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Ye ryaíIdťeí teiln{ sshrsÁ.l*6aÍ *tCI,nl.oa, tusím $vobo&nÓ EŤropy'
typrdrě} Ir*n H'eťťn.an' Úo xa kogeort grnartoké Ío]'kotó *p6t*rsb1r
ď. Baaaovó1 PřÍ }t*réa ae pak go!*]' xe poůl.vnýgh oko'lnogt{ Bib s6*
ůÍ-n' al vra"l g pcbgn srěpY. atn"{é,*{sx. tděL rřeJně ne myul.l. tonb*.
as vyildn Xatb*glový*x p*ekl-*ď&' saraér**f, a #rtag* eínslť* tyrtky1
ktcr* pro Klnb přát*t. pggg'.g v nakl.a*att}gtv{ 0g. oplaov*tcl přl-

sravíl JÍ.řÍ $raněk k lořgkéxn gt*mu výrořé báse{koYe n*řoEgí. sc
to I výtrtraě a*ilhlrnd knťřhe /ll,srgtreEg &{.$kllná*ay'l gbrnnÍíc{

atJcn rřÍnak$ř varřtl axa rácořrno' tso a Jt$xcb vyrltáv*aÍm a,sarlr*.
lot nabírť sgkůgt }con3l*nilíur p* {J"onb* nř blstorteké Eo;tě t&g&
vorÉtl k ěten*řl'. I n*h]-ad a s*msí gv$ťlě{l kntha vy$la v* a0 oÚ$
výtl.coťebt Íven *Íof,ťrnnnr slldaý trlť*nlókd"ř' Jaho by *a alailq* &geg.
racl. potvrdtll,' Ěa itlotrbo}ttý gtrá&Eg u*1te].oY* oťlkgen ď'$raněb
oprdvaěne h*Í11 l*dgonr t |tt $pÉvy mtar* Bfay ncJsotl přaklaril * t*g
atárae *l alr parafrdrr' oh3"a*1 a ttůy básrrtcký ňla' Joa* petří
ito i|,ěJta p&voán{ ótsks líteratrrrÍr tek $ako tan patří ohÍ.aoy so*
lekotak*hg řt áaytrovy.

srt*6 pře(l čeg*n gt" mohl gtěňovat' ř* ol*ologovÓ sr k tátg
otággo xeryJatlřutí a ůě|tny ěuskó lltor*tury o* .&,.fiovcka eř $s
gi[16*n{ Rgorrnkrlv H*gtl;r ág bďoníka stg,thegÍa ntnnaJť. řekt br*l*
ětnaářgbó oblíby spěvů onad přlme$a 1 b &E*ítt3 k toml* aby Hat*
htgla Jako bá*nfka vaalJ' na věilatÍr egil uř ildvne něÍ'nílí řr*&lt**
s{e, K.se{ndř a!.. $Íxologov* &rr tgá ogva"lt hutrrotr poxaťmkorr s.
Xrá3.c; r xfrt ea nJ" ksnstntajgl

'Xaat aío *nadllněJš{hg pro kt*rr{bokolÍ síncrIoglaké.ho taě*t*ě*
gťka gcá po{robít lágtb.tpl.a rdrouJíoí krítÍ,gg. Xonf nÍ'o b].oqpě$řÍ-
lrE a*ř to okutcěaě *&ělet. Nebot ktlc byobom by}l s gs]'ou 5ír9u. oii[.
bornogtÍr kůyby #gtheglup crr*ho 6aen nsnólní} s ěÍnakó pocaír rgř*
aostqý p ilgůnrg rýluěfitý l.yrÍo3ý fatgt moěerní čc*ká ka}turpr $dxn
a k}íěov;toh lět ě*gksho l.yrtďr*bo tcxtn. Q

.Í* tsk troch,u ráhaile' r ěon v}agŤně spoě{vd přítaÉI'tvott tt
ÍÍrotnoet tóto ohlggovó pooaíe. tÍeqlní to vyav&t].ov*Ií tín; řt
vgn''kla v době ve}bébo rdJnn o sfue; írqým by}a blígk{ ígtínno;tí
}yrtoké qýpov*iH. kontrg,EŤa$ÍoÍ g gůlíďstěrrogtf akupaěrr{bo o&olí1
ř ďatšťn prounlonra}a přeěwvšínp xovřtnostf , erlóďnorr a vt*$ný* po.

íntgrs.gťa v tÍ$lt tgu*ngvsko.gov&vakó' $loÉttgst tatheg.trgta b*a*
ntokóho ětal,r ťlo1ožÍ aapř. t takový &rob4ý ťgitt' Jako Jgorr Fťotí*
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klaťtné ohargbterl.Etlky Jchg lyrlěaoatlt K.Bcdnář Jl vtd í rJnko ÚBí-
šc qgĚ4El; sxrolr{řro &ro}rrr a ara}on paenll" kořgnné oÍly,* satÍnso
o.Erál aá ss tor !o I toto eštknntí ěÍnekou l.yrlkou výzrramě porfl'Í-
1o o&ttl r.Ě.Ésg&Í., aaprtt soněesnó Úcgbé Boez!'c, JeJf ,$1aový.pó1.'

sqýn apůsoben uaJÍ ael. |ravitu obe' l když st gó#.rnllvě protl*
řgčÍt kařitý g nloh oocbu3c Jeden íaJí r7s a přehlÍřť drubý. !o ica
potvrcujc Íaktl řc tyto vcršc v gobě m.aJí mrroh'ovrotevaatoet a btoub-
kn velké poosle a raebovával í el. něoo s nspronlknrrtglnóbo taJrlrtvÍ
avó krásy. sté Jub!.l'cun řÍatdteslova asrozanÍ teóy přiapě1o k vyJrc.
nění Jeho bdsnlckóho přínoou ěeské l1teratuře. lrathggins všat fiý.
ntr ěÍnskýBí ohlasy Ylagtně vybočÍJ. a oesty; po nÍř lsta šcl. Byl

nlřaoe přeůevším přck1ai1ate].cr.u raské llteratury /a ntrroba írqýoV r
taty akvělýn aslJiotol1 byl aašín prvn{n prof,egoron eovětakÓ lrtr-
ratury č|g Kar1ově unlvcr'ltě atd,.. l{enalon roli něl ta.ky v tn].tlr-
aěpolttict$oh sápaaech ,o. a pgk 40.1 pováleěnýcb lgt. 3řoůcvsír
futo Jabo ělrrnogt ohtět eaohytlt eborník Fe{rl y}t, kt*rý ccltav11
ollět J.Franěh ve apoluprácl g JtřÍn Hon*{hgn. y'nlžrrí vydání 6c -

ááůÍ\Ý itlvJ - E€;loůařtlo uakuteěnl't' takřs vyšcl' porru€ strotopllBě.
Přetladntelé r tTatJrealory školy sc Y něm vyanávaJÍ a Éoty k u6:ttr.
l.ově nctoiló; v*poaÍnajÍ na ko*rlo Jebo osobnoatÍ a proJevuJÍ vděr.
nogt ga tor řt íak ovli,vntl JcJtob t].nnoělte1gk.ý riaě:..

Íento JnblteJně oolavný tón botružel v sborníku BřcvJ.ádc' *lr
arstěntí ho v5rražnJc aěkolík věťtac}ry stříll ivých přícpěvkůr . Jrkď
Jc srosdlův roabor překJ.adn }Íěqlěnóbo Jerdce č1 ll.krlv wk18d Ha&r-
s'.ove potnn |Janykovďro klíčrr t přÍopěvky řrařkovy a Foretory1
sToll crqtlloÍ 60 op6t raakví o.Král v ůvega o řpěveoh staré 0íny.
Ja.ko př{loba Jsfir r sbornÍkn půrodnÍ verše a poctlota3.oatÍ, arotí}.
těn{ přrklaůy H.Eoloe, epigrany e d.ramata. Kdo by chtět d'okunrato.
vat Blatbgolovo adgorovó rolpětí od mlcdí k stdří' na${o t* E tm,
dolt ilokl'adtůl t ťrr9r9 Je sesnrNšňuJíeí rPÍstrlčka o poěátoíob e
konsÍcb čcgkóbo bo].šovlgtvíň s 8 r.Lg49 bdaně r$poN*ncokď| c rťftrt!.

aí BYěta,|' které by aolrl A.Brougck k].td'né mředl't *o ě{ten$r ěrr-
hébo stallnl.gma Poůlvďtodní kopEg}n{g'." *.].o tato polerlaaéo $Ůt'ťo.
bÍbgla tak Jeitnodušr; Jab by Bs $8, první Bob].od ruoblo adát.

J.3-raaěk sl.go koaturuJc n{lorotď a polftto(ý vývoJ svÚho něl-
telc rogla obJcktlvaě' elc prdvě řc Jen kolrturu$e, cbybéJ{ b].nbří
rtudle' ktcré by rr{řlly bulturní ttťlo 3.ltÍathegla a BoJraonoraly
p€Fra}rn Jebo rogpoÍllplaostí. Př.tton er byJ.a př{J.ažltogt ilobr*t !l

I
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přca tnto ocobaogt obtoněJBÍob otárets' orJnlne pohgťt Jdc o !Ě. 1Ó*
ta. o.Nrál ná aopoabpbně ;lravdnn kdyil Fathcglc otnaěnJc ra |nro-
naněnÍho 61orěks1 neJan v rnnyalu llterárnÍB a ogtetlckén, ala l. re
lmyeln nnantáInÍn a ctl.otsÓnr. odtrril ]"rc odvoolt všeohny Jcbo světló
Í gtlanÓ atrántsy" $ayrl krttlokdbo Bďrlci[B na Jďrg ělgnoet naarl$s
gvšon být v norallstaÍn oonrsraÍ, uá 6a oí1 tóBa pocboB1t aa HetŮ*-
*ovýeb tápáníeb v]'lv itoby' ktly ar dg órak{ kulturaÍ pretl galéÚa-
ly a vgklíět.ly v ní o1roroit{ p{*o{ky do6aatl.okó a protldorraolrratlo-
kÓ treďíocl JoJtobĚ přrrrdlé ptott3l Jeae gh].Ísct.í eé taryrnorngllsaol

savĚtěvova]. Jarn Hat'begíow rřodnášky a aomtaáře tohÓt s'].e ír
bo údkcm r příaón c}ova anyalu Jeonn ncbyl. Přcsto mě tato qaobnogt
vĚily poutala právě t{n; J*k sg v a{ gouctřa&oval.y tragÍ.oké sYáry
lntellktudlů cyrnpotlrnJťoíah s revalngf v &usku' a nepřírďraJÍeÍob
aa Etraní'gkou ortodoraost. o to vÍo bylÍ tÍto l'.ůó ilerrokratlek{ho
ilueba, poetÍhovsni atrrpřnJ{oťr se elgjehšal.továnÍn govětsh.ho elčrrí
* aepoeJropl.ta].ďeí pol.ittolďnt rvraty. Do bÍlanoe škodl Jo6 nap*-
o}tgl rtalltrÍanuĚ1 budou muaet být anxloětony í tyto nuě1vé rkonštsy1
JinĚ byl.t po{robovánl tvářÍ T t'*ř Joho rrůdnoatga evreplttí vrdě;
laaoÍ,' ktsří Y ilobrÓ vířc ntlunov*lÍ ěagto hlog gvěďomí a vydával.1
tsk o'broĚcrrf 1 sVůJ o}u^raktcr. Dovedrr pochopl.t' řg 3lřrmnorí Bo{lcb
11 aáponr gougtřaděnó kanpaně prgtl tnitlvlůuallgtiohl' aubJettl*
vlrtlghs acnt'a].Ítě' ktcrá podle broJovaýob maraÍatů patřrb ranttp
!íe{n, odnnÍra${oífr rpoohár, latťnoo typlo$n proJevem přÍoh*zo3í*
o{ wětlá rpoahy Eoolal1enu něle být aobopnoat poo.b'optt EvobodE
Jako po&isnog arrtnost. .Probusenď Evěd,mír Po govětokýob proooor&'
Lterá sí troeÍala goob.ybovat' vyJailřovet roeprty a rýbreó,y a podl
rronškm abatrraktaÍbo bumanltnu| vysIovovala poŽa{avky rabsol.ntaÍ

rvpbody}' bylrr v poderřan{; Ús troŤÍ ldlobrr |apl.kant{ temEých cÍl
lra{y. /L.BtalV. 0bě r*tbcrl,ovské pabltkaoo ÝybíaeJf k pokn'tr te-
dívat sG cněrcn1 Jímř re bnďo rarcet nbírat acabytná revllc fněítov-
lko-što1lova}g-t$tťrovgkó tradl.ec' ktcrá Je u nás stále sskroeaeb+
tnn kulturaÍ pol1tlky1 přeetoáo aověteká glagnogt s6 cvýn novýn
myšl.enfn JaJÍ někitoJsí JÍstoty oů gákladu zpoohybníIa'

xxÍ
oetrdolýn ťlatheglovýra překlaďea byl. oídrlv ffávrat g,a sovětak{be

aY*sno "od tá itoby; pralctxoky ař ťloilaoĚkal Je l$ÍatbeaÍtrs oaneřován
!a trookl,stui /ěoFreÁ&./. lIř oel ďřívěJĚka ns, něn l.pět.o podcrření
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r protlgovétak{ho gtetlwtctse; kdyř na přelonu 2o. 8. 'o. l.t oe*
cond,il šacbti.notý a trook1at!'oko.g1aověval$ progas. Bouřl.1výr ů1r
kugÍn kol.o; této knthy dom1nmal Heumanr.tlY tntÍ.-Glrla nobolí optl*
m.i"gnuo baa pověr g tlno{' tcltdy ů sorděJt bl.bt.c ortasl'o:rnÍ atrra!'o*
kogtl' a pnbll'oÍctlky odl*lnJÍoí nebegpsčí íntclektrrá1nÍho akrptl*
oÍgti l l .

T tehdcJšír tříd.ění due}nl 'bolšev!'cká Ín}vlzleeť poprvó v'ty-
ótl& ťll"len* rbuí - 8.B3b6rr 'Írro ncbo protl|, ncnzndvaJÍo tlv.
střgilnÍ l}oÍlcrl a t*nto re{lu&oíonlmtíexý morl.el gůstal ná tndll
eck].aden tu].trr.rnÍ pollti'ky konnnlettokó etrarry. KdyÍ EB Y r.196*
v Ir1tcrtrgfeh nov1náeb roavlnula polemíke rrad ěldnken íxřÍho $r*,.
šl Ycrš Bro kollkrr; odvolávgll sc obb*Jcl try'. straalaté 1|'n1r J.
*anfcr a J.F.Kolár v Raáém právu - a*kall Bř t'y3.o anáno dogt Ír.t-
tů o $tal.laotě a}oóÍ.aaéa gnonáívání aso1 - rra atcJné argnnenty;

íg}qýon uřÍva]'j. kdyal .}.paóÍk a .I,.Btort v fitoofoh protÍ E.!c15o.
vlr E.l{e].e8ňrov1 a ď.slarťkovlt faš1gnaen obrlřenon prvnÍ nenl Ěs.
o!'aI1annu' eteJně Jako konrr,rnl"gtxokou stranB Je noř.a,é bud' bgrlÍbraár.
aě nl.lovat gobo aenálxd'ět' nl"o nrsat. tín ncex1atuJe ' hlal k"Ítts-
tsého rosrrnu, ca nrpřlpo&štÍt suěÍkove ůlfanujÍoí krítt'ka roruúnn
ďÍ.řťho sř',L* ilockvr'hranl,oc úod$ci[ka pt.gtÍ aa mar:ríatíoky obJrts-
ttvaí oilbal'oní ronaaopÍ.gaove, oubJtktívl.gtlckéhor rnaloměštdotóbc

3ohlrda aa gavětgkou gkntgěnoat. 0bal irycl]. í Fuěfk' bylt Ý $sffi
v otrJné době1 ří.l.l vl ltaJné apoJ'eěaoatl rabranlěníob konnal|tň.
Y tóto přl ta{y g aí no}r]. pravdlvó s.rrěťlě1t Jcn Jeáan p n1ob. r.11'
vérln wéna nmě],eo}rómr posl.ání' vykrool.t} dobovur raa,lÍfu ncJ*n
Y Bo{robnortcob ňívgtnÍ *bohoutl.' ala ngtnaěÍ"L í plÍřťoť Be áišF.
tal|'tu odlocEbněnoatl.r pertaJnÍho rxJednornyslnĚn{Í. FuěÍk Jako
typlo}ý Í.d*ol.og oilnrÍta} vídět roupornogt real.!'$l' Broto JeJí řÍ*
vý nně19€xť odral obápal Jako ponl'uvn. Jeho požadavtrln odpovíit.p
1o oooía1tatle&o.rca.l1etteké vylfěoní parapaktÍvy gftřLal naitěJÍ
v něoo nevíňa,ně nor{hol ss ac pr{vě roi!í' naděJí vklddanýob ún
gkut*čnoatl ná]"o n*ilěJ*plnó' g nlob$ ež aaěgI Je.ko obrana prott

rkrpll v;línat tbt po]'ittokýoh t].anl a 11wí. Q ton' kd.o 3 těabř
to d,vou vlůěl rovětald *lvot prard!'tě' ada ldeo1o6 ě1 unělrc' Bo-
ní d,acl pochyb.

Íl.omyalnou Íron1ť oendu t1' ííř 8€ ú.omníval1 být optl"mtrty
bcg pověr e l.lurÍ' byl{' Jeítob naJvět*í obětÍ. Lltgareta 8 n;*
proatou íotevřaností Bř LonL /v ě. }0/ přÍrnal.a' Ee Gl'áora krt.tl}*
tcbtloJšÍ sovětské prrBrrc byla pxně oprdvněnc. Protl6l.dovrkc trnr
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3ni naby1a Jea oandový oayl gabcvěĚon&o pošrtlloc a uadnýob p*.
stav lsvó hul.tnry v ěglg E ín}tróÍhen. sy]' to proJev slroor grloře-
aÍ polttígtá konoepoc' ktar* od.danoat garněnl.].a ag aasleBonogt a
osobnÍ svěilonf nahradlla oit}{áštěnýx prt.no1pem gtranÍoté {íuotplÍ*
&Y. Po ar6nncntceh t6*o notol.trantnoatí gatrá ortod,ornost vřilýohÍr
kdyá 3e ůaa1ně ohroáen Bonrátný prÍaotp stlanické ví4l. 3y1o toiiy
l.oglokól Žs tgv. norrrg]"Í.g&o€ uěÍ.nl'Lg opĚt praJedaoťlnoboa l{gailn
.bat - anĚblr Íed'taýnr b1tÉrloa pří hodnocaní eloáitýob opoll[3pn
slqÝeh Jcvů 1 osobnogtÍ. }Igšc ]'l"ter{rnť hj.etorle l. Bs odhg].enÍoh
61asnootÍ aagítí potřcbu v:rátít st k }*" lótiírn x dobrýetl Č*roitůt
pooue}ret totl* onlt ant1gldovskou l'eganťln a rozpl,éat tcn rádlrhcl'
JsJroá oba kongE uteh,oralg aeto}.gruntnogt a fanatl €řfi|lo' gngnsnd

rogbÍt oelon pordělšÍ gtr:ant.okog kulturní po}1tlku a seJnÓrra íeJÍ
aktuálnÍ pgdobtt. nlo přcos poure pokrt,ěovdrt{n gtal.1ngkó 11n|.| rlř
praef protl Jtmk sďšlaJÍoín' rcprosÍ, které ísou škůágovstvÍn
na hodnotágb aárgtla.

Bybt-t tahťly obětť gcbaklamů sannann, Jenř roalttu. eerětaX*
ranĚ vůbgo ngsnal a eondll Jen poťlla ušleehtllc rnějíoíeb. tágÍ a
Í.deologlokýoh postuI{tů' Jsoa eteJrýnÍ' obětrni s!ýob pověr tír k&o
obáněJ íoe 8€ narxlgnen*lgnl.nl'gmgm s].i.kv1dovall výttvět ěaEké IgBltE'.
rýl anlž by bylí achopní urólt; oo vlagtrrě tento -1s!ilus konhrÓta&

Jp. I tsntokrát obj.uára byl.n grguna&tgnn v boJx prott pr*vlě. Fo*
břb|t noilly narrc'atloké krltí.ky }o. lct a poťlrŇtt krl'ttrokérn rkon-
uánf JeJlah ólnrrost Je poĚada?ck' k němuil vyuývá hÍ.storl.otý vývoJ
a Jerrř so nedá natrvalo opomíJst. $tttrární h!.stortí go do tq&o
noohee' a ntní dlilrr. Budo to pořádnó senětřegcní, po něaá blrdo*
bodlnotovó akcott$r rozegtaveny Bodgtatně Jlaak neř d.ogqů a obJrv{
sG JÍné nravní aetonlty' aEř Jď(é trmélg vyroblla partrJnÍ proprr
ganda v pováloěné ťlobě. l{aBř. Futíkovy r6.portáře Bs sovstak{bo
gvasn l. Jďro g Btoll'ory polemlky vynmívajÍsí ae nairním bt'npcěk$n
} re Peroat&a; ktcří avěřtll pon].ieván g alnaoenovanýoh touťl.gícb

Fro0$'Gob & nagovónr ttrom vyťabr1kovanýn v 0oebelsovs {Íl.ně' gÚ

d'ogtanou áo Brepodlvn&'o evětla. Á po}oií ěctnrí otáa&y' nepř. da
běb. ěagu ncukálatr; ře těmí naÍvníml. hl.nBcčky' kteří gEitl1 ae 1r?l
bylÍ prárš autořÍ. teohto rtportďÚl. a pot'ernt'k, takóe 66 ptal! rrůř
koBníky gtal1rrrbó nyšlcnkové školy u nás l 3ař, ůogna porýĚ1la ra
všc orprevodtňn3tot prlnotp.

xxx
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K&yil s*T.Bgtůa vyg].oraít uvé poebyby anil vý*oJem v $s$ffir X**t
hag1na Je irwn ana}aol$m pooná.ken knBoďívu vyvracÍ. $tttva ng'bl gr

vídět, ta git treak1etí6ko.ts''nověvgkýeb proooaů, jejichř restrf }ro.
h}*{1Í vtd.g přímď opoJítoct k ů*].sťm proctrům1 á* Js v tom vÍtl

$e*dol' slgrěgtaá logÍ.h*. Á přece ttntokrát ař nsrígha$* anatáu*
ltvé knItury a ra{ěJt pťt.vřc obě očl., n*bot J* přooe nntné být
brrb pro nobo protJ.1 g*řcd,nť porleÍ. ra&oprávní 1ů*o1o6o9é nlrrr.adr
tg*í. $taIln.aks BolÍ.tlka etavěl'g přeů goeía}1stíoky ffiýsl.GÍísÍ řF.
ropaké ígtE1ck&rály tskgvé prokl{até .l.llorna neno*á3.e' E,LoYtr Pak rs
r"}s45 ra nsvyb{ralýob $.*oxů 5r:rott ̂ {,shms'tsTilvá, Ínščsnkov5.1 Boatp
kovt'ěorrJ. gtů.. Httltva].gst t&ghto výpaůů byla ta}r oris}uďi.vdr řr
ff.ath,eaÍua uř nabyl * *o řdannrovs}ým apr*nto*#* BřÍtakat1 Ja*g
aapř. rT..Í*eť*r, Í kňyž nana'ě3 od.va}ru ř.ř*rného oán{taout $e. s}o.
vrlrovand stťe&ní por3-o* byla pro n&$ *pnŤokrát výehoů1gk*n E &9{l*úr

Hngtio otaeníffi e* *hlukn$o gaú $'atb'Eeíovýn vgt'ah'ea k Éologhs.
vorl" a {"}orbétm. 3řeh}a6, Rcgrašgné'psÍ*ě oanalnJe B.Ilek se řat.t i*}*
lgkoa#Jr].ébo potí.ttckóbo dogahur *řejatě o5rrávněné. 0 LÍterat*řa Jr
kc prav{Í,vém gvéd*ctvÍ řtvota nl.kdo v té itgbě Ještě nepoobybovalr

a byta*3"í nerÍo pravtlívgat Brďr}a ovdna ee aráklad.nť pořaČave} g

Břo&no*t eool.alígtJ'ck*Iro rea]-ismr1 nrre*la být rraadnová výpov&E
itorrra.šené aemě síllr$m a.rgnrncntám pr* ba*řlirotl přenaěrtu govětl&&e

veakova. 3íath,salue nebyl sdn, k$o sÍ }i.ogrxšgrré aemě rrsobyěo$nó

"dĚíL. 
&l*e přukypuÍťe{ llramtÍE}ýx'. konf,}Í.kty cál*bčo-a{ýlÍ' o}*

rptai5 scén*aí r}.l*ýn1 bnmont přeavědřovs.].a o tona, áe roakulaěgřt'.
nť g ko1aktÍ'T1*e6€ Jao* s'-cg nlo$iton' níaméně prs *x}olgěa.eut r

$o{gtatě besbolegtaon a ncsbytnon ogstou k stastnýn rítřkůn. s9.
v&talrd krttÍka' která ge račíká].ně vyrovnrívá a mína}o*t{' gĚ Ú.*-

tan xagngělla íd-ee3[vou Brobl'ow.tiěnogt ronn*nnr ale na$}no b,o pra*

bláaůt na krÉanon lgsr a teůy gg ůokona].ý goglalÍ.gtÍe&y rítegď

kýĚ' ao lrřace Jan noottbod'1dfi{. Jg ovšsfi[ přťanaěné1 řc í'l't5nrrb

uveřcJntlg so}eeb'gvt},v &]"olr.bo taJefiý il*Bte pť.{tolkyrrt Y Fssk?ěr
pgans Y ůobě1 k*y praaovgl rre Basrn*ané aamÍ3 neěJ'uJe v rrětír *t

šlrořoáaleko snřÍ hlačornor, řs dětt n vydrrtýmí bříšky bouf*č *nÍ..

tsJ{'.. €ato ťekts nc$ense Ba ďo rqmdnn no{octa3.a1 ale nnpo&aÍs*

la ve gplcovatslí a.*.í poehyby o torn; g&n ,kratantl. irolektíYlgnot

byly opravéln, ncxbytné.
3,ogr*šon,á acně Jc Jtňca g *.noba r{ob}aů*, řs lítgnnt*ag atlft

být gáněrná lřÍvorr ťlkoÍ, ř* taIant není vřňy pádt.ga ověilmÍ' }tá*
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skogtí a étoan' skr*e aěá pron]-Euvá riota k pravdě. tavo soo1allgtí'e

hý real1saug n& tom vybud.ova} své panství l uměnť, nÍkúy to o poso*

davkcnn pravďÍvogtt nenysl"*l vářně, Je}rr, trolgn byl" pravý opakt ekrý,*

vat nepříJerEnou pravdu' nlěet o bei}eatnó pravdě; utaJovat pravd'u o

z]'očÍnech nnacl. 'ÍeBrve zrod'en této teorle vaniká ].iterat[I8'j pro

kteroa Je Í{eologÍolry koncept sktitgť:noetl nad skutečnost a&Etr; prg-

to také pak v krÍnctýen situacfeh doeháuí" k prlrninínn nlltali JonneE
nabo * ůatvn, že líteratura *tra.i l. ia sTot} prest1ř ve spoleřnoetJ'.

$oclalletiek}r real1Í'muť' Ilrohlásl]' úa, metodrr *ovrÉteké ].iteratur

ry na' 3..sJead.u spisovatciů v r.19}4 blaxÍnn Gorkij ' ?íatbog1ův nad. Jt-

né oblíbený aator /lGorkého rrí}ova]. ong,d ař, pf Í1Í.ň.. *J.3raaěky'o Po*

věgt velkéb,o qplsovatele a hnnrarrÍaty nu propůJč1],a negmírnou auto-

rltu tloma i Ys světě. $ta}in Jí obratrrě vynřl l. Y rozlrgvoru g Ii.

I'u&wigem oprávnéně tvr.di}' že jenon strecbem se nedá spolelaoot CI.

v].ád.E,t. X tonu bylo navťc napotřebí mÍt po rtrc6 ůčtnnqr rnetoiln kle-

l l l l lr a k té d.ospéL |gémantio*ým převrat*IltÍl Bo némž gĚ nrč-ité Jcvy
přestal.y naaývat trad'lč:nÍn,í poJnyl věraní B€ etalo nápravnpvýe'b'on.-

nýn ristaYon' teror zoetřern3im třídnÍn boJen, J.ikvl.dace občanskýcb

trlr*v gocl.a].lstíckou óeypokracÍÍ attl.I sta,ré ÍoJmyr je*ko ovoboda;

nravnoet, hrrma'nlgmus ďoeto}y noYol^ náplÍr. 'Íomuto pře.vrntu nrrstlt

naponoci natívanÍ ěnc}rovrr{ vúdcl.. Po ndvr.rrtn 11o s3íjH' obklopuJe gttra-

na bezparttJn{ho Gorkého okáza}ou rictor, ěasto lro v Jebo vile nr

vštěvnJe $talín, prdvě taoy pron{ší Banr1ěJ1 oJrř{d. lorrá g}ova o rírr-

řlnýrooh ltd'akýoh áuší|. $ekompromí.gnf kritlk n{isi}r&rÍedlností bux--

žaaznlbo řádn, kte1ý d.okázrrl ještě v t' iečasrrqýa}i rlvtr}rr{c}i ugvěděovat

porevoluění bcro}rledrrootl, rych3.e pod}éřiá propes*lrrďl stl.cké vl.sl '.

l3ovětská skntečnoet Je mu realisacÍ ].ídskostÍ a nerr{ v ní nl.c' přeě

ě{m by byl .o t řeba" varovat.  Ťvrd'í dokonco; že se pŤí1Íš kr l ' t l*uJ{

ncdostřLtb, rníeto aby s6 vygú'rihova1y světlé str;Ínky novtí}ro Ělvcta.

A rnondt1Í sita]'in rrru naaítát "My ee nern,ůáene obejít beg se}:ekrl'tlky.

}Ia;lrosto rrernůžeÍllg' ÁlexeJl Haxirnor.' lěí.* Je to nepoelrybně Jed"ra s

neJ tra.gÍčtéJň Í eh érašek sovět nkýeh déJín.

sorlrÍJ oe pek připoJuJe k odsadkúJe obáalevan'ých v 1ýr'ocectgeb e

Y doBÍoe I$'u.lnarr1stů'!t,1 otlštěném v Pravdě a T IzYěi;ttJťoh' ngpeilá

teB nž protetářshý b'r:marrista m$štáckr& }rurnaniety A.Iť1rtÍtt €fusa+ |[b.

l l iaruta aJ. Ba" to, i la podepe*J"! protest pro.ui popravě 4ř xzrá.ťlců,

kteří zorgani.sova}.í redostatek potravl'a a }r].ad v $ovětskéÍn l.*Ya&rlr

Y pooeletví .,Ú.iernlcírn .na stavbě průp3-avu }íoakvrVolhar se pak aF

p1no proJevf výolodky sém.antÍckého převratul prosia\i ťeutlnlata
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ehválí b].ahorícrnd půoobení práo6 ffr věseřrkyně, které nníraly vyaí-
] 'eníml řYe*o prdoe Jo6tě Jeunou trkagaje nv&tu, jak ušleeht5-t.e 3lr}.
sobÍ na člověka práoe, lrteré d'o1a ve}kd pravda boiševj"smu emyal'
jak nádherně organlzuJc řeny věc I,en1na e sta11ťr8. " Ínšil !ťiatr kul-
tury '  s kýR vl*ratně v poelecr iíc] i  ietech ř , lvr:ta Joe?

$orkáho veře Jn$vp.stou,panÍ n'epoch;lbně ponlábala upevait stsl"'.Jto*
Yu Eoo rra'l duŠaml. 1J,ť{í' šířtla jeho 1e5on.1^n, přeevědčclva].a světI
*.e gIovně vytvořený přelnd Je giratečnogt. Íovětg}iá l iterdrn{ bíato.
r l -e tato i  r ia}ší fa lrta zná, a].e aat{rr s ninD1 pří líš neopernJo. t
protoř'e pokrokclvď ku].turnÍ veře;inoet r:el Zdpadě v* značgé ntířs tďri! 'y
ná rovn.ťiĚ poc"lohln ínt{nantlckénn Břevratu", pé.'Jťna}a clrreg atěří
poc}top1te].né kráand lř,t vellých d^rrcÍl.rl, aeJenon t}orkého, Jako ncpo.
ehyblý d.ůkar o prndce rogtongťnn biďrolry.tu a Étěetí l idÍ v zcmL blír.
tc p61u1 kůe .le vŠechno Bcgc;lla jÍr:ak1 .o'éií, gi mriře představtt č1o-
věk kaplt*l ist ické}r '"r  světaB1 Jak t ' rr ,{11 zr.ra lge tóto zenrě .I .Bněík
Y č].ánku o sovět*kýoh s{ů6neoh krÉoy. .]l. něrn **ké potvr.ett ťakt 'gé-

ma-nt lckého převratutt rUž někol ikrdt jsen tu řekl ,  že stará e] 'oval
staré Bojm;l  *oetávají v sovětském svautd d@*la nový obsa}r.  l{ebei lo
to ařeJmě ntkd.y doet opakováno.u I sa16ny rrdsy tan nají přeoe J l .
non náp]"ň. neř, v kapitali*xu. ., ť)!toi|'í .1o riíc}r proIot:ířiryl

}ůsobení takoqych oeobností j*ko byl 0,crkiJ pon:otr}o tehd;r u
*ág onohorr skepsl a rrrnohé g'cciryby zvikiat a výhrady od,stran.|.t. By-
1o tomc zřeJrrě ta.k í v p1lÍpadtě ts.?íathceia. }iebyl z rnyšl.errkově driP
o}ed-r11'oh ].iáí' ab;l už teh{y pronlk} ke n.:i3s}u toho, go tsĚ v s$$R
ůě}.o' Eech$T'{va,l gl ale etřÍrll.vý od'otnp or1 pratÍkn}turníoh ět.atet
a ještě Jako vyookoško}.ský profeeor měi YB svýc}r přerlaáÉkáeb port.

rét;r t,ayržer$lo}r *písovatelri /}í]"řra.kag 6c}inatovové ai./t kteří po-

{].e sovětských idooJ.o5ických požad.avkťi rlá c.ilvno do liter'atary nQ-
p.r.tř l l.íl Jgonce škůdol soclg.]"lEc'mn'.

vxx
Doďnst lek '{ konaepc €  lové ku}tury '  kterou prosčlzoval i  konpnlr

tičtÍ krlt1ci ko]"ern Rud.é}ro práva a Tvorb.r 5'řed v{]"kcnr E € cvšcn
přenesJ,a élo oevobosané vleet l .  a zeJnél ie '  po'r .}!+t ' tqe r.rrrp}.ns BroÉa*
dJ. la půoobením 1,.Eto}].a, J. laufra3 J.} iy.ndka.n J. i{áJka at l . .  K i ly ř  39
Y soutěžl B Jiný'nt ná'aorCnďrni proud'y u.kjza].rr v íjo. ietec}r JeJÍ nyř-
].enková onezsnost a sektářatví, noosQrchato sQ toto nskupenÍ a-rrÍ
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v rrJronsíl r cbgpflg rr bglbrn{polÍtÍsh*ho nonopolrr k*rlý m
přlbrál'r tgv' a{'fta11!t,otr Enovu o llr trtitl.ga octťakl.lovtnÍ '',&tlt
effrlrJÍoÍg!. ffirc{ f t[oilrn byla npl,atněnn trorla 'bnt;-aalĎo.r }1lm

nebo protlr1 kttrá ac pont!.le g }rrubortÍ raitnloké nťry přt,ronruí

llgiltť|h Lat'ftrrn{gh Jctú. f,bod.npornť 3oalaťlníeb {lvon derltÍ1rtÍ
tltrretti'ry ro'ltěpraí aa tř[ od,dČIanó proad'y, x.hoónoeaa{; o íeď
nelbytaostl rr ;lcvÍ |. v g.$Lagrnť plondrtsy $Yesřr fue}ýoh cpl.rovtr
tclů; aobnil* aog1 Jít kc kořcnrln dnohovního a na5ršlerrkwábg í.p*lt}r
tito áďy' nrbntc*lÍ r{rovlb provrillae řrt.tÍ€k* alalýae }o. t.rtr'

v ntebž alLt{řlk{ a protl'dcngkr:atlots{ kgaoaooo Ěrgk{ bal.tnr7 vntb
lar ncbnůour.lÍ. abavony anrcoly noonyl.aýqh {t1{ttÚ1.ů .tř'furnó pruv{r

aktlvtty; ktsr| ;vá trltrlrla opíraly o povtry a tlurt.

Brrvrn 1989. řÍtÁn rlengpann




