÍ

se nedaIo pňečíst kdeco. TadyhIe musíte stihnout pňečíst Hrabala
a da|ší české autory, s|edovat Literárky, Hosta do domu, TváŤ a b hví
co ještě. Táh|o vás to do divade| ma|fch forem, č|ověk muse| vidět
ZahradnÍ slavnost a pak museI do kina, aby vidě| skvě|é české i zahra-
niční fi|rny. Stály se fronty na knihy a na vstupenky, tísnil i jsme se na
rnistavách a u pňáte| jsme v ma|.fch bytech sedáva|i na zemi.

Najednou se obrátiIa situace ze začátku padesát.!'ch Iet. Tenkrát
se čet|a k las ika,  protoŽe 1 inak neby|o dohromady co číst .  Do k ina se

š|o za uhensk.f měsíc, do divad|a jakbysmet. V šedesát.fch |etech se

neda|o st ihnout má|em nic .  A tak se čet|o horečně, bez p|ánu .  jak

pňek|ady novlch autonŮ z tzv. Západu vycháze|y - nebo spíš jak se

k nim našinec dostal. Mezi detektivkami Sayersové a Agathy
Christie č|ověk zh|t| Máte ráda Brahmse od Saganové a Kdo chytá
v žitě od Sa|ingera a hned se pustil do Chestertonouj'ch PŤíběhy
otce Browna. Neda|i jsme se zmást nap | ironick.|mi pohledy pňi

s|ušníkťr staršÍch generací, kteňí stihli pňečÍst kdeco uŽ pňed vá|kou,
za války a brzy po nÍ'

John Braine |ákal srnfm Místem nahoŤe, Cesare Pavese by| exotick'y
knihou Měsíc a ohně. Z Německa, konečně z toho západního, jsme

čet|i od Kirsta |r/u/a osm patnácť a Opitzovu V tornistŤe maršálskou
hŮl. Jíz|ivé Klíče sv. Petra od Floger Peyrefitta nozči|ova|y pravověnné

kato|íky mezi námi. A do toho pňišla kniha Kybernetika od Norberta

Wienera a udě|a|a nám ohnomnou radost ,  i  kdyŽ 1sme jí nap |  nero.

zuměli. Na fi|ozofické fakultě v první po|ovině 50.|et nám marxisticko.
leninští rozumbradové váŽně vyk|áda|i, Že kybernetika je bunŽoazní
pavěda.

od Grahama Greena vycháze|o to|ik titu|ťt, Že |en má|okdo je stačiI
pňes známého knihkupce sehnat všechny. A vycháze| Fr.anz Kafka pno

kaŽdého, vracel se do své Prahy stá|e sí|ícím pr.oudem. Kdyby u nás

tehdy by|i takoví chaoti, jaké jsem koncem 60.Iet zaŽi| na německlch

univerzitách, by|i by si č,et|i Partyzánskou válku od Ernesta Guevary. Asi

u nás moc na odbyt neš|a - steině Jako Projevy od Fide|a Castra.
25 J .  G iedroyc  J .  SEmpowsk i r  c .  d . ,  l l . ,  sh  356
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V tnamvajích dívenky ostentativně drŽe|y na k|íně Hemingwayova
Starce a moŤe a dávaly tak najevo, kam by chtě|y inte|ektuá|ně patňit.
obdivova|i jsme pňek|ad knihy Prezident krokad,jtŮ od Warnena Mi|tera
a |itova|i jsme, Že všechny hry Samue|a Becketta neuvidíme na jevišti '
osamělost pfespolnÍho běŽce od A|ana Si||itoe jsem zača| číst - a neoo-
Čet|, pt^otoŽe mi knihu ukrad|i. od |oneska jsem vidě| ve Varšavě dvě
věci v divad|e - a v Praze jsem si je pňečet| česky. V po|ském pňektaou
jsem je vza| sebou do Bukurešti pro tamnÍ po|onisty - pňek|áda|i par
s|avného rodáka do rumunštiny pro své kamarády. Curzio Ma|aparte,
kter! si pr! vybr.a| tenh|e pseudonym, protoŽe Buonaparte uŽ by|o
obsazeno, podaI skvě|! repontáŽní r47kon knihou Kaput - však o tom
psa| obšír"ně Tadeusz Breza v Bronzavé bráně, která vyš|a česry
v mém pňek|adu. Vasco P.ato|ini v tJtičce chud,|ch milenc nám
vykouz|iI neoreaIistickou, pňitaŽ|ivou |tá|i i, stejně chudou a veseIou jak
V tehdejšÍch ita|sk17ch fi|mech. RozčanovánÍ pňiš|o v roce 1967, kdy
1sem na v|astní oči zjisti|, Že ita|skr/ neonea|ismus 1e stejná fikce jaro
kaŽd! rea|ismus. Evange|Íci nám doporučova|i znovu číst Lidé v prate-
se od A|ber"ta Schweitzera - mě|i pravdu, byla to skvě|á kniha.

V po|ovině 60'|et naše národní bib|iogr.afie pňesta|a uvádět pňek|aoy
z ruštiny na pnvním místě bez ohIedu na abecedu. A tak se ted'ruská
|iteratura zaňadi|a aŽ za portuga|skou. A najednou se také da|o číst víc
knih pňe|oŽen ch z ruštiny - coŽ se mě netlkalo, jako s|avista jsem od
50.|et  čet| všechny s|ovanské knihy zásadně v or . ig iná|e.

Chap| inovy f i |my jsme nevidě l i .  Komunisté ho nepňesvědči| i ,  Že oy
jakoŽto pokrokoq7 umě|ec mě| souh|asit s tím, aby se u nás 1eho dí|a
promÍta|a za symbo|ickou odměnu. Char|ie zŮsta| neob|omnfm kapita.
|istou a tak jen ti Češi, kteňí smě|i zajet do Vídně, moh|i obdi-vovat neo-
hroŽeného bojovníka proti Vykoňiséování kapita|ismem v soukromÝch
vídensklch k inech.  L idé u nás netuši| i ,  kdo je v inen a nadáva| i  komu-
nistické cenzuňe, která v tomfu prípadě by|a nevinná. Chybě|y doIary,
hodně do|ar"Ů pro Chap| ina -  a Char| ie by| neÚstupny.  Tak jsme s i  aspoĎ
pňečet|i od muŽíka s knínkem MŮj Životopis,

Vycháze| A|berto Moravia, kter17 si vza| .jméno pod|e moravské v|asti
pňedk - a nepsa| jako Pincherle' To nám ovšem by|o jedno. Došplích|y
k nám v|ny francouzského nového románu, tĎeba ve Věku podezírání od
Natha|ie Sarr.aute. Bratr Jana Čepa, Václav Čep, mťrj |atináň na gymnázru,
by| ve svém Živ|u a pňek|áda| 1ednoho |ta|a za dnuhfm. Giuseppe di
Lampedusa a jeho Gepard by|i v mÓdě, kniha se prodávala jen známlm,
u/tisky nestači|y.

Na podzim 1966 jsem zatím na rok pňiše| na univerzitu v záoado-
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'Od Grahama Greena
yycházeIo tolik titu!ú'

Že ien má|okdo staěil
od svého známého
knihkuPce sehnat

všechny.....

t1l
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německém Freiburgu - a pak jsem na této univerzitě uči| 30 |et' Zača|

jsem orat h|ubokou brázdu v oboru slavistilg, ved|e bohemistiky to by|a

h|avně rusistika a po|onistika, a hlta| jsem stov|c7 knih v němčině, fran.

couzštině a ang|ičtině. občas jsem obstaráva| něco pro kamar.ády doma,

většinoutovšakneby|ozapotňebí 'Skorovšechnozajímavéhnedvycháze-
|ovP raze -čes lgana rozdÍ lod t zv ' Západu|evně .Mnohokn ihseovšem
inadá |ezískáva |ospÍšpĎesznáméneŽpouhounávštěvoukn ihkupecwÍ.
NeŽ j sems tač i | vdop i sechdoPrahyod re fe rova t , j akAdo rnoh\ i bevšemi
němec lo im iun i ve r z i t am i ,uŽ r r yš|a1ehoD ia tek t i kaasoc i o l og i ečesky '
Dokonce i |van Sviták se u mně v bytě začet| do Adonna, ovšem německy.

By| jsemnaPatočkověpňednášceveFre ibur.gu,Kar.e lKre1čípĎi1e|knám
na má pozvání na pňednášku a seznámi| jsem ho s Heideggerem. Nepad|o

naštěstíHusser|ovo1méno.zatoHusser|ovyKarteziánskémeditacevyš|y
pak v Praze. Kdybych by| nečet| GÚnthera Grasse německy, nic by se

nesta|o,moh|jsemst ihnoutodjehoKočkyamyšlmá|emvšechnopňečíst
česky. Gabrie| Laub se mi pňizna|, Že čet| Grasse jak německy, tak i česky.

Prttá z nejmi|ejších, Čech ze Šv1can Peter Lotar, uháně| za PraŽského jara

taxíkem ze Švycar do Pr.ahy, aby o nic nepňiše|. Vidě| tu nádheru, Kerá

bohuŽe| trva|a jen pár. měsícŮ. A v Praze mu stači|a vy1ít v češtině Smrt

prezidenta. Loiar, steině 1ako jeho věrn.f pňíte| Pňemys| Pitten, uŽ se pak

do Pr.ahy ani osobně, ani |iterárně do konce Života nedosta|'

Něco se z|omilo ve z|ověstné povo|ovací mašinérii HSTD - či|i cenzuny '

kdyŽna1ednouvyš|oTakprav i tZarathustra.Tenh|eNietzschepňecemě|
btant isemitsk!mizera,pňipravu1ícícestuHit|erov i .ZĎe1měnatopĎiš| iaŽ
naši marxisticko|eninštÍ dvoumozkovci, nebot do po|štiny a češtiny

Nietzscheho kdysi uvádě|i h|avně ŽidovštÍ pňek|adatelé a obokar Fischer si

ho něiak povaŽova|' Všichni cenzoňi všude na světě vědí ovšem všechno |íp
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V tramvajích dívenky ostentativně drŽe|y na k|íně Hemingwayova
Starce a moŤe a dáva|y tak na'jevo, kam by chtě|y intelektuá|ně patňit.
obdivova|i 1sme pňek|ad kn|hy Prezident krokad,ltŮ od Warrena Mi||er.a
a |itova|i jsme, Že všechny hry Samue|a BecketLa neuvidíme na 1evišti '
osamělost pŤespo|ního běžce od Alana Si||itoe jsem zača| číst - a neoo-
čet|, protoŽe mi knihu ukrad|i. od |oneska jsem vidě| ve Varšavě dvě
věci v divad|e - a v Pnaze jsem si je pňečet| česky. V po|ském pňek|adu
jsem 1e vza| sebou do Bukurešt i  pro tamní po|onisty -  pňekláda| i  pak
s|avného nodáka do r"umunštiny pro své kamanády. Curzio Ma|aparte,
kter.!' si pr! vybr.a| tenh|e pseudonym, pr^otoŽe Buonaparte uŽ byro
obsazeno, podaI skvě|! repontáŽní rnikon knihou Kaput - však o tom
psa| obšír^ně Tadeusz Bneza v Bronzové bráně, kter"á vyšla česr<y
v mém pňek|adu' Vasco Pr.ato|ini v Uličce chudych milenc nám
vykouz|i| neorea|istickou, pňitaŽ|ivou |tá|i i, stejně chudou a vese|ou jak
v tehdejšÍch i ta|skfch f i |mech. Rozčarování pňiš|o v roce 1967, kdy
jsem na v|astní oči zjisti|, Že ita|sk! neorea|ismus je stejná fikce jako
kaŽd! nea|ismus. Evange|íci nám doporučova|i znovu číst Lidé v prale-
se od A|berta Schweitzer"a - mě|i pravdu, by|a to skvě|á kniha.

V po|ovině 6o.|et  naše národní b ib| iograf ie pňesta|a uvádět pňek|aoy
z ruštiny na pr.vním místě bez ohIedu na abecedu' A tak se ted'ruská
|iteratura zaňadi|a aŽ za portuga|skou. A najednou se také da|o číst víc
knih pňe|oŽenfch z r"uštiny - coŽ se mě netfka|o, jako s|avista jsem od
5o.|et  čet| všechny s|ovanské knihy zásadně v or . ig iná|e.

Chap| inovy f i |my jsme nevidě| i '  Komunisté ho nepňesvědči l i ,  Že oy
jakoŽto pokr"okouj' umě|ec mě| souh|asit s tÍm, aby se u nás jeho dí|a
promíta|a za symbo|ickou odměnu. Char.|ie zŮsta| neob|omnfm kapita.
|istou a tak jen ti Češi, kteňí smě|i zajet do VÍdně, moh|i obdi-vovat neo.
hnoŽeného bojovníka proti Vykoňiséování kapita|ismem v soukromlch
vídeĎsklch k inech.  L idé u nás netuši| i ,  kdo je v inen a nadáva| i  komu-
nistické cenzuňe, která v tomto pňípadě by|a nevinná. Chybě|y do|ary,
hodně do|arŮ pr.o Chap|ina - a Char.l ie by| neustupn17. Tak 1sme si aspoĎ
pňečet|i od muŽíka s knÍrkem M j Životopis,

Vycháze| A|berto Monavia, kten! si vza| 1méno pod|e moravské v|asu
pňedkŮ - a nepsa| 1ako Pincher.|e. To nám ovšem by|o 1edno. Došp|ích|y
k nám v|ny francouzského nového nománu, tňeba ve Věku podezírání od
Natha|ie Sarnaute. Bratr Jana Čepa, Vác|av Čep, mŮj |atináň na gymnáztu,
by| ve svém Živlu a pňek|áda| jednoho |ta|a za dr"uh!m. Giuseppe di
Lampedusa a jeho Gepard by|i v mÓdě, kniha se pr"odáva|a jen známfm,
u/tisky nestači|y.

Na podzim 1966 jsem zatím na r.ok pňiše| na univer.zitu v zápaoo-
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knihkupce sehnat
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německém Freiburgu - a pak jsem na této univerzitě uči| 30 |et' Zača|

jsem orat h|ubokou brázdu V oboru s|avistilc7, ved|e bohemistiky to by|a

hlavně rusistika a po|onistika, a h|ta| 1sem stovky knih v němčině, fran-

couzŠtině a ang|ičtině. obČas jsem obstaráva| něco pr.o kamarády doma,

většinou to však neby|o zapotňebÍ. Skoro všechno zajímavé hned vycháze-

|o v Pr.aze . česky a na nozdí| od tzv. Západu |evně. Mnoho knih se ovšem

i nadá|e získáva|o spíš pňes známé neŽ pouhou návštěvou knlhkupecwÍ.

NeŽ j sems tač i | vdop i sechdoPr "ahyodne fe rova t , j akAdo rnoh lbevšemi
německymi univerzitami, uŽ vyš|a jeho Diatel<tika a sociologie česky'

Dokonce i |van Sviták se u mně V bytě Začet| do Adorna, ovšem německy.

By| jsemnaPatočkověpňednášceveFre iburgu,Kare|Krejčípňi je|knám
na mé pozvání na pĎednášku a seznámi| jsem ho s Heideggenem. Nepad|o

našLěStí Husser|ovo jméno - zato Husser|ovy Karteziánské meditace vyš|y

pak v Praze' Kdybych by| nečetl Gunthera Grasse němeclg, nic by se

nesta|o, moh| jsem stihnout od jeho Kočky a myši má|em Všechno pĎečíst

česlg. Gabr.ie| Laub se mi pňizna|, Že čet| Grasse jak německy, tak i čes|ry'

Prtá| z nejmi|ejších, Čech ze Šrn;car Peter Lotar, uháněl za PraŽského jara

taxíkem ze Švycar do Prahy, aby o nic nepňiše|. Vidě| tu nádheru, lcerá

bohuŽe| t r va |a jenpá rměsÍc  .AvP razemus tač i |avy j í t včešt iněSmrť
prezidenta' Lotar, stejně jako jeho věr^n.f pňí1te| Pňemys| Pitter, uŽ Se pak

do Prahy ani osobně, ani |iterár^ně do konce Života nedosta|.

Něco se z|omi|o ve z|ověstné povo|ovací mašinérii HSTD - či|i cenzury '

kdyŽ najednou vyš|o Tak pravit Zarathustra. Tenh|e Nietzsche pňece mě|

b\it antisemitsky mizera, pňipravující cestu Hit|enovi' Zňejmě na to pňišli aŽ

naši marxisticko|eninští dvoumozkovci, neboé do po|štiny a čeŠtiny

Nietzscheho kdysi uvádě|i h|avně ŽidovštÍ pňek|adate|é a otokar Fischer si

ho něiak povaŽova|. Všichni cenzoĎi všude na světě vědí ovšem všechno |íp
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''... Uždyť
isme vidě|i,
že máme také
své skvě|é
autory..."
(Bohumil
v 6O. letechl
foto: Pave| Vácha
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a ti naši se zvlášé mota|i od jedné stnany si|nice ke dnuhé a pňitom 1im to
ani neoňiš|o.

Co se to sta|o, že koncem 60.|et, uŽ po oné bratrské pomoci, rryš|a kníŽ-
ka Leonarda Bennsteina Hudbou k radosti? A od Marca Chagalla se dal
koupit MŮj život a od českého' dávno pofnancouzště|ého ma|íňe Františka
Kupky, si Češi pňeloŽi|i Úvahy. Najednou znova vyšel uhrančiui svazeček
Kar|a Čapka Francouzská poezie nové daby a teprve ted'moh|y číst davy
česlcfch čtenáňŮ Pražské hvězdné nebe od Maxe Bnoda. A stan!'
notně uŽ aetše|.f Sigmund Freud zača| zase strašit v české podobě sv/mi
Vybranymi spisy.

Sedmdesátá a osmdesátá |éta Ži|a pňek|ady z |et šedesáhj'ch.
Ty zajímavé knžky zmize|y z knihkupecWí a většinou také z veňejnlch knt-

hoven, pňetrvávaly však v domácnostech. Jejich papír Ž|out|, nabíra|y
dos|ova i pňeneseně patinu jako kaŽdá kniha, nemize|y však a vydáva|y svě-
decwí. H|ouček exu|ant čet| dá| novinky, k nimŽ mě| snadnf pňÍstup, a |ito-
va|, Že nem Že zajistit ani na v|nách éteru, ani pňísunem nouich knih do
v|asti kontinuitu Životodárného importu z onoho pn! imperia|istického
Západu. Vyna|ézaví 1edinci ve v|asti se nauči|i čÍst po|sky a pootevňenou
škvÍrou pňes Varšavu si |ecjakou novinku pĎečet|i. A čeka|o se.

od |edna 199o se zača|y zap|Ďovat mezery v pňek|adové |iteratuňe.
ZŤejmě se daĎÍ vydat všechno za.|ímavé, co neš|o vydat po srpnové okupa-
ci' JenŽe nikdo uŽ nestačÍ pňečíst ty stovky titu|Ů. A i kdyby to snad stih|,
uŽ to nebude onen wnušující záŽitek, kdy se s ma|ym zpoŽděním čtenáň
dostává do kontaktu S autonem, ktery nedávno knihu napsa|. Ted'uŽ vŽdyc-
ky pŮjde o pňeh|ídku ztt^aceného času. Ale by|a to steině za1ímavá doba,
ona šedesáta |éta. KSČ sice otravova|a Život 1ak 1en moh|a, existovat neby-
|o |ehké a bez pňestavky vese|é, zato jsme se těši|i, Že mŮŽeme čím dá|
tÍm víc uniknout socrea|ismu v Životě a umění a oňečíst si tňeba Butora
nebo Cocteaua' A 1ak nám pak ještě víc 1iskňi|i Hrabalovi Pábitelé, vžd ť'

|sme vidě|i, Že máme své skvě|é autory, lGeňí se vyrovnají těm na Západě
a v mnohém je pňedčí. Ztráce|i jsme pocit méněcennosti - také díky pňe-
k|adŮm' BudiŽ za to vzdán dík těm cizím autonŮm, našim nak|adate|skym
redaktorťrm a našim pňek|adate| m - a poděku1me Hraba|Ům, Hav|Ům,
K|ÍmŮm, Topo|Ům, UhdŮm, Tref u|k m, Škvoreclc'/m, Macourkr]m, Kopt m,
Vyskoči|rim, Suchlm a Š|itrŮm, KunderŮm a desítkám da|ších' Má gene-
race, která je poma|u poko|ením sedmdesát1ich, zaŽi|a 6o'|éta uŽ |ako
hotová věková skupina. By|o to pro nás druhé m|ádí, lcené ovšem nemoh-
|o stejně trvat pňíliš d|ouho. Těch deset let by|o skvě|fch - a z poloviny to
by|a zás|uha pňek|adri cizích knih do češtiny. Budine za ně vděčni.
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''... Uždyť
jsme vidě|i,
že máme také
své skvělé
autory..."
ÍBohumi|
v 60. letechl
foto: PaVe| Vácha
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a ti naši se zvlášé mota|i od jedné strany si|nice ke druhé a pňitom jim to
ani neoňiš|o.

Co se to sta|o, Že koncem 60.|et, uŽ po oné br.atrské pomoci, vyš|a kníŽ-
ka Leonarda Bernsteina Hudbou k radosti? A od Marca Chagalla se dal
koupit MŮj život a od českého, dávno poft.ancouzště|ého ma|íňe Františka
Kupky, si Češi pňe|oŽi|i lJvahy' Najednou znova vyše| uhrančiu/ svazeček
Kar|a Čapka Francouzská poezie nové doby a teprve ted'moh|y čÍst davy
česlclch čtenáŘ] PraŽské hvězdné nebe ad Maxe Broda. A stan!,
notně uŽ zvetše|! Sigmund Freud zača| zase strašit v české podobě su/mi
Vybranymi spisy.

Sedmdesátá a osmdesáta |éta Ži|a pňek|ady z |et šedesát ch.

\ zajímavé knžlg zmize|y z knihkupectví a většinou také z veňejnlch knt-
hoven, pňetrvávaly však v domácnostech. Je1ich papír Ž|out|, nabír^a|y
dos|ova i pňeneseně patinu jako kaŽdá kniha, nemize|y však a vydáva|y svě-
decWí. Hlouček exu|ant čet| dá| novinlg, k nimŽ mě| snadn! pňístup, a |ito-
va|, Že nem Že zajistit ani na v|nách éteru, ani pňísunem nouich knih do
v|asti kontinuitu Životodárného importu z onoho pr! imperia|istického
Západu. Vyna|ézaví jedinci ve vlasti se nauči|i číst po|sky a pootevňenou
šla/rou pĎes Varšavu si |ec'jakou novinku pňečetli. A čeka|o se.

od |edna 199o se zača|y zap|Ďovat mezery v pňek|adové |iteratuňe.
Zíejmé se daňÍ r'n7dat všechno zajímavé, co neš|o vydat po srpnové okupa-
ci. JenŽe nikdo uŽ nestačí pňečíst ty stovky titu|tjt. A i kdyby to snad stih|,
uŽ to nebude onen vzrušu.jící záŽitek, kdy se s ma|ym zpoŽděním čtenáň
dostavá do kontalcu s autonem, kLery nedávno knihu napsa|. Ted'uŽ vŽdyc-
ky pťl1de o pňeh|ídku ztraceného času' A|e by|a to stejně zaiímavá doba,
ona šedesátá |éta. KSČ sice otravova|a Život |ak jen moh|a, existovat neby-
|o |ehké a bez pňestavky vese|é, zato .jsme se těši|i, Že mŮŽeme čím dá|
tím víc uniknout socrea|ismu v Životě a umění a oňečíst si tňeba Butora
nebo Cocteaua. A 1ak nám pak ještě Víc jiskňi|i Hraba|ovi Pábitelé' vŽdl/ť'
jsme vidě|i, Že máme své skvě|é autony, lceĎÍ se vyr^ovna.|í těm na Západé
a v mnohém |e pňedčí. Ztráce|i ;sme pocit méněcennosti - také díky pre-
k|adr]m. BudiŽ za to vzdán dík těm cizím autonŮm, našim nak|adatelshim
nedaktot. m a našim pňek|adate| m - a poděku1me Hnaba|Ům, Hav| m,
K|ímŮm, Topo|Ům, Uhd m, Trefu|krjrm, Škvoreck1im, MacourkŮm, KoptŮm,
Vlskoči|ťrm, Suchfm a Š|itrr:rm, KunderŮm a desÍEkám da|ších. Má gene-
race, která je poma|u poko|ením sedmdesáQích, zaŽi|a 60.|éta uŽ jako
hotová věková skupina. By|o to pro nás dt"uhé m|ádí, kLené ovšem nemoh-
|o stejně trvat pňíliš d|ouho. Těch deset |et by|o skvě|fch - a z po|oviny to
by|a zás|uha pňek|adri cizích knih do češtiny' Budine za ně vděčni.




