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Fjodor Ivanovic Ť u t č e v /1803 - 1873/:
Z tvých očí vytratil se cit,
v tvých slovech prevde nechce žít,
& duše - kde, ii máš?
Přiznej si i to poslední:
bez tvůrce běží noci, dni,
darmo se modlíváš!
1836
Ze vzpomínek na konec II. svět. války.
Jtrach a zoufalství rostly krok zs krokem, vlaku jedoucího po neuvěř
itelně mistrném díle sovětských ženistů, kteří postavily nad zničenými tun
ely trat z kratičkých kousků kolejnic železnice zničeně ustupující wermachfc.
* PS-k konečně, i-a první stanici ne Slovensku u zaječích stoo na závěji čeií.-.-ly n& nás americké Studebacrcery s americkou hvězdou přebarvenou ne ružovo.
Tyli
šoféři od sboru z Košic. V Košicích třesoucích se hrůzou z Rudé ar
mády & sužovaných poplašnými zprávami o odvlékání obyvrtel východního Slov
enska ne yibiř jsem ne československém území osvobozeného Československa yy
získal rozkaz generála Z n a m e n ó č k a posílajícího mě na frontu v Dovalové před liptovským sv.í; ikulášemá Ale nežli jsem po několik; dnech nešel
volné místo ve Studebackeru od Raku až po Dovalovo jsem nikde nenašel ani
■jediná sovětské vojenské auto. Setkal jsem se s řadou důstojníků bývalého
Slovenského štátu, s prostými vlastenci i s prospěchářskými kolaboranty ny
ní komunistického vydání a i s důstojríky kteří přišli z hor kde bojovali
za povstání-£ vyprávěli o ne' vždy skvělém díle velitelů, které tam dopravi
la Rudá armáda. Vedle vojáka vezoucího do týlu fronty v Dovalové mouku jsem
ujížděl jako by mi hlavu zapálil. Pryč od Košic, skrývajících se za sedmi
zámky, pryč od vládkyně košického rozhlasu Evy O u t r a t o v é nyní komu
nistky, netající se tím, že' je výtečné, že president R e n e š v Moskvě us
toupil součást republiky Podkarpatskou Rus o ponechal na pospas Rusům svého
zástupce a státního delegáta ministra Františka N ě m c e, jenž z Londýne
přijel toto území převzít stejně jako Slovensko až budou vypuzeni Němci a
Vlesovci prchající do amerického zajetí. FryČ od smrtícího ovzduší, od int
rik a rozčilených rozhovorů o chování Rudé armády. V Dovalovém uvítán nádh
ernou vůní režného chleba, na velitelství ke genraiu Ch o c k é m u zástup
ci veltitele sboru generála S v o b o d y , který b, 1 v I'.o skvě s Benešem, x
Nejprve se jdi hlásit na osvětu k R e i c i n o v i ,
řekl mi Chocký, pak r
ořijd k večeři.v
- "A,další zápsdék", vítal Reicin jehož později za procesu se Slánským obě
sili .
- "Ty nášivky' s náipisem "Cžechoslowakia” si z ramen odpáreš a vyfasuješ
ruskou uniformu", nařizoval.
Nicméně v battledressu, baretu a s nášivkami jsem dorazil až do Prahy. Ten
den byl první jarní den.
-"Jí zastupuju Svobodu, který je v losově s Benešem", řekl Chocký, "aby tsm
dokončili sestavu Gottwaldovy vlády a vládní program, což pak vydají lživě
zs Košickou vládu a Košický program. Dávej si oozor na jozyk, nemohl jsi
Dři jít v horší chvíli."
- "Ale oane generáleV pravil jsem nao palačinkami, "proto jsme přece nešli
do armády".
- Chocký řekl: "LIČ, zatím mlč t jdi do redakce novin jek tě posílá Reicin.
Ten má nyní více moci než já."
I nad Dovalovém visela košické- nlha úkladů o životy vojáků ze Západu,
o sí-ro'statnost státu, o smrt masarykovské republiky. Šéfredaktor vo ienskvch
novin, novopečený komunista zalykající se horlivostí někdejší bratislavský
milionář mně vyslýchal poněkud obhrouble.

p@ té zmuřivé potyčce byl jsem rozhodnut dostat se stůj co stůj na, čistý
vzduch fronty, mnohem méně nebezpečné nežli Košice neb' týl armády. V reda
kci jsme slyšel Leccos. To že hned po Dorážce Německa Rudá armáda zahájí v á 
lku proti Británii. Výsměch všemu západnímu, včetně našich letců zdecimova
ným z bojů ne
ritánii a nad Německem. Ale slyšel h n o t
?t zpočátku
mlčících vojáků o jejich strastech v Rusku. í opisy jak t.zv. osvěta je vl a 
stně politický komisariát, který z n^ it jšíeh hlinkovců a špatí • živlů
organizuje v
obcích K S a národní výbory. Viděl jsem že vojenské noviny n e 
měli jedinou
vlastni reportáž od sboru z f r o n t y , vá
a krylo jedině moskevské ví 1ečné komun ik4 .
- "Chfeěte budovat novou lidově demokratickou armád,u,H řekl jsem Šéfovi, "na
to přece také potřebujete vtělit do její tradice boje sboru na Slovensku.
Půjdu jako reportér do přední linie odkud se vždycky vrátím, když něc- bude
ru psí.t novinám reportáž z fronty. "
Po překvapení, jistých rozpacích a průtazích jsem dostal papíry a s terénn
ím vozidlem "antilopa",řidiče. Ale to bylo liž potom, kdy třetí divize sboru
pod veleniu mého bývalého velitele y Anglii, štábního kapitána v i k y, hl)roi
i
severně nad Váhem frontu směrem na Západ. Bylo to minutu po
půlnoci ns Veliký pětek. S rotou přítele nadporučíka P e r u t k y z Uhers
kého. Hradiště, kterého pak omylem zastřelili u Vsetín* jsme proprazili němé
eckou obranu s ráno vstoupili do Jalovce. Před útokem u jednotek prvého sl
edu jsem se dozvěděl o trestaneckých rotách, složených hlavně z Rusínů věr
ných steré republice i o tom jek Rusové posílali naše důstojníky přicháze
jící ze západu na osobní průzkum aniž jim co řekli o minových polích. Rusíni říkali - "Doufáme, žé padneme, nebot do Sovětského svazu nechceme." Bojo
valo se zbraněmi I.svět. války V ž do Martina. A tu na středním Slovensku na
stala zázračné změna. Zmizely pověsti, že Slovensko se prohlásí za další so
větskou republiku. Byl to prostě zázr<
který zachránil okleštěný stát až
do ouče v únoru 1S48. Stalo se totiž, že obyvatelstvo, mezi nímž se přece
jen zachovalo něco ze staré republiky se obrátilo k zastrašování osvětových
komxbařů zády* Strach si žádá dvou - jddn^ho, kdo zastrašuje a druhého, k t 
erý se bojí.
V I.íartině nasedal k nam do "antilopy" z podkarpatské Rusi sotv^ vyvá
znuvší ministr Pranti Němec. Tei byl stejné nic jako já. ( • Žiliny přes. Je
seník jsme hladce projeli mezi jednotkami ustupujících Němců ke Vsetínu.
Tam rozloučil jsem se s Němcem spěchal jsem přes jižní Hořavu a západní Slo
vensko. spěchal jsem mezi kolonami armád na B r n o . Počátkem xcvětna naše vozid
lo uhánělo Hanou a pak po olomoucké silnici k Hrnu. Jeli jsme na bojiště u
Slavkova, mezi kvetoucí pole. III. ukrajinská front, měl, ořově malé utkaní
s ustupujícími
ě čí tem, kde kdysi ustupovala ruská armáda poražená Napo
leonem. Bez ohledu na ^utkání š á h La dál nekonečná kolona, selské vozy , ikořistněné od střední Asie až sem a naložené fantastickými náklady kořisti.
Nezapomenu ne Šedivého Tatara, pohánějícího hřebíkem' na konci tyče své spř
ežení baktrijských velbloudů. A po obou stranách vozů, živ í z sdb* potravin
armády, kilometry dlouhé a půlkilometry široké proudy koní,-krav, ovcí, pra
sat a koz i buvolů opět cd Asie až sem na střední Moravu. A tyto dv
pomalu
postupující proudy hlomozily, spásaly ň-rní pole obracející se v prach.' Br- '
no zbytečně ostřelované sovětským dělostřelectvem hořelo. Pak začalo rádio
Praha v o l a t -o pomoc. Ale to už byla na Českomoravské vysočině, kde několik
dní po oficiálním konči války padlý zs přestřelky s prchajícími Němci posled
e d m výstřely.
Sovětské velení zadrželo postup .-boru n& i-r&hu, kam jsem se dostal jo
před ním 13. května. Na západě Ei s e h o w e i? nedovolí postup naší ang
lické brigádě. Tož Prahu před příchodem Rudo armády 'zachraňovali v 1 s vei
Rádio pqc. berie svědectví z konce II. světové války jak ho zaznamenávají’
;enral Alosi
l o s , majora Josef
11
a a profi sova Nikolaje André ieva
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Situace církve za socialismu.

Všeobecně lze říci, že v i olšinu komunisti cké úřady nedodržují zásady
iež byly při.] s t y . Kardinál otefsn W y s z i n s k i , Krátce po skončení náv
štěvu ve Vat i káně sdělil, že vláda nesplnil., podmínky jež měly normalizovat
vztahy mezi círKví a státem. V této souvislosti poukázal hlavně na skutečno
st, že úřady se nijako neusilují o to, aby se zachovávala rovnoorávnost vě
řících i když to zaručuje polská ústava.
Podobný stav existuje i ve východním Německu.
stníci nedávné konfe
rence ‘bi skup ° východního Německa konstatovali, že věřící občsné mají nevýho
dně postavení ve všech oblastech života. Zdůraznili, že tento hon proti věří
cím je v rozporu se dvěma základními dokumenty, které se východní Německo
slavnostně zavázalo dodržovat. I-rvým je Charta Soojen.ých národů, jejichž či
řeném je i východní Německo a druhým je i sama východoněmecká ústava jejíž
20 paragraf zní takto : " Každý občan N D R má stejná práva ^povinnosti bez
ohledu n^ národnost, náboženské přesvědčení bez ohledu na sociální původ a
svá postavení.”
Kdyby •se tyto práva uskutečňovali, katolíci, či už v Posiku, Českoslo
vensku, Chorvatsku., Kaáarsku, NDR, případně na Litvě by sotva hovořili o ně
jakém náboženském pronásledování a příslušníci jiných vyznání by se též sot
va ohrazovali, že jsou terčem náboženského pronásledování. Kdyby v komunisti
ckých zemích vskutku respektovali samotné jejich vlastní ústavy o sovobě pr
ojevu a vyznání sotva by se tam opakovali případy náboženského pronásledová
ní ^symbolizovanými tolikými jménami duchovních otců eŽ už v Československu,
Lsdarsku, východním Německu a jinde-.
To byla úvaha Rolanda Demetra z Hlasu Ameriky.
Š e l e p i n

kontra Brežněv.

j-odle zásadního vzoru poznačeného za stalinské éry frakčními boji ne
život a s m r t , vychýlí se kyvadlo kremelské politiky raz doorav* , raz doleva.
Směr do ořova představuje dnes Brežněvovc linie v zahraniční politice. Opí
rající se o skupinu věrných maršálů pokouší se Brežněv rozšířit x y o h sféru
mocenského vlivu Sovětského svazu ne célém světě. Prostřednictvím zvýšeného
zbrojního úsilí, snížením spotřeby sovětských občanů c svépomocí celosvěto
vá komunistické propagandy a špinxážního aparátu. Mírové ideologie s>f fraze
ologie jsou při tom jen cynickým prostředkem k násilné mocdnské politice,
hovořící o míru & koexistenci, *•.le mínící "pt.x sovistica" jako nucená ořizoůsobení realitám vytvořeným sovětskou armádou.
levá komponente* sovětské’ politiky se orojevuje z času na č.-s boji o
mod a linii v moskevském politickém byru. Cenzura je však tak Perfektní, že
zřídka kdy pronikne na venek ohlas hlučného boje. Ale i tak se dá z Drojevů
a článků stranického tisku vysledovat přibližný i když nenplnv obraz faktic
kých úmysl’0’ protibrežněvovské frakce. Tak n a p r . dnes odstoupivší člen byrf ,
prý na vlastní žádost Alexandr Šelepin se už v létě 1973 00 kouše1 naznačit
Západu pro my šlěný alternativní program k Brežněvové poltice síly. V odborářském orgánu "Trud” , kontrolovaném Šěleoinem vyložil jakýsi profesor B a g1 r j S.srona 1973 koncepci, která v mnohámx připomínala zahraničně politi
cké téze Rumunska, Jugoslávie, i«ko i mnohých .španělských a it- lských komu
nistů, tedy levého křídla světového komunismu."Bylo by nesprávné", nrosal
tento odborářský ideolog, 'vést antiimperialistický boj vždy jen z hledisko
konfrontace, horečkovitého zbrojení, dělení světa na vojenské bloky"."Mezi
národní dělnické m u t í nikdy neakceptovalo strukturu bloků v mezinárodníc 1
vzt. zích jako je vůbec rozdělení světe na Východ a Západ optickým klamem.
Rozdělení tříd neprobíhá mezi Východem o Zásadem, ale řeži silami pokroku c
r e a k c e ."
A deník ”Rheinische Merkurl.pokračuje: Touto tezí se čelepinův stoupe
nec dotýká nejvnitřejšího jádrav8oSrriny o koexistenci. Nebot rozdělení svě
tí. je předpokladem oro pokus kremelských předáků zvrátit mezinárodní rovhovéhu sil gigantickým zbrojením Sovětského svazu na převahu Moskvy. Ve slová
ch sovětského maršála 3 r e č k a se to projevuje takto: "čím lépe je Sovět
ský svaz vyzbrojený, tím pokojnější bude svět." i rot. i to;, uto konceptu klade
Bsglaj koncepci aktivního revolučního boje. : rednecti této formy beje vidí
ve výhodných možnostech vlivu komunistů na dělnickou třídu na Západě, jako
1 na revoluční potenciál třetího světa. Světová revoluce se může n je lépe ujb-

latnit v podmínkách míru, bezpečnosti
zbrojení. Jakákoliv politiká voje
nské konfrontace oa^sbu^e socialismus. Světově revoluční a mesiášské podtony
v článku "Trudu" by měli Západu zakrýt pohled na
z
ině pacifické jádro
tohoto programu. Šlo zřejmě so náhledy širšího opozičního proudění v politi
ckém byru. Už dávno naléhá předseda Rar.y inistrô ->lexej K, o s y g i n a sk
upina napravených st&linistů S u s l o v , ř o d g o r n y j
a S e l e p i n
na modernizování sovětského systému, aby zkostnátelou sovětsk u byrokratic
kou říši připravili na zatěžkávací zkoušky, především na kontroversi s 8ínskou lidovou republikou.
Suslov v listopadu 1S:73 v úvodním projevu ve Vilmě demonstrstivně obe
šel argumenty a n
ly , že ivýšení zbrojení zvyšuje i vyhlídky na mír. Pět čl
enů politického byra se nepřipojilo v srpnu 1968 k ^režněvovému rozhodnutí
vn.-'eňsky intervenovat v Československu. Z rozličných příčin se zasazovali za
zvýšení životní úrovně na základě redukování zbrojení. Odstranění Šelepina z
politického byra siir
labilo front sovětských neoisolacionistů. Upevnění
pozic přívrženců zbrojení nemožno přehlížet. Brežněv zřejmě definitivně pře
konal krizi z minule zimy a má kremelskou politiku pevně v rukou. Napriek k
tomu nemá .Západ n ŕ jaké důvody k r a dosti• Nejen mezi komunistami platí - tak
jako zdůrazňování míru, neznamená politiku umírněnosti a rozumu, právě tak
nelze srovnávat mnohomluvný revoluční slovní radikalismus s politikou nerozu
mnosti c agrese.
20. výročí V a r š a v s k é h o paktu.
Je to krátká bilance moskevského dopisovatele radia "Deutsche Welle"
Arna ľeier.. .
i gresiVníi^ militaristický, nepřátelské uvolnění - toý jsou jen některé
přívlastky, Které ve východní Evropě
beeně častují Severoatlantické sponectví. Mírumilovný, defensivní, pokrokový - to je zase charakteristika ř
Varšavského paktu v jeho vlastních řadách. Paktu, který 14. květne oslaví 20
let svého trvání. A makolko ani jedna z členských• zemí doteraz s výjimkou X
Albánie, jež vystoupila v r .1968 po intervenci v Československu, ňevypověděľa svoje členství, příslušná smlouva se automaticky >r
Lužuje o dalších 10
let.
Politike uvolí ní v posledních letech až po Ví
askou konferenci o r e 
dukování početních stavů v Evropě nedokázala nic změnit na vojenských frontbou ■ - ČU Na obou stranách se dále zbrojí při čemž východní temno dělá
na Západě nemalé starosti. Skončení Evropské konference o bezpečnosti bude
mít pro Varšavský pakt novou situaci v tom smyslu, že tento bude muset změn
it argumentaci oro sv ji e;::•.ti nci. 11 Článek Varšavské smlouvy má formulaci,
že v případě vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě a při uzavře
ní příslušné celoevropské smlouvy, ztrácí svoji platnost. No v zemích výcho
dní Evropy sotva někdo přijde na myšlenku vysvětlovat si výxsledky Evropské
onferemee do těch důsledků, že by tím zpochybnil Varšavský pakt. Prní názn
aky vojenské spojenecké teorie je ale již začínají Črtat.
"Nutnost spolupráce", četli jsme v sovětských vojenských novinách "Kr
ásná ja zvezda", "se nezmenšila, naopak vzrostla". Velké změny politického 5?
ovzduší za posledních 2( roků se odrazily i na Varšavském paktě. Svého času
založily toto spojenectví s výslovným poukazem na žiložémí západoevropská
unie a jak se doslova hovořilo vzhledem na t.zv. remilitarizaci západního X
Německa, zvláště na jeho zahrnutí do atlantického bloku. Tyto skutečnosti po
dle názoru smluvních partnerů žičili údajně nebezpečí nové války a ohrožova
ly národní bezpečnost mírumilovných států. Mezitím' jsou, ale sféry velmocí
3po Zených států u 3ov tskáho svazu dávno přesně vytýčené a status quo v Jvropě se nedá nijak změnit. Jasným příkladem toho bylo vpochodování vojsk Varša
vské smlouvy kromě Rumunska, do Československa v r.lS'68, oři kterém Washing
ton nezasáhl. Jako odůvodnění akce uvedli kromě jiného ohrožení socialistic
kého zřízení v Československu, jako i tvrzení, že strana je volala o pomoc.
No test Varšavské smlouvy neobsa íuje nijakou dohodu o opatřeních proti vlast
ním členům.
Země Varšavského paktu, Sovětský svaz, NDR, Bulharsko, lolsko, Rumunsko,
ľadórske ä Československo jsou dnes vojensky silnější než kdykoliv předtím.
Jejich politická soudržnost je napriek zehreničně-politické svévolnosti Bukuresti pevná. I Sovětský svaz se osel smířit s ztrátou některých pozic v ideolo
a politické obleti. Moskv se však ne .
řilo udělat z politického
poradního výboru paktu oj
a rovnající se kvalitou Radě NATO. Slabší p&rtne-
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ri c oo ienectví dávají nadále přédnost dvous trs nnýv. rozhodnutie v důležitých
politickýci otázkócn. Vojensky úplně závisí na Sovětském sví z e , který nikel,,
nepustil z rukou hlavní velení puktu. Ho a na ton se pravděpddobně nic nezm
ění ani v nejbližších 10 Letech.
Situace v

S o v ě t s k é m svazu .

tndrej S & cli - r o v držel právě se s v ji manželkou J e 1 e r o u
třídenní hladovku v Moskvě na protest proti úřednímu odmítnutí povolit man
želce Sacharov* léčebnou cestu do ciziny. V Moskvě se dnes objevilo posled
ní číslo časopisu ''Kroniko běžných událostí". 0 tomto Vývoji píše J&nis Sap i e c . BBC.
Je už dost udivující, aby člověk v právním státě musel nastoupit h l a 
dovku, když chce obdržet pro svou manželku nevolení k cestě do ciziny zc úč
elem lékařské léčby. Ne jčudnej čí v .sak je, když tento člověk je jedním z ne j 
větších učénců toho právního státu. Dr .Andrej 5ach ar ov dostal neivyěší sově
tská vy známen* .rvi zb. práce na poli nukleárního výzkumu, dokonce jc označován
za otce ruské vodíkové bomby, úle nyní* s ním'sovětské vrchnosti zachází ja
ko s nějakým vyvrhelem. A příčinou tohoto všecho je velký zájem dr.Sachsrov> o lidské práva, tedy pozornost, kterou on věnuje porušování lidských práv
v Sovětském svaze. Což 10 již v mnoha případech vedlo k príhovoru za politi
cké vězně v Sovětském svazu & ob.iajovat je.
Manželka dr.Sacharoya trpí na těžkou oční chorobu - glaukomu, která
je důsledkem úrazu z r. 19 4-2, kdy bomba zasáhla železniční vůz ve kterém ona
pracoval? jako ošetřovatelka. Je údajně vedena jako vojenská invalidka a po
drobila se už pěti operacím v razných klinikách,kde se odborníci pokusili
zastavit její slepnutí. Od začátku letošního roku se však její zrak rapidně
zhoršuje, je už nyn í na levé oko úplně slep? a říká, že urychleně tratí zrfk
svého pravého oka. tred 6 týdny sovětští vízoví úředníci formálně odmítli
vydat^povolení aby se mohla odebrat ní specielní kliniku nrot tuto chrobu v
Itálii. bán dr.iacharov i jeho paní pokládají toto odmítnutí za represálii,
pro jeho účast na kampani za lidská práva v Sovětském svaze. Dr. Secharov
jařekl, že hladovku začali tsk,aby její začátek byl na 30.výročí konce TI.sv
ětové války. Oznámil tuto hladovku 8 . května a řekl, že jménem i jeho ženy
apeluje na vojenské spojence Sovětského svazu Británii, Francii a Spojené
státy, jako i na německého spolkového kancléře Helmuta S ch m i d t a. V na
ději, že mu vyslouží více z mezinárodní pomoci Sachsrov žádá o povolení, aby
mu dovolili jít do ciziny se svou ženou.
hro hnutí zc lidská pravá v Sovětském svazu je nejvýznaranější nejnovější vydání "Krortiky běžných událostí". Z tohoto tajného č í sopisu vychází ny
ní již 8. ročník. Je v něm bohatství podrobných informací, ‘které časppis po
diva o situaci disidentů a o zacházení s poltickými vězni v Sovětském svaze,
v pracovnífeh táborech. Toto 35* číslo nese dátum 31.března a je hc 63 strán
ky strojopisu. Mezi zprávami je reportáž očitých svědků z tohoročných proce
sů s disidenty v Sovětském svaze, týkající se disidentského spisovatele Anatola M a r č e n k a, baptistického církevního činitele Geogije V i n š e
a dalšího spisovatele Vladimíra V a r a m z i n a . Všechny odsoudili do tá
borů na Sibiři & neb do žalářů.
"Kronika běžných událostí' popisuj® nejnovější kroky ve vyšetřování
vedených sovětskou tajn-u Policii K G B proti další tajné publikaci zvané "Kr
onika kitowské katolické církve*: V souvislosti s tímto připadeni drží na Lit
vě zavřených alespoň 7 lidí me :i nimi i moskevského biologa Sergj*-: je K o va 1 o v a, který je blízkým přítelem dr.-jacherove a jc členem sovětské odbo
čky organizace pro lidská práva Amensty International.
V sousední ba lot ská republice Estonsku podle "Kroniky běžnýc i událos
tí zatkli v prosinci několik licí v souvislosti s případem Estonského demo
kratického hnutí. Je to tajná organizace, která v r .1972 obrátila se ns Spoitné národy s dvěmi memorandami dožadujícími se evakuace sovětského vojska
z Estonska s obnovení nezávislosti Estonska . Bnění těchto memorand došlo no
západ v září 1974.
7 dilóí zprávy "Kroniky běžných událostí" je divný případ Borise: v in o k u r o v a, který je šéfem personálního oddělení státního rozhlasového
a televizního výb-ru. V únoru tohoto roku Vinokurov údajně vyhlásil, že So
větovy svez potřebuje dvgupcrtojný systém z žc se chystá vystoupit .z KS a
založit jakési alternativní hnutí. Dv~ dni na to jek hlásí "Kronika běžných
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ú M l o s t í " Vinokurova zatkli a zavřali ho do Blázince.
iby "io .La sesbírat všecuny tyto irformace z rozličných končin SovŠtsr'^ n t svazu, získat popisy soudních z; pisů, získať zprávy o pmměracl
r covních táborech * ^ °®
-1 ~h pniehiatr
■, D e n i c í c h "Kronika
fc •
udalostí
se musí spoléhat na širokou sít korespôndemtô, kteří jsou vpravděpodobne v dost vysokých pozicích sovětského veřejného života. Vyznačuje to i
i skntenost, že napriek rozhodnému ušili policie í GB. se ji napo
- lo uml
čet ‘Kroniku a aru -jiné t fi ; publikace Samizdatu.
br. b&charov zřejmě není sám ve své kampani proti, poruí oi
i lidských
pr-;v v sovětském svpze.
O slavy 30 .výročí konce II. svět. války.
P odle časopisu "Münchener Merkur": Vítězné pochoay na Východě a tronhchu^i na Západě. V a kvějpi oslava a sla^
■ ti nevyústili v sovětské plánované d:
Lo orotože tfasmngton, Londýn a Paříž se rozhodli nevyslat své nejvyí.sí představitele k oslavám konce TI. svět. v&li.y , ?*by se na historicky
nepřípustnou nuru
M • iičov^la úloha Sovětského svazu. Ani prosebný list
sovětského presidenta P o d g o r n é h o královně A l ž b ě t ě doručený
pěstě v březnu ái u nil postoj Londýna, V p á ř í 2i řekl president Giscard ď
E s t a i n g, že toto je poslední osalva tohoto druhu a napříště prohlásil
8. březen za den evro jednoty, ylo to jak by se jedna kapitola našeho
světa ukončila i protókáláriu i ..-oky.
Pýdeník "pie ZeiV' načntává na pozadí skončení II. světové války budou
u c i světóvě-politický vývoj a píše : Dnes už nejde o to kdo vyvolal Il.svěí
tovou válku, dnes jdd o to, Kdo zabraní III. světové vojně. O to, kdo se
zaslouží nejvíce o to. lby se zabránilo konfrontaci. A taky o to, kdo to
■tečně dobře myslí s< spoluprácí a nesnaží se jenom zodpovídat základní
Leninovu otázku - kdo z koho. Ataré fronty, které se oři torr to výročí znovu
připomínají dnes^n už nahradili fronty nové. Bipcl^rit^, kterou, se tak pýší
obě velmoci se už dávno ztratila i- zůst* ls jen vojenskou realitou, .větově
DollticK-' frouheiníř jenž byl k 1 neosel Tenr^hn j. i s s i n g e n r? též 3
jen omezenou účinnost. Dostáváme se do fázy v která menší velmoci ruší plá
ny superve Lmocí, ke světu lokálních obr1“ jtko je Ir? n, Rrtzilie, Kigeri e a
Indie budou hrát o mnoho důležitější, větší úlohu než jak si to supervelmoci ještě včera představovali.
Ke závislé londýsnské "Timesy,; při příležitosti 3C. výročí kapitulace
píší: Británie se nestala obětí invsze, nebyla okupovaná a nebo poražená.
ikdy nebyla konfrontované s morální dilemou, nemusela se podrobit sebezpytování a pokoření, které oorážku provází. Zachovala 3 Í jakýsi druh politic
ké neposkvrněnosti, která je ještě stále odlišuje od těch, kteří zakusili y
porážku. Tento rozdíl je ještě příznačnější ve vztazích k Sovětskému svazu
a východní w r o p ě . m tak třeba mít značnou dávku představivosti na pochooen
projevů a oslav, mteré nyní urobílají v sovětské f sféře v tak obrovském ro
zsahu.
ezpochyby, že zejména mezi starší generací jc v torto přístupu opra
ová ípřímnost, která nemusí souhlasit s oficiální linii, -r širším kontexte
Sovětský svaz mi osobitú příčinu na zdůrazňování oslav tento rok. Potřebuje
s i (připomenout sem sobě a svým spojencům a stejně tak i protivníkům, svoji
vojenskou sílu a nadřazenost systému, ľ usí přesvědčit otálející spojence ve
východní Gvrooě, že jsou n* straně vítězství ve světová listorii. Ale přede
vším chce si připravit p^dy k zakončení konference o bezpečnosti a spoluprá
ci v Evro ně, na které se mají stvrdit současné irs-nice a politické rozdělenEvrooy.

