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Lechtejte býti zvány
matkami rodu bab! Necht vaše plémě
přivykne strastem, jež jim chrabrost nese!
Necht pohrdne tím, kdo je hoden hany,
kdyžvchválí hnus, jenž naší dobou zve se!
Necht roste pro svou vlast, necht zví,co země
je dlužna předkům, necht ctí jejich činy!
Podrobnosti k dopisu Andreje S a ch a r o v a .
Andrej Sacharov zaslal otevřený dopis presidentu Nixonovi a Leoničovi
3režněvovi. Přední sovětšký intelektuál, který zůstal po vyhoštění Alexandra
Solženicyna se obrátil na presidenta Nixona a prvního tajemníka Leonina Brežneva, aby na chystané vrcholné schůzce hovořili také o lidských právech. Ve svém
otevřeném dopise, který byl předán také západním novinářům v sovětském hlavním
městě sovětský fysik'Andrej Sacharov vyzval amerického presidenta a sovětského
předáka, aby projednali také otázku občanských práv na konferenci na niž se te
nto týden setkají, ne-li at pokládají proces uvolnění za neúspěšný.
"Scházíte se, aby jste projednali mnoho politických otázek důležitých pr<
obě země a pro celý svět" píše Sacharov a připojil následující slova:"Vyzývárn
Vás, aby jste se věnovali také problémům lidskosti a problémům^základníco práv
člověka." V dopi-se pak vyjmenoval 83 odvážných politických vězňů včetně generá
la Pjotra G r i g o r j e n k a , historika Andreje A m a 1 v i k a, požádal o
propuštění některých především žen, starých a nemocných a těch, kteří byli již
podruhé odsouzeni a jež byli potrestáni neprávem. V dopise oznamuje, že tato 1:
stina není zdaleka úplná a že tito lidé se nezabývali politickou činností a že
se nesnažili podkopat základy státu. •
Sacharov požádal oba nejvyšší představitele, aby podporovali výměnu infoi
mací, právo ns vystěhování, jakož i svobodu náboženskou a myšlenkovou. Jiří Da
něk u evropského mikrofonu Hlasu Ameriky.
Zatýkání v M o s k v ě.
Byli zatčeni někteří vědci, kteří chtěli uspořádat od 1.- 5 . červr.ece v :
bytě fysika Alexandra V o r o n e l a
v Loskvě se západními kolegy vědecký se
minář. Voronela zajistili před 2 dny a rovněž i další vědce, kteří se chtěli
zůěastnit na semináři.
Pokračování dopisu Andreje S a ch a ro v a.
Tentokrát komentář rozhl. stanice "Deutsche Welle". .So-větský vědec se ve
svém dopise 3 režnsV0Vi 8 Hixonovi angažuje za politické vězně a píše: "Apeluji
na vás, aby jste se zasadili o propuštění takových vynikajících lidí jako 3 uk o v s k i j, G r i g o r j e n k o a P l u š č " . Sacharov vzpomíná 83 oolitické vězně v Sovětském svaze mezi nimi i M a r č e n k a , S u p e r f i n a
e
a m s 1 v vi k a. & tomu,ale potom dodává:"Tento seznam není ani zdelekn komple
tní, nebot mnohé jména nepoznám, každé z nich ztělesňuje těžký hrdinský osud.
Tito lidé se nezajímají o politickou činnost a nepodrývají základy státu. Plnýn
právem je možno nazávát oběťmi nespravedlivých a tragických poměrů. Uvedl jsem
tu jen sovětské vězně, ale to neznamená, že vidím nespravedlnost jen ve své ze
mi. Píši jednoduše jen o tom o čem jsem lépe informovaný. Apeluji na Vás, aby
jste podnikli všechno co je ve Vaší moci alespoň pro ty, které vězní již déle
než zákonem stanovených 15 roků. Sacharov se dále vyslovuje za mezinárodní kon
trolu vězeňských zařízení ve všech zemích. Nic není pro lidstvo tak nebezpečné
jako tajné používání násilí.
Ve svém listě se zváášt angažuje za Ukrajince Valentina l. o r o z a, kte
rého po 4 letech vězení odsoudili podruhé, nenot situaci v koncentračních tábo
rech popsal v jedné knize.
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Fred návštěvou presidenta N i x o n a

v Moskvě.

Fo osvobezení generálmajora Grigorenka z osychiutrické léčebny je nejzná
mejšíir. ruským uvězněným disidentem Vladimír B u k o v s k i j . Jeho matka práv
uveřejnila v kosově otevřený dopis presidentu Nixonovi. Philip Short o tom re
feroval v depeši z Moskvy pro rádio BBC:
Vladimíru B u k o v s k é m u
je 31 let a z toho strávil 9 roku v konce
ntračnícn táborech s psychiatrických léčebnách. Před 2 lety byl odsouzen k dal
ším 12 letům ztrátě svobody protože informoval Zapsd o zavírání disidentů jako
byl Fjotr Grigorenko do ústavů pro důševně choré. Jeho matka paní Nina B u k ov s k é oíše v dopise presidentu Nixonovi, že ho nežádá, aby se vměšoval do vn
třních záležitostí sovětských. Obrací se na něj jako matka, jejíž syn je nemoc
ný člověk, iosleaního půl ro.<u se ho doslova snažili vytlačit ze světa a byl p:
evezen z pracovního tábora do samovazby což znamená znovu hlad a pomalé mučivé
umírání. Paní Sukovská píše:
’’Apeluji ns Vaše lidské a otcovské cítění. Pomožte mámu synovi z vězení ;
on odejde navždy do ciziny. Vím. že na nadcházejícím vrcholném setkání závisí
spása národů. Prosím Vás zachraňte také ještě jeden život, mého syna."
Sovětský jsdernýfysik Sacharov rovněž vzpomíná ve svém dopise Bukovského
jako člověka na němž byle spáchána zvlášt cirutá křivda.
Incident na

moři.

Sovětský svaz má starosti nad plavbou sovětské Vjzvědačské lodě v blízko
sti anglických vrtacích věžích u pobřeží -.Anglie. Britská vláda žádá ruskou vlá
du o ubezpečeníl že se takovýto incident již nezppekuje.
Jejich loď se přiblížila na několik metrů k jedné z vrtacích věží i přes
výstrahy, aby to nedělala a ruskésx nám.ořníky viděli jak sé dělali fotografie a
přeměřovali si anglická zařízení.
Hegemonie SSSR ve Vých. Evropě.
Východní Evropa se jeví navenek jako obraz politická stability. Pravý op
ak je změnami a krisemi vlád otřesená západní Evropa. To je však pouze kulisa.
Za ní vedou Sověti přísnou politiku uniformity, při čemž proniká ne Západ jen
•
relmi málo. Od DubČekova pádu před 6 lety provádějí stranické vedení východeev
•opských zemích vnitropolitické reformy ve drobných nenápadných krůčcích a jen
jokud mají zájem, aby se něco změnilo. Nenápadnost však není dostatečnou ochra
nnou před zásahem stále nedůvěřivého Sovětského svazu.
Nedávno se Sověti oozastavili nad kulturní a zemědělskou politikou Maďa
rska a první tajemník Kádár musel propustit dva zex svých nejdůležitějších re
formátorů - 2 tajmníkj ÚV. Nyní padá v Polsku po etapách dosavadní tajemník ÚV
3 1 a ch c z y c z. V podstatě není vůbec reformátorem,ale ví se však o něm, ž
Připouští lehké, národně-komunistické odchy lky, , ze kterých jak nás zkušenost
u
by mohl vyrůst sklon k reformám.
i’oskxevské sevření východní Evropy
tedy neuvolnilo.
Pravoslavná

c í r k e v

v SSSR.

Ačkoliv se v Sovětském svazu oficiálně podporuje atheismus může
ru
ské pravoslavná církev zaregistrovat stálý příjem zájemců o studijní místa v<
svých seminářích pro duchovní. Mnozí docházejí k náboženství přemýšlením nad
protináboženskou literaturou. Ptáte-li se uchazečů jak našli cestu k víře,
slyšíte často, že četbou atheistického magazínu, přírodní vědy a náboženství.
Počet uchazečů čtyřnásobně převyšuje počet stanovený kvotou očekávané potřeby
duchovních. Úplná studijní doba na semináři trvá 4 rokj a ke studiu je připu:
štěno vždy 2GG uchazečů. Kromě toho existuje ICO stipendijních míst v čírkevní akademii pro vyšší duchovenstvo. Studium na akademi trvá rovněž 4 roky.
765 uchazečů může studovat dálkově. Tito dálkově studující přicházejí 3-4 x
ročně d o Z a g o r s k a
na přednášky a zkoušky, podobné kvóty má i seminář
a čírkevní akademie v L e n i n g r a d ě . V O d ě s s e
je na semináři zaosáno 150 studentů. Ke studijním předmětům patří kromě theologických předmětů,
latina, řečtina, hebrejština, církevní slovenština, francouzština nebo němči
na a kursy logiky, psychologie a občanské nauky zahrnující sovětskou Ústavu 1
dějiny.
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" D i a l e k t i k a

moci"

Knihe Ivan S v i t á k a "Dialektika moci" je vlastně 3* díl rozsáhlého
souboru, který autor v posledních letech publikoval a celkově nazval "Nevědec
ká antropologie". Typixcké pro Svitákovu celosvětovou přítomnost je, že orvní
díl vyšel česky v Austrálii, druhý ve Spojených státech 3 třetí nyní v Německu.
Sviták, který žije v kalifornii ve městě Chiko a přednáší na tamní universitě
filosofii a ethiku je \elrci pilný a snad nějvíce vydávaný český vědec poslední
doby. Jeho tro.jsvazková "Nevědecké antropologie" už vyšla anglicky i německy a
vedle ní i celá řada výdeckých a vědecko-populárních prací v těchto jazycích.**
ť.adto vyhházejí Svitákovi prakticky ve všech světových jazycích zajímavé stati
i povídky nejrůznějšího žánru. Nakladatelství "Fischer" vydalo Svitákovi i oosl
ední knížku nad xí jejímž názvem německý čtenář vrtí hlavou. Jde o pohádky na
dobrou noc, ovšem mro dosoělé. írdiny těchto pohádek jsou totiž pprsonifokované
these leninismu, které Sviták vtipně ironisuje.
.-ile vrstme se k jeho dialektice moci, která mé zanedlouho vyjít také japo
nsky v Tokiu. Vybrali jsme z této práce 3 typické ukázky. Z každé části knihy
jednu, Prvé se zabývá možnostmi vývoje České otázkj , druhá roborem jednotlivých
perspektiv a třetí kritikou marxismu tak'jek je dnes předkládán oficiálně ve vý
chodní Evropě. Prvou ukázku uvádí autor sporným Bismarkovým citátem; jehož kdy
si použil T.G.I.. sseryjc: "Kdo ovládá Čechy je pánem Evropy". Citát není záhlavím
této ukázky náhodou, ale poslouchejme:
Lze tvrdit, že Bismarkcvy strate^icko-politické názory jsou nemoderní. V
atomovém věku jeho slova neplatí, avšak historie nás ale poučuje o tom, že přes
změny v hospodářském, kulturním a vojenském vývoji trvají jakési pravdy politik
národní osobbosti snad i vojenského vvgnamu teorii. Ruský nacionalismus, autokr
acie, orthodoxie, samoděržaví nejsou^reálné pro to, že vystupují v novém ideolo
gickém kontextu. A tak nám Čechem a Slovákům nezbývají nic jiného, než pokračova
v naší vlastní národní tradici, v úsilí o humanitní ideály, v kacířském buričst
ví proti autoritě, v důvěře v rozum, hodnoty, v kulturu spíše než v argumentaci
:anků. Pres okupaci a krach reformní^myšlenky musíme se tedy pokoušet vytvořit
olitickou platformu reálných zájmů Československa. Dějiny se ovšem obvykle neo
akují a záleží na tom zda ve vhodná chvíli budeme vědět co dělat a to nejen ja
) Češi a Slováci, ale i jako Evropané a příslušníci východní Evrooy k níž Datr
.áš stát něchtěne mocensky. Tím se ocitáme před základním problémem. Spojit nár
odní zájmy s e východoevropským problémem jako celkem, když teď už víme tak jako
Maďaři a Poláci, že každé reformní hnutí v národních hranicích je za daných oko
Iností odsouzeno k nezdaru. Východní Evropa se může ekonomicky rozvíjet jen jak
:elek a jednotlivé státy nejsou schopny odolat tlaku Ruska a budoucímu eventuál
limu tlaku Německa. Zvykli jsme si považovat období 1918-1938 za jakýsi neměnný
základ a přirozenou základnu vývoje východoevropských států i když toto období
■je do značné míry výjimkou v evropské politie®.
To je do jistá míry nové, odvážné a našim uším do jisté míry nelibě zně
jící zjištění. Sviták agrumentuje tím, že na období 1918-1938 je třeba pohlížet
nejen českýma očima, ale také očima menšin slovenské a německé. Pak to vypadá
poněkud jinak a konečně, že to bylo zahraničně-politicky období nenormální prá
vě tím, že zdebyly samostatné malé státní celky zatímco delší vývoj, vývoj mnoia staletí ukazuje, že v t suito středoevropském území může existovat jen celek
větší a £insk je tato část Evropy jen přívěskem ruské nebo neměcké mocenskésféry. Sviták pak pokračuje:
"Otázkou je charakter takového východoevropského soustátí a jeho úloha ve
světové politice. Podobný vývoj k federaci pokud je to vůbec možná neznamená po
ahou reprodukci buržoasně-politického a hospodářského zřízení, nýbrž oatrně ces
tu k socialistické demokracii, rrávě v tom smyslu nebyl prvek demokratizace v
0.1968 zeela poražen. Sebeurčení malých evropských národů předpokládá skutečný
conec II. svět. války, ale ten není možný bez hluboké vnitřní liberalizace Sově
tského svazu a ta zase není možná bez Dřekonání unifikovaného stalinského modeLu státního řízení. Po neúspěchu v roce 1968 je nutno přiznat, že tendence k li
lerální reformě končíx na mělčině, jestliže sivedoucí tohoto procesu neuvědomí,
ze jediným východiskem z krize je důsledné východisko nikoliv jen příštipkaření
žkonomická reforma s omezeným programem výměny elit. Východní Evrona nebyla sub
jefctem dějin jak by asi řekl Ilegel což znamená, že dílčí vývoj bude určován spí
íe z venčí poměrem mezi vel mocemi. Východoevropské a snad i západoevropské země
r.ohou tedy ze sxxh zmírňování napětí jen těžit."

"My však musíme snojiti nás národní program skonstelací vnitrních sil, kte
rá se utvoří jak ve opojených státech tak v Sovětském^svazu až tam nastoupí st
řední generace, která se nebrodila potoky krve. Jako Češi a Slováci musíme v
politice hájit svá národní hlediska, východo či středoevropská hlediska nikolihlediska sovětská nebo americká. Nemůžeme jít s Američaný® proti Rusům a ani s
3usj proti ámeričanům. dusíme jít s Američany proti Američanům, se Sověty prot
Sovětům za našimi národními a státními zájmy. Jinak řečeno naše zájmy neorobíhají geograficky anik kulturně jednoznačně. Máme svá přátelé i neořétele tam i
onde. *-.t se nám to líbí nebo ne Spojené státy nemají ve střední Svropě žádná
přímé zájmy. Sovětský svaz je tem má a bude mít. Tuto skutčnost nemůžeme zněnianimy sami ani v budoucnu sjednocená Svropa a ani americká zahraniční politika
pak naděje na socialistickou demokracii nám nůže kynout především ze zněn Dřím<
na Východě z rozpadu žaláře národů a novodobého carského samoděrševí."
Svitek se konečně zabývá i onou stále opakovanou otázkou neutralizace Če
skoslovenska či spíše střední lépe východní Evropy. Nevidí v tom jen iluzi,je
dnak proto, že realitaitohoto století dokázala, že může předstihnout i nejradi
kálnější imaginaci ajednak proto, že neutralizace se už objevila i v sovětskvcl
dlouhodobých úvahách a konečně i proto, že pro Sovětský?? svaz může být jednou
dokonce jediným přijatelným řešením. Střední 2vropa jablkem sváru se může stát
pásmem.bez atomových zbraní, okupačních armád bez militaristických paktů, kdy
se budou dloho potlačované národní zájmy uplatňovat volněji nežli dosud. Cdejd
ou-li sovětské tanky policejní režimy vex východní Svropě nejen že nevydrží,
ale musely by sami iniciativně zahájit liberalizaci, kterou by ovsem nadlouho
těžko držely na uzdě. Mohou se opět tyto proudy v budoucí Svropě stát vlastí,
rěěeno ppět s De Gauliem. Ano mohou se opět setkat ve střední lívropě za podmiň
ky, že by český stát nebyl jednoznačným a závislým spojencem Sovětského svazu,
nýbrž součástí nárazníkového pásma na němž by musely mít velmoci zájem.
a tak jssB opět zpé-tky u citátu starého Bismarks at už je rravý či vymy
šlený. Pokusili jsme se s tímto citátem v záhlaví sledovat některé myšlenky Iv.
na Svitéka. krátká ukázka otázky spíše vyvolává, než^by na ně nabízela defini
tivní odpovědi, ale tak je tomu vždy jde-li jen o výňatky z textu. A konee kon
ců vyvolávat otázky, burcovat k samostatnému přemýšelní není špstr.é. ke Svitákově knize "Dialiktika moci", kterou vydalo česky v exilovém nakladatelství I :
d e x v Kolíně nad Rýnem se ostatně ještě vrátíme. Deutsche Welle, komentoval
Adolf Muller.

