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Zdeněk Meitner, historie – žurnalistika, 2. ročník, 52074
Francis, J. F. N.: Válka a mír po roce 1945 (Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem). Victoria publishing a . s., Praha 1994.

   Tato kniha byla původně souborem poznámek autora na přednášky na University of Manchester. Podle britského pravidla se otevřely archívy a byla postupně odtajněna velká část dokumentů. Tak postupoval výzkum, poznámky se utřiďovaly a do knihy se začaly formovat, když byl autor přijat na University of Maryland a University of Southern California. Autor tak získal možnost studovat i v amerických archívech. Aby byla kniha vyvážená, tak s ním spolupracovali jeho přátelé a kolegové z Evropy.
   V angličtině kniha vyšla v roce 1989, v češtině až o pět let později. Autor ji doplnil o českou předmluvu a rozšířil doslov, který dotáhl až do roku 1993.
   Samotný autor John Francis Nejez Bradley je původem Čech. Z Československa utekl v roce 1949 z věznice v Jáchymově. Ještě před útěkem se zajímal o klíčové mezníky českých dějin jeho současnosti, tedy o Mnichovskou dohodu a o Únor 1948. V zahraničí se pak vždy urputně pouštěl do studia dalších zlomových okamžiků, do událostí roku 1968 a pak 1989. Vždy se snažil o pohled v mezi-národním kontextu. Jako svůj nejpodstatnější poznatek uvádí, že malé státy jako bylo ČSSR nebo později ČR nemohou mít samostatné mezinárodní cíle nebo vliv. Vždy je objektem manévrování velmocí či supervelmocí.
   Kniha obsahuje též kapitolu Bibliografický úvod, kde autor uvádí a komentuje nejdůležitější prameny. Jsou to Dokumenty zahraniční politiky SSSR, The United States in World Affairs, britský Survey of International Affairs, Documents on International Affairs, francouzská edice Documentation francaise. Nakonec ještě uvádí zveřejněné dokumenty z prezidentských kanceláří + další dokumenty: Documents of the National Security Council (1947-77), Special Studies on Arms Control (1969-81), CIA Research Reports (1946-76), OSS/State Department Intel-ligence and Research Reports (1942-61), Special Studies Series (1962-80), Records Chiefs of Staff (1942-53).
   V samotném textu se autor zaměřil nejvíce na samotné těžiště studené války, tedy na vztahy dvou tehdejších supervelmocí USA a SSSR. Svoje výklady začíná už za druhé světové války, kde rozebírá konference válečných velmocí. Nejvíce jsou zde citovány konference na Jaltě a v Postupimi. Podrobně se zabývá vzájemnými vztahy USA se SSSR až prakticky do současné doby (do období vzniku SNS). Tuto nosnou linii celé knihy doplňuje průvodními jevy studené války. Tedy počátky bipolarity, vznik sovětského bloku a jeho nárazníkového pásma, vznik NATO, válku v Koreji, ve Vietnamu, guerilové boje v latinské Americe, kubánskou krizi, povstání a vývoj střední a jihovýchodní Evropy, vývoj Číny, Blízko- a Středovýchodní otázky a nakonec rozpad sovětského bloku, revoluce v sovětských satelitech, celkové zmírnění světového napětí. Na závěr připojuje svou úvahu o budoucím možném uspořádání světových sil a světového míru.
   Stěžejní text je rozdělen do sedmi kapitol. I. Bojiště studené války. Tady vymezuje vliv válečných konferencí, naznačuje, kdy vznikl pojem studená válka, rozebírá stav vnitřní i vnější politiky obou supervelmocí a také rozebírá sporné otázky mezi nimi. Například ukazuje, že odsun Němců neměli velmoci v Postupimi vůbec na programu, Beneš donutil o odsunu jednat, podal návrhy, které byly téměř bez změn splněny. 
   II. Boj o Evropu. Nejprve je zde obecnější úvod do kapitoly a pak rozebírá jednu zemi po druhé. Konkrétně Německo, Řecko, Turecko, Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Finsko, Jugoslávii a Československo – zde mě zaujala poznámka, kdy autor rozebírá politickou situaci po válce a říká, že liberálové se jmenovali národní socialisté, což prý je podle něj naprosto absurdní. 
   III. Boj o Asii. Tady jde o poválečný problém Japonska a hlavně je tu rozebrána vcelku podrobně válka v Koreji.
   IV. Od detente k revoltám. Tato kapitola už zahrnuje dění po smrti Stalina, kdy nastoupila postupného uvolňování, tání, klesání napětí mezi USA a SSSR, tedy detente. Popsán je vnitrostranický boj o moc v SSSR, komunikace obou velmocí. Zmíněna je Ženevská konference, založení Varšavského paktu, jaderné zbrojení a podrobně opět vylíčeny události roku 1956 v Maďarsku a Polsku. 
   V. Konfrontace a propast. Začíná rokem 1956, jeden ze zlomových roků. Je zde komentován měnící se vztah SSSR k Číně, ale hlavním tématem je vývoj na Kubě, kde postupně uchopil moc Fidel Castro a následná jaderná krize v Karibiku. Podrobně rozebírány stavy v USA a v SSSR na nejvyšších místech. Také nadhozeno téma vývoje v latinské Americe, kde měly snahy a zájmy jak USA, tak SSSR. 
   VI. Detente v jaderném věku. Pojednává o válce ve Vietnamu, proměny politiky SSSR, když se generálním tajemníkem KSSS stal Brežněv, který uplatňoval politiku neostalinismu. Podrobný rozbor okupace Československa, opět přetřásána otázka Číny. Důležitým bodem jsou schůzky USA se SSSR a dohodnuté smlouvy o jaderném zbrojené SALT I a II. Mezitím je zmíněna i Helsinská konference.
   VII. Události ve světě v 80. letech. Zde rozebrána sovětská agrese v Afghá-nistánu, vývoj strategických zbraní v obou velmocích. Pak jsou zde příklady, odkud mohl přijít konflikt mezi oběma velmocemi. Je tak analyzována situace v Íránu, Jugoslávii a Polsku, které se nakonec stalo katalyzátorem zvratů ve střední a jihovýchodní Evropě.
   Následuje Epilog. Zde je komentována především Gorbačovova politika a vzá-jemné snižování strategických zbraní.
   Doslov nese název Zhroucení bipolarity. Popsán vývoj roku 1989 v sovětských satelitech a vznik SNS. Nakonec je zde úvaha autora, která vychází ze stavu roku 1992. Předpokládal, že dojde k rámcovému mírovému uspořádání v mezi Izraelem, Palestinou a arabskými sousedy. Jako potenciální hrozbu míru označil Írán, Libyi, Súdán, Alžírsko a Irák. Jako hádanku viděl Čínu a jako evidentní hrozbu KLDR. Další hrozby spatřuje hlavně v terorismu a pašování drog. Ohrožením podle něj je i ta skutečnost, že ze 46 zemí se stáhly americké ozbrojené síly a jejich vojenští poradci. Udržení míru očekává od OSN. Svět po studené válce označil jako pax americana, příp. pax democratica.
   Autorův úplný závěr zní: „Jediné, co lze s jistotou říci, je, že studená válka žádné definitivní vítěze nezná, že existuje jen jeden jediný evidentní poražený a že planeta Země bude místem neklidným, ať už s bipolaritou nebo bez ní.“
   Ještě bych zhodnotil autorův přístup, který se zdál hluboce objektivní, srovnával prameny a v kritice nešetřil jak USA, tak SSSR.

