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R.1943 berlínský rozhlas oznámil nález 28 m dlouhého a 16 m širokého hrobu,
v nichž ležely ve 12 vrstvách mrtvoly polských důstojníků. K jejich likvidaci
došlo patrně v důsledku toho, aby zajatí polští důstojníci nepadljí do rukou, po
stupující německé armády, v r.1941. sověti svou verzi vylepšili poukazem na to,
že před ýálkou zde byly prováděny vykopávky starověkých pohřebišt. Polská vlá
da v exilu odmítla nacistickou propagandu což by ješ&ě vlče ohrožovalo její vz
tahy k Sovětskému svazu. 17»dxubna 1943 prohlásila, že pokud bude někdo kompe
tentní "katynský případ” vyšetřovat, bude to pouze Mezinárodní červený kříž.
Ještě v dubnu 1943 napadla moskevská ’’Pravda'”,’polské pomocníky Hitlera”. 27.4.
1943 sovětská vláda přerušila diplomatické styky s polskou vládou, kterou obvi
nila, že jedná v dohodě s Hitlerem. Mezinárodní červený kříž nemohl Katyn vyše
třovat. V Berlíně tušili, že Katyn by mohl být propagandisticky použit proti
nim. Pozvali totiž na místo komisi sestávající z 12 evropských zemí. Od- nás tam
byl prof.Hájek z Prahy a prof.Šubík z -Bratislavy. Kromě komise bylj do Katynu
dopraveni další svědci, někteří ze zajatých spojeneckých důstojníků a novináři
z okupovaných a neutrálních zemí. Byli přítomní otevírání hrobů a přihlíželi
identifikaci. Mohli fotografovat, -kreslit si náčrtky a psát si poznámky. Závěr
lékařské komise byl jednomyslný a jednoznačný. Pathologové podle stupně rozkla
du mrtvol a podle místních přírodních podmnínek pak konstatovali, že jejich
stáří je dva roky. S výjimkou bulharského prof.Markova pak na tomto tvrzení všichňi setrvali i po válce. Prof.Hájek i prof.Šubík z pochopitelných důvodů ml
čeli. ZvláŠt důrazně hájxil závěry komise prof.Francois Boauvill z university
v Ženevě.’ Nejrozsáhlejší a nejpodrobnější šetření, kriticky zvažájící dosavad
ní zprávy a obsahující výpovědi téměř 4C0 svědků, provedl v létech 1951-1952
zvláštní vyšetřující výbor amerického Kongresu. Jeho závěr zjištující nepochy
bnou sovětskou vinu jsme již připomněli. Vilém Hejl, Svobodná Evropa.
Blížící se 20. výročí vpádu vojsk do Československa.

21. sprna 1968 .Leonid Brežněv odkryl kxář hledí a ukázal tvář socialismu v
jeho velmi nelidské podobě. Zároveň byla vyhlášena teorie o omezené suverenitě
socialistických .států, k'terá stále platí, což potvrdily i poslední měsíce vlá
dy Gorbačova. Před časem vystoupil ná veřejnost p-o 20-letém mlčení Alexandr
Dubček, který když byl odmítnut našimi redakcemi, tak se obrátil ,na zahranič
ní sdělovací prostředky. Francouzský novinař Spiro ocitoval v "LMondu" některé
výroky A.Dubčeka z rozhovoru, který s ním vedl v Československu. Poukázal na tc
že v současné době je rozsáhlý odpor proti přestavbě v Sovětském svazu zatímco
takový odpor proti reformám v Československu vr.1968 neexistoval, přesto A.Dub
ček věří, že Michail Gorbačova bude mít úspěch i když k tomu bude potřebovat,
čas, ale hlavně může být klidný, řekl Dubček, že přijedou nějaké tanky aby zas
tavily jeho postup. Antoine Spiro též řekl, že si Dubček přeje, faby se jeho
stoupenci opět stali členy KSČ, a že nelze pbdávat nové víno v opotřebovaných
lahvích. Antoine Spiro však také konstatuje, že Dubček má však dnes málo spole
čného s Dubčekem jak ho paroaíují lidé. Dnešní Dubček se vyjadřuje s opatrnou
obezřetností a politicky velmi uvážlivě a vyjadřuje se oním tuhým jazykem blí
zkým všem funkcionářům.

To československé sdělovací prostředky jsou ve svých soudech jednotranné n
hranici únosnosti i vkusu. Posuzovatelé osobnosti Alexandra Dubčeka a jeho po
litické kariéry sahají spíše než k peru k dřevorubecké sekyře. "Rudé právo” se
pak v titulku ptá: Průkopník přestavby, nebo balvan na cestě. Odpověď je na
snadě a čtenář se k pointě dostane přes omšelé, příslušné a obligátní argumen
ty. Alex.Dubček dopustil, aby ve společnosti vzniklo informační vakuum, čehož
využily pravicové síly. Jejich řádění vyústilo v pamfletu 2000 slov, který byl
výzvou k likvidaci moci dělnické třídy v Československu. Frnacouzský rozhlas,
dal šlová těm kteří jsou doma odkázání žít na periferii společnosti a pokud se
chtějí vyslovit zbývá jim neoficiální publikační činnost. ludvík Vaculík, aut
or oněch 2000 slov řekl, že textem vyjádřil jen přání většiny lidí,a že článek
zveřejněný v LN podepsaly tisíce lidí. Václav Havel se vyjádřil nostalgicky
nad tehdejším rozšířením uměleckých svobod a dodal, že po 20 let neviděl svou
hru na jevišti. Petr Uhl další ze signatářů Charty77 hovořil o aktivizaci
sociálního a politického života za Dubčekova vedení.

Jiří Hajek, bývalý min. zahraničí připomněl snahu rozptýlit podezření Spojenců s tím, že Pražské jaro znamenalo větší prostor pro socialismus, což by byužitečné i pro spojence. Jiří Pelikán, býv.ředitel Čs.Televize, vzpomínal na
telefonickou zprávu o vpádu sovětských jednotek qo Prahy. Nevěřil tehdy příte-_
li, který zavolal, že není opilý a teprve pohledem z okna zjistil, že pražské
ulice jsou plné vojáku, kteří obsadily nejdůležitější budovy včetně Čs.televi
ze & důležité komunikace. Jiří Pelikán dodal, že dnes je snadné kritizovat mi
nulost, ale Dubček se přece jen některých omylů dopustil, především si neuvědo
mil, že Brežněv chce skoncovat s Pražským jarem s Dubček měl vyslovit varování
že kdyby vyjska vnikla do země, setkají se s odporem. Jeden z očitých svědků
upozornil na chování rozdílné okupačních vojsk. Zatímco sovětská armáda byla
ideologicky’ zpracována, polští vojáci byli neštastní. Herečka Vasta Chramostová řekla, že období Pražského jara byly jediné okamžiky svobody v^jejím životě.
Také západoněmecký tisk se zabývá událostmi v r.1968. Deník "Muncher Líerkur”
konstatuje, že kdyby dnes bylý na svých místech politici ve východní Evropě,
museli byr dnes s politováním a s uznáním poklepat Alexandru Dubčekovi na rame
no. Zvláště kritičtí soudruzi by mu mohli nanejvýš vyčíst některé pr&ktifcké
-hyby. Také ’’Stuttgarter Zeitung” věnuje Pražskému jaru obsáhlý článek a kon
statuje, že Pražské jaro přišlo příliš brzy a na Vltavě je minulost tabu. V
článku jsou citována i Štrougalova slovu, která pronesl na otázku^rakouských
novinářů: Jaký je rozdíl mezi někdejšími a současnými reformami? Štrougal ře
ži - dvacet let* Článek podrobně zaznamenává historii. Dopis 5 států Varšavs
ké smlouvy i setkání v Čierné až k 21.8.68. A následujícím čistkám a
dalším letům t. zv.normalizace.
Václav Havel
k zásahu vojsk.
Ne otázku zda pokládá za reálné tvrzení, že by v případě podobné situace
jako v r.’196& by sovětská vedení nez&záhlo jako vedení Brežněvcvo odpověděl:
Samozřejmě, absolutní, jistotu o tom mít nemůže nikdo a tím méně já. Nicmé
ně považuju to za nepravděpodbné a to z různých důvodů. Ale ta t.zv.Prežněvova doktrína a arogantní velmocenská politika vůči svým síatelitům je až příliš
dlouho předmětem důkladné kritiky samotného politického vedení Sovětského sva
zu a oni by si trošku plivli do tváře, kdyby to samé zopakovali a také si mys
lím, že by politicky strašně sobě ublížili, protože jde jim o to odpoutání
Ameriky od Evropy a o uvolnění v Evropě hlavně po stránce hospodářské a to x
rše strašným způsobem ohrozili, kdyby něco takového provedli. Samozřejmě,* že
ndyby byl u moci Brežněv tak dnes už vpadl dc Nacarskaip protože tam se došlo
nejdál v těch koceptech reformy komunismu, dál než tehdy <u nás. A dnes to za
současného yedení považuji za velmi nepravděpodbné. Samozřejmě existují, měně
nátlakové a mazanější formy jak si udržet přece jenom jakous takous schopnost
ovlivňování a jscu to ekonomické formy. Československo -je např. spoutané tím
že je závislé na sovětských surovinách, plynu, naftě a pod. Zavření kouhoutků
by..mohlo znamenat opravdu okamžitou krizi a dále Gorbačov dost zdůrazňuje tu
kooperaci podniků což je takový nepřímý způsob podmanění té země. Ale takové
formy nátlaku budou uplatňovat pravděpodobně dál. Že'to impérium z ničehož
nic nerozpustí, ale intervenci považuji za krajně nepravděpodobnou. I kdyby
se situace někde dejme tomu v Polsku krajně vyhrotila. Za Gorbačova se dnes
v Rusku přehodnocují ty otázky vpádu dc Afganistanu a odsunu z Afganistánu
a v rámci toho všeho by bylo jen naprosto logické, kdyby odsoudili i tu oku
paci Československa. Když ji neodsuzují tak se trošku sami usvědčují, z jaké
si dvojsmyslnosti. Ačkoliv se zdá, že oni by to docela rádi udělali, ale že
to udělat nemůžou prostě, nemohou to udělat z důvodů zcela praktických, neboí
tím současně poďsekli to současné vedení Jakešovo, které stojí a padá se
svou identifikací, s tou okupací. Ta okupace je dosadil31
moci a oni se jaksi
s ní identifikují dvacet let a s tou antireformní politikou, kterou.ta okupa
ce přinesla a jistěže Gorbačov si nepřeje další destabilizační centrum ve sfé
ře svého vlivu a proto musí držet jakousi solidární loyalitu k tomu soudobému
vedení u nás i když je mu to samému pravděpodobně velmi nemilé. Nemůžeme pro
to očekávat, že se bude psát v novinách i za stávající glasnosti proti tý
okupaci,naše politické vedení ji odsoudit nemůže. Kdyby byla připravená na
nejvyšší úrovni reformní garnitura, která by nějakou pokojnou cestou mohla
vystřídat současné vedení, tak by třeba do toho šli, ale jinak proč by risko
vali neznámé následky a to si jen tak dovolit nemůžou,.protože mají dost svých
problémů, A je to teda takový paradox, že ti Brežněvovi pohrobci co nám tady
vládnou činí z toho Gcrbačovs tak trochu zajetce Břežněva, protože chtě nech
tě a se zatatými zuby musí vlastně stát za tou tehdejší Brežněvovou teorii.
Konec konců jsou v tam někdejší členové kteří pro okupaci hlasovali i dnes.SE.

