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Verze dokončená v roce 1 969 uŽ nemoh|a vyjít  a Josef  Nesvadba j i
pos léze vydaI v pňepnacované podobě. K pŮvodně r .ea l is t ické kon.
frontaci existujících spo|ečenskfch systémťr s futuro|ogicklm pĎed-
pok|adem da|šího v lvoje | idské c iv i | izace pňipsa| fantaskní mot ivy
a zápletky a h|avně závěnečné náh|é pňik|onění se k soc ia| is t ické
perspekt ivě.  TahIe brychovská vo|ba,  objevujÍcÍ se v české of ic iá lně
vydávané |iteratuĎe kromě otčenáška [u něj kromě občana Brycha
ještě v románu Pokušení Katarina) také u LadisIava Fukse [|r/ávrat
z Žitného pole) a ňady da|ších spisovateIri, mě|a ovšem v první verzi
Nesvadbovy prozy zceIa j inou podobu, která pIně nezonovaIa
i  v označenÍ PrvnÍ zprávy jako , ,spo|ečenského thr i ||eru. . .  Dvoj ice pro-
tagonistťr se s ice vrací po 21 '  8.  1968 z Vídně do Pnahy,  a le je sr
vědoma, Že v|astně nenÍ mezi  čím voI i t ,  Že c iv i I izace je váŽně
nemocná a člověk nemá šanci  se vyhnout symptom m této choro-
by ani  v totaI i tě konzumu ani  V totaI i tě rovnostáňské ideo|ogie.

A tady jsem se snad oc i t|  u jedné z moŽnych pňíčin permanent-
ních a|erg ickfch reakcí na osmašedesáty.  onen rok tot iŽ pro mnohé
Učastníky tehdejšího dění i  pt .o jeho pozdějšÍ obdivovate|e by| a prav-
děpodobně i  zŮstane donqui1otsk lm pokusem najít  t retí cestu mezi
dvěma vÝše zmÍněnÝmi moŽnostmi.
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ětšina symbo|r]r, kter"é se udrŽi v povědomÍ, vznik|a aŽ po odez-
nění unčité sttuace, z níŽ vyš|y' To znamená aŽ po odstraněnÍ
veškerého časového nánosu Špína a z|a, kterri s sebou v kaŽ-

dodennosti nes|y. V současné době se většina světa vracÍ k šedesá.
tlm |etŮm jako k symboIu, kter.! je jednak zboŽštěn a jednak nesma-
zate|ně vryt! do vzpomínek dnešních padesátníkŮ, kteňÍ je1 pňedáva1í
dá| se si|nějším a si|nějším pňidavkem mytizace a os|avování. Bylo to
ovšem v šedesátlch |etech tak ideá|ní, jak 1e v současnosti pňedk|á-
dáno? Jako pňísIušník generace,  ktená k tomUto prob|ému má co ňíct
uŽ tÍm, Že je n i jak akt ivně,  ani  v prenatá|nÍm věku, nezaŽi la ,  bych zde
chtě| naznačit něko|ik prob|émŮ, jejichŽ vyňešení zá|eŽí pr"ávě na této
gener.aci, zatíŽené šedesátlmi |ety aŽ později a ne pňímo jimi konfr.on-
tova né.

Proč právě šedesátá? Z jakého drjrvodu se na konci tohoto sto|etÍ
obr.acíme pnávě k nim? Jednak pr.oto, Že téměň zasahu;í do pomysl-
ného stňedu dvacátého sto|etí.  Da|ši  věc je i to,  Že v n ich dorŮsta|a do
dvaceti |et jedna z nejpočetnějšich gener.ací, nanozenlch ko|em roku
1945' Vá|ka by|a pro tyto zÚčastněné něČím nesmÍr"ně da|ekfm, pade-
sátá |éta se všemi procesy a excesy by|a jen vzpomÍnkou na m|ádí,
které povětšinou by|o spojené s pionyrem. Ce|osvětově se da|o m|uvit
o z|idštění vztahŮ politick\ich, které by|y v|astně od začátku první svě-
tové vá|ky znaČně napjaté. Po Sta|inově smrti a nás|edujÍcÍm XX. sjez-
du KSSS se zača|a tnochu |ámat is tudená vá|ka,  b ičovaná z obou
stran strachem z atomornich zbraní. Šedesátá léta by|a na svém
začátku něčím, co se probudi lo,  aby se po revoIucÍch konce šedesá-
t17ch |et ukáza|o vše jako acidoui Sen, Za kterlm číha|a opět cynická
šedivost a napětí vztahŮ mezi Západem a Vlchodem. Bevo|uce by|y
vedené mnohdy dvaceti|etfmi proti jejich otcŮm, kteří zaved|i ce|kové
světové nedorozumění. Tento kvas šedesátlch Iet je tedy něco, co se
sta|o po čase nepčedstavite|ně krásnou vzpomÍnkou na svět, Ve kte-
rém š|o téměň vše bez vá|ek, v rámci dot.ozuměnÍ. Taková vzpomÍnka
se stáva|a často barvotiskem v |etech sedmdesátlch a osmdesátych.
Je jasné, Že k samotn'ym šedesát./m |etrjrm se musÍme vy1adĎovat aŽ
v Ietech devadesátlch, protoŽe v sedmdesát.ych by|o pňíliš bt.zy
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a V osmdesátlch se ještě poňádně nevědě|o jak a navíc se stále drŽe-
|y proti sobě dvě Strany -Západ a Vlchod. NetvrdÍm, Že v |etech deva-
desátlch je adorace šedesátlch to nej|epšÍ, 1ak je ocenit, a|e zdá se
mi, Že aŽ pňÍliš se - ač díky uvo|něnÍ mnohdy právem . odkazu1e jako
na ku|turní a poIiticky zázrak' ona uvoIněnost mě|a aIe za nás|edek
i budoucí |éta sedmdesátá, v nichŽ jako by se snaŽi|o dojÍt aŽ tam, kam
to jen jde a demytizovat něco vyLvoňením mybu nového. Věňíme-|i šede-
sát.ym 1ako revo|učním, musíme si na druhou StranU uvědomit i táh-
noucÍ se válku ve Vietnamu, krvavé pĎevraty v Africe nebo zvrh|y vznik
uctÍvánÍ masovych vrah á |a Charles Manson. Bevo|učnost doš|á aŽ
k nudě 'co vlastně dě|at, kdyŽ se všechno smí.., by|a zánodkem chao-
su ve rnjtvarném umění, kter! se svou bezbňehou prázdností projevi|
v osmdesátfch |etech jako dŮs|edek,,z|att/ch šedesátfch... obňÍ nek|am-
ní akce v hudebním prťrmysIu, kdy se miIiony fanynek odváŽou pňi tom,
kdyŽ černoch po něko|ika p|astickfm openacích mrkne, ma|í také
zák|ad v šedesátlch Ietech, Steině lako abso|utní fenomén Beat|es,
kteňí ve své době by|i opravdu slavnější neŽ Kristus a dodnes Zname-
nají pro popu|ární hudbu totéŽ co Anton Bruckner pno kontrapunkt'
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A v | i teratuňe poma|u vzniká a prosazuje se expenimentá|ní proud,
ktery se natnva|o stává součástí |itenárního procesu a na d|ouhou
dobu také pos|edním avantgardnÍm pňÍnosem pno liter.aturu do nástu-
pu počÍtačové techniky a Internetu. Ačko|iv iten má svŮj zák|ad v šede-
sát.fch |etech. Ve fi lmu s sebou dodnes česká kinematogr.afie táhne
kouli , 'nové v|ny.., která opět svazuje tím, Že jakfko|iv fi lmovf nlmand
bude nově vznik|é snímky autot.ťt z toho období srovnávat s tÍm, co
by|o' To, Že fi|my by|y financovány státem a vznik|o i mnoŽství fi|mtj,
které nesto.jí v bec za zmÍnku, se nějak zapomíná. Zapomnění je ten
nejh|avnější znak pro šedesátá |éta. |deá| kva|itní |iterární tvorby bude
muset b1ft poměňen i tím, Že mnoŽství |iterárního dění by|o spjaté
s po|itikou' Ačko|iv to uŽ v DubliĎanech psa| James Joyce, Že |iteratu-
na a po|itika jsou naprosto rozdílné věci, které nemají spo|ečného nic.
Souboj s poIiticklm myš|ením a snaha ho z|epšit - jak naivně a dětsky
revo|uční! - teprve v devadesátlch |etech ukazuje, jak má|o dobrlch
autor ex istuje,  kteňí nezŮstáva1í pod v| ivem,,mÍt nepĎíte le. , .  Kdepak. . .
To|ik s|abošskfch ňečí, ktené obhajují šedesátá |éta a vywšují je nad
ostatní se zak|ádá na zatuhnutÍ na jednom místě' To chápa| tňeba
Timothy Leary, kter! 1ása| nad Pulp Fiction, coŽ je typick! produkt
devadesátych |et. Jsou tedy |éta šedesátá zlatá? Jistě jsou, a|e pouze
pro někoho, kdo je zaŽi| jako dobu svého m|ádí a svez| se na v|ně
boomu uvo|Ďování. Nikdy bych se neodváŽi| Ííct, Že osmdesátá |éta -

|éta mého m|ádí - by|a z|atá v tom smys|u, kten! se pouŽívá pro šede-
sátá.  Da|šÍ m|adá generace bude brát  šedesátá něco jako většina l idÍ
braIa v šedesát'ych C. a K. mocnáňstvÍ. Jako ně.jakou pohádku, která
konči|a špatně. Za to, aby se 'j im tenh|e poh|ed nesta| jedinlm poh|e-
dem a vše nesp|ynu|o v jednu vese|e barevnou šmouhu, by se moh|a
pokusit i tah|e konference, jejíŽ název povaŽuji za pnovokativnÍ a uis-
měšn.f a niko|i za hňe1ivě mi|./.
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a V osmdesátlch se ještě poňádně nevědě|o jak a navÍc se stá|e drŽe-
|y pnoti sobě dvě Strany -Západ a Vychod. Netvrdím, Že v |etech deva-
desátlch je adorace šedesátlch to nejlepší, jak je ocenit, a|e zdá se
mi' Že aŽ pňí|iš se - ač dÍky uvolnění mnohdy právem - odkazuje jako

na ku|turnÍ a po|iticky zázrak. ona uvo|něnost mě|a aIe za nás|edek
i budoucí |éta sedmdesátá, v nichŽ jako by se snaŽi|o dojít aŽ tam, kam
to jen jde a demy[izovat něco vyLvoňením m1iLu nového. VěĎíme-li šede-
sát'í'm jako revo|učním, musíme si na druhou stranu uvědomit i táh-
noucí se válku ve Vietnamu, krvavé pňevr"aty v Afr.ice nebo zvrh|y vznik
uctÍvání masovych vrah á |a Charles Manson. Flevo|učnost doš|á aŽ
k nudě ,,co v|astně dě|at' kdyŽ se všechno smí,,, by|a zárodkem chao-
su ve rnjtvarném umění, kter;i se svou bezbňehou prázdnostÍ pro'|evil
v osmdesátlch Ietech jako dŮs|edek ,,z|at!ch šedesátlch... obňí nek|am-
ní akce v hudebním pr.Ůmys|u, kdy se miliony fanynek odváŽou pĎi tom,
kdyŽ černoch po někoIika pIasticklm operacích mrkne, majÍ také
základ v šedesátlch letech, stejně jako absoIutnÍ fenomén Beat|es,
kteňí ve své době by|i opravdu s|avnější neŽ Knistus a dodnes Zname-
nají pt"o popu|ární hudbu totéŽ co Anton Bruckner pno kontrapunkt.
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A v | i tenatuňe poma|u vzniká a prosazuje se exper imentá|ní proud'
kter! se natrvalo stává součástí |iterárního procesu a na dlouhou
dobu také pos|edním avantgardním pňínosem pro |iteratur.u do nástu-
pu počítačové techniky a |nternetu. Ačko|iv iten má sv j zák|ad v šede-
sátlch Ietech. Ve fiImu s sebou dodnes česká kinematografie táhne
kou|i ,,nové v|ny.., která opět svazuje tÍm, že jakfko|iv fi|morn| nymand
bude nově vznik|é snímky autot.Ů z toho období srovnávat s tím, co
by|o. To, Že fi|my by|y financovány státem a vznik|o i mnoŽstvÍ fi|mr],
ktené nestojí vt]bec za zmínku, se nějak zapomíná. Zapomnění je ten
ne1hlavnějšÍ znak pro šedesátá |éta' |deá| kvalitní |iterární Worby bude
muset b t poměňen i tÍm, Že mnoŽstvÍ |iterárního dění by|o sp1até
s po|itikou. Ačko|iv to uŽ v DubliĎanech psal James Joyce, Že |iteratu.
ra a po|itika jsou naprosto rozdí|né věci, které nemajÍ spo|ečného nic.
Souboj s poIiticklm myš|enÍm a snaha ho z|epšit - jak naivně a dětsky
nevo|učnÍ! - teprve v devadesátlch |etech ukazuje, jak má|o dobrlch
autorŮ existuje, kteňí nezŮstávají pod v|ivem ,,mít nepňíte|e.' ' Kdepak...
To|ik s|abošsk./ch ňečí, ktené obhajují šedesátá |éta a vwyšu1í je nad
ostatnÍ se zak|ádá na zatuhnutÍ na jednom místě. To chápa| tňeba
Timothy Leary, kter! jása| nad Pulp Fiction, coŽ je typick./ produkt
devadesátych let. Jsou tedy léta šedesátá z|atá? Jistě jsou, a|e pouze
pno někoho, kdo je zaŽi| jako dobu svého m|ádÍ a svez| se na v|ně
boomu uvo|ĎovánÍ. Nikdy bych se neodváŽiI ríCt, Že osmdesátá |éta -
|éta mého m|ádí - by|a z|atá v tom smys|u, kter! se pouŽívá pro šede-
sátá '  Da|ší m|adá genenace bude brát  šedesátá něco jako většina | idí
bra|a v šedesátlch C. a K. mocnáĎstvÍ. Jako nějakou pohádku, která
konČi|a špatně.  Za to,  aby se j im tenh|e pohled nesta l  JedinÝm poh|e-
dem a vše nesp|ynu|o v jednu vese|e barevnou šmouhu, by se moh|a
pokusit i tah|e konference, je1íŽ název povaŽuji za provokativnÍ a {s-
měšn! a niko|i za hňejivě mi|!.




