Historicky Kaleidoskop

Pondělí, 02 Říjen 2017 13:03

Československý východní odboj bez cenzury a legend – aktualizované a rozšířené
vydání knihy Karla Richtera z nakladatelství Jota. Vychází také jako e-kniha.

Kniha přináší objevná, často neznámá fakta o československém východním odboji za druhé
světové války. Díky názorové svobodě, zpřístupnění utajovaných archivních dokumentů a
možnosti většího časového nadhledu se autorovi podařilo vrátit této kapitole dějin Čechů a
Slováků, zkreslené později komunistickou cenzurou či různými legendami, historickou
pravdivost.
Popisuje období, kdy se na Východě začal formovat náš odboj, a končí v předvečer
Slovenského národního povstání. Čtenář se dozví o tom, jak se formovala československá
jednotka, jak se ji vláda Sovětského svazu snažila využít pro své politické cíle nebo jak
komunistická strana usilovala o získání rozhodujícího vlivu nad ní. Některé informace, jež kniha
přináší, nejsou čtenářům příliš známé (dozvíte se např. o bližších okolnostech obvinění Ludvíka
Svobody ze špionáže a jeho postavení před válečný soud anebo o snahách SSSR uzavřít mír s
Německem). Kniha je nabita faktografickými informacemi, doplněnými svědectvím účastníků
bojů (prostých vojáků i jejich velitelů), vyprávěními obyvatel ukrajinských vesniček,
vzpomínkami osobností, úryvky z dopisů, tehdejšího tisku, z projevů politiků.

Autor k jejímu vydání říká:
„Rád bych dodatečně ulevil svému svědomí a napravil vlastní podíl viny na tom, že pravda o
našem východním odboji byla za vlády komunismu účelově zkreslována podle politických
potřeb ÚV KSČ. (…) Tato kniha – i její druhý svazek Apokalypsa v Karpatech – je tedy dílčí
splátkou celoživotního dluhu v mé osobní vojenskohistorické bilanci. (…) V tomto díle jsem se
snažil s plným využitím názorové svobody, jíž jsem se naštěstí dožil, zobrazit trnitou cestu
českých a slovenských vojáků úskalími východní fronty k hranicím vlasti. Chtěl jsem s využitím
možností hlubšího poznání … s neskonalou úctou a obdivem připomenout zásluhy vojáků v boji
za svobodu naší vlasti na východní frontě. Leckdo z nich se mohl v názorech a činech dopustit
bezděky pochybení z neznalosti toho, co o tehdejších poměrech víme dnes my. Tato dnes
nepříjemně působící fakta nelze zamlčovat, abychom nepoškodili pravdivost líčení. Nutno
pouze chápat, že leccos se tehdy zdálo jiné, než se dnes jeví nám.“
Pevná vazba s přebalem, 376 stran, běžná cena: 348 Kč
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