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casopís óesltoslouenské socialistícké opozice

PoznilmkykmíruvEvropé
JIRI HAJEK

Spolu s 40, vjroèím konce druhé svètové vólky
na evropské púdè se pùipomínó z více stran, àe
Evropa od té doby àije v míru èi pÍesnèji ve sta-
vu bez vélky. V novodobfch déjinó;h na5lho kon-
tinentu je to jedno z nejdelSích období toho dru_
hu. VÈdyt' od konce napoleonskjch vélek do
bouÍlivého roku 1848 uplynula doba mnohem
krat5i. O-ne_n mírovf vèk, na nèjà vzpominali s no-
stalgií déd-ové i _pradèdové àne5ních generací
j3!g.1" idylu pied 1. svétovou vólkou, byl o mólo
del5í (poèítóme-li od prusko-francouzskS vólkv a
Komuny,1871) nebo dokonce trochu kratÈí (od
berlínského kongresu l8Z8). Ani nemluvíme o
dobè zaloàené versailleskfm mírem, jeà ném v re-
trospektivè je jen piestóvkou mezi óbèma svéto-
vlimi vólkami.

Tato nevàleènó souèasnost je ovèem odliònà od
onèch pod^obn5;ch mírovych obdobi v Evropè - i
kdyZ nemùZeme vylouòit, Ze i na ni budè v bu_
doucnosri vzpominàno s nostalgiÍ. Je plnó neiisto_
ty, vèdomÍ vratkosri i rizikovosti tohotò nevàléòné-
ho stavu. To ovÈem nepopíré, Ze aspoù dosud .ie to
stav nàrodúm Evropy prospèònèjÈí neZ 1èch 140
réleònj'ch konfliktú (s 20-30 milióny lidsk;ich obè-
tí), ieZ v onèch 40 letech zpustoòily jine òeiti zemè-
koule a do Zivota Evropy se piomítaly v rozliò-
nych formàch s rùznou intenzitou. Optimisté kon-
srarují, ie v minulosti nàrody òi spÍi vlédv evron-
skúch zemí nedokàzaly tak- dtouiro Zít v míru'a
naopak své spory promíraly do okolnÍho svéra;
dnes ovòem nevéleèny srav v Evropè htídé kon-
trontace dvou svètovych velmocí (supervelmoci),
nahromadèní obrovského mnoZsrví niòivého po-
tenciàlu zbrani i vojsk srojÍcÍch proti sobè ue siie-
du konrinentu a iízenych z center od nèho vzdéle_
njch prosrorovè a nèkdy i zàtmv, kulturou i mv_
Slením a círènim. Podle roho, kde riro optimis;é

stojj, vidí zàruku, míru v Evropè bud v síle Sovèt_
ského svazu i semknutosti soàialistického tóbora
nebo v moci Spojenych stótù americkúch a sou-
drZnosti atlantického spoleòenstvÍ èi <svobodného
svèta>. Jejich tvrzerri lze uvést na spoleèny jmeno-
vatel <rovnovóny strachu>, lytvoÌené oní'rn naku_
pením..vyzbroje s obrovskj'm nièívj.m potenciólem,
kterf èinÍ jakjrkoli konfliirt v Evròpé nesmirnè ri-
skantnÍm nejen pro evropské zemè, ale pro celj,
svèt i koneckoncú pro obè vedouci velmoài, kter'é
se zde chovaly dosud mnohem zdrùenlivéii nei
vjinych éestech svéta. pokud zde doSto kpouÌiti
sÍly ve vztazích mezi stóty (odporujÍcímu, iak zna-
mo, zàvazku zCharty OSN), b.ylo to vZdv ien ve
vztahu jedné z velmocÍ vùèi jejimu slab5íml spo-
jenci, pÍièemZ druhó velmoc i její blok zachoviva-
ly zdrZenlivost a omezily se nà slovni Droiew i
gesra - af 5lo o postoj Stalínúv vúèi arneiicio_
britské intervenci v Recku 1.946-49 nebo o chovànÍ
NATO pÍi sovètské intervenci v Madhrsku 195ó i u
nés 19ó8.

Dneèní stav bez vólky v Evropé je spojen se zmè-
nou postaveni kontinentu ve svétovèm déní. Do
obou svètovych vólek byl jeho srfedem. I mezi vél-
kami se to.aspoi òósteònè odrààelo v rézu Spoleè-
nosti nérodù. Negativnim dopadem toho bvlv nrà-
vè obé svèrové vàlky, vzniklé z pokusú r-Érrit'oo-
mèr sil v Evropè jako centrólni pozici pro vliv i
panství ve svétè. Druhó svétova ielka tò ukézala
velmi v!'raznè. V pokusu zvràtit visledky první
zmocnil se nèmecky imperialismus doèasiiè ìètii_
ny kontinentu, aby tu vytvoiil zàklad pro ovlódnu-
rÍ .svèta. Zatlaèil své protivniky do okrajoqich
oblastí - na britské oitrovy a ào stfedu Ífuika.
Odtud byla proti nèmu vedena protiofenzíva,
ovSem s pomocí sil, jejichZ vedení bylo mimo
Evropu.
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