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ruské impérium tr. (61); Ukrajina ie probouzí (72) a
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Òfna a Severnl Korea: Fane-Li Zi'óín.kó.kl"-órrí"
ladéje (l l2); Meze uvotnènlmezi SSSR a ÒLR(t 15);
Fenjan dnes (1 16)

ÒrsroslovENSKo

Milan Simeóka

Svèdomí ruské inteligence

Povzníiel jsem se nad hloupost a |eZ, smí ale
jinfm do svédomí sahat, kdo bez nrísledkù pÍe-
ókal Budape5f a komu srdce neutrhla Praha?

Tyto verie z písné VladimÍra Vysockého jsou
éeskoslovenskému òteníÌi volné dostupné ve
12. óísle òasopisu Sovétskó lireratura. Snad
proto, aby bylo poselství detelnéjíí, j sou zde j a-
ko jediné vytiStény jeStè i ve slovenském piekla-
du a v ruském originóle. Není jistè tíeba dodé-
va!. Ze Vysockému neBlo o jakoukoliv Buda-
pe5d a jakoukoliv hahu, ale o Budapeid v ro-
ku 1956 a Prahu v roku 1968. Nevím, zda Vy-
sockij kdy tuto píseri veiejné zpíval, ale piipió-
me mu k dobru, Ze próvè on, jeden z nejpopu-
liméjÉích Rusú, obrótil ruské svédomí také tím-
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NóboÌenstvf : Sacco, Stehie, Casaldaliga: Wojtyla a
svét (155 fl); Soumrak lidové církve (169)

Kultura: Slova pro Salmana Rushdie (172); W. Gom-
browrcz:Zdenkù (176); L. Ginsburgovó: O srarém a
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to smèrem. Y.roce 1956 mu bylo osmnóct a v ro-
ce vpódu do Òeskoslovenska dicet.

My ov5em víme, ie kvùli Praze puklo srdce
jen nevelkému poòtu piedstavitehl ruské inteli-
gence. Sedm bylo tèch, kteÍí vyÈli demorstrovat
v onéch dnech na Rudé nrímèstí a stróvili pak
dlouhó léta ve vyhnanství. Od té doby uplynulo
dvacet let a mne zachvacuje smutek, kdyZ ótu
v úryvku z knihy Raisy Orlovové, jaké byly je-
jich dalÉí osudy:

,,Vadim Delone zemÌel v PaííZi. Viktor Fajn-
berg Zije v Londlfoiè. VladimÍr Dremljuga a Pa-
vel Litvinov v USA. Pavel je uóitelem fyzikv a
frednó5í o hnutí za lidskó próva v SSSR. Nató-
lie Gorbanèvskó Zije v Pafiài, je ólenkou :r:e-

dakóní rady óasopìsu Kontinent, píÉe verir:: ir
óLínky, Konstantin Babickij a Larisa Bogorar:o-
v6 Zljí v SSSR. Larise zemÍel maníel. Veli,;:tr
aktivnè se podílí na vydóv ríní stóle novf ch sar rl L -

zdatovyich òasopisù, úóastní se sympozií a p'r, i-

ce svobodnfch univerzit." (150 000 SLCII',
Yr1t88l2r).

Po vlastních zku5enostech chópeme asi ll; ,

neZ kdo jinf, Ze svédomíruské inteligence, oh' i

cené k naÉemu neÉtéstí, bylo tak slabé slyìlr
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