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P¯edmluva
To, e se právì na olomoucké akademické pùdì uskuteènila
moná nejvìtí a nejreprezentativnìjí vìdecká konference
k tragickému jubileu roku 1968, je dáno nìkterými z následujících dùvodù a souvislostí.
Zvlátì významná byla podpora, které se jí dostalo od pøedsedy Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky ing.
Miloslava Vlèka a dále od vedení Univerzity Palackého, mìstské samosprávy a Krajského úøadu Olomouckého kraje. Díky
tomu bylo mono uhostit v Olomouci zvlátì významné osobnosti z øad inteligence, politikù a umìlcù, které tehdy  pøed
40 lety  sehrály významné role.
Poøádajícím pracovitìm byla Katedra spoleèenských vìd
PdF UP, je zaujímá dlouhodobì dominantní postavení mezi
obdobnými pracoviti v celé Èeské republice. Také v roce 1968
existovaly obdobné katedry a vìtina jejich pracovníkù odmítla být propagátory marxismu-leninismu a stali se mylenkovými tvùrci Praského jara. Jestlie dnení katedra spoleèenských vìd na olomoucké univerzitì pøipravuje uèitele obèanské
výchovy, obèanské nauky a základù spoleèenských vìd v duchu ideálù demokratické obèanské spoleènosti, pak zcela logicky navazuje na odkaz svých tehdejích pøedchùdkyò.
V roce 1968 byly v èeských zemích jen tøi univerzity, take
vedle Prahy a Brna to bylo vysoké uèení v Olomouci, které se
zøetelnì a pozitivnì zapojilo do tehdejího mylenkového
a politického kvasu. Na druhé stranì vak z olomoucké univerzitní pùdy bohuel vzeli i nejtvrdí dogmatici a kolaboranti, kteøí dalekosáhle ovlivnili dìní v celém Èeskoslovensku.
–9–

Po srpnové invazi armád Varavské smlouvy se Olomouc
stala neblaze výjimeènou tím, e jako jediné velké mìsto
v ÈSSR byla zaplavena mnohatisícovou sovìtskou posádkou,
která tíivì ovlivòovala kadodenní atmosféru mìsta. Právì
v dnení budovì Pedagogické fakulty UP bylo její velitelství
pro celou Moravu.
Nejaktuálnìjí souvislost je vak tato: V roce 1993 zahájila
Katedra spoleèenských vìd PdF UP tradici letních kol výchovy k obèanství a evropanství. Ty kadoroènì pøitahují stovku uèitelù základních, støedních i vysokých kol a díky své
trvale vysoké úrovni získaly národní i mezinárodní presti.
Letos byl poøádán ji 15. roèník a konference Osmaedesádý  Praské jaro: pokus o obnovu obèanské spoleènosti se
stala její dominantou. Soubìnì se odehrála v Èeské republice
i øada vzpomínkových politických akcí. Je jistì dùleité, e
veøejní èinitelé ocenili význam roku 1968, ale za moná dùleitìjí povaujeme to, e 120 uèitelù, kteøí se naí konference
zúèastnili, vnímalo poselství Praského jara a bude jej doufáme kvalifikovanì pøedávat svým ákùm a studentùm. Bylo
potìitelné, e po dvou dnech jednání vichni bez výjimky
oceòovali vysokou úroveò, zajímavost a uiteènost programu.
Avak jetì potìitelnìjí bude, jestlie výsledky této konference pøispìjí k tomu, aby u tøeba za nìkolik týdnù nezaèal na
odkaz roku 1968 opìt padat prach zapomnìní.
Pøedkládaný sborník obsahuje 17 pøíspìvkù rozdìlených do
dvou tématických èástí: regionálnì a spoleèensko-historického oddílu a oddílu obecnì a kulturnì-historického. Úvod do
regionálnì a spoleèensko-historického oddílu pøedstavuje pøíspìvek Frantika Mezihoráka Dùsledky roku 1968 na Univerzitì Palackého, který je pokusem o analýzu situace (morální, vìdecké, personální) na Univerzitì Palackého v dobì
poèínající se normalizace. Autor mj. zmiòuje èinnost nejhorlivìjích univerzitních normalizátorù a v pøehledu vypoèítává jména vech postiených, kteøí byli donuceni univerzitní
pùdu opustit. V závìru se dotýká otázky rehabilitací a mo– 10 –

nosti nápravy zpùsobených køivd po roce 1989. Nina Pavelèíková  Ohlasy pokusu o obnovu obèanské spoleènosti na
pøíkladu ostravského regionu  prezentuje nebývalý rozmach
obèanských aktivit na Ostravsku, které bylo, pøedevím vzhledem k sociální struktuøe zdejích obyvatel, povaováno za batu
KSÈ. Regionu Ústeckoorlicka se v podobném kontextu, s dùrazem na ekonomický aspekt, vìnuje Tomá Hubálek v pøíspìvku Praské jaro a jeho odraz na Ústeckoorlicku. Zdenìk Novotný  Èeská filozofie pøed a po roce 1968 (osobní
zkuenost)  zamìøuje svou pozornost na stav èeské filozofie
pøed a po roce 1968, pøièem do výkladu okrajovì vnáí i svùj
pohled a osobní zkuenosti studenta filozofie na Univerzitì
Palackého v dobì normalizace poèátkù sedmdesátých let. Na
vnímání roku 1968 a období následujících dvaceti let z pohledu èeskoslovenských emigrantù ve védsku, na jejich aktivity
a kadodenní ivot, se ve studii Èeskoslovenský exil v jiním
védsku a rok 1968 zamìøuje Jiøí tìpán. Nad osudy èeskoslovenské emigrace ve Velké Británii (pøedevím osobou Josefa Jostena a jeho organizace Free Czechoslovakia Information Service), jejími názory na sjezd èeskoslovenských
spisovatelù, reformy roku 1968 a vpád vojsk Varavské smlouvy do Èeskoslovenska 21. srpna 1968, se zamýlí Milada Polienská: Free Czechoslovakia Information Service v Londýnì a Praské jaro. K èeskoslovensko-rakouským vztahùm
v roce 1968, postojùm rakouské veøejnosti a politických elit
k reformnímu procesu Praského jara a emigraci èeskoslovenských obèanù do Rakouska po 21. srpnu 1968 pak obrací svou
pozornost Luká Vale v pøíspìvku Praské jaro z pohledu
rakouské politiky a veøejné sféry. Regionálnì a spoleèensko-historický oddíl uzavírá studie Ma³gorzaty wider Republika Federalna Niemiec wobec przemian spo³eczno-politycznych w Polsce i Czechos³owacji w 1968 roku, v ní se zamìøuje
na vnímání událostí roku 1968 v Èeskoslovensku a Polsku (tzv.
Polský Bøezen 1968) z pohledu tehdejí zahranièní politiky
Spolkové republiky Nìmecko.
– 11 –

Obecnì a kulturnì-historický oddíl uvozuje pøíspìvek Pavla Urbáka nazvaný Vysoké koly a Praské jaro, který je
zdaøilým pokusem o struènou analýzu stavu èeského vysokého kolství v letech 19481989 s akcentem na rok 1968 a následující období normalizace sedmdesátých a osmdesátých let
minulého století. Emil Gíme se ve studii Pøípravná fáze èeskoslovenského pokusu o reformu 1968 soustøedí na pøíèiny
liberalizace politiky KSÈ v roce 1968 v kontextu politickém,
historickém a ekonomickém, analyzuje souvislosti mezinárodní
politiky a vztah SSSR ke svým satelitùm po roce 1945.
V kontextu mezinárodnì-politické situace zemí východního
bloku (pøedevím èlenù Varavské smlouvy), jejich pováleèného vývoje a obèasné snahy (NDR 1953, Maïarsko 1956)
vymanit se z vlivu Moskvy a jejích direktiv sleduje anabázi
Praského jara Pavel Kopeèek: Pokusy o zmìnu politického
systému v satelitních státech východního bloku a jejich vojenské potlaèení Sovìtským svazem. Vnitøní politiku KSÈ,
programová východiska Akèního programu a stanoviska sousedních socialistických zemí k rozbíhajícímu se reformnímu
procesu v Èeskoslovensku hodnotí David Hampl v pøíspìvku
Akèní program KSÈ 1968 a jeho souvislosti. Roli politických stran v rámci Národní fronty, jejich postoj k politickým
a ekonomickým reformám v roce 1968, snahy o vnitøní oèistu
a pokus o obnovu sociální demokracie sleduje ve studii Nekomunistické strany Národní fronty a Praské jaro Pavel
Krákora, situaci odborù a úsilí o naplnìní jejich skuteèné
a klíèové funkce coby organizace hájící zájmy zamìstnancù
(kterou v roce 1948 pozbyly) pak vìnuje pozornost Dalibor
Státník: Revoluèní odborové hnutí (ROH) jako platforma
socialistické reformy v letech 19681969. Ustavující sjezd
Svazu èeských spisovatelù v èervnu 1969  událost z doby
poèínající se normalizace  který byl pokusem o zachování
alespoò èásteèné plurality názorù a svobody slova, pokusem
o navázání dialogu s reimem v kulturní sféøe, se stal pøedmìtem zájmu Zdeòka Doskoèila. Rok 1968 jako pokus o obno– 12 –

vu obèanské spoleènosti: takto hodnotí dìní Praského jara
Petr Zima a v daném kontextu odkazuje na tradici demokracie
a tolerance (a na osobnost T. G. Masaryka) období I. ÈSR let
19181938. Problematiky obèanské spoleènosti, postavení
humanitních vìd, systémového inenýrství, obèanské výchovy a vzdìlávání z pohledu událostí roku 1968 se dotýká Milo
Vítek v pøíspìvku nazvaném Osmaedesátý rokem nula, který zároveò uzavírá druhý oddíl a celý sborník.
Nezbývá ne za autory jednotlivých pøíspìvkù popøát vem,
které sborník ke ètyøicátému výroèí událostí Praského jara
1968 zaujme, pouèné a v mnohém ohledu také inspirující ètení.
Frantiek Mezihorák a Pavel Krákora
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D˘sledky roku 1968
na UniverzitÏ PalackÈho
Frantiöek MEZIHOR¡K
Pedagogick· fakulta, Univerzita PalackÈho v Olomouci
Consequences of Year 1968 at the Palacký University
Abstract: Throughout the period of communist dictatorship
(but especially in the years following the Soviet occupation in
1968), Palacký University suffered many acts of repression
which affected a great number of teachers, employees and students. The extent of the persecution here was, for specific reasons, so great that, apart from Charles University in Prague,
there is no analogy. All sorts of forms of hard persecution,
especially job loss, afflicted here at least 364 persons and their
families, as well as a few tens of students.
Key Words: Palacký University, Olomouc, Year 1968, Persecutions, Teachers, Students
Situace na Univerzitì Palackého po poráce reformního hnutí
Praského jara byla podstatnì dramatiètìjí, ne tomu bylo
po únorovém puèi roku 1948. Tehdy  na nedávno obnovené,
nevelké olomoucké univerzitì  nemìly èistky zdaleka tak rozsáhlý a brutální charakter, jako tomu bylo v Praze (zmíròující
efekt asi sehrál i fakt, e rektor J. L. Fischer se pøinejmením
slovnì pøihlásil k novému kurzu, co vak jemu osobnì stejnì
nebylo brzy nic platné). Zato vak po roce 1968 lze situaci
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v Olomouci oznaèit za nejhorí ve vysokém kolství celého
Èeskoslovenska  hned po Karlovì univerzitì. To lze vysvìtlit
pøedevím rolí nìkterých zdejích, celostátnì povìstných normalizátorù:
Prof. Jaromír Hrbek, nìkdejí rektor UP, se v období Praského jara stal i mezinárodnì proslulým protagonistou nejtvrdích prosovìtských dogmatikù a naprosto bezvýhradnì
podpoøil sovìtskou okupaci Èeskoslovenska. Jakmile padla na
jaøe 1969 poslední iluze o pokraèování tzv. obrodného procesu, vyzval k odvetì proti tìm, kteøí v nìm výraznìji figurovali.
U 6. kvìtna 1969 spoleènì s prof. M. Matoukem, doc.
F. Lónem a dr. K. Vítkem poslal G. Husákovi, L. trougalovi
a M. Jakeovi rozbor politické situace na UP s oznaèením
13 hlavních pravicových viníkù a návrhy na normalizaèní
opatøení. Kdy byl pak jmenován ministrem kolství, rozpoutal inkvizièní kampaò, je  provádìna pak i jeho pokraèovateli  znamenala tìké, nenapravitelné a èasto i tragické dùsledky pro tisíce studentù, uèitelù a kolských pracovníkù
i pro jejich rodiny. 6. záøí 1969 pøikázal vem rektorùm a dìkanùm vysokých kol v ÈSSR, aby mu do 12. øíjna 1969 pøedloili podrobný pøehled o vech uèitelských a studentských
aktivitách v období 19681969, je mìly oportunistický,
protisocialistický a protisovìtský charakter. Poadoval pøesné osobní údaje a varoval pøed jakýmkoliv pokusem nìco zamlèet nebo obejít; hrozil, e ministerstvo provádí souèasnì po
jiné linii toté etøení, bude výsledky konfrontovat a vyvozovat z pøípadné neúplnosti výkazù dùsledky.
Vedle Hrbka figurovala  na nií intelektuální úrovni, ale
snad jetì zlovolnìjí  postava F. Lóna. Ten se neblaze zapsal
do historie perzekuce u po únoru 1948 jako zmocnìnec akèního výboru Národní fronty pro vysoké koly Ministerstva
kolství a osvìty v Praze (jeho jméno figuruje napø. pod likvidaèním ortelem pro vìhlasného rektora Univerzity Karlovy
prof. JUDr. K. Englie), a po roce 1969 svou inkvizièní roli jetì
v irím rozsahu a mstivì zopakoval. Byl vedoucím zvlátní
– 17 –

komise ÚV KSÈ pro analýzu kateder spoleèenských vìd na
vysokých kolách (vzal si ku pomoci i dalí olomoucké pomocníky  O. Matúka a M. ahoura), je navrhovala závìry pøedsednictvu ÚV KSÈ. Na Univerzitì Palackého se stal
prorektorem pro politickovýchovnou práci (pøechodnì vykonával i funkci zastupujícího rektora).
Byli-li tito dva zvlátì iniciátory perzekuèních krokù v celé
ÈSSR, pak na olomoucké univerzitì, kde znali pomìry velmi
dùvìrnì, byly dùsledky jejich krokù jetì tvrdí.
Mimoøádnì nekulturním chováním a jednáním se vyznaèoval kvestor F. Kravec, který mìl velmi blízko k bezpeènostním slokám reimu (v padesátých letech byl vyetøovatelem
StB). Jeho arogance se zlovìstnou politickou dimenzí dopadala nejen na správní aparát, ale zasahovala celou univerzitu.
Rejstøík msty na aktérech reformy byl iroký  od sankcí
platových pøes nejrùznìjí formy diskriminace v kvalifikaèním rùstu, v monostech zahranièních kontaktù, v monostech
publikaèních  a po vyhazov ze zamìstnání. Zároveò tato
perzekuce v rùzných souvislostech dopadala i na rodinné pøísluníky postiených. (Psychologicky a eticky to byla zvlátì
sloitá situace pro nìkteré pracovníky, kteøí po únoru 1948
podlehli iluzím a nadení z budování údajnì lepí spoleènosti,
take se podíleli i na nìkterých nespravedlnostech, ale vyvodili ze svých omylù zásadní závìry a pokusili se zvlátì v roce
1968 leccos napravit, za co byli nyní sami postieni.) Samozøejmì nejhùøe dopadly katedry spoleèenských vìd, na nich
po èistce zùstali jen odbornì nejslabí a charakterovì nepevní
èlenové. Ze svých vìdecko-pedagogických míst byli odstranìni nebo byli jinak zvlátì výraznì postieni:
Na Filozofické fakultì  Ing. Zdenìk Aulehla, PhDr. Jaroslav Bartoek, CSc., PhDr. Dobroslava Bergová, CSc., doc.
PhDr. Josef Bieberle, CSc., prom. fil. Karel Bittner, prof. PhDr.
Jiøí Daòhelka, CSc., doc. PhDr. Jiøí Damborský, doc. PhDr.
Zdenìk Filip, CSc., prof. PhDr. J. L. Fischer (rektor  zakladatel, který se nedlouho pøedtím po dlouhých letech na univerzi– 18 –

tu vrátil), PhDr. Emil Gíme, PhDr. Frantiek Haník, Ing. Jiøí
Hemzal, PhDr. Frantiek Hladi, CSc., PhDr. Ivo Hlobil, CSc.,
prof. PhDr. Emil Holas, DrSc., PhDr. Svatopluk Hrab, doc.
PhDr. Libue Hrabová, CSc., PhDr. Vladimír Jochmann, Ing.
Alois Karlík, doc. Rostislav Libíèek, doc. PhDr. Jaroslav Macháèek, CSc., PhDr. Frantiek Mezihorák, CSc., PhDr. Alena
Nádvorníková, PhDr. Marie Nováková, CSc., Vìra Øeháková,
doc. PhDr. Jiøí Skalièka, CSc., doc. PhDr. Stanislav Sedláèek,
doc. JUDr. Jan Spáèil, CSc., Ing. Ludmila Typovská, doc. PhDr.
Ludvík Václavek, CSc., doc. PhDr. Antonín Václavík, CSc.,
doc. PhDr. Antonín Zatloukal, CSc.
Na Lékaøské fakultì  MUDr. Drahomila Baová, prom.
hist. Vladimír Berka, doc. MUDr. J. Duek, CSc., doc. MUDr.
Èestmír Dvoøáèek, doc. MUDr. Ivan Gladkij, CSc., MUDr.,
PhDr. Vìroslav Golda, CSc., prof. RNDr. Milan Hejtmánek,
DrSc., doc. MUDr. Jiøí Høebíèek, CSc., Marie Høebíèková, doc.
MUDr. Milo Janíèek, CSc., MUDr. J. Charousek, CSc., doc.
MUDr. Vladimír Janout, doc. MUDr. Milo Kubata, CSc.,
prof. MUDr. Jiøí Lenfeld, CSc., doc. PhDr. Václav Losík, prof.
MUDr. Pavel Lukl, MUDr. Jaroslav Marek, Jaroslav Rùièka,
MUDr. Radoslava Rùièková, prof. MUDr. Vladimír Pelikán,
CSc., prof. MUDr. Pavel Rohan, DrSc., RNDr. Bohuslav Rotrekl, doc. PhDr. Karel Sommer, CSc., MUDr. Mojmír evèík,
RNDr. J. pitálský, MUDr. Marie Vyhnánková, CSc.
Na Pedagogické fakultì  PhDr. Zdenìk Dostál, PhDr.
Zdeòka Dostálová, doc. PhDr. Rudolf Chadraba, CSc., ak. mal.
Ladislav Jalùvka, doc. PhDr. Ferdinand Koudelka, CSc., RNDr.
Milo Krapka, RNDr. Josef Krátoka, Jaroslav Kroupa, PhDr.
Jiøí Musil, PhDr. Miroslav Redr, PhDr. Alena Schauerová, doc.
PaedDr. et MUDr. Jaroslav miøák, CSc., doc. RNDr. Jiøí Vagera.
Na Pøírodovìdecké fakultì  doc. RNDr. Václav Novák,
CSc., doc. RNDr. Boena Nováková-Høibová, CSc., RNDr.
Miloslav Maèát, prof. RNDr. Josef Metelka (rektor UP pøed
okupací), Ing. Zdenìk Stránský, CSc., doc. RNDr. Stanislav
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Trávníèek, CSc., RNDr. Boris Vystavìl, doc. RNDr. Vratislav
Vyín, CSc.
Na Teologické fakultì  ThDr. Jiøí Batuek, ThDr. Antonín
Huvar, promovaný pedagog Jaroslav Peèínka, ThDr. Jaroslav
Studený a ThDr. Vojtìch Tkadlèík. (U tìchto pracovníkù lo
vesmìs o pokraèování perzekuce, jí byli vystaveni u pøed
rokem 1968. Po nuceném vysídlení této fakulty do Litomìøic
vak dolo jetì k dalím nespoèetným postihùm, které u formálnì nespadají do univerzitní bilance.)
Na rektorátì  Emilie Adamíková, PhDr. Vojtìch Gaja,
Egon Havrlant, JUDr. Václav Kotrlý, Ing. Jana Nádvorníková, JUDr. Kvìtoslav Ostrèil, prom. psych. Jaroslav Rùièka
a Josef Zeman.
Tento výèet zøejmì není úplný, nebo mnohé z dokladù té
doby byly znièeny. Kupodivu bylo tvrdì postieno jen nìkolik
studentù  napø. vylouèeni ze studia bezprostøednì po okupaci
byli studenti Filozofické fakulty Petr Rohel a Antonín Blaek
(po rehabilitaci v roce 1990 poslanec a pak diplomat). V dalích letech  u ne v pøímé souvislosti s rokem 1968  to pak
bylo jetì 32 postiených studentù (tento poèet vak vychází
jen z údajù rehabilitaèního øízení v roce 1989, do nìj se mnozí dalí z rùzných dùvodù nepøihlásili). Kolik støedokolských
absolventù se nedostalo na studia z tzv. kádrových dùvodù, to
je u velmi obtínì zjistitelné, ale lo jistì o sta takových pøípadù.
Nevyèíslitelné jsou samozøejmì kody morální, vìdecké
a pedagogické, které byly napáchány na vech oborech, humanitních pak zvlátì. A k velké devastaci dolo i v kvalifikaèní
úrovni zùstavích pracovníkù, kdy èasto ti nejlepí byli zbaveni monosti habilitovat se èi získat profesuru, zatímco kolaboranti ke svým hodnostem pøicházeli lehce a nejednou i bez
øádného øízení. (Pro ilustraci uvádím, e pøi pokusu o nápravu
alespoò tìch nejkøiklavìjích pøípadù získání vìdecko-pedagogických titulù bez habilitaèního nebo jmenovacího øízení
byly na základì rozhodnutí MMT v roce 1990 na UP odòaty
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tyto tituly  u nìkterých osob dokonce dva  47 jejich nezákonným dritelùm.)
Po roce 1989 probìhlo na UP rehabilitaèní øízení, v nìm
bylo zjitìno, e závané køivdy byly ve dvacetiletí husákovského reimu spáchány nejménì na 364 pracovnících univerzity. Napravit je bylo namnoze u nemoné. A pøíznaèné je, e
nikdo z tìch, kteøí je zpùsobili, se neomluvil. V nìkterých rehabilitovaných jistì zùstal pocit nedostateènosti nápravy køivd
a nìkterá jména mezi rehabilitovanými naopak mohou u pamìtníkù nebo v souvislosti se zjitìními následujících let budit rozpaky. I rehabilitaèní proces je vak nutno chápat v dobových souvislostech. Nemohl to být boí soud, nýbr jen
nedokonalý lidský pokus posoudit sloitost vývoje lidských
osudù.
V jedné vìci vak Univerzita Palackého urèitì zùstala své
historii let 19691989 nìco dluna. Nebyla toti, aèkoliv k tomu
byla jednotlivá pracovitì vyzývána, provedena náleitá analýza onìch dvaceti let (ostatnì ani tìch pøedchozích dvaceti),
z ní by byla jasná i konkrétní odpovìdnost tìch, kteøí ony
køivdy a tìká etická provinìní mìli na svìdomí. Èásteènì to
bylo uèinìno na rektorátu a na Pedagogické fakultì, jinde se
jména viníkù objevovala jen obèas pøi projednávání konkrétních pøípadù. Nemìlo jít  a dnes u vùbec nejde  o vytvoøení
podkladù pro nìjakou mstu za uèinìná bezpráví, ale o historickou pravdu jako základ pro spravedlivé zhodnocení onìch pohnutých etap univerzitního vývoje. Tento úkol snad  u s vìtím èasovým odstupem  ale jen obtínì splní dalí historikové.
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Katedra spoleèenských vìd
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Ohlasy pokusu o obnovu
obËanskÈ spoleËnosti na p¯Ìkladu
ostravskÈho regionu
Nina PAVEL»ÕKOV¡
Filozofick· fakulta OstravskÈ univerzity v OstravÏ,
»esk· republika
Responses to Attemps to Renew Civic Societies Using the
Ostrava Region as an Example
Abstract: The attemp tu renew civic Society which took place
in the course of 1968 in the Czechoslovak Republic found
a responsive echo in the larger social and industrial centres of
north- eastern Moravia at Silesia. Among these, for instance,
were towns and cities like Ostrava, Havíøov, Nový Jièín and
Opava. It showed itself in the rapid renewal of previously forbiden organisations or  as the case might be, the coming into
existence of new ones (e.g. the Scout movement, other youthoriented organizations, the Engaged Independents Club, or
the K 231 Club). The Ostrava region is also worthy of attention for its attempts to renew the activities of regional-level organisations like the branch of Social Democratic Party or the
employees and staff workig in the factories, cultural institutions´activities, or the development of the regional Roma Assotiations, or the engagement of citizens in the high treason
case a communist functionary Drahomír Kolder.
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Organisations
Pokus o obnovu obèanské spoleènosti byl bezesporu pozoruhodným jevem tzv. obrodného procesu, který se ovem ve
svých dùsledcích ponìkud vymknul i kontrole reformních komunistù. Pro mne je pozoruhodný nejen tím, jak rychle a do
jaké íøe se rozvinuly aktivity jeho ústøedních aktérù, ale zejména skuteènost, e nael znaènou odezvu i v regionech vzdálených od centra dìní, které vlastnì neprávem nazýváme Praským jarem. Zdá se, e spoleènost frustrovaná léty vynucené
pasivity a strachu pøed perzekucí èekala koncem edesátých
let u nedoèkavì na podnìt, který by pøinesl uvolnìní a monost aktivizace. Evidentnì se to projevilo zejména ve mìstech,
která si uchovala roli regionálních støedisek veøejného a kulturního ivota a nalo se v nich dostatek osobností, které byly
ochotny se zcela nezitnì angaovat v novì vznikajících akcích a hnutích. Tuto skuteènost se pokusím dokumentovat na
pøíkladu nìkolika severomoravských a slezských center, na nì
se v posledních letech zamìøil výzkum historikù i adeptù historických studií Ostravské univerzity.
Urèitý spoleèenský pohyb zejména v kruzích inteligence bylo
mono pozorovat u v prùbìhu roku 1967, odehrával se ovem
pøedevím v rámci diskuzí na schùzích základních organizací
KSÈ a pøi rùzných neformálních pøíleitostech. Opava ila
v tom roce oslavami stého výroèí narození Petra Bezruèe,
v jejich rámci probíhal také tradièní podzimní festival Bezruèova Opava. Pøi této pøíleitosti zavítala do mìsta øada významných osobností, mimoøádný ohlas tu mìl v rámci diskuzí
IV. sjezd spisovatelù, o nìm referovali jeho pøímí, aktivní
úèastníci místní kulturní veøejnost. Ta sledovala s velkou nevolí pokusy vedení KSÈ umlèet kritiky souèasného stavu spoleènosti. K jednomu ze závaných incidentù dolo napø. v øíjnu 1967 v Hluèínì v rámci aktivu kolských pracovníkù, na
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nìm se rozhoøela diskuze o postupu vedení strany proti
L. Vaculíkovi a Literárním novinám, úèastníci kritizovali také
výchovný systém na kolách. Opavské i ostravské vìdecké,
kolské a kulturní instituce se postupnì stávaly tribunami otevøené kritiky politické situace státu i regionálních pomìrù (Pavelèíková, 1992, è. 1, s. 6). Rozhodující impulzy pro skuteèný
rozvoj veøejného ivota ovem pøily teprve po prvních otevøených vystoupeních pøedstavitelù tzv. obrodného procesu na
pøelomu února a bøezna 1968.
Za projevy neformálních aktivit, které se obracely k veøejnosti a aktivizovaly její zájem o úèast na probíhajících politických zmìnách, lze podle mého názoru povaovat diskuzní tribuny a besedy s obèany. První taková akce na území celé
republiky probìhla z iniciativy Zdeòka Hejzlara (v padesátých
letech perzekuovaného bývalého pøedsedy Èeskoslovenského
svazu mládee) v Ostravì u 21. února 1968 (Jiøík, 1998,
s. 17). Program veøejných besed zpravidla zahajovala úvodní
slova pozvaných hostù, vesmìs pøedstavitelù politického ivota, vìdy a kultury, pozdìji i místních veøejných pracovníkù.
Za podnìt k rozvoji obèanské spoleènosti je povauji zejména
proto, e umoòovaly úèast v otevøené diskuzi stále irímu
okruhu posluchaèù. Napø. v Opavì byl v letních mìsících roku
1968 zájem o veøejné diskuze, nazvané Z oèí do oèí tak velký, e je organizátoøi opakovanì svolali do prostor zimního
stadionu. V Ostravì a v Opavì se tyto akce u od bøezna 1968
konaly zejména z iniciativy tzv. akèních koordinaèních výborù pracovníkù vìdy, kultury a umìní; v Ostravì se do jeho èela
postavili radikální pøedstavitelé komunistických reformních
snah (socioloka Jarmila Nìmcová, éfredaktor Nové svobody Ladislav Bublík, spisovatel Oldøich uleø ad.). V Opavì se
do nìj vedle reformnì orientovaných komunistù (ideologická
tajemnice Jiøina Tureèková, pracovníci zdejího Domu kultury a vzdìlávání) dostali i nestraníci, napø. vìdecký pracovník
Slezského ústavu ÈSAV L. Pallas, èlenové divadla Dajè, Èep
a dalí (Jiøík, 1998, s. 18; Pavelèíková, 1992, è. 1, s. 8). Vý– 24 –

znamnou roli sehráli èlenové koordinaèních výborù také
v meních obcích, kde informovali na besedách obèany o vývoji situace, aktivizovali zájem o spolkový ivot, pomáhali pøi
pøípravì místních akcí.
Vzhledem k dosavadnímu marginálnímu postavení ostatních
politických subjektù v komunistickém systému lze myslím
i obnovu èi aktivizaci nekomunistických stran NF pøièíst na
vrub obèanských aktivit. Platí to o obou povolených nekomunistických politických stranách  témìø pro vechny obce na
Ostravsku, Opavsku, Hluèínsku i Tìínsku byl charakteristický velký vzrùst zájmu o èlenství v nich. Lidová strana se aktivizovala na tradiènì katolickém Hluèínsku, na Novojièínsku
vzrostl poèet jejích èlenù na 2500 osob, s jejím rozvojem spojovala veøejnost také zvýení zájmu o výuku náboenství, návtìvu bohoslueb a církevních slavností, rekonstrukci chátrajících církevních památek. U na jaøe 1968 vznikl Výbor pro
záchranu kostela Sv. Trojice v Novém Jièínì, jeho èlenové zahájili opravy budovy hrazené z veøejné sbírky. Dne 16. èervna
se objevil v ulicích Nového Jièína prùvod asi 200 dìtí a pøihlíejících 400 divákù, oslavujících svátek Boího tìla. I na Hluèínsku zcela ustala protináboenská propaganda na kolách,
poèetné skupiny studentù pravidelnì navtìvovaly bohosluby, v Dolním Beneovì a dalích obcích také po letech vyel
do ulic prùvod dìtí o svátku Boího tìla (Plaèek, Plaèková,
2002, s. 183; Plaèek, Plaèková, 2003, s. 260261; Pavelèíková, 2006, s. 43 aj.). V oblasti politického ivota spoleènosti
patøily jistì k pozoruhodným jevùm snahy bývalých funkcionáøù Èeskoslovenské sociální demokracie (v padesátých letech vesmìs vìznìných) o obnovu strany. Její pøípravné výbory pracovaly na Opavsku (Karel Schee) i v Ostravì, kde
probíhala dokonce jednání o moném postupu revitalizace ÈSD
s krajským tajemník KSÈ Kovalèíkem. V srpnu 1968 se ustavil krajský pøípravný výbor strany v èele s bývalým krajským
tajemníkem Jaroslavem Pavlánem, R. Vavreèkou, Frantikem
Krejèím ad. (Bayer, 2004, s. 246).
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Výbory kulturních pracovníkù vznikaly i v dalích okresních mìstech kraje (Nový Jièín, Frýdek-Místek), na poøádání
veøejných diskuzních poøadù se vak výraznì úèastnily i dalí
tradièní i novì vznikající organizace. Napø. v Novém Jièínì
zatítili veøejný mítink konaný v sále divadla 21. dubna pod
heslem Svoboda, demokracie, humanismus pøedstavitelé Svazu protifaistických bojovníkù. V Havíøovì stáli v èele místní
výtvarníci (malíø Rudolf Prokop, kreslíø Pavel Hlavatý), redaktoøi okresních novin Hlasy Havíøova Jan Ondráèek a Hana
Kuchaøová aj. (Liszok, 2004, s. 70). V meních obcích èasto
sehráli významnou roli i jednotlivci. Ve Vítkovì napø. tehdejí
pøedseda MNV inenýr Boík Beran, pozdìjí aktivní úèastník vysoèanského sjezdu KSÈ. Z vìtiny veøejných mítinkù
odesílali úèastníci rezoluce, podporující demokratizaèní proces, èasto z nich vak vycházely i poadavky regionálního charakteru, zejména výzvy k personálním zmìnám v orgánech KSÈ
a správy  v Opavì napø. také snahy o zøízení vysoké koly,
podpora existence operního souboru divadla, pozdìji také ponìkud rozporuplná stanoviska k procesu federalizace státu. Na
Opavsku a Krnovsku toti nala výrazný ohlas Spoleènost pro
Moravu a Slezsko, která se snaila prosadit referendum ke státoprávnímu uspoøádání a rozíøit poadavky na samosprávné
postavení obou zemí. Tyto snahy èást veøejnosti povaovala
za zbyteèné tøítìní sil v politické oblasti. Spontánní ohlas vak
mìlo obnovení èinnosti Matice slezské, povaované spíe za
instituci kulturní (Pavelèíková, 1992, è. 1, s. 10).
Vyvrcholením pokusu o obnovu obèanské spoleènosti byla
v celé sledované oblasti jednak obnova tradièních spolkù a institucí, jednak vznik nových hnutí, která se angaovala v oblasti aktivizace veøejného ivota, hnutí za obèanská práva, zlepení ivotního prostøedí apod. Mimoøádný ohlas zaznamenalo
v celém tehdejím Severomoravském kraji mládenické hnutí.
Po rozpadu Èeskoslovenského svazu mládee se pøedevím
velmi rychle zorientovali bývalí funkcionáøi Èeskoslovenského Junáka. U v prùbìhu dubna 1968 se objevily v tisku a ve
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kolách výzvy k obnovì organizaèní sítì skautského hnutí. Na
Opavsku a pozdìji v celém regionu stáli v èele úsilí o rozvoj
èinnosti základních organizací Junáka pøedstavitelé pováleèné
generace vedoucích Jaromír Veèerek (èlen ústøedí Ès. Junáka), Vladimír Maøádek, krajský náèelník Lumír Jedlièka.
V Ostravì se konalo první oficiální shromádìní vedoucích
a èlenù organizace dne 2. dubna 1968 (Jiøík, 1998, s. 26).
V Opavì bylo 17. kvìtna ustaveno edesátièlenné sdruení pøátel Junáka, jeho se zúèastnili i zástupci z Hluèína, Dolního
Beneova, Vítkova a dalích obcí. V létì probìhl první rádcovský kurz, v období do srpnové okupace se podaøilo obnovit èinnost 33. Bezruèovy oblasti na Opavsku vèetnì tzv. homogenních oddílù, vedených v duchu køesanské výchovy
mladými duchovními. Do podzimu se ustavilo v rámci opavského okresu 31 základních oddílù s 658 èleny. Aktivní byly
i nìkteré místní junácké oddíly v meních obcích  v Hradci
nad Moravicí, na Hluèínsku napø. v Dolním Beneovì (Pavelèíková, 1992, è. 2, s. 11; Plaèek, Plaèková, 2002, s. 183).
Z dubna roku 1968 pocházejí první zprávy o obnovì èinnosti
Junáka na Havíøovsku. V èervnu se konaly ve mìstì tzv. Junácké dny (závody, soutì v pìtiboji, výstavy), které navtívili
i pøedstavitelé Ès. Junáka Dr. Rudolf Plajner a Vlasta Macková (Liszok, 2004, s. 7980). V Novém Jièínì se první schùzka
Ès. Junáka konala u 31. bøezna. Ani obnova 36. oblasti laské zejména zásluhou jejího náèelníka Miroslava Koláøe na
sebe nenechala dlouho èekat. U koncem dubna mìla organizace ve mìstì 90 èlenù, postupnì se podaøilo pro aktivní èinnost získat 200 dìtí, které pracovaly ve tøech oddílech chlapcù, smeèce Vlèat a Svìtluek, dívèí oddíl vznikl jeden
(Pavelèíková 2006, s. 48)1).
Ménì úspìné ne Junák bylo v roce 1968 sokolské hnutí.
Jednotlivé místní akce pøily pøíli pozdì, poèátek aktivního
cvièení zpravidla plánovaly jednoty a na poèátek dalího kolního roku. Dne 14. kvìtna byla v Ostravì vyhláena obnova
Sokolské upy moravskoslezské, ale vzápìtí organizovaný
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pokus o obnovu její èinnosti v Opavì z 23. kvìtna 1968 skonèil bez vìtího ohlasu. V Orlové uspoøádali bývalí èlenové
Sokola spolu s odbojáøi tryznu k 50. výroèí úmrtí legionáøe
a významného sokolského èinitele Jana Èapka (Janák, 1993,
s. 159) v Havíøovì se seel ustavující sjezd sokolstva 2. èervence. Obnovit èinnost v pùvodním pojetí se pokusila také
Sokolská upa Valaská Frantika Palackého na Novojièínsku.
Dne 15. èervence zaslali zástupci Sokola na ONV Nový Jièín
zprávu o vytvoøení pøípravného výboru Sokola pro Nový Jièín, enov a ilinu. 8. srpna byl v ilinì ustaven vlastní pøípravný výbor TJ Sokol, který chtìl obnovit èinnost zejména
actva a dorostu. Jeho èlenové proklamovali snahu vychovávat mláde od nejútlejího vìku k její roli pro rodinu, kolu
i spoleènost. Pøedsedou výboru se stal Frantiek Brus, náèelníkem Miroslav Kramoli. 15. srpna 1968 obdrel pøedseda
pøípravného výboru v Novém Jièínì Bohumír Bìlík dopis vnitøního odboru KNV v Ostravì, podle nìho pøedloil pøípravný
výbor Èeskoslovenské obce sokolské (ÈOS) návrh organizaèního øádu celostátní sokolské organizace. S ustavením místních jednot se mìlo podle dopisu vyèkat a do schválení stanov ÈOS Ministerstvem vnitra. K tomu u samozøejmì po
21. srpnu 1968 nedolo.
Z ostatních organizací vzniklých po témìø úplném rozpadu
Èeskoslovenského svazu mládee se podaøilo celkem úspìnì
rozvíjet pod hlavièkou Juveny mládenické hnutí na venkovì.
Organizace vydávala hektografovaný èasopis, který vycházel
pod názvem Juveòáèek a do kvìtna 1970. V 62 základních
klubech pracovalo aktivnì 11001250 èlenù. Unie støedokolákù a uèòù, její èinnost se také rozvíjela jetì v prùbìhu roku
1969, dosáhla v rámci Severomoravského kraje celkového
poètu 12 200 èlenù. Unie úzce spolupracovala se Svazem vysokokolského studentstva, organizovala dokonce drubu
s mládenickými organizacemi v zahranièí, s pomocí Èedoku
uskuteènila nìkolik zájezdù svých èlenù napø. do Jugoslávie,
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Rumunska (Pavelèíková, 1993, s. 11; Plaèková, 2001, s. 56
59). V závodech i úøadech celého kraje vznikaly také organizace Svazu pracující mládee. Od podzimu 1969 probíhalo
postupnì sjednocování mládenických organizací, které v létì
1970 vyvrcholilo vytvoøením nového jednotného Socialistického svazu mládee (SSM)2).
Nejvýznamnìjí pokus o obnovu obèanských aktivit v prùbìhu tzv. obrodného procesu spoèíval ve vzniku nových hnutí
a organizací, které mìly umonit dosud odmítaným èi pasivním slokám spoleènosti podílet se na veøejném dìní. V bývalých centrech tzv. tøetího odboje mìl výraznou odezvu Klub
231, sdruující politické vìznì padesátých let; jeho pùsobení
podporovaly i dalí organizace bývalých odbojáøù a politických vìzòù. Napø. v Novém Jièínì vznikl pøípravný výbor
K 231 za aktivní podpory Svazu protifaistických bojovníkù
17. dubna 1968. Jeho pøedsedou se stal inenýr Bedøich Strnadel, jednatelem JUDr. Jan áèek. Ustavující schùze klubu pro
okres Nový Jièín byla svolána na 30. dubna do restaurace Nové
slunce. Jeho aktivita se zdaleka neomezovala pouze na pøípravu a prosazování rehabilitací, èlenové pøípravného výboru se
aktivnì úèastnili vech akcí SPB i dalích demokratizaèních
opatøení ve mìstì, i kdy ministerstvo vnitra otálelo se schválením stanov organizace. V Ostravì spolupracovali èlenové
K 231 s novì ustaveným Svazem bojovníkù za svobodu. Klub
angaovaných nestraníkù (KAN) byl organizován pøedevím
jako hnutí nekomunistické inteligence, jeho pøípravné výbory
vznikaly pouze ve významných centrech a nemìly dost èasu
ani zkueností na rozsáhlejí organizaèní èinnost. Zprávy
o jejich existenci v Ostravì a v Opavì jsou bohuel jen kusé,
v Novém Jièínì vznikl pøípravný výbor 1. èervence a zanechal
velmi zajímavý návrh stanov, inspirovaný zøejmì zakladatelem klubu architektem Stanislavem aludem. Mezi základní
práva svých èlenù zahrnuje návrh suverenitu subjektu, nepøípustnost manipulace èlovìka èlovìkem. Hledá prostøedky dialogu, monosti obhajoby a respektování meninového názoru,
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aktivního formulování problémù a cest k jejich øeení. Dalím
zachovaným dokumentem je programové prohláení KAN
v Novém Jièínì, v nìm pøípravný výbor zdùrazòoval, e chce
svým èlenùm umonit aktivní úèast i spoluodpovìdnost za øeení vìcí veøejných (Pavelèíková, 2006, s. 49).
Není jistì bez zajímavosti, e aktivizace veøejného ivota
vyvolala emancipaèní snahy i mezi reprezentanty moravských
Romù, kteøí u na jaøe 1968 navázali kontakt se skupinou romských aktivistù na Slovensku. Jednání se sice v runých letních dnech roku 1968 protahovala, na podzim do nich zasáhl
proces federalizace, nakonec se ale podaøilo ustavit 30. 8. 1969
v Brnì Svaz Cikánù-Romù (SCR). Ten nakonec pøeil dokonce i první etapu normalizace (k dobrovolnému ukonèení èinnosti jej pøinutilo ministerstvo vnitra a v dubnu 1973) a výraznì zasáhl do formování nové státní politiky vùèi romskému
obyvatelstvu. Vybudoval pomìrnì rozsáhlou organizaèní strukturu, která mìla svùj krajský výbor také v Ostravì a aktivnì
pracující poboèky v Opavì, umperku, Havíøovì, Bílovci
a øadì dalích støedisek s poèetnou romskou komunitou na
Ostravsku (Pavelèíková, 2005, s. 178198)3).
V prùbìhu krátkého období procesu demokratizace v roce
1968 vznikla celá øada dalích aktivit, které bychom mohli
povaovat za spontánní projevy obèanské spoleènosti. Vyvrcholily ve stovkách peticí na podporu a obranu tohoto procesu
proti nátlaku státù Varavské smlouvy, které podepisovaly tisíce obyvatel mìst i meních obcí v dobì prázdnin, od 21. srpna 1968 pak v nìkolika nezapomenutelných dnech masového
odporu obyvatelstva proti okupaci. Mìli bychom si ovem
uvìdomit, e pøes poèínající tzv. normalizaci vzdorovala alespoò èást èeskoslovenské spoleènosti jetì celý rok nátlaku na
návrat pøedlednových pomìrù. Byli to pøedevím studenti
a výjimeèné osobnosti typu Jana Palacha èi Jana Zajíce (ten
jak známo pocházel z Vítkova a jeho pohøeb v bøeznu 1969
vyvolal na Ostravsku velký ohlas  viz Pavelèíková, 1993,
è. 1, s. 12). U v listopadu 1968 se ostravtí vysokokoláci
– 30 –

pøipojili ke tøídenní stávce praského studentstva, která byla
protestem proti poèínající normalizaci. V lednu 1969 zorganizovali tisícové shromádìní na uctìní památky Jana Palacha.
V hudebním divadle byl uvádìn satirický poøad Bouda, sestavený z autentických nahrávek rozhlasového vysílání z prvních dnù okupace, amatérský divadelní klub Waterloo vzbudil
mimoøádný ohlas ostravské veøejnosti parodií na knihu sovìtského autora V. Katajeva Syn pluku, v ní se a do konce sezony 19681969 otevøenì vysmíval sovìtským okupantùm.
Pro Ostravsko je ovem charakteristické, e stejnì jako
v polednovém procesu, i po okupaci hráli významnou roli
v aktivizaci veøejnosti radikální pøedstavitelé dìlnictva a zamìstnancù zdejích významných prùmyslových podnikù. U
23. dubna 1968 vznikl jako reakce na rùzná vystoupení pøedstavitelù konzervativního køídla KSÈ v Moravských chemických závodech Dìlnický výbor na obranu tisku. Podobné výbory pak zakládaly závody nejen v Severomoravském kraji,
ale po celé republice. Na Ostravsku koordinovala jejich èinnost Krajská rada dìlnických výborù na obranu demokratických svobod, ustavená 5. èervence 1968 ve Frýdku-Místku na
shromádìní 108 delegátù z 27 podnikù kraje (Pecka, 1993,
s. 131). Naproti tomu mení ohlas mìlo v Severomoravském
kraji vytváøení tzv. rad pracujících, které zøejmì zaèaly vznikat z podnìtu Akèního programu KSÈ koncem èervna 1968
jako nová forma podnikové samosprávy (podle vzoru Jugoslávie). Konkrétní zprávu o pokusu vytvoøit podobnou radu
máme napø. z Nové huti Klementa Gottwalda (NHKG) (Jiøík,
1998, s. 26). Na dolech v Havíøovì a okolí vzbudilo u v pøedsrpnových dnech ostré protesty opakované vystoupení pøedstavitele protireformního køídla KSÈ, poslance za Havíøov
Drahomíra Koldera. Ve dnech okupace, kdy se rozíøila zpráva, e byl jedním ze signatáøù tzv. zvacího dopisu, dokonce
vznikla v Havíøovì petice za jeho odvolání z Národního shromádìní a postavení pøed soud jako vlastizrádce (Liszok, 2004,
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s. 8788). V Ostravì se jetì øadu mìsícù po srpnu 1968 zabývala státní bezpeènost opakovanými projevy odporu proti normalizaci, íøením letákù a otevøenými projevy nespokojenosti
na dolech a v závodech. Zmínìné studentské protesty podporovala øada závodù (NHKG, doly J. Fuèík a Hlubina, Tatra
Kopøivnice a Studénka). Dne 12. èervna 1969 zorganizoval
závodní výbor odborù NHKG ve svém Domì kultury (pod
hlavièkou Dìlnického výboru na obranu demokratických svobod) nepovolený míting, jeho se úèastnili Václav Havel
a Ludìk Pachman. Zájem o jejich vystoupení byl tak velký, e
organizátoøi museli ozvuèit prostranství pøed budovou, aby
vichni slyeli jejich slova (Jiøík, 1998, s. 43)4). Posledním spontánním výkøikem iroké veøejnosti proti okupaci byly i na
Ostravsku události jejího prvního výroèí v srpnu 1969. V Ostravì, Opavì a dalích mìstech kráèeli obyvatelé ráno do práce v èerném obleèení, dìlníci opavského Ostroje mìli na klopách pøedem pøipravené plaketky s otiskem okované boty. Na
závodech probìhly protestní stávky, v Ostroji zaznìla ze závodního rozhlasu protestní Krylova hymna Bì domù, Ivane. V Havíøovì rozhánìla stovky demonstrantù pìt hodin vodní dìla, protestního shromádìní na námìstí v Opavì se
zúèastnilo témìø tisíc obyvatel (Liszok, 2004, s. 9092; Pavelèíková, 1993, è. 1, s. 13).
Ze studentských protestù po srpnové okupaci stojí za zmínku jetì poslední ojedinìlá akce posluchaèù novojièínského
gymnázia, které tradiènì (u od roku 1948) patøilo k ohniskùm odporu proti reimu. V prùbìhu roku 1969 rozmnoovala
a íøila skupina studentù èasopis Svìdectví, který vydával
v Paøíi Pavel Tigrid, velký ohlas nejen v Novém Jièínì, ale
i v dalích mìstech (napø. Olomouc, Ostrava) vzbudilo pak
v lednu 1970 roziøování letáku Váení spoluobèané, který
pøipomínal první výroèí tragické smrti Jana Palacha. Otevøenou formou odporu této skupiny studentù bylo pokození
výlohy a vývìsního títu sekretariátu SÈSP  symbolu neostalinistù. Na kvìtnové oslavy výroèí osvobození chystala skupi– 32 –

na symbolické spálení sovìtských vlajek, k tomu vak ji nedolo. Dne 3. února 1970 bylo pìt èlenù skupiny z Nového
Jièína zatèeno, pøed Okresním soudem v Novém Jièínì následovalo pak 13. dubna veøejné pøelíèení, jeho se museli povinnì pro výstrahu zúèastnit studenti zdejího gymnázia. Èlenové skupiny Josef Vainka, Josef Zdráhal, Pavel Majkus, Karel
ika a Josef Adamec byli odsouzeni k nepodmínìným trestùm vìzení ve výi 6 mìsícù a l rok (Pavelèíková, 2006,
s. 58).
Závìrem bych chtìla pouze konstatovat, e podle mého názoru právì uvádìné obèanské aktivity a celková spoleèenská
atmosféra let 19681969 patøila k nejvýznamnìjím projevùm
tzv. polednového procesu. Na druhé stranì ovem bychom
nemìli význam tìchto akcí ani pøeceòovat; je velmi obtíné
odhadnout, do jaké míry zasáhly vechny vrstvy spoleènosti
(napø. na venkovì byl zøejmì ohlas radikálních postojù mnohem mení). Následující léta normalizace bohuel prokázala,
e èeská spoleènost ve své vìtinì pomìrnì snadno podlehla
nátlaku a pøijala formu tolerance reimu, který jí zajioval
urèitou úroveò zabezpeèení základních ivotních potøeb za cenu
ztráty svobody.

Poznámky:
1) Paradoxní je, e èinnost Junáka (z dalích mládenických
organizací také Juveny) v celém kraji pokraèovala úspìnì
a do poloviny roku 1970, kdy bylo mládenické hnutí opìt
nekompromisnì centralizovanáno pod hlavièkou SSM. Tradici tábornického hnutí vak a do roku 1989 udrovaly
zvlátní pionýrské oddíly, jejich zásady vycházely
z pùvodních skautských idejí.
2) V Opavì se vak podaøilo jetì v prùbìhu kolního roku
19681969 z iniciativy pracovníka Domu kultury Jana
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3)

4)

Osadníka, doktora Miroslava Malury ad. uskuteènit nìkolik pololegálních pøednáek mládenického kulturního klubu, na Novojièínsku zùstal aktivní pouze Klub 66 v mìstské èásti ilina (ovem u v ponìkud znormalizované
podobì  poøádal veèery hudby a tance, ale také veøejné
brigády, sbìr odpadových hmot apod.) (Pavelèíková, 1990;
Pavelèíková, 2006, s. 50).
Èinnost SCR na Ostravsku podrobnìji dokumentuji v uvádìném èlánku, tamté viz dalí literaturu a prameny k uvádìné problematice.
V citované publikaci se zabývá K. Jiøík v úvodu vemi ostravskými akcemi podrobnìji, je to vak pøedevím edice
dokumentù, v ní najde ètenáø dobová svìdectví aktérù tìchto událostí.
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PraûskÈ jaro a jeho odraz na
⁄steckoorlicku
Tom·ö HUB¡LEK
Pedagogick· fakulta, Univerzita PalackÈho v Olomouci
Prague Spring 1968 and its Response in the Ústí nad Orlicí
Region
Abstract: The thesis deals with the analysis of the situation in
the Czechoslovakia in 1968 and with the reflection of these
events in the Ústi nad Orlicí region. Especially describe economic situation and the occupation of the armies of the Warsaw
Pact in this region.
Key words: Prague Spring 1968, Ústí nad Orlicí Region,
Warsaw Pact, Occupation, Economic Situation.

GeografickÈ vymezenÌ regionu ⁄stÌ nad OrlicÌ
a jeho struËn· historie
Ústeckoorlicko se nachází v severovýchodní èásti Èeské
republiky v podhùøí Orlických hor. Na východì sousedí s krajem Olomouckým, na jihu s krajem Jihomoravským a na severu s Polskou republikou. Po územnì-správní reformì se od
1. 1. 2003 velká vìtina bývalého okresu Ústí nad Orlicí stala
souèástí Pardubického kraje, zbylé území bylo pøièlenìno ke
kraji Královéhradeckému. Okres Ústí nad Orlicí byl vytvoøen
roku 1960 z døívìjích okresù Vysoké Mýto, amberk, Lan-
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kroun a Ústí nad Orlicí. Pokrýval území o rozloze 1265 km2
a ilo v nìm více ne 138 000 obyvatel v 10 mìstech a 111
obcích.
Se vznikem Èeskoslovenské republiky v øíjnu 1918 vyvstaly i váné národnostní problémy. Na území okresu ilo kolem
35 000 Nìmcù a 115 000 Èechù. Nìmci ijící na Ústeckoorlicku se nemohli se ztrátou svého døívìjího výsadního postavení
smíøit a nìkolikrát musela zasahovat pøi rùzných nepokojích
i armáda. Pøed druhou svìtovou válkou bylo severní území
ústeckoorlického regionu prohláeno za jednu z nejvíce ohroených oblastí v ÈSR. V tomto pohranièním území se od roku
1935 zaèalo stavìt masivní opevnìní po vzoru Maginotovy
linie (na celém území Èeskoslovenska bylo stavebnì dokonèeno pìt dìlostøeleckých tvrzí, pøièem ètyøi z nich se nachází
na Ústeckoorlicku). Po druhé svìtové válce byli pøísluníci
nìmecké meniny odsunuti, co ve svém dùsledku pøivodilo
nemalé hospodáøské problémy. Pohranièní oblasti vak byly
postupnì znovu osídlovány.

Situace na ⁄steckoorlicku v obdobÌ
PraûskÈho jara
Poèáteèní fáze reformního procesu na Ústeckoorlicku je
charakteristická znaèným nedostatkem informací o dìní v centrálních vládních i stranických orgánech. Pøesto byly vechny
zmìny velmi pozornì vnímány. Lidé od poèátku podporovali
reformní proces, avak v prvních mìsících roku 1968 byli ve
svých projevech zdrenlivìjí. Poprvé v archivních záznamech
nalezneme zmínku o zaèínajících zmìnách a v zápisu z pléna
okresního výboru KSÈ ze dne 11. ledna 1968 (èasová prodleva mezi zvolením A. Dubèeka prvním tajemníkem KSÈ z 5. 1.
a jednáním pøedsednictva OV 11. 1. je zpùsobena právì delí
absencí podrobnìjích informací o dìní v tomto orgánu). Èlenové pléna byli seznámeni se situací v ÚV KSÈ a s dùvody,
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proè byla rozdìlena funkce prvního tajemníka KSÈ a prezidenta. V prohláení ÚV KSÈ se uvádí: Pøíliná kumulace
funkcí nepøispívá ke kvalitì jejich provádìní a proto je nutno ji
energicky odstraòovat a dále: Spojení nejvyích stranických
a státních funkcí je v souèasných sloitých podmínkách nad
síly jediného, by i sebeschopnìjího funkcionáøe. V následné diskuzi zaznìly mnohé zajímavé dotazy, na které jim tajemník OV nedokázal uspokojivì odpovìdìt. Napøíklad proè
byli o zvolení A. Dubèeka na funkci prvního tajemníka informováni nejprve èlenové KSÈ a a posléze ostatní obèané,
v èem spoèívá upevnìní vedoucí úlohy strany na nií úrovni
a jak to, e unikaly rùzné informace z ÚV KSÈ, které mátly
veøejnost. Vícero èlenù bylo znepokojeno otázkou pøíliné
kumulace funkcí v rukou slovenských pøedstavitelù (pøedsedy
vlády a prvního tajemníka)1).
Pøíchod proreformnì smýlejících politikù do vyích funkcí
byl vìtinou obyvatel vítán. Hospodáøská situace v okrese byla
sloitá a lidé pøedevím spoléhali na její rychlé zlepení. Jak
vyplývá ze záznamù, politický význam pøíli docenìn nebyl.
Vechny události Praského jara, které v Praze budily vlnu
emocí (vyjma zvolení L. Svobody prezidentem a pøijetí Akèního programu), nechávaly obèany okresu povìtinou chladnými. Lidé nadále øeili spíe úkoly vedních dní. Pøesto vechny zmìny byly pøijímány pøevánì pozitivnì. Po vyhláení
Akèního programu pøistoupily vechny organizace k vyhlaování vlastních akèních programù, v nich bylo zakotveno mnoho demokratických principù. Svùj akèní program pak mìly
vechny podniky, rùzné typy sdruení a organizací (kupø. Pionýr, Sdruení myslivcù, Socialistický svaz zemìdìlcù, Svaz
odboráøù apod.). Tyto místní akèní programy byly zveøejòovány v okresním periodiku Jiskra Orlicka a mohla se k nim
vyjadøovat iroká veøejnost  jev døíve nevídaný.
Od dubna 1968 je moné zaznamenat aktivizaci celé spoleènosti. Zaèaly se obnovovat døíve nepovolené organizace 
napø. Skaut, organizovaly se nové výstavy v Muzeích, poøáda– 38 –

ly se rùzné kulturní akce a zájezdy, lidé zaèali ádat o své rehabilitace2). Nejen v tisku se objevily polemiky s nìkterými
vedoucími pracovníky, z nich nìkteøí po kritice své práce
podali demisi.
Promìnou proel i okresní výbor KSÈ. V èervnu 1968 podal demisi vedoucí tajemník OV KSÈ v Ústí nad Orlicí Jan
Jirásek a na jeho místo byl zvolen Josef Maèát. Jiskra Orlicka
charakterizuje schùzi, na ní dal J. Jirásek svou funkci k dispozici, jako bouølivou. V èlánku se dále píe: V diskuzi, ve
které se støetávaly rùzné, i protichùdné názory, delegáti hovoøili naprosto otevøenì o vech problémech, kterými organizace v souèasné dobì ijí. Øada diskutujících se vyjádøila k èlánku 2000 slov. V tomto novinovém èlánku je také struènì
popsán novì pøijatý akèní program OV KSÈ, ve kterém je
zvlá zdùraznìna otázka rozvoje prùmyslu, zemìdìlství, dopravy, obchodu, slueb, zdravotnictví a kolství v pohranièních oblastech a výstavby bytù. Dále pak akèní program OV
KSÈ vìnuje pozornost novým vztahùm uvnitø Národní fronty,
rehabilitaci vech, kteøí byli v minulosti jakýmkoli zpùsobem
diskriminováni. V závìru mimoøádné konference OV KSÈ
vytyèil nový vedoucí tajemník dva hlavní úkoly pro dalí období:
1) realizaci akèního programu OV KSÈ,
2) projednání materiálù na XIV. sjezd KSÈ ve vech organizacích.
V srpnu 1968 se pøedsednictvo OV KSÈ rozhodlo pozmìnit své stanovy a dalí styl práce. Na své schùzi dne 8. 8. pøijalo pøedsednictvo dokument Postavení a pojetí práce POV
KSÈ. Podle nìj se jako úplnì nový prvek mìla vytvoøit tzv.
Rada starích, která mìla být poradním orgánem OV KSÈ.
Na základì poadavkù OV, jeho pøedsednictva nebo z vlastní
iniciativy se mìla vyjadøovat k jednotlivým otázkám politické
a organizaèní práce okresní organizace. V odstavci f) tohoto
dokumentu, nazvaném Volba, postavení a poslání Rady starích se píe: Do rady starích jsou vybíráni a voleni zkuení
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funkcionáøi strany (nejen pøedváleèní), jejich fyzická a duevní svìest jim umoòuje sledovat práci okresního výboru,
posuzovat správnost metod, upozoròovat na pøípadné nedostatky a poskytovat rady a ivotní zkuenost ze své dlouholeté
stranické práce. Ustanovením Rady starích dalo pøedsednictvo OV KSÈ jasnì najevo, e posiluje demokratický styl
práce a nastolené otázky se bude snait øeit co nejobjektivnìji.

Hospod·¯skÈ problÈmy ⁄steckoorlicka
Z mnoha archivních záznamù je patrné, e obyvatelé Ústeckoorlicka podporovali vechny chystané i vyhláené reformy
hlavnì v oèekávání brzkého zlepení hospodáøské situace.
Úroveò hospodáøství byla pro vechny nejpalèivìjím problémem. Nejkomplexnìji se ekonomickými otázkami zabývalo
pøedsednictvo OV KSÈ dne 20. srpna 1968 (tedy pár hodin
pøed invazí, z èeho je patrné, e i nejvyí okresní èinitelé
nemìli o chystané okupaci tuení) a plénum OV KSÈ dne
19. bøezna 1969.
V zápisech z tìchto jednání je uvedeno nìkolik pøíèin patného stavu hospodáøství. Mezi nejzásadnìjí pøíèiny nedostatkù patøí:
1) Politické aspekty  po druhé svìtové válce se v dùsledku
procesu znárodòování likvidovaly malé ivnosti, upøednostòovalo se strojírenství a tìký prùmysl. Extenzivní rùst vyadoval neustálý pøíliv nových pracovníkù (co se mimo
jiné projevilo i tak, e v 60. letech mìla ÈSSR nejmení
procento nezamìstnanosti en na svìtì). Nebylo dbáno na
rozvoj vech odvìtví prùmyslu.
2) Centrální øízení  tento model nedocenil odlinost postavení podnikù slueb od výrobnì-hospodáøských organizací. Pøíliná administrativa pøíli zatìovala podniky místního prùmyslu i komunálních slueb (kadý podnik mìl roènì
vyplnit 56 druhù rùzných statistických výkazù a ke kadé– 40 –

mu byla zvlátní metodika). Pøemrtìné nároky na administrativní práci se odrazily i v cenì výrobkù a slueb.
3) Reprodukèní proces  díky nadmìrné preferenci tìkého
prùmyslu a strojírenství byly zisky z resortu potravináøského a spotøebního prùmyslu pøevádìny do této oblasti. Do
roku 1964 se vracelo pouze 30 % podnikových odpisù základních fondù, ostatní prostøedky vèetnì ziskù byly odvádìny do státního rozpoètu.
4) Koncepèní neujasnìnost  nesèetné reorganizace v oblasti
slueb, deeliminace a snahy o centralizaci tìchto slueb se
negativnì odráely na konsolidaci celé oblasti. Èasto se
mìnily i øídící organizace pro tyto sluby (nejprve vechny
øídilo samostatné ministerstvo, poté Hlavní správa, Správa
pro rozvoj MH a nakonec ministerstvo vnitra).
5) Cenová politika  v roce 1965 se uvolnily ceny a pøelo se
od pevných (stálých) cen k limitním a volným. Tato cenová
politika se negativnì projevila jak v rùstu cen základních
surovin, tak i souèástí pro opravárenskou èinnost. Vzrostly
také danì, zatímco mzdy a zisk zùstaly na stejné úrovni po
celé období (19651968). V reijních nákladech nejvíce
vzrostla cena vody, daò z motorových vozidel a nájemné
z nebytových prostor (napø. nájem z 1m2 stoupl za rok z 30
na 96 Kès).
Konkrétní pøíklad vývoje rùstu cen a nákladù u atní skøínì
a trojkøídlého okna za období 19661968:
Tab. 1: Pøehled cen materiálu

dvojité
tøíkøídlové
okno
atní skøíò
dvoudvéøová

1966

1967

nárùst
v Kès
oproti roku
1966

1968

nárùst
v Kès
oproti roku
1966

138,34

207,70

+ 69,36

225,70

+ 87,44

445,01

454,23

+ 9,22

479,23

+ 34,22
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Tab. 2: Vývoj daní
1966

dvojité
tøíkøídlové
okno
atní skøíò
dvoudvéøová

1967

nárùst
v Kès
oproti roku
1966

1968

nárùst
v Kès
oproti roku
1966

226,34

342,17

+ 115,83

379,40

+ 153,06

130

130

+0

400

+ 270

Tab. 3: Koncová cena zboí

dvojité tøíkøídlové okno
atní skøíò dvoudvéøová

1966

1968

804
1 030

1 115
1 360

nárùst v Kès
oproti roku 1966
+ 311
+ 330

Koncová cena jedné dvoudvéøové skøínì byla tedy 1360 Kès
a prùmìrná mzda v okrese Ústí nad Orlicí v roce 1968 èinila
1603 Kès. Cena tohoto výrobku bìhem dvou let podraila
o 330 Kès a mzdy se oproti roku 1967 zvýily o 93 Kès.
V odvolání na televizní projev O. ika (ze dne 1. 7. 1968)
se pøedsednictvo OV KSÈ rozhodlo provést analýzu stavu slueb. ik v projevu mimo jiné uvedl, e ve védsku pøipadá
jedna zámeènická dílna na 509 obyvatel, v NDR na 1500
a v ÈSSR na více ne 4000 obyvatel. V okrese Ústí nad Orlicí
byla situace jetì horí. Bylo zjitìno, e na vesnicích není
tato sluba poskytována vùbec a ve mìstech o 813 tisících
obyvatel je obvykle jedna zámeènická dílna.
Tento stav slueb s sebou samozøejmì pøináel rùzné negativní dùsledky. Vznikala celá øada rozporù ve vztazích mezi
spotøebiteli a poskytovateli slueb. Znaèným problémem byl
napøíklad nedostatek finanèních zdrojù. Reprodukèní proces
neumoòoval udrovat stále chátrající základní fondy, pøistupovat k modernizaci, zlepovat estetiku a hygienu prostøedí,
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co se projevilo v averzi spotøebitelù, zejména vùèi kvalitì
výrobkù a slueb. Nízké mzdy zpùsobily odliv kvalifikovaných pracovníkù do centrálnì øízených podnikù, co se odrazilo v rychlosti poskytovaných slueb.
Oficiální dokumenty OV KSÈ hovoøí i o znaèném rozmáhání fuerství po roce 1966. Ve spojení s vysokými cenami
a konstantními cenami zaèínali obèané vìtinu oprav provádìt
svépomocí. Zaostávající provozy pùsobily negativnì na zájem
uèòù o práci v daném oboru a uèòovské koly se nedokázaly
s markantním poklesem zájmu vypoøádat. Nìkteré neefektivní
sluby byly úplnì zrueny a v rùznì velkých lokalitách pak
nebyla uspokojena poptávka po tìchto slubách. Nejvíce poklesl zájem zejména o opravárenské sluby a zakázkovou výrobu. Monopolní postavení státních podnikù a slueb v okrese
zpùsobil zamìøenost podnikù na urèité výhodnìjí sluby. Spotøebitel pak musel poèítat s delí dodací lhùtou a nekvalitnìjím výrobkem.
Analýza hospodáøského úseku obsahovala i pøehled rentability nìkterých oborù èinnosti slueb a zakázkové výroby
v prùmìru za okres (pomìr vlastních nákladù k výnosu).
Tab. 4: Pøehled rentability vybraných slueb
Druh sluby
Rentabilita v %
zahradnictví
8,4
strojní a kovodìlný prùmysl
13,9
autoopravny
3,0
døevozpracující prùmysl
15,1
oprava obuvi
11,0
stavebnictví
16,0
malíøsko-natìraèské práce
19,5
osobní a nákladní doprava
24,6
zakázkové ití odìvù
 2,2
holièství
 4,7
koupalitì
 26,1
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Celkovì tak lze øíci, e se ekonomická situace obyvatel oproti
døívìjím rokùm zhorovala. S pomalým tempem rùstu mezd
klesala i produktivita práce a rostla edá ekonomika. Sortiment byl omezen a nesnáze pùsobily i èasté výpadky v dodávkách nìkterých druhù zboí. Lidé se zaèali spoléhat sami na
sebe a zaèala rùst míra korupce. Podniky nejvíce trápila nadmìrná administrativa, patné centrální øízení a absence kvalifikovaných a odborných pracovníkù. Tyto a dalí aspekty se
odráely v kvalitì, cenì a rychlosti výroby produktù a poskytování slueb, pøièem odbìratel mnohdy nemìl jinou monost výbìru. Tíivý stav hospodáøství doléhal i na psychiku
obèanù Ústeckoorlicka, a proto vkládali do reformního procesu Praského jara mnoho nadìjí. Pøi vech ekonomických obtíích staèili obèané okresu pøispìt na Fond republiky, který
byl zaloen na podporu celostátního hospodáøství, èástkou Kès
197 508.

Pr˘bÏh vojenskÈ intervence
a dalöÌ v˝voj regionu
Okres Ústí nad Orlicí zaèal být obsazován vojsky Varavské smlouvy kolem 23. hodiny veèerní dne 20. srpna 1968.
Vzhledem ke geografické poloze okresu jej obsazovaly jednotky polské armády, které pùsobily na celém území okresu a
do øíjna 1968. Poté byly z oblasti Ústeckoorlicka staeny
a byly nahrazeny vojáky sovìtskými. Obsazování vech strategických cílù cizími vojsky probíhalo podle plánù a v ádné
oblasti nebyl postupujícím armádám kladen odpor. Hlavní skupina vojsk pokraèovala smìrem k vìtím centrùm (Pardubice,
Hradec Králové, umperk, Svitavy), zbylá se pak soustøedila
na zabezpeèení okresu. Polské jednotky byly rozmístìny
v Helvíkovicích, Èervené Vodì, Kláterci nad Orlicí (výsadkáøi) a ve Dbánovì a Lhotì byly jednotky tankové. Vojáci
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Èeskoslovenské lidové armády (dále ÈSLA) byli s tìmito jednotkami ve styku. Cizí vojska ádala pouze pitnou vodu.
Pøedsednictvo okresního výboru KSÈ se selo druhý den ve
14.00. Z programu a prùbìhu tohoto jednání vyplývá, e nejvìtí priorita byla dána zajitìní zásobování obyvatel okresu
a nástupu pracujících do zamìstnání. Pøedsednictvo vydalo prohláení k okupaci, v nìm se postavilo za vedení strany a vládu a vyzvalo Èeskoslovenský rozhlas, aby zajistil vystoupení
nìkterého z vedoucích pøedstavitelù KSÈ a státu. Mìlo být
také zajitìno plynulé vysílání místního rozhlasu, který mìl
o dìní v okrese informovat jeho obyvatele3).
Dva èlenové pléna OV KSÈ odcestovali do Prahy jako delegáti ústøedního výboru. Vedoucí tajemník OV KSÈ J. Maèát
zajioval s náèelníkem Veøejné bezpeènosti, lidových milicí
a veliteli posádek bezpeènost v regionu. Vedoucí tajemník také
jednal s oficiálními pøedstaviteli okupaèních vojsk (pøedstaviteli okresu Bystrzyca K³odzka). Tìm tlumoèil stanovisko OV
KSÈ k situaci a poádal je, aby pøedali toto stanovisko svým
nadøízeným. Vichni vojáci ÈSLA v regionu uposlechli výzvy
ministra obrany M. Dzúra a nevystoupili pøi okupaci na obranu republiky. Zasedalo i pøedsednictvo Národní fronty, které
se pøipojilo ke stanovisku OV. Bylo rozhodnuto, e nevydá-li
legální vláda stanovisko, odjede do Prahy delegace, která se
bude snait doruèit dopisy z okresu jednotlivým velvyslanectvím a ádat o oficiální vystoupení naich pøedstavitelù.
Na pøedsednictvu OV KSÈ byla také projednána otázka zabezpeèení závodù v okrese na noc z 21. na 22. srpna. V usnesení k tomuto problému bylo rozhodnuto, aby zbranì lidových
milic nebyly bez souhlasu pøedsednictva OV KSÈ nikomu
vydávány.
V odpoledních hodinách se do sídla OV KSÈ dostavili dva
styèní dùstojníci (velitelé divize). Po vzájemném jednání dolo k dohodì, e vechna cizí vojska zùstanou mimo osady.
Velitel polské divize veel ve styk s posádkou v amberku
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(velitel plk. Vltavský) a uzavøeli dohodu, e vekeré problémy
se budou øeit jeho prostøednictvím.
Ve veèerních hodinách se pøedsednictvo OV KSÈ rozhodlo
svolat na dalí den plénum okresního výboru, aby odsouhlasilo postup pøedsednictva. Také se seli delegáti na XIV. mimoøádný sjezd KSÈ, s nimi byl projednán dalí postup a zabezpeèen jejich odjezd do Prahy. Na OV KSÈ neustále docházely
rezoluce ádající odchod vojsk.
Aby se zvýila informovanost obyvatel okresu, byla pøedsednictvem OV KSÈ zøizována informaèní støediska ve vech
mìstech. Z tìchto støedisek jsou informovány vechny závody, vesnice a vechny základní organizace KSÈ. POV KSÈ
pak dostávalo zpìtné zprávy ze støedisek o dìní na daném úseku.
Dalím dùleitým bodem jednání pøedsednictva se stala otázka generální stávky. Pøedsednictvo vydalo prohláení, v nìm
nedoporuèuje vyhláení stávky z ekonomických, politických
a bezpeènostních dùvodù. Dne 22. srpna 1968 vydalo k problematice stávky prohláení i plénum OV, ve kterém potvrzovalo závìry pøedsednictva a mimo jiné se v nìm psalo: ádáme, aby toto stanovisko pléna OV KSÈ nebylo chápáno jako
pauální zamítnutí generální stávky, nýbr jako výzva k trpìlivému a uválivému pøístupu na vech pracovitích. V diskuzích na plénu OV pak pøevaoval názor stávku podpoøit jen
v tom pøípadì, e bude vyhláena celostátnì.
Okupace vojsky Varavské smlouvy se odrazila v mnoha
odvìtvích. Kritickou se stala situace v zemìdìlství. Právì probíhající skliznì nemohly dále pokraèovat, nebo nebyly k dispozici témìø ádné dopravní prostøedky. Maximum se jich
vyuívalo na zajitìní zásobování, anebo pro zvýení informovanosti obyvatel. Pøedsednictvo OV KSÈ jednalo i s pøísluníky cizích armád, ti vak monost zapùjèení dopravních
prostøedkù vylouèili. Bylo vypoèítáno, e je potøeba minimálnì 10 automobilù a 40 zemìdìlských pracovníkù na týden a e
pokud nebude poskytnuto navýení dopravních prostøedkù ale– 46 –

spoò o 15 %, nebudou zemìdìlci schopni sklizeò brambor zajistit. Situace se nelepila ani v záøí. Díky nepøíznivému poèasí, trvalému nedostatku pracovních sil a dopravních prostøedkù byly brambory sklizeny na 53 %, cukrovka jen na 1 %.
Vechny tyto vlivy se podepsaly i na stavu dalích polních
prací (napø. obilí bylo sklizeno na území Východoèeského kraje
jen z 1000 ha).
V prvním týdnu okupace byla zcela paralyzována èinnost
prùmyslových podnikù. Do chodu nìkterých z nich dokonce
zasahovala cizí vojska. Pøítomnost vojsk se projevila i v pracovní morálce dìlníkù. Situace se zaèala mírnì lepit a od
záøí. Vechny závody pøijaly v rámci svých moností vechna
dostupná opatøení, která mìla výkyvy zpùsobené okupací dohnat. lo napøíklad o organizování mimoøádných smìn, tzv.
Dubèekových, zvýená intenzita práce, práce v sobotu a nedìli a jiné. Vzniká vak znaèný problém se surovinami. Na nìkterých místech se jich nedostává, jinde se naopak hromadí ve
skladech. Podobné je to i s hotovými výrobky a zboím. Navíc
v nìkterých závodech textilního prùmyslu pracovalo vìtí procento polských en, které se po okupaci nevrátily zpìt do zamìstnání.
V poèáteèních chvílích vpádu cizích vojsk do ÈSSR také
vázla osobní i nákladní doprava. eleznièní doprava dávala
pøednost zemìdìlským a potravináøským výrobkùm pøed prùmyslovým zboím. Pro pøípad, e by nebyla zajitìna plynulá
eleznièní doprava zásob pro vojska Varavské smlouvy, byla
Èeskoslovensku PLR a NDR ochotna poskytnout na pomoc
a 25 000 eleznièáøù. Postupem èasu se vak vìtinu tìchto
problémù daøilo odstraòovat. Zásobování ustálo mírné výkyvy a po týdnu bylo konsolidováno. Stále vak pøetrvával velký
problém se zásobováním uhlí, vepøového masa a nìkterého
dalího sortimentu.
V období srpnové krize se vedení OV KSÈ i majoritní vìtina obyvatel postavily za èelní èeskoslovenské pøedstavitele
strany a státu. Po jejich únosu do SSSR byl neustále v mnoha
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rezolucích poadován jejich urychlený návrat. Na námìstích
se konaly demonstrace a podepisovaly petice. Vechny podobné
akce vak probíhaly nenásilnou formou. V prùbìhu celé okupace nepøiel nikdo o ivot, ani nebyl nikdo vánì zranìn.
Po návratu èeskoslovenské delegace z Moskvy panovala
mezi lidmi velká nejistota. Chybìly základní instrukce k dalímu postupu a dùleité informace o výsledcích moskevských
jednání, které musely být utajeny i pøed stranickou veøejností.
V rùzných záznamech je moné vysledovat obavu z dalího
vývoje. Pøedsednictvo OV KSÈ vak dál plnilo svá døívìjí
usnesení (i pøedsrpnová) a vyjadøovalo plnou podporu prezidentu L. Svobodovi, premiéru O. Èerníkovi, prvnímu tajemníkovi A. Dubèekovi a pøedsedovi Národního shromádìní
J. Smrkovskému. Období nejistoty a obav o budoucnost trvalo
a do druhé poloviny roku 1969, kdy se pomalu zaèínal opoutìt
smìr (hlavnì politický), který byl vytyèen pøed okupací cizími
vojsky. Odlinì se pøistupovalo i k øeení hospodáøských, zemìdìlských a dalích otázek. Ze zápisu pøedsednictva OV èi
pléna OV je patrné, e diskuze o tìchto problémech u nebyly
otevøeny vem názorùm a víceménì se zaèala realizovat opatøení vypracovaná KV KSÈ. OV KSÈ proto ztratil èást své suverenity.
Z informací OV zaslaných na krajský výbor KSÈ v lednu
1969 je patrné, e OV je pøesvìdèen o nutnosti dále pokraèovat v pøedsrpnových reformách. Hluboce nás zneklidòují tendence ve stylu stranické práce, které lze oznaèit jako snahu
o tichý návrat ke starým praktikám. Tisíce rezolucí poukazují
na to, jak se dnes stále více zuuje okruh tìch, kdo se aktivnì
podílejí na tvorbì stranické politiky, kdy kritizují nedostateènou informovanost stranických mas a zpùsob, jím je strana
bez diskuse stavìna ve velmi závaných otázkách pøed hotová
a závazná rozhodnutí. Ke zklidnìní politické situace je tøeba
nikoli dalích obecných prohláení, ale konkrétních politických èinù. Na prvém místì urychlené stanovení termínu voleb
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a stranického sjezdu. Tím by byla posílena dùvìra v reálnost
úmyslu vedení KSÈ.
Ve Zpravodaji è. 2 je situace na Ústeckoorlicku po návratu
èeskoslovenské delegace z Moskvy popsána následovnì: Bezprostøednì po vyhláení komuniké z moskevského jednání se
objevily mezi lidmi pocity znaèného rozhoøèení a zklamání.
Projevily se snahy neuznat pøijaté dohody a trvat na projednání v OSN. Projevy s. Dubèeka, Èerníka a Svobody pøispìly
k reálnìjímu pohledu na situaci. Pøesto vìtina obyvatel posuzuje moskevské dohody jako nespravedlivé a zasahující do
suverenity ÈSSR. Stále se odsuzuje obsazení vojsky Varavské
smlouvy a vyslovuje se poadavek jejich rychlého èi okamitého odchodu. Postoj obyvatel k pøedstavitelùm Dubèekovi, Èerníkovi, Svobodovi, Smrkovskému je nadále velmi kladný. Vichni si upevnili dùvìru obèanù. S netrpìlivostí a napìtím vichni
obèané okresu oèekávali kádrová opatøení v ÚV KSÈ. Vìtina
mìla obavy z návratu pøedlednových pomìrù. Èinnost základních organizací KSÈ se témìø zastavila. Neèastìjí dotazy
smìøující na OV KSÈ se týkaly pøesného znìní dohod z Moskvy
a postupu na jednáních vech èlenù delegace a vysvìtlení postoje V. Bi¾aka, A. Indry, D. Koldera, J. Lenárta. Dále pak
obèané chtìli vìdìt, proè dolo k uvolnìní È. Císaøe, J. Pavla
a F. Kriegla z funkcí, a poadovali odpovìï na otázku v jakém
mnoství je ÈSSR KGB, co je s Novotným, zda byl v SSSR
a kde je nyní.
Pøítomnost vojsk Varavské smlouvy budila v obyvatelích
pøedevím negativní emoce. (Velmi citlivì byla vnímána otázka zásobování. Sovìttí dùstojníci svými koncentrovanými
nákupy naruovali stav zásob v místech dislokace vojsk.) Avak
nikde nedolo k fyzickému støetu s okupaèními vojáky. Protesty se omezily na rezoluce, plakáty, hesla a rùzné spontánní
akce (v Chocni napøíklad dva mladí lidé tìce pokodili pomník Rudoarmìjce tak, e jej ji nelo opravit. Urazili mu hlavu, ruku a samopal. Na Lankrounsku se roziøovaly letáky se
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jmény osob spolupracujících s Rusy atp.). Nejvìtí kody byly
páchány na silnièních ukazatelích, které byly vyèísleny na 300
400 tisíc Kès. Postoj obèanù vùèi cizímu vojsku by se celkovì dal charakterizovat jako spíe pasivnì rezistentní.
Bylo rozhodnuto, e vojáci armád Varavské smlouvy budou ubytováni ve vybraných kasárnách, které byly vyklizeny
èeskoslovenskými jednotkami do øíjna. Po odchodu posledních èeskoslovenských vojákù je obsadila první èást sovìtských
vojákù, kteøí pøipravili kasárna pro pøíjezd zbylých vojsk. Komandatura pro vechna vojska v Orlických horách byla zøízena ve Vysokém Mýtì. Poltí vojáci se èasto snaili provokovat
 zejména v politické oblasti. (Poukazovali na údajnou kontrarevoluèní èinnost a chtìli silovì zasahovat. Vechna nedorozumìní byla ale vèas vysvìtlena.) Hlídky veøejné bezpeènosti byly doplnìny pøísluníky armády, protoe se v okrese
zvýila míra kriminální èinnosti. Pro vechny cizí vojáky
a jejich rodinné pøísluníky platilo naøízení, e musí dodrovat
èeskoslovenské zákony. Opravy a údrby objektù, v nich jsou
vojska dislokována, mìla na starost ÈSLA.
V souvislosti s okupací ÈSSR se 20 obèanù okresu nevrátilo zpìt do republiky. Z tohoto poètu dvì rodiny ohlásily, e se
ji jistì nevrátí. Celkovì emigrovalo bezprostøednì po okupaci (v období srpenlistopad 1968) 14 obyvatel okresu.
V prvních dvou týdnech po okupaci pøijal OV KSÈ celkem
354 rezolucí smìøovaných pøedevím na velvyslanectví NDR,
Polska, Bulharska, Maïarska a SSSR a podepsalo je 10 382
obèanù. Dalí rezoluce byly smìøovány èeskoslovenskému
rozhlasu, ÚV KSÈ, vládì, prezidentovi, XIV. sjezdu, Mezinárodnímu olympijskému výboru, generálnímu tajemníkovi OSN
atd. Celkem podepsalo vechny rezoluce 57 984 obèanù.
Prùbìh Praského jara na Ústeckoorlicku by se dal struènì
charakterizovat jako klidný, avak touebnì oèekávaný. Vekeré reformy a zmìny v postech na vedoucích místech strany
i státu byly pozitivnì pøijímány. Vìtí aktivizace spoleènosti
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nastala po vyhláení Akèního programu, který se stal podkladem pro realizaci konkrétních opatøení k nápravì situace
v okrese. Mezi obèany panovala pozitivní atmosféra, lidé se
nebáli své názory veøejnì obhajovat, ani mezi sebou diskutovat a chtìli své problémy skuteènì øeit.
Srpnová okupace vak nadìje obyvatel zhatila. Po vpádu
vojsk Varavské smlouvy a obsazení Ústeckoorlicka se mezi
lidmi znovu objevil strach z budoucnosti a dalího vývoje. Pøesto vìtina spoleènosti dál trvala na pokraèování v zapoèatých
reformách. Konec tohoto období nastal s pøíchodem roku 1970
a konáním provìrek v souvislosti s výmìnou stranických legitimací. Z KSÈ bylo vylouèeno za svùj postoj k srpnové okupaci více ne 1 000 jejích èlenù. Poté a do roku 1989 u poèet
èlenù KSÈ v okrese nikdy nedosáhl poètu jejích èlenù z doby
pøed okupací (viz pøíloha è. 1). Zajímavé je také srovnání
s vývojem èlenské základny KSÈ v období po okupaci v celorepublikovém mìøítku (viz pøíloha è. 2).
Výstinì zhodnotil dobu po okupaci pøíspìvek ve Zpravodaji z dubna 1969. V nìm se hovoøilo o vztahu Èechoslovákù
k Sovìtskému svazu. Nejstarí generace se s ním seznámila
bìhem první svìtové války coby legionáøi, druhá po roce 1945,
kdy Rudá armáda osvobozovala Èeskoslovensko. Obì k nìmu
získaly vøelý a pøátelský vztah. Ta nejmladí generace se s ním
seznámila v roce 1968, a to bylo to nejtragiètìjí poznání,
jeho se jí mohlo dostat.
Pøíloha è. 1
Stav a vývoj èlenské základny KSÈ
v okrese Ústí nad Orlicí
pøed rokem 1945
1946
1948
1949

74 èlenù
3 494
4 298
6 958
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1959 (stav k 31. 12.)

15 970  za celý novì
vytvoøený okres
16 556
16 311
15 947
14 640
10 398  pøibylo 1 038,
ubylo 5 244. Z èeho
154 zemøelo, 820 bylo
pøevedeno do jiných
organizací, 3328 bylo
zrueno èlenství, 942
vylouèeno
10 301
11 715
12 559  v lednu
probìhlo poslední
ukonèení èlenství
z pohovorù
13 004

1965
1968
1969
1970  leden
1970  srpen

1970  prosinec
1980

1985

Pøíloha è. 2
Vývoj èlenské základny KSÈ v ÈSSR v prvním pololetí
roku 1969
V prvém ètvrtletí 1969 bylo v ÈSSR pøijato do strany 4035
nových èlenù. Za stejné období bylo vylouèeno nebo zrueno
èlenství ve 12 369 pøípadech. Celkem bylo v prvém pololetí
pøijato 6379 èlenù a ubylo 25 269 èlenù.

+
Duben
Kvìten
Èerven

968
808
568
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–
3 028
4 114
5 758

Poznámky:
1) Opaèný argument  tedy, e ve vedení státu je málo slovenských pøedstavitelù  pouil G. Husák, kdy ádal odvolání J. Smrkovského z funkce pøedsedy Národního shromádìní.
2) Pøedsednictvo OV KSÈ otázky rehabilitací øeilo velmi
èasto. Celkovì bylo do KSÈ od 1. 1. 1968 pøijato 167 èlenù
 vèetnì rehabilitovaných.
3) Zápis ze schùze pøedsednictva z 21. 8. 1968.
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»esk· filosofie p¯ed a po roce
1968 (osobnÌ zkuöenost)
ZdenÏk NOVOTN›
Pedagogick· fakulta Univerzity PalackÈho, Olomouc,
»esk· republika
Czech Philosophy Before and After 1968
Abstract: Czech philosophers have never created their own,
original philosophical systems, they have rather followed foreign philosophical authorities. Nevertheless, philosophy has
always been an important part of secondary and higher education. Its decline was apparent in the fifties, then a revival in the
atmosphere of relative political freedom of the sixties followed,
and again a suppression of free thought after the Soviet occupation in 1968 came. In spite of all social and political changes
there have always been various possibilities for cultivating
meaningful philosophical activities. The present-day situation
in Czech philosophy is not without problems and sometimes it
even reminds of the past.
Key words: Czech philosophy, education, Marxism, decline,
revival, personal experience.
O poèátcích filosofie u nás se dá mluvit v souvislosti s pøíchodem vìrozvìstù Konstantina a Metodìje, tedy v 2. pol.
9. století. První èeský myslitel, který i èesky psal teologické
a filosofické úvahy, byl ve 14. století Tomá títný. Dalími
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výraznými osobnostmi byli Jan Hus (15. stol.), Petr Chelèický
(15. stol), Jan Amos Komenský (17. stol.), Bernard Bolzano
(19. stol.), T. G. Masaryk (19.20. stol.). K nìkterým dalím
èeským filosofùm 20. století se jetì dostaneme. Z èistì filosofického hlediska byli a jsou ve svìtì známi pouze B. Bolzano a T. G. Masaryk a v posledních dvaceti letech také J. Patoèka (J. Hus je znám jako náboenský reformátor a J. A.
Komenský jako pedagog èi filosof výchovy). Avak nikdo
z nich nevytvoøil vlastní, originální systém, kterým by ovlivnil filosofii v mezinárodním mìøítku. Dluno ovem podotknout, e napø. T. G. Masaryk nikdy takovou ambici nemìl,
aèkoli svým vzdìláním a intelektem se øadí mezi svìtovou elitu.
V dobì první republiky se filosofie jako samostatný obor
studovala na obou èeských univerzitách (v Praze i Brnì), po
2. svìtové válce i na obnovené UP v Olomouci, a byla také
souèástí støedokolského vzdìlávání. Zaèátkem 50. let vak
byly na univerzitách zøízeny katedry marxismu-leninismu
s celokolskou pùsobností a studium filosofie bez pøívlastku
marxistická bylo postupnì utlumeno. Tady v Olomouci pùsobil jako profesor sociologie a dìjin filosofie Josef Ludvík Fischer (18961973), první rektor obnovené olomoucké univerzity, který staèil jetì vychovat nevelkou skupinu svých ákù,
ne byl penzionován. Filosofie se pøestala uèit i na støedních
kolách, take ani gymnazisté nevìdìli, co vlastnì filosofie je.
Uvolnìní politické atmosféry umonilo v roce 1964 obnovení
katedry filosofie na zdejí Filosofické fakultì UP. Kdy jsem
se v roce 1967 hlásil ke studiu, bylo smìrné èíslo pro pøijetí tøi,
nakonec k nám jetì dalí tøi pøibyli, take nás bylo v roèníku
est. V roce 1968 byl na fakultu znovu povolán J. L. Fischer,
který nás vak uèil jen do roku 1970, kdy byl definitivnì penzionován a katedra filosofie byla v souvislosti s novì vzniklým ústavem marxismu-leninismu zruena. Souèasnì byl na
nás studující tohoto oboru vyvíjen nátlak, abychom se jej vzdali
a zvolili si jiný obor. To by ovem znamenalo jednak anulová– 56 –

ní dosavadního studia, jednak okamité proputìní naich uèitelù. U na jaøe 1970 se na Teoretických ústavech LF UP konalo shromádìní akademické obce, na kterém tehdejí ministr kolství prof. Jaromír Hrbek mimo jiné prohlásil, e studium
filosofie jako samostatného oboru je neádoucí a e vzdìlání
v této oblasti plnì zajistí ústavy marxismu-leninismu. Sám jsem
mìl tehdy krátce za sebou tøíhodinový výslech na StB, bìhem
kterého mì výhrùkami a sliby nutili ke spolupráci; tu jsem
ovem odmítl, take jsem mìl za své protisovìtské aktivity
oèekávat soud, kárné øízení a vylouèení ze studia. Osobnì mi
tedy u o nic nelo, ale pøesto jsem se v diskuzi pøihlásil
o slovo a vystoupil s tím, e já a moji kolegové jsme zaèali
studovat filosofii v jiné dobì, máme za sebou nìkolik let práce
a e je tedy nefér, jsme-li teï nuceni se svého oboru vzdát.
Ministr si neodpustil poznámku, e my filosofové jsme odtreni od reality, vznáíme se jako duch nad vodami, ale e tedy
budi: kdy u jsme za polovinou studia, bude nám umonìno
je dokonèit. Noví studenti se vak ji pøijímat nebudou. Pøesto
jetì v záøí roku 1971 jsme vichni studující filosofie obdreli
pozvánku na schùzi, která mìla pouze dva body programu:
a) informace akademického funkcionáøe o dalích monostech
studia,
b) provedení zmìny kombinace.
Poukázal jsem na slib ministra J. Hrbka a vyzval pøítomného akademického funkcionáøe, aby si to ovìøil. Se mnou pak
sice jetì probìhlo kárné øízení, ale pøestoe politický prorektor ádal mé vylouèení ze vech vysokých kol v ÈSSR, byla
mi udìlena pouze dùtka, protoe o vylouèení studenta podle
zákona nerozhodoval rektor ani prorektor univerzity, ale pouze dìkan fakulty (co jsem sám tenkrát nevìdìl). Dìkan byl
tehdy ji tìce nemocný èlovìk (brzy pak zemøel), a kdy u
v pøedchozích pøípadech podepsal dvì nepodmínìná (A. Blaek a P. Rohel) a jedno podmínìné vylouèení (P. uleø), v mém
pøípadì to odmítl. Nakonec ve dopadlo tak, e nejen nám ve

– 57 –

vyích roènících, ale i naim mladím kolegùm bylo umonìno filosofii dostudovat. Nesmìli jsme ovem psát diplomové práce z filosofie, ale jen z dalího oboru své kombinace.
V mém pøípadì to byla angliètina, a tak jsem zákaz obeel tím
zpùsobem, e jsem napsal práci sice z anglické filosofie (David Hume), ale pod hlavièkou Katedry germanistiky a anglistiky a pod zátitou tehdy doc. Jaroslava Macháèka, který byl
i vedoucím mé práce. Téma mi ovem doporuèil brnìnský filosof prof. Josef Macháèek. Práce byla hodnocena jako vynikající a mohla být uznána jako práce rigorózní, co vak tehdejí vedení fakulty v mém pøípadì neumonilo a v rámci
dalího postihu mi byl zakázán pùlroèní studijní pobyt ve Velké Británii i setrvání na katedøe anglistiky v pozici asistenta.
Místo doporuèení jako ostatní absolventi jsem dostal jen podmíneèný souhlas se zamìstnáním ve kolství. Vojenskou slubu jsem musel absolvovat u eleznièního stavebního praporu
v Dolném Kubínì (toté co døíve PTP) se zákazem velitelské
funkce a povýení do dùstojnické hodnosti (po roce 1990 jsem
byl vojensky rehabilitován, ani bych byl o to ádal).
To u byla nelehká doba 70. let, kdy normalizátoøi byli na
vrcholu moci a po celostátních provìrkách zùstala èeská filosofie doslova v troskách. Pøitom nai èelní filosofové hlásící
se k marxismu pøedstavovali v 60. letech svìtovou pièku
a spolu s významnými západními filosofy se dokázali vzájemnì inspirovat a obohacovat. Tyto pokusy o dialog a tvùrèí rozvíjení marxismu vak nová ideologická garnitura tvrdì potlaèila a vìtina vynikajících filosofù byla umlèena nebo jim byla
monost uplatnìní omezena na minimum. Tak napøíklad Jiøí
Cvekl (po sebekritice roku 1978 opìt vzat na milost), Václav
Èerný, Bøetislav Fajkus, Vítìzslav Gardavský, Robert Kalivoda, Karel Kosík, Duan a Milan Machovcovi, Pavel Materna,
Jan Patoèka, Ladislav Tondl a dalí byli ze svých pracovi
proputìni, Ivan Sviták, Ota Weinberger aj. emigrovali. Jako
pièkoví a nepostradatelní logikové byli tolerováni Karel Berka a Otakar Zich a v podobné pozici, víceménì trpìn, byl
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i filosof Milan Sobotka, kterého mimo jiné zachránilo to, e
byl mezinárodnì uznávaným odborníkem na nìmeckou klasickou filosofii, je byla povaována za hlavní filosofický zdroj
marxismu. M. Sobotka má jedineèné zásluhy o vydávání klasických dìl svìtové filosofie u nás i v neblahých 70. a 80. letech; vìtinou k nim psal i zasvìcené pøedmluvy. Vechno, co
tento filosof napsal pøed rokem 1989, je na vysoké odborné
úrovni a plnì obstojí i v souèasnosti a budoucnu. Dalím pièkovým filosofem s mezinárodní reputací byl marxista Jindøich
Zelený, tehdejí øeditel Filosofického ústavu ÈSAV. K marxismu se rovnì vdy hlásil brnìnský profesor a vedoucí Katedry dìjin filosofie a logiky Filosofické fakulty MU (tehdy
UJEP) Josef Macháèek, který ovem patøil mezi nekonformní
myslitele. Dokonce i pøed námi studenty zaèátkem 70. let se
nebál odsoudit sovìtskou okupaci Èeskoslovenska a díky své
vysoké odborné a mravní autoritì dokázal na svém pracoviti
po provìrkách roku 1970 udret zavreného Lubomíra Nového a dalí skvìlé filosofické osobnosti, jakými byli Jiøí Cetl,
Jiøí Gabriel, Karel Hlavoò aj.
Jinak byla ovem situace s filosofií na vysokých kolách
velmi tristní. Na FF UP v Olomouci se filosofie (ani marxistická) jako obor nestudovala. Spoleèenskovìdní katedry, které
døíve zajiovaly povinnou výuku marxistické filosofie pro
vechny obory a na vech vysokých kolách, byly rozpráeny
a na novì vzniklá oddìlení filosofie ústavù marxismu-leninismu byli kvapnì pøijímáni lidé bez kvalifikace, napø. zaslouilí
straniètí funkcionáøi a aparátníci, také èerství uvìdomìlí
absolventi zejména pedagogických fakult nebo uèitelé s kvalifikací pro základní kolu (tedy samozøejmì nefilosofickou),
kteøí v takovém skoku nahoru pochopitelnì vidìli monost
velké kariéry a u je nezajímalo, e to, co budou pøedávat studentùm, bude mít s filosofií pramálo spoleèného. Nae filosofie, a to i marxistická, tak po krátkém období 60. let opìt zùstala daleko pozadu nejen za tzv. kapitalistickými zemìmi, kde
se marxistická filosofie dále studovala a byla jí tam vìnována
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váná pozornost, ale i za jinými socialistickými státy, jakými
byly Polsko, Maïarsko, NDR, dokonce samotný Sovìtský
svaz. Pøesvìdèil jsem se o tom v roce 1978, kdy se mnì podaøilo získat stipendium k pùlroènímu postgraduálnímu studiu
filosofie na Lomonosovovì univerzitì v Moskvì. Vzhledem
ke své specializaci jsem byl zaøazen do skupiny sovìtských
profesorù a docentù (vesmìs vedoucích kateder filosofie
z univerzit v celém SSSR), kteøí se zabývali nemarxistickou
filosofií. Musím konstatovat, e to byla skuteènì intelektuální
elita a v soukromí bylo mono s kadým z tìchto kolegù hovoøit zcela otevøenì. Oni sami pak mìli nesrovnatelnì lepí podmínky pro svou práci, volný pøístup k vekeré zahranièní literatuøe, neomezený výbìr témat pro své disertace, jako i záruku
skuteènì odborného posouzení. Byl jsem svìdkem obhajoby
doktorské disertace (ekvivalent DrSc.) na téma zamìøené
k duchovním proudùm Ruska, kdy vedoucí moskevské katedry filosofie uchazeèi vytkl, e nepouil práci Rusko a Evropa
od T. G. Masaryka  bez ní disertaci nebylo mono pøedloit
k obhajobì. Kdy jsem ve své metodické práci k výuce filosofie na vysokých kolách v ÈSSR popsal neutìenou situaci
jako dùsledek provìrek z roku 1970 (vlastnì sovìtské okupace), pracovnice, která mi pomáhala s pøekladem do rutiny,
mne udala vedení Institutu pro zvyování kvalifikace Lomonosovovy university. Nakonec ve dobøe dopadlo zásluhou vedoucího katedry filosofie, který se mi omluvil, nicménì referát bylo nutno pøepracovat. Jeliko jsem k tomu nebyl ochoten,
byli mi pøidìleni dva docenti (velmi sluní a inteligentní lidé),
kteøí k mému pojednání pøipsali pár úvodních a závìreèných
odstavcù, z jejich obsahu jsem se s údivem dozvìdìl o úspìích èeskoslovenského hospodáøství pod vedením KSÈ (inspirované KSSS), vèetnì výnosu obilí z jednoho hektaru.
Vechny závané skuteènosti, které jsem uvedl v pùvodní verzi své práce, vak zùstaly beze zmìny zachovány. Sovìttí
kolegové mi to vysvìtlili tak, e vdy musím ukázat, na jakých pozicích stojím, pak si mohu øíkat nebo psát, co chci, ale
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nakonec se opìt musím vrátit na ony správné pozice. Tuto
praxi potvrzovaly i pøednáky lektorù ÚV KSSS, které jsme
jednou týdnì museli absolvovat a na kterých mnozí z nich vystupovali tak kriticky vùèi stávajícím pomìrùm, e v tehdejím Èeskoslovensku by za to byli odsouzeni do vìzení. Vdy
se ovem zaklínali Marxem, Leninem, pøípadnì i Brenìvem
a usneseními KSSS. Zøejmì to u byla formující se a pomalu
nastupující gorbaèovská garnitura. Moje písemná odborná filosofická práce k Humovì teorii prostoru a èasu i její obhajoba
byla vysoce ocenìna a jako jedinému cizinci mi bylo doporuèeno zpracovat téma jako plán a projekt kandidátské disertace
(k získání hodnosti CSc.). Na zvlátním zasedání katedry filosofie mi pak bylo po odborné rozpravì schváleno navrené
téma Filosofie Davida Huma a souèasnost. Vìdeckou aspiranturu v SSSR jsem ovem dìlat nechtìl (krátce poté se mi
narodila dcera).
V Èeskoslovensku ale byla vìdeckovýzkumná témata stanovena tzv. Jednotným programem spoleèenských vìd, pøièem pro filosofii pøipadla následující: Utváøení socialistického vìdomí pracujících a základní smìry komunistické
výchovy, rozvoj socialistické kultury a Místo a charakter
ideologického boje v souèasných podmínkách, boj proti buroazní ideologii revizionizmu a reformizmu. Je tedy nabíledni, e humovské téma mìlo k nìèemu takovému hodnì daleko, a tak  podle oèekávání  u nás mi schváleno nebylo a nic
nepomohlo ani lejstro z Moskvy. Vzhledem ke své základní
vysokokolské kvalifikaci filosofie  angliètina a rozumnému,
tolerantnímu pøístupu brnìnského profesora Waltra Smrèky
jsem si vymohl téma Filosofické aspekty jazyka a jejich místo v základních svìtonázorových koncepcích. Práce byla hodnocena velmi pozitivnì i po roce 1989, tøebae byla napsána
jetì za starého reimu. Uvádím to proto, abych dokázal, e
nemají pravdu ti, kteøí øíkají, e na oficiální bázi nelo ve filosofii nic smysluplného dìlat. Vdy záleelo na konkrétních
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lidech, jejich odhodlání a pevnosti charakteru. Pøi této pøíleitosti chci také uvést na pravou míru nìkteré souèasné zlehèující soudy o studiu ve vìdecké aspirantuøe a titulu CSc. Jistì,
existují jeho nositelé, kteøí jej získali na rùzné pavìdy nebo
nezaslouenì (prominenti), ale to není nemoné ani dnes.
Z vlastní zkuenosti mohu øíci, e u jen jazyková èást pøijímací zkouky do tohoto pìtiletého studia nebyla jednoduchou
záleitostí. Z rutiny jsem ji díky pøedchozímu pùlroènímu
postgraduálu v Moskvì udìlal snadno. Zkouku z angliètiny
zamìøenou na vestranné jazykové dovednosti bych vak pøi
tehdejích monostech cestování a praktického vyuití cizího
jazyka asi nesloil, kdybych sám nebyl také anglista. Studoval
jsem pak pøi plné pracovní zátìi jako støedokolský pedagog,
ani bych byl vyuil nároku na studijní volno. Proto jsem byl
nucen studium i pøeruit, abych získal èas na napsání disertace, na kterou museli vypracovat odborné posudky tøi oponenti
a pak teprve mohla být povolena dvojí, tzv. malá a velká obhajoba. Ve srovnání s dnením titulem Ph.D. byly tedy podmínky (formální, odborné, nikoli politické) sloitìjí a titul CSc.
získávalo mnohem ménì lidí.
I kdy pøed rokem 1989 se u nás vyuèovala témìø výhradnì
marxistická filosofie, byla tu jistá výhoda v tom, e pokud se
tak dìlo kvalifikovanì, rozhodnì to posluchaèùm rozíøilo jejich duchovní obzor a kadý vysokokolák mìl alespoò jakési
povìdomí o tom, èím se filosofie zabývá. Sám jsem vìnoval
dìjinám filosofie (napø. I. Kantovi, kterým jsem se vdy zabýval po nìkolik pøednáek) a pak otázkám teorie poznání nìkolikanásobnì vìtí prostor, ne pøedepisovaly osnovy, zatímco marxistické pojetí spoleènosti a jejího vývoje jsem omezoval
vdy na nejnutnìjí minimum, a to jetì v konfrontaci s Masarykovým odmítáním násilné sociální revoluce. Sami studenti
si toti zøejmì uvìdomovali, e nic takového neslyeli a asi u
nebudou mít pøíleitost slyet, a tak jsem na pøednákách pokadé míval plno. Musím konstatovat, e i v minulém reimu
jsem mìl vdy mezi posluchaèi pozitivní ohlasy a e mi nikdo
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nemluvil do toho, co a jak uèím. V tom jsem se cítil být svým
pánem. Pokud po roce 1989 nìkdo omlouval nesmysly, které
pøednáel, tím, e se to muselo, omlouval jen vlastní nekompetentnost a nestateènost. Párkrát se mi stalo, e mì nìkdo
udal, zejména kdy jsem filosofii nìjak aktualizoval a uvádìl
do souvislosti se spoleèenskou realitou, avak ve vech pøípadech to bylo v kurzech pro dospìlé (starí) lidi, nikdy mne
neudali studenti, a to ani na støední, ani na vysoké kole. Pokud jde o filosofii, jsem pøesvìdèen, e správný vztah mezi
uèitelem a studentem je zaloen na vzájemném porozumìní,
toleranci a dùvìøe, ale zejména na pøirozené autoritì uèitele
a respektu ze strany studenta. Dodnes je mi pøíkladem brnìnský profesor filosofie Josef Macháèek, který dokázal pøesnì
diagnostikovat mùj filosofický naturel i odborné pøedpoklady
a pøivedl mne tak k filosofii Davida Huma. Utkvìl mi v pamìti
rovnì jeden z mnoha naich rozhovorù, ve kterém jsem se
mu svìøil, e stìejní a prakticky jediné èistì filosofické dílo
V. I. Lenina (kromì Filosofických seitù, co jsou jeho soukromé útrkovité poznámky, které nebyly urèeny k vydání)
Materialismus a empiriokriticismus na mne svou argumentací
uèinilo velmi negativní dojem. Na to mi odpovìdìl: Víte,
Lenin tady filosofii pouil jako sekeru k likvidaci svých odpùrcù v tehdejí ruské sociální demokracii. Tím je dán i zpùsob
jeho argumentace, take se vám nedivím. Filosoficky velkoryse se dokázal chovat i vedoucí olomoucké katedry filosofie
Svatopluk Hrab, který v dobì, kdy jsme konèili studium, vìdìl, e jeho akademická dráha z politických dùvodù konèí, ale
udìlal ve pro to, abychom my, jeho svìøenci, studium zdárnì
absolvovali. Øíkal nám: S filosofií to teï vypadá patnì, take vás bude ivit angliètina, ale uvidíte, e se doèkáte doby,
kdy tøeba u na vozíèku vás budou dopravovat do kol, abyste
studentùm povìdìli, co je to vlastnì filosofie. Dalích sedmnáct let znamenalo naplnìní tìchto slov. Skuteènì jsme vichni uèili témìø výluènì angliètinu.
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Koncem listopadu 1989 jsem od dr. Hraba obdrel dopis
s výzvou, abych se podílel na obnovení olomoucké katedry
filosofie. Do konkurzu se tehdy pøihlásilo velké mnoství uchazeèù, ale komise nakonec vybrala est. Byli to bratøi Karel
a Pavel Flossovi, Jan Bøezina, Lubomír Valenta, Jan tìpán
(logik) a já. Na jaøe 1990 jsem byl pozván na Filosofickou
fakultu UP, abych tam vystoupil s pøednákou k filosofii jazyka. V den svého nástupu 1. srpna 1990 jsem se potkal s rektorem prof. J. Jaøabem a ten mne vyzval, abych podal pøihláku
s anglicky napsaným projektem do konkurzu ke studijnímu
pobytu (Masarykovo stipendium) na Londýnské univerzitì.
Tam jsem se opìt mohl vrátit k filosofii Davida Huma a pøipravit tak nejen podklady ke své pozdìjí habilitaèní práci, ale
i k výuce naich posluchaèù. Jako akademický host jsem mìl
také svého akademického poradce, kterým byl tehdejí vedoucí Katedry filosofie, logiky a vìdeckých metod (zaloil ji
K. R. Popper) LSE Londýnské univerzity dr. David Ruben,
absolvent Harvardu. Struènì jsem mu vysvìtlil situaci s filosofií v Èeskoslovensku a pøedchozí dominanci marxistické filosofie. Pøekvapil mne, kdy charakteristiku svých studijních
let na univerzitì shrnul konstatováním: Vichni jsme tehdy
byli marxisty. I pozdìji jsem se pøesvìdèoval o tom, e marxismus a neomarxismus není ve vyspìlých západních zemích
vnímán jako nìco ostudného èi dokonce zloèinného, jak tomu
bylo po roce 1989 a èasto je i nyní u nás. Je a s podivem, jak
nai filosofové, kteøí se døíve zaklínali marxismem a v tomto
duchu i publikovali a získávali hodnosti, najednou na to vechno zapomnìli a zaèali se tváøit, jako by marxistická filosofie
navdy zmizela v propadliti dìjin. Sám pøitom sotva mohu
být oznaèen za stoupence této filosofie, protoe moji filosofiètí oblíbenci G. Berkeley a D. Hume byli ze strany marxistù
odjakiva povaováni za ty nejreakènìjí pøedstavitele idealistické filosofie, z hlediska dialektického materialismu naprosto nepøijatelné. Kromì toho jsem si za starého reimu dokázal prosadit i tehdy ne zcela ádoucí témata diplomové,
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rigorosní a kandidátské práce, co bylo dosti obtíné. Pøesto
tvrdím, e byla lepí filosofie marxistická ne ádná a e toto
mylení, které zasáhlo do (a u pozitivnì nebo negativnì) ivota stovek milionù lidí, nelze odbýt nìjakým jednoduchým
a jednoznaèným odsudkem ani úplným ignorováním a mlèením. Navíc marxistické pojetí praxe jako specificky lidské tvùrèí èinnosti a kritéria pravdivosti poznání je stále aktuální.
V naí veøejnosti, a to bohuel i filosofické, se také v souèasnosti opìt projevila tendence pøecházet z jednoho extrému
do druhého, a tak soudì podle témat a zamìøení publikací èi
konferencí se od poèátku devadesátých let zdálo, e pøed rokem 1989 u nás neexistovala jiná filosofie hodná toho jména
ne filosofie Jana Patoèky (a potamo Husserlova fenomenologie). Zbyteènì se takto opìt projevil politický prvek ve filosofii: Patoèka jako mluvèí Charty 77 a pøedstavitel odporu proti
komunismu se tak stal nezávisle na své vùli novým filosofickým a mravním arbitrem, pøímo jakýmsi oficiálním ideologem, protoe jeho jménem byly mimo jiné ospravedlòovány
i osoby, jejich dekadentní a morálnì nepøijatelné jednání bylo
naprosto evidentní. Jako zaklínadlo pak slouilo úsloví ivot
v pravdì. Dalím tìko akceptovatelným posunem je postmodernistické pøehodnocování historie, relativizování takových
pojmù, jakými jsou vìdecká pravda, objektivita, fakta. Pod
záminkou bourání legend a mýtù se útoèí na pozitivní tradice
a vynikající osobnosti; problematizuje se intelektuální a mravní profil napø. T. G. Masaryka nebo E. Benee. Vedle snahy
zviditelnit se za kadou cenu jsou v základì tìchto snah neznalost a neochota poznávat  v prvním pøípadì dìjiny, v druhém Masarykovo a Beneovo ivotní dílo.
Pokud jde o události kolem roku 1968, byl jsem tehdy velmi vnímavým vysokokolským studentem, který vechno hluboce proíval. Bezprostøednì s poèátky tzv. normalizace jsme
byli od roku 1969 masivnì pøesvìdèováni, e celospoleèenský
demokratizaèní proces, který jsme vichni vítali, nebyl nièím
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jiným ne kontrarevoluèním poèinem hrstky zrádcù socialismu øízených západním imperialismem. Jako pamìtník mohu
proto povaovat za smutnì úsmìvné, kdy nás v souèasnosti
dnení mladá generace rádoby vìdcù  historikù a politologù
 pøesvìdèuje, e tehdejí obrodný proces byl ve skuteènosti
bojem uvnitø komunistické strany. Deja vu! Dvakrát jsem pøesvìdèován, e jsem vlastnì nevidìl to, co jsem vidìl, a nezail
to, co jsem zail. Tak jako u v minulosti mnohokrát, opìt se
dìjiny úèelovì pøepisují. Vdy jsem své studenty varoval pøed
nekritickým pøijímáním jakýchkoli poznatkù, pøièem kritiènost a skepsi povauji za bytostné atributy filosofického mylení. Za kritiènost k poznatkùm vak nelze povaovat jejich
ignorování, omezenost a povrchnost. V posledních letech je to
také neochota èi pøímo neschopnost vìtiny mladých lidí èíst,
zejména delí texty. Zhoubnou úlohu sehrává také pøízemní
pragmatismus a utilitarismus, který chce vzdìlání, vìdu a výzkum vázat pøímo na praxi ve smyslu investic a podnikání,
které pøináí co nejrychleji hmatatelný zisk. Proto také filosofie, která u ve své antické podobì pøedstavuje jeden z pilíøù
naí evropské kultury a civilizace, pomalu mizí ze vzdìlávacích programù støedních a vysokých kol. Místo ní jsou uèitelùm nabízeny kurzy kritického mylení, kterými si pøivydìlávají mnohdy i rùzné obskurní soukromé vzdìlávací
agentury. Paradoxnì se to pak projevuje v neobvykle èastém
pouívání slova filosofie ve spojeních jako filosofie této firmy, filosofie naeho fotbalového týmu, filosofie nového
opatøení apod. Je jasné, e uivatelé tohoto termínu o filosofii vùbec nic nevìdí. Tento stav souvisí jednak s a nepøeberným mnostvím volnì dostupné filosofické nebo i pseudofilosofické literatury, ve které se nelze dobøe orientovat, jednak
s poèínáním nepoèetné obce tzv. odborných filosofù, kteøí jsou
svým bádáním zcela odtreni od reality a ostatní spoleènosti,
take výsledkem je filosofie pro filosofii, nikoli nìjaká filosofická osvìta a kultivace irí veøejnosti. Samozøejmì jsou
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i svìtlé výjimky: J. majs se svou ekologickou filosofií a na ni
navazující diskuze ve Filosofickém èasopisu, podobnì také
E. Kohák. Tuto ne právì radostnou skuteènost lze stìí nìjak
radikálnì zmìnit, avak prvním pøedpokladem pro nìco takového je uvìdomit si ji, vìdìt o ní.
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»eskoslovensk˝ exil v jiûnÌm
ävÈdsku a rok 1968
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Czechoslovak Exile in Southern Sweden and the Year 1968
Abstract: The beginning of the Czechoslovak exile in southern Sweden was in 1950s. In 1968 the Free Czechoslovaks
in Southern Sweden Association was founded. It was active
socially, culturally and politically. They organized demonstrations on the anniversary of invasion of the Warsaw pact armies
and Swedish representatives participated at these demonstrations. The exile wave of 1968 was actively involved in the Association. The aims of the Czechoslovak exile were fulfilled in
1989.
Key Words: Czechoslovak Exile, Exile, Sweden

Situace ËeskoslovenskÈho exilu
v jiûnÌm ävÈdsku
V padesátých letech ilo v jiním védsku nìkolik desítek
Èechoslovákù. Pøedevím ili ve velkých mìstech  Malmö,
Lund, Lanskrona, Helsingborg a v jejich bezprostøedním okolí, kde se jich nacházelo pøiblinì tøicet. Pøíchodem dalích
emigrantù se skupina bìhem 60. let postupnì rozrùstala.
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Na vánoèní svátky 1967 vyslal kardinál Beran svého osobního tajemníka Mons. Jaroslava karvadu do Skandinávie
a do Malmö. Díky jemu se zde konala první me svatá slouená v èeském jazyce. Dne 15. dubna 1968 na Velikonoèní pondìlí pøijel ze Sicílie salesián páter Jan Homola, aby slouil mi
svatou za úèasti 50 exulantù. Po mi, které se neúèastnili pouze vìøící, se konalo pøátelské setkání v jedné z restaurací
v Malmö.
V této dobì se ji mezi èeskoslovenskými exulanty hovoøí
o ustanovení spoleèenství, které by sdruovalo Èechoslováky
v jiním védsku. Byl ustanoven pøípravný výbor, který se
9. srpna 1968 seel v místnostech Maïarského kulturního sdruení, kde se deset pøítomných rozhodlo zaloit sdruení. Návrh na zaloení sdruení byl po konání bohosluby pøednesen
17. srpna 1968 na veèírku poøádaném opìt v Maïarském kulturním sdruení. Bylo dohodnuto, e pøedbìný výbor svolá
øádnou ustavující schùzi, která se mìla konat 31. srpna 1968.
Události v Èeskoslovensku vak nabraly na rychlosti a zintenzívnily pøípravné práce na utvoøení sdruení.
Dne 21. srpna 1968 po obdrení informací o pøepadení Èeskoslovenska bylo v èasných ranních hodinách utvoøeno Komité pro svobodné Èeskoslovensko, které ihned navázalo styk
s redakcemi ètyø místních novin, které otiskly výzvu védským
obèanùm, aby ádali u védské vlády, aby protestovala a ádala u vlád Sovìtského svazu, Nìmecké demokratické republiky, Maïarska, Polska a Bulharska, aby okamitì stáhly okupaèní vojska z Èeskoslovenska. V novinách byly otitìny výzvy
na podporu Èechoslovákù. Èleny komité byli Rudolf Belda
z Helsingborgu, Rudolf Kroupa z Häljarp, Josef Majer z Malmö, Stanislav Schottl z Malmö, Ferry Vosmik z Häljarp, Vilém Belda z Helsingborgu, Václav Macoun z Malmö, Václav
Fric z Malmö a Vladimír Syrovátka z Malmö1).
Komité se té telegramem obrátilo na védského ministerského pøedsedu Tage Erlandera2) se stejnými poadavky.
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O den pozdìji, 22. srpna, se krajané v Malmö a v okolí úèastnili protestní demonstrace za úèasti 15 000 osob, pøi ní promluvil Olof Palme, tehdejí ministr kolství (19671969)
a pozdìjí premiér (19691976 a 198228. 2. 1986).
Poøadatelem demonstrace konané ve Folkets parku bylo krajské vedení sociálnì demokratické strany v Malmö a ve Skåne.
Hlavním øeèníkem byl Olof Palme, jeho projev doprovázel
spontánní aplaus. Hovoøil o právu Èechoslovákù na sebeurèení. Navzdory tomu, e poøadatelem a svolavatelem demonstrace
byla místní sociálnì demokratická strana, demonstrace se velmi aktivnì zúèastnily dalí demokratické opozièní strany.
Demonstrace procházela stejnými místy, jako pøi manifestaci v souvislosti s dìním v Èeskoslovensku v letech 1938
a 1948. Demonstraci zahájil svým projevem éfredaktor Arbetet Frans Nilsson, který pak pøedal slovo Olofu Palmemu.
Olof Palme ve své øeèi pronesl následující: Po pozoruhodné
návtìvì Èeskoslovenska na poèátku 50. let, jsem popsal svoje
hluboké rozhoøení nad nesmyslným spoleèenským systémem,
a vyjádøil jsem pøesvìdèení, e døíve nebo pozdìji musí pøijít
zmìna. Moje pøesvìdèení se ukázalo v souvislosti s následnými zmìnami, které mìly vlastní koøeny v silné reakci proti komunistické stranì. Èeskoslovensko není demokratické. Ale zemì
opìt ukázala svoji vùli po nezávislosti a dalím vývoji v demokratických souvislostech, tak jak v budoucnu celý svìt doufá.
Olof Palme dále prohlásil: My védové, jsme hluboce otøeseni novou situací v Èeskoslovensku. Cítíme rozhoøèení, pobouøení a zoufalství. Jsme hluboce zarmouceni a zklamáni.
Èeskoslovensko neleí daleko, jeho obèané jsou blízko. Nae
intenzivní pøáni tomuto lidu smìøují ke svobodì. 3)
Øeèníci hovoøili pøed plakátem odsuzujícím sovìtskou invazi do Èeskoslovenska. Noviny napø. Sydsvenska Dagbladet
Snällposten otiskly výzvu, aby védsko morálnì podporovalo
èeskoslovenské obèany4).
Olof Palme mìl k Èeskoslovensku osobní vztah, v roce 1949
pobýval v západních okupaèních zónách Nìmecka a seznámil
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se se situací v Èeskoslovensku. Poznal studentku Jelenu Rennerovou, se kterou uzavøel v prosinci sòatek, který jí umonil
vycestovat ze zemì. Sòatek formálnì trval do roku 1952. Jelena se stala lékaøkou, provdala se za védského lékaøe a zùstala
ve Stockholmu5).
Dne 23. srpna 1968 pøípravný výbor Sdruení dodateènì
schválil vechny pøedcházející akce Komité a pøipravil program valné hromady. Dne 30. srpna se konala první valná hromada sdruení, které bylo pøítomno 52 osob. Èlenové zvolili
výbor, schválili stanovy a vyslechli zprávy o dosavadní èinnosti pøedbìného výboru a Komité. Po obsáhlé diskuzi byly
výboru Sdruení uloeny první úkoly. Výbor mìl za úkol udret a dále rozíøit styk s místním tiskem, podìkovat kulturním
spolkùm a jednotlivcùm za pomoc, navázat spojení s ostatními krajanskými organizacemi ve védsku, pomáhat uprchlíkùm a pùsobit na védskou vládu, aby se k uprchlíkùm z Èeskoslovenska chovala vstøícnì a výbor a jeho èlenové mìli
pomáhat uprchlíkùm v jiných zemích.
Dne 26. øíjna 1968 uspoøádalo Sdruení v prostorech Maïarského kulturního sdruení vzpomínkový veèer u pøíleitosti 50. výroèí zaloení Èeskoslovenské republiky a takté
k této události uspoøádalo tiskovou konferenci. Souèástí veèera bylo promítání filmu Cesta do Prahy6).
Èinnost Sdruení byla vestranná. Je pochopitelné, e aktivitu zvyovala touha vrátit se do svobodné vlasti. A tak pøevládala práce proti komunismu a komunistickému reimu
v Èeskoslovensku. Sdruení a jeho èlenové sobì, ale pøedevím védské veøejnosti neustále pøipomínali situaci v Èeskoslovensku.

Akce k v˝roËÌ srpnov˝ch ud·lostÌ
U pøíleitosti druhého výroèí srpnových událostí veli èlenové
sdruení, pøedevím Stanislav Schottl, ve styk s mládenickými organizacemi politických stran, aby spoleènì uspoøádali
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protestní shromádìní. Zástupci politických stran zaøídili povolení od policie, obstarali ampliony a dalí náleitosti. Èlenové sdruení na demonstraci promluvili a rozvinuli transparent, na kterém byly jako na mapì zobrazeny vechny porobené
státy, kadý národ byl zastoupen jedním pøedstavitelem, který
pak pronesl krátký projev. Èeskoslovenský zástupce byl jetì
omotán øetìzem7).
Ve výroèní den 5. výroèí okupace Èeskoslovenska vojsky
Varavské smlouvy uspoøádalo Sdruení svobodných Èechoslovákù v jiním védsku protestní shromádìní k 5. výroèí
invaze do Èeskoslovenska v sále mìstské knihovny v Malmö.
Na shromádìní s projevem vystoupil poslanec Mårten Werner8), èlen Moderata Samlingspartiet. Souèástí programu bylo
promítání dokumentárního filmu americké televize Èeskoslovensko 19181968, ocenìného cenou nejlepí reportáe
roku. S projevem vystoupil té mezinárodní achový velmistr
Ludìk Pachman. Pro vìtí dosah jeho projevu byl pøednesen
v nìmèinì a klíèové pasáe byly pøekládány do védtiny9).
Z protestní manifestace byla pøijata rezoluce, která byla zaslána ministerskému pøedsedovi Olofu Palmemu a generálnímu sekretáøi Spojených národù. Olof Palme byl vyzván, aby
na konferenci v enevì, která zaèala 8. záøí 1973, uplatnil hlavní
body rezoluce: staení sovìtských okupaèních vojsk z Èeskoslovenska, svobodné volby pod zátitou Spojených národù,
zajitìní neutrality podle vzoru Rakouska. Ministerský pøedseda uvedl, e k obsahu pøihlédl a dále pøedal ministru zahranièních vìcí. Sdruení zaslalo dopis ministru zahranièních vìcí Christeru Wickmanovi, v nìm vyslovilo uznání za
úsilí o opìtovné spojení rodiny Jiøího Poøízky v zemi, pro kterou se rozhodnou10).
Desáté výroèí sovìtské okupace Èeskoslovenska patøilo
k událostem, které jetì více zaktivizovalo exilové hnutí.
V roce 1978 si na tyto události vzpomnìl celý svìt a s ním
i èeskosloventí exulanti ve védském království.
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Souèástí vzpomínkových akcí byly i demonstrace. Hlavním
organizátorem demonstrací ve védsku byl Folk i Bild / Kulturfront. Nejvìtí demonstrace se konala ve Stockholmu, jí
se zúèastnilo na 3000 lidí, v Göteborgu na 600. Protestní schùze a demonstrace se konaly prakticky ve vech vìtích mìstech11).
Dne 19. srpna 1978 v Malmö na hlavním námìstí Stortorget
uspoøádalo Östeuropeiska solidaritetskommittén ve spolupráci se Sdruením svobodných Èechoslovákù v jiním védsku
a mládenickými organizacemi politických stran: Folkpartiets
ungdoms förbund, Moderata ungdomsförbundet, Fria moderata studenter protestní shromádìní. O den pozdìji se v Malmö konal protestní prùvod od St. Knuts Torg na Stortorget uspoøádaný Folket i Bild / Kulturfront za spolupráci rùzných
politických a odborových organizací12). Demonstrace byly náleitì propagovány v tisku.
Demonstrace se konaly i v Lundu, kde s projevy vystoupili
poslanci Per Gahrton13) a Kerstin Gunnarsson, v Malmö hovoøila redaktorka Greta Hofsten14). Øeèníci odsoudili pobyt sovìtských vojsk v Èeskoslovensku a vyjádøili podporu Chartì
7715). Po tiskové konferenci byla z manifestace zaslána rezoluce Olofu Palmemu a na Spojené národy16).
Sdruení svobodných Èechoslovákù v jiním védsku uspoøádalo ve výroèní den v budovì Mìstské knihovny v Malmö
vzpomínkový veèer na kterém pøednesla projev Karin Ahrland, poslankynì za Folkspartiet  Lidovou stranu. Dále byl
promítnut film Jana Nìmce Oratorium za Prahu a následoval projev a tiskovou konferenci se signatáøem Charty 77 dr.
Jaroslavem Krejèím17). U této pøíleitosti uspoøádali exiloví
umìlci výstavy v Malmö a v Kodani.
Demonstrace se konaly i v dalích severských mìstech, byly
uspoøádány v Kodani, Oslu, Helsinkách. Norská strana práce uspoøádala v Oslo norsko  védský semináø Èeskoslovensko po deseti letech. Tato událost dala podnìt k mnoha dalím èlánkùm
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ve védském, norském a dánském tisku. Semináøe se m.j. zúèastnili Z. Mlynáø, J. Pelikán, Z. Hejzlar a A. Miller. védská
ministrynì zahranièních vìcí Karin Söder18) zhodnotila uplynulých deset let v Èeskoslovensku jako systematické potlaèování opozice a hrubé poruování lidských práv.
védská komunistická strana  Arbetarpartiet kommunisterna  pozvala do védska zástupce komunistického reimu
v Èeskoslovensku dr. Milana Matoue a v dobì desátého výroèí poøádala rùzné provokaèní schùze proti èeskoslovenským
emigrantùm. Takováto schùze se konala ve výroèní den okupace v Göteborgu v blízkosti protestní demonstrace èeskoslovenských emigrantù. Nìkolik èeskoslovenských emigrantù
a védských obèanù se této schùze zúèastnilo a nesouhlasilo
s propagandistickým projevem dr. Matoue. Slovní konfrontace vyústila v konfrontaci fyzickou, je ukonèil a zásah védské policie19).
Ke dvacátému výroèí okupace Èeskoslovenska uspoøádalo
Sdruení Èechoslovákù v jiním védsku v mìstské knihovnì
v Malmö rozsáhlou výstavu Èeskoslovensko  19681988
s obrazovou dokumentací a výstavou èeskoslovenské exilové
karikatury. Souèástí výstavy byly védské pøeklady èeskoslovenské exilové literatury20).
Souèástí 20. výroèí se stala demonstrace uspoøádaná v Malmö, na které vystoupil èlen vedení Folkpartiet a spisovatel
Andreas Küng. Jeho projev Nechceme perestrojku a glasnos
 chceme svobodu se pøedevím vìnoval sovìtskému imperialismu a situaci v okupovaných zemích21).
V relativnì krátkém èase po dvacátém výroèí srpnových
událostí se naplnily cíle èeskoslovenského exilu, nejen toho
v jiním védsku.

PoËty »echoslov·k˘ v jiûnÌm ävÈdsku
V roce 1973 vyla vìdecká práce Invandrara i Malmö profesora sociologie na Univerzitì v Lundu Haralda Swednera.
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První èeskosloventí obèané jsou v Malmö zaznamenáni ve
statistice k 31. 12. 1930, ilo jich tu 7. Po druhé svìtové válce
bylo v Malmö usazeno 49. V následujících letech nebyly poèty zaznamenány, a v roce 1968 se objevuje èíslo 36. Dle
publikace je to tím, e se Èechoslováci mezitím stali védskými obèany. Tomu odpovídá i charakter sbìru demografických
údajù dle obèanství. Poèet Èechoslovákù v následujících letech rostl. V roce 1969 na 87, o rok pozdìji ji na 195 a v roce
1971 na 279, v následujícím roce 1972 na 300 a v roce 1973 na
326.
Za dùvod pøíchodu Èechoslovákù uvádí Harald Swedner
Dubcek-krisen roku 1968 a konstatuje, e Èechoslováci, kteøí
pøili pøed rokem 1968, ji byli védtí obèané.
Autor rozliuje mezi arbetargruppen (pracovní skupina)
a flyktinggrupper (uprchlická skupina) a Èechoslováci jsou
samozøejmì zaøazeni do druhé skupiny. Autor také podotýká,
e vìtina jich mìla vyí vzdìlání.
Swedner konstatuje, e ze statistik nelze zjistit poèty Èechù
a Slovákù, je ale jisté, e Èei pøevaovali.
Swednerùv výzkum odhalil velice zajímavou skuteènost. Pøi
hodnocení znalosti védtiny se Èechoslováci dostali na tøetí
místo s prùmìrnou známkou 4,2 a následovali hned za Nìmci
se známkou 4,4 a Nory se známkou 4,3. Hodnoceno bylo celkem 24 národù a na úrovni Èechoslovákù byli jetì Maïaøi
a Italové, je vak v zemi pobývali mnohem déle. Je pozoruhodné, e pøi rozpisu známek nedostal ádný Èechoslovák
nedostateènou èi dostateènou. Tímto hodnocením se mohou
pochlubit jen Norové. Znalosti Èechoslovákù byly tedy pøinejmením dobré. Autor také podotýká, e mezi Èechoslováky jsou vìtinou pøísluníci katolické církve22).
Podle statistického úøadu v Malmö ilo k 31. 12. 1984
v Malmö 804 Èechoslovákù, z toho 626 mìlo védské obèanství. Mìstská knihovna v Malmö mìla pøes 3000 knih v èetinì a sloventinì, z èasopisù Západ a Severské listy23).
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védská veøejnost nedìlala rozdíl mezi uprchlíky z vlny roku
1948 a 1968. védové dìlali rozdíl mezi lidmi z roku 1968
z hlediska vzdìlání. Sdruení pomáhalo øeit uprchlíkùm pøedevím bytové problémy, pøedevím manuálním profesím pracujícím v lodìnicích. Mezi nìkterými uprchlíky technických
profesí pøevládal dojem o dobré vlastní kvalifikaci a jejím okamitém nedocenìní védskou veøejností24).
Vlna roku 1948 vítala vlnu roku 1968, která byla pro jejich
ideu boje proti komunismu dùleitá. Obì skupiny se spolu stýkaly na pùdì Sdruení a koexistovaly bez problémù spolu25).
Srpen 1968 pøinesl èeskoslovenským exulantùm ztrátu idejí v mylenkách na zmìnu reimu v Èeskoslovensku. Vlna roku
68 obohatila a rozvíjela aktivity Sdruení a dále naplòovala
ideály své a starí generace.

Poznámky:
1) Sydsvenska Dagbladet, 22. 8. 1968, s. 27.
2) Tage Fritiof Erlander, narozen 13. èervna 1901 ve Ransäter, zemøel 21. èervna 1985 v Huddinge. Premiér védského království a pøedseda védské sociálnì demokratické
strany v letech 19461969.
3) Dle Demokratisk Uppslutning i jättemöte, Sydsvenska Dagbladet, 22. 8. 1968, s. 27.
4) Sydsvenska Dagbladet, 22. 8. 1968, s. 27.
5) DLASK, J. Olof Palme a Èesko. Severské listy, dle:
http://www.severskelisty.cz/osobnos/osob0062.htm
(16. 8. 2008).
6) Soukromý archiv Ing. Stanislava Schottla, Malmö, Limhamn. Sdruení svobodných Èechoslovákù v jiním védsku, Pozvánka ke vzpomínkovému veèeru 26. 10. 1968.
7) Dle rozhovoru s Ing. Stanislavem Schottlem dne 17. 9. 2005
v Malmö, Limhamn.
8) Narozen 5. záøí 1918 v Malmö, zemøel 24. prosince 1992.
Poslancem v letech 19711981, knìz.
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Èechoslovák ve Skandinávii, è. 4., srpen 1973, str. 1.
Èechoslovák ve Skandinávii, è. 5., øíjen 1973, str. 1.
Severské listy, è. 7, roè. 1., záøí 1978, s. 1.
Soukromý archiv Ing. Stanislava Schottla, Malmö, Limhamn. Sdruení svobodných Èechoslovákù v jiním védsku, Program akcí k desátému výroèí roku 1968.
Carl Gahrton, narozen 2. února 1943 v Malmö, poslanec
parlamentu za lidovou stranu 19761979, v letech 1988
1991, 19941995 za stranu zelených, èlen evropského parlamentu 19952004.
Greta Elisabeth Wingren von Hofsten, narozena 18. dubna
1927 v Klara församling, Stockholm, zemøela 9. èervence
1996 v Lunds Allhelgonaförsamling, Lund. Novináøka
a éfredaktorka èasopisu Folket i Bild/Kulturfront.
Sydsvenska Dagbladet, 18. 8. 1978.
Arbetet, 21. 8. 1978, Sydsvenska Dagbladet, 21. 8. 1978.
Soukromý archiv Ing. Stanislava Schottla, Malmö, Limhamn. Sdruení svobodných Èechoslovákù v jiním védsku, Program akcí k desátému výroèí roku 1968.
Karin Söder, narozena 30. listopadu 1928 ve Frykerud ve
Värmlandu, politièka strany Centra. V letech 19761978
ministrynì zahranièních vìcí, 19791982 ministrynì sociálních vìcí.
Severské listy, è. 7, roè. 1, záøí 1978, s. 1.
Kurátorem výstavy byl malíø Ludìk Holub ijící v Malmö,
který výstavu doplnil i èlánky o exilových umìlcích.
Severské listy, è. 4, roè. 11, 1988, s. 1.
Èechoslovák ve Skandinávii, è. 6., prosinec 1973, str. 17.
Severské listy, è. 1, roè. 8, 1985, s. 6.
Dle rozhovoru s Ing. Stanislavem Schottlem dne 17. 10.
2005 v Malmö, Limhamn.
Existovaly výjimky, co byli pøedevím zástupci technických profesí, kdy se nìkteøí jednotlivci mylnì domnívali,
e jim starousedlíci málo pomáhali.
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Free Czechoslovakia Information
Service v Lond˝nÏ a PraûskÈ jaro
Milada POLIäENSK¡
Anglo-americk· vysok· ökola, Praha
Free Czechoslovakia Information Service in London and
the Prague Spring
Abstract: Josef Josten (19131985) was a Czechoslovak journalist and anti-communist activist who emigrated after February 1948 to Great Britain. The article characterizes the Free
Czechoslovakia Information Service operated by Josten, and
analyzes its bulletin Features and News from Behind the Iron
Curtain from 1967 to 1968. Major focus is on the Czechoslovak Writers Manifesto (1967), and on the Free Czechoslovakia
Exhibition and the book Anno Humanitatis reacting on the
Soviet invasion in Czechoslovakia in 1968. The articles concludes that information published by Josten did not have the value corresponding to Jostens efforts, yet his determination and
personal integrity, and his energy to help the unjustly prosecuted Czechoslovaks were of substantial importance.
Key Words: Exile, Josten, Czechoslovakia, London, Anti-communism.
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Josef Josten: hlavnÌ meznÌky jeho ûivota
a Ëinnosti v exilu
Josef Josten (19131985) byl èeskoslovenský novináø, který po únoru 1948 odeel do exilu do Velké Británie, kde il a
do své smrti v roce 1985. V Londýnì Josten v roce 1948 zaloil Free Czechoslovakia Information Service (FCI), informaèní agenturu, kterou provozoval a do konce svého ivota. Jostenova Free Czechoslovakia Information Service reagovala na
události Praského jara a byla zapojena do rùzných aktivit,
které s Praským jarem souvisely. Hlavním zámìrem tohoto
pøíspìvku je doplnit poznání Praského jara o tyto ménì známé skuteènosti a pøispìt souèasnì ke studiu dìjin èeskoslovenského poúnorového exilu1).
Josef Josten zaloil Free Czechoslovakia Information Service v dubnu 1948 ve velmi krátké dobì po svém pøíchodu do
Londýna. Josten ji mìl zkuenosti z novináøského prostøedí.
Pøed 2. svìtovou válkou pracoval rok v redakci Lidových novin (19381939). V prosinci 1939 uprchl z okupovaného Èeskoslovenska, dostal se do Francie a poté jako pøísluník èeskoslovenských vojenských jednotek do Velké Británie. Zde se
zapojil do vydávání èasopisu Èechoslovák a pracoval v èeskoslovenském vysílání BBC. V závìru 2. svìtové války a po
jejím skonèení a do jara 1947 pracoval v èeskoslovenské redakci Radia Luxemburg, poté nastoupil do tiskového odboru
ministerstva zahranièních vìcí v Praze a dne 3. bøezna 1948
jeho sluební pomìr byl rozvázán v rámci oèisty k 1. dubnu
1948. Josef Josten a jeho anglická manelka Patricia, se kterou se oenil za války v Anglii, emigrovali do Velké Británie.
Své záitky propojené s osudy Èeskoslovenska Josten uveøejnil v knize Oh, My Country, kterou sepsal a vydal v krátké
dobì po svém pøíchodu do Londýna2).
Josten povaoval za svùj hlavní ivotní cíl informovat
o nebezpeèí komunismu, varovat a mobilizovat veøejnost pro-
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ti komunistickému pronikání. Kvùli tomuto cíli zaloil Free
Czechoslovakia Information Service a pod hlavièkou této agentury uskuteèòoval celou øadu èinností, které mìly tomuto cíli
slouit. Týdenní periodikum Features and News from behind
the Iron Curtain3), které vycházelo od roku 1949 do roku 1981,
bylo páteøí èinnosti FCI. Tento bulletin byl po roce 1960 obohacen o nìkolik teritoriálnì zamìøených øad, z nich Free
Rumania Agency a Voice of Cuba existovaly do roku 1967,
Tibetan News Agency prokázala velkou ivotaschopnost a fungovala a do 80. let a polská a lotyská øada vznikly a v 70.
letech. Vedle tohoto anglického bulletinu Josten vydával v èetinì týdeník Èechoslovák, urèený pro èeskoslovenskou komunitu v zahranièí. Po zaloení Rady svobodného Èeskoslovenska v únoru 1949 se Josten pokouel uplatnit FCI jako oficiální
tiskové médium èeskoslovenského exilu a snail se, aby Rada
Svobodného Èeskoslovenska zaèlenila FCI do své organizace.
Pøes Jostenovu usilovnou snahu se toto nepodaøilo a Josten po
celý ivot vedl Free Czechoslovakia Information Service jako
soukromou iniciativu. Dùvodem, proè FCI zùstala mimo hlavní
proud èeskoslovenského poúnorového exilu, bylo podle mého
názoru to, e Josten byl velký individualista, který byl schopen velikého pracovního nasazení a nelitoval osobních obìtí,
ale s ním nebylo vdy snadné spolupracovat. Periodika vydávaná FCI mohla tìko splnit to, co potøebovala Rada svobodného Èeskoslovenska. Nìkteøí pøední pøísluníci exilové komunity ve Features and News from behind the Iron Curtain
publikovali. Èlánky u Jostena uveøejòovali Petr Zenkl, Jaroslav Stránský, Ladislav Radimský, Lubor Zink a dalí. Josten
vak mnohem aktivnìji spolupracoval s nìkterými vysoce postavenými èleny Britského parlamentu, jako byli lord Vansittart, lord Birdwood, lord Morrison of Lambeth, lord St. Oswald nebo Bernard Braine, kteøí poskytovali dlouhodobì
Jostenovým aktivitám zátitu a podporu. Josten vyvíjel velkou
iniciativu v umísování svých èlánkù v britském tisku. Byly to
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vìtinou èlánky k výroèím tragických událostí èeskoslovenských dìjin, jako byl Mnichov, okupace Èeskoslovenska v roce
1939, únorový pøevrat, smrt Jana Masaryka a srpen 1968.
Více pøíleitostí v britském tisku mìl Josten jako ádaný
zpracovatel podkladù a informací, které byly vyuity kmenovými autory britských listù. Obdobné podklady Josten dodával do BBC, kde obèas i sám vystupoval.
Vedle Free Czechoslovakia Information Service Josten hned
v poèátcích exilu zaloil Sdruení zamìstnancù èeskoslovenské zahranièní sluby v exilu. Tato organizace, postavená na
stavovských principech, mìla velmi malou anci se udret
a zanikla v polovinì roku 1950.
Velmi výraznou èinností, kterou Josten uskuteèòoval pod
hlavièkou Free Czechoslovakia Information Service, byly rùzné
kampanì. Úèelem tìchto kampaní bylo nejen informovat
a mobilizovat veøejnost, ale také vytvoøit tlak na vládní kruhy,
aby nespolupracovaly se zemìmi sovìtského bloku, nebo spolupráce vlastnì znamená podporu komunismu. Josten uspoøádal øadu protestních akcí nebo se na nich podílel a byl také
autorem èi editorem kniních publikací, organizátorem výstav
a pøednesl celou øadu veøejných pøednáek. Pomineme-li akce
k Praskému jaru, mezi Jostenovy nejvìtí kampanì patøily
The Great Challenge Exhibition (1958), co byla výstava politických karikatur, kampaò proti návtìvì èeskoslovenské
parlamentní delegace v èele se Zdeòkem Fierlingerem Barbed
Wire Campaign (1962) èi publikování pøekladu broury èlena
ÚV KSÈ Jana Kozáka o vyuití parlamentu na cestì k pøevzetí
moci komunistickou stranou Without a Shot Being Fired (1975).
V posledním období svého ivota Josten v reakci na pronásledování èlenù Charty 77 VONS zaloil British Committee
for Defence of the Unjustly Prosecuted (CDUP)4) a této organizaci vìnoval a do konce svého ivota vechnu svou energii.
CDUP vynaloila velké úsilí na proputìní uvìznìných èlenù
Charty 77 Václava Havla, Rudolfa Battìka a dalích, a organizovala velkou kampaò za proputìní Jaroslava Javorského,
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jeho se vak Josef Josten ji nedoil. V roce 1995 byl Josten
byl vyznamenán medailí za zásluhy I. stupnì in memoriam.
Po tomto struèném nastínìní základních mezníkù Jostenova ivota bych chtìla vìnovat podrobnìjí pozornost odrazu
období Praského jara v èinnosti Free Czechoslovakia Information Service. Soustøedíme se na tøi problémové okruhy:
1. Odraz èeskoslovenských událostí na stránkách Features and
News a v Jostenových èláncích pro britský tisk; 2. Manifest
èeskoslovenských spisovatelù a 3. Free Czechoslovakia Campaign.

Odraz ud·lostÌ PraûskÈho jara
ve Features and News from behind the Iron
Curtain
a v Jostenov˝ch Ël·ncÌch pro britsk˝ tisk
Bulletin Features and News vycházel kadý týden. Jeho
kvalita byla sice v krátkém horizontu kolísavá, ale uváíme-li,
e toto periodikum Josten dìlal v podstatì sám a v soukromých podmínkách, jedná se z dlouhodobého pohledu o obdivuhodný a stabilní výkon. Slabinou Features and News bylo,
e Josten se snail podchytit nebezpeèí komunismu v celosvìtovém mìøítku, co pøi asi ètyøech stránkách, které bulletin
mìl, vedlo k roztøítìnosti a mozaikovitosti obsahu. Své informace z celého svìta Josten nutnì èerpal ze zdrojù, které byly
ètenáøùm na Západì dostupné. Obsáhlejí èlánky k problematice komunismu od známých odborníkù Josten èasto pøebíral z
jiných publikací. U rumunské a tibetské øady se tato roztøítìnost neprojevovala, ale jeliko Josten a do pøíchodu Praského jara nezavedl èeskoslovenskou øadu, byly informace
z Èeskoslovenska promíchány se zprávami celého svìta.
S nástupem obrodného procesu a s jeho rozvojem Josten
vìnoval problematice Èeskoslovenska stále vìtí prostor a hlavní øada Features and News se v prùbìhu druhé poloviny roku
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1967 stala vlastnì èeskoslovenským periodikem. Kvantita
zpráv o vývoji v Èeskoslovensku byla doprovázena zlepením
kvality. Josten mìl pøístup k Rudému právu, odkud èerpal vìtinu informací, které potom komentoval. Kromì toho poslouchal èeskoslovenský rozhlas a vyuíval osobní informace od
britských návtìvníkù Èeskoslovenska, pøedevím poslancù,
kteøí byli èleny delegací do Prahy. V roce 1967 obèas vyuil
ivot strany, ale ke zvýení kvality Features and News nejvíce
pøispìly Literární noviny, které Josten zaèal pravidelnì vyuívat. Pøedevím díky Literárním novinám byl Josten dobøe informován o dìní v intelektuální sféøe v Èeskoslovensku, znal
dobøe jména a názory pøedních osobností literární scény. Pøestoe od jeho odchodu do exilu uplynulo dvacet let, nepoèítáme-li léta 19391947, rovnì proitá v zahranièí, udroval si
dobrý pøehled o politické, ekonomické, sociální i kulturní realitì v Èeskoslovensku. Josten pøekládal a publikoval v období
Praského jara mnohem obsáhlejí texty Literárních novin, ne
si to mohl dovolit britský tisk a zøejmì i ne to mohly èinit
zprávy tiskového ataé britského velvyslanectví v Praze. Proto se domnívám, e z hlediska informaèní hodnoty mìly v dobì
Praského jara bulletiny Features and News from behind the
Iron Curtain svùj vrchol. Své vlastní èlánky vak Josten a do
okupace v britském tisku uplatnit nedokázal a pravdìpodobnì
se o to ani nepokouel. Jeho nejvýraznìjím poèinem bylo
uveøejnìní pomìrnì velkého èlánku Oh, My Crucified Country, parafrázující název jeho knihy o roku 1948 Oh, My Country. Tento èlánek vyel právì 21. srpna 1968 v The Evening
News a Josten ho prý napsal pod velkým stresem na ádost
redakce.

Manifest Ëeskoslovensk˝ch spisovatel˘
Josten informoval podrobnì o IV. sjezdu èeskoslovenských
spisovatelù, ke kterému nakonec dolo 27.29. èervna 19675).
Informoval o nejvýznamnìjích úèastnících sjezdu a pøinesl
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výtahy hlavních projevù, které byly na sjezdu pøedneseny. Byl
tedy dobøe obeznámen s hlavními mylenkami Ludvíka Vaculíka, Ivana Klímy, Václava Havla, Pavla Kohouta, Jana Procházky a dalích protagonistù, znal i reakci èeskoslovenských
stranických orgánù a vìdìl, jaká atmosféra panuje v èeskoslovenských literárních a umìleckých kruzích. Kromì Literárních novin a Rudého práva mìl k dispozici materiály Rádia
Svobodná Evropa. Informaci o sjezdu spisovatelù dostal Josten od Petra Svobody, co byl pseudonym historika Ivana Pfaffa
z Mnichova z redakce Èeského slova.
Dne 13. èervence 1967 Josten uveøejnil ve Features and
News èlánek Johna Fieldinga The trial of Czechoslovak Writers. Fielding charakterizuje dvì události  bouølivý sjezd èeskoslovenských spisovatelù a proces s Tigridem, Zámeèníkem
a Beneem  jako potvrzení toho, e liberalizace v intelektuální sféøe byla pouze doèasným taktickým manévrem, a e nyní
je prudce ukonèena. Informace o procesu se spisovateli v Praze Josten pøináel potom i v dalích èíslech Features and News.
Josten kontaktoval 31. srpna 1967 redaktora Nicholase Carrola a pøedal mu text výzvy èeskoslovenských spisovatelù, kterou prý dostal bezpeènými a zaruèenými kanály. Tato výzva se
obracela k øadì známých svìtových intelektuálù a spisovatelù,
aby se zasadili o odstranìní útlaku kulturní sféry v Èeskoslovensku a o svobodu mylenek a tvùrèí èinnosti. Mezi oslovenými byli Heinrich Böll, Günther Grass, Bertrand Russel, Peter Weiss, John Steinbeck, Arthur Miller, Jevgenij Jevtuenko,
Andrej Voznìsenský, Alexandr Solenicyn a dokonce ji zemøelý Ilja Erenburg, Jean-Paul Sartre a øada dalích osobností
nejrùznìjího politického zamìøení, kteøí vak byli v Èeskoslovensku povaováni za pokrokové. Výzva byla údajnì
podepsána 457 èeskoslovenskými spisovateli a tvùrèími umìlci,
ale jména ani podpisy nebyly uvedeny. Josten se zaruèoval za
pravost dokumentu a autenticitu signatáøù, kteøí byli v anonymitì z dùvodu bezpeènosti. Nicholas Carroll se zasadil o uveøejnìní tohoto dokumentu v Sunday Times 3. záøí 1967.
– 85 –

Následnì se rozebìhla jedna z nejvìtích afér, ve které Josten figuroval, a ve které se k otázce autenticity Manifestu èeskoslovenských spisovatelù, jak zaèal být tento dokument nazýván, vyslovoval britský Foreign Office, britské velvyslanectví
v Praze, novináøi a spisovatelé z øady zemí svìta, Mezinárodní
organizace P.E.N. a samozøejmì èeskoslovenské orgány.
Hned 4. záøí ráno kontaktoval Jostena Howard Gordon
z Foreign Office a potom hlásil, e ho Josten ubezpeèoval
o pravosti dokumentu. Dùvìrný záznam Foreign Office, který
vypracoval N. P. Bayne, konstatoval, e kolem autenticity tohoto dokumentu má Foreign Office pochybnosti, avak je velice obtíné se zachytit nìèeho, co by jasnì dokázalo, e to je
podvrh. BBC Central European Service, kterou jsme také konzultovali, má obdobné pochyby. BBC se vyptávala celé øady
agentur a redakcí novin, ale nikdo nemùe k tomu nic øíci.
N. P. Bayne proto doporuèil poádat o vyjádøení britské velvyslanectví v Praze6).
Brittí diplomaté v Praze soudili, e Manifest byl sepsán
v Praze, ale jen jednou èi nìkolika osobami, ale pochybovali
o tom, zda vùbec existuje onìch nìkolik set údajných podpisù.
Foreign Office byl informován, e Èeskoslovensko manifest
oficiálnì odmítlo a podle èeskoslovenského ministerstva zahranièí byly pokozeny èeskoslovensko-britské vztahy7).
Foreign Office byl dobøe informován o dìní na praském
4. sjezdu Svazu èeskoslovenských spisovatelù a mìl vechny
projevy a dokumenty v plném znìní èi ve výtahu. Analytici
Foreign Office byli toho názoru, e kritická vystoupení na sjezdu byla uèinìna more controlled and intellectual manner
ne publikovaný apel a Josten navíc ve své výpovìdi k pùvodu dokumentu byl tajnùstkáøský a nebyl pøesvìdèivý.
Mezitím se rozebìhla reakce na Manifest v celosvìtovém
mìøítku, co svìdèí o tom, jak byl rozebíhající se obrodný proces v Praze se zájmem sledován. Nejpøímoèaøeji reagoval západonìmecký spisovatel Günther Grass, který dokonce napsal
5. záøí dopis èeskoslovenskému prezidentovi Antonínu No– 86 –

votnému, v nìm se zasazoval za èeskoslovenské spisovatele
usilující o zmìnu. Otevøený dopis napsal i levicový spisovatel
Peter Weiss a rovnì Heinrich Böll napsal dopis èeskoslovenským umìlcùm. Øada oslovených spisovatelù vak zachovala
rezervované stanovisko, a to i ti, kdo se hlásili k levicovým
postojùm a jezdili na oficiální pozvání do Èeskoslovenska, jako
Peter Weiss nebo Heinrich Böll. Nejvíce vadila anonymita signatáøù a mnozí se nechtìli vyjádøit, dokud nebudou vìdìt, kdo
za dokumentem stojí. Skepsi vyvolávala i samotná stylistika
manifestu, i kdy vichni vyslovovali zájem o dìní v Èeskoslovensku a chápali manifest jako dùkaz o rostoucím kulturním neklidu ve východní Evropì, který se zaèíná vymykat
kontrole sovìtských autorit a èeskoslovenských autorit a mùe
propuknout i jinde.
Dne 12. listopadu 1967 oznámily Sunday Times zatèení dr.
I. P., který byl obalován z autorství manifestu a jeho zaslání
na Západ. Tímto zatèeným byl historik dr. Ivan Pfaff, který
byl poté v bøeznu 1968 proputìn z vìzení a pozdìji emigroval
do výcarska. Pfaff pozdìji prohlásil, e manifest napsal sám
a signatáøe co do poètu jen odhadl. Bylo to vyjádøení protestu
proti skuteènosti, nekritizoval nic, co by nyní nebylo otevøenì
kritizováno v tisku a v televizi, co postøehli i ti, kdo diskutovali o pravosti Manifestu na Západì.
Josten publikoval Manifest 6. záøí 1967 a poté po následující øadu týdnù Manifest témìø zcela vyplòoval Jostenovy Features and News. Zde mìl Josten platformu, kde mohl plnì projevit své názory a podporu Manifestu, a také mìl velké téma
pro svùj bulletin. Josten byl rozèarován z vlané a opatrné reakce oslovených svìtových intelektuálù. Shrnuje ji takto: John
Steinbeck described the manifesto as phoney; Arthur Miller
decided to find more about it first; Jean-Paul Sartre promised his views in Le Temps Modernes next months; Peter Weiss
refused to take a stand until he knows the names of the signatories: It could be a serious document, or a provocation; Lord

– 87 –

Russel will wait until he has read an official text; John Osborne: Its an extraordinarily naïve document I dont know
what on earth I can do; Arnold Wesker: I want to make sure
the people behind this are my friends; Russel Brandon: If
anyone thinks what he says is going to improve the situation
for the Czechs, then hes crazy; Michael Foot, M. P. says:
Not only do I think we should respond to this, but what they
say to us is telling us what socialism means; Günther Grass,
who lives in Berlin, as soon as he read the Manifesto wrote an
open letter to President Novotny. Ten men and their different
ways out of a burning responsibility 
Josten rovnì vyèísloval, která svìtová periodika na manifest reagovala. Pro nás je zøejmì nejzajímavìjí, e v BBC Television byl 27 minutový poøad, kde k manifestu diskutovali
Kenneth Tynan, Stuart Hood, Garnett and Joan Bakewell. Reakce se objevily v Die Welt, Frankfurter Allgemenine Zeitung,
The Times, Washington Post, Die Zeit, The Economist, The
New Statesman, New York Herald Tribune a Le Monde, Neue
Zurcher Zeitung, Gazette de Lausanne, Daily Telegraph  Australia, Dziennik Polski, Jewish Chronicle, Oslo Dagebladded,
Radio Free Europe a exilových periodikách.
Josten vyvíjel hektickou snahou dokázat pravost manifestu
a mìl pocit, e média a veøejnost nevìnují manifestu a situaci
za eleznou oponou tolik pozornosti. Mezitím The Times vyslaly do Prahy svého redaktora Richarda Davyho, aby se pokusil na místì nalézt nìkoho ze spisovatelù, který by mu potvrdil, e mìl Manifest v ruce. Richard Davy uveøejnil výsledky
výzkumu v The Times 19. záøí 1967. Kvalita jeho èlánku uzavírá tuto fázi pøíbìhu Manifestu èeskoslovenských spisovatelù.
Davy potvrdil to, co bylo veobecnì chápáno jako pravý stav
vìci: e manifest sice odráí nálady a pocity intelektuálního
prostøedí v Èeskoslovensku a je dokladem rostoucí nespokojenosti a neklidu, ale prohlauje se za nìco, èím není. Richard
Davy nenael v Praze nikoho, kdo by potvrdil, e Manifest
podepsal.
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Historie Manifestu èeskoslovenských spisovatelù se uzavøela 31. bøezna 1968, kdy Nicholas Carroll  novináø, který
3. záøí 1967 Manifest uveøejnil v Sunday Times  uveøejnil
opìt v Sunday Times èlánek, kterým osvìtlil záhadu autenticity Manifestu, a tak uzavøel pomyslný kruh. Èlánek Nicholase
Carrolla Man behind smuggled manifesto vysvìtluje celou aféru, ani by z ní dìlal skandál èi senzaci, a ani by se snail
svést vinu na Èechy, e vystavili jeho profesionální povìst
nebezpeèí kompromitace. Carroll napsal, e Josef Josten byl
pøesvìdèen o autenticitì dokumentu, e Sunday Times hledaly
a obdrely podrobné a uspokojivé dùkazy o tom, e dokument
vznikl v Praze, e nebylo moné ovìøit autenticitu podpisù,
ale protoe zdroj dokumentu byl velmi dobøe známý svým
spolupracovníkùm na Západì jako a man of impeccable reliability, bylo rozhodnuto manifest v Sunday Times publikovat.
Ve dnech 1.4. listopadu 1967 se v Dublinu konala schùze
výkonného výboru International P.E.N. Jako 10. bod programu byl zaøazen Manifest èeských intelektuálù. Josef Josten
se této schùze zúèastnil jako delegát britské poboèky Writers
in Exile a pøednesl projev k otázce manifestu v irím kontextu
událostí v Èeskoslovensku. Josten struènì chatrakterizoval situaci na 4. sjezdu Svazu èeskoslovenských spisovatelù. Nebylo podle nìj nepøirozené, e vznikl nápad sepsat zprávu o jeho
prùbìhu a propaovat ji na Západ, e dokument byl nastylizován skupinou zastupující vechny odstíny intelektuálních èinností a e mnozí z nich byli vyzváni, aby dokument podepsali
(sic!!!). Josten veøejnì vyhlásil: V této souvislosti vám, sdìlím tajemství. Neexistuje jeden jediný podpisový list, jak si nìkteøí naivní lidé asi myslí. Kdyby byl pouit tento postup, policie by brzo zachytila dokument, ty, kdo zajiovali jeho obìh
a ty, kdo ho podepsali. Ne! Dokument byl rozmnoen, potenciální signatáøi byli poádáni, aby si ho pøeèetli a kadý exempláø byl staen. Nyní je v bezpeèí 457 podepsaných exempláøù
tohoto dokumentu. Zde se Josten naprosto odchýlil od
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pravdy a jednalo se o jeho fabulaci. Dále Josten tvrdil, e ti,
kdo jsou zodpovìdni za napsání, podpisování a rozesílání
Manifestu, jsou vedoucí duchové nejpokrokovìjích vrstev
v èeskoslovenské obci spisovatelù a umìlcù a nìkteøí z nich
jsou prý známi v mezinárodním prostøedí. I kdy Josten a do
konce ivota tvrdil, e vìøil v pravost Manifestu a v rùzných
souvislostech k Manifestu odkazoval, zde popustil uzdu fantazii.
V závìru roku 1967 Josten informoval ve Features and
News, e zasedání mezinárodního PEN klubu v Dublinu odsoudilo represivní opatøení proti èeskoslovenským spisovatelùm a zaslalo Svazu èeskoslovenských spisovatelù a ministerstvu kultury telegram, který podepsal pøedseda PEN klubu
Arthur Miller. Vidíme, e i kdy Arthur Miller váhal podpoøit
manifest èeskoslovenských spisovatelù, neváhal vystoupit proti
konkrétním krokùm, které uèinila èeskoslovenská vláda a KSÈ
proti liberálním proudùm mezi literáty.
I nadále se vak Josten stále vracel k Manifestu. 13. prosince 1967 otiskl celostránkový èlánek o Ivanu Pfaffovi, tajemném dr. I. P. Celé jméno zatèeného dr. I. P. bylo toti publikováno a v mnichovském Abendzeitung. Podle Jostena se Pfaff
tìil v Èeskoslovensku vánosti a byl poèítán mezi nejslibnìjí intelektuály mladí generace. Josten popisuje, z èeho je Pfaff
obvinìn a uvádí, e text Manifestu byl doprovázen èlánkem
podepsaným Petr Svoboda, který byl ve Features and News
rovnì publikován, a který dokreslil bitevní scénu v Èeskoslovensku. V tomto èlánku vlastnì komentoval a vysvìtloval,
èeho èeskosloventí spisovatelé chtìli manifestem docílit.
Podle Munich Abendzeitung poprvé bylo zjitìno pravé jméno dr. I. P. v dùvìrné zahranièní zprávì London Economic Intelligence Unit 23. listopadu 1967. Mnichovské noviny prý
vyslaly jednoho ze svých reportérù do Prahy a ten hlásil 11.
prosince, e jde o Ivana Pfaffa, který prý napsal Manifest na
téme psacím stroji, na kterém jednou ádal o povolení cesty
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do zahranièí. Bylo to zjitìno tak, e jedna z kopií manifestu
byla zachycena a vedla k identifikaci Ivana Pfaffa.
Josten byl pøesvedèen, e celý manifest byl pøipsán Pfaffovi, aby si reim v Èeskoslovensku zachránil tváø. Kdyby reim uznal, e signatáøù je 457, pøipustil by existenci fantastické revolty intelektuálù proti reimu. Josten píe, e i kdyby
nyní Pfaff po brainwashingu a po podrobeném utrpení vzal
u soudu ve sám na sebe, nic to nemìní na skuteènosti, e signatáøi jsou známi a nìkteøí z nich ji mezitím cestovali na Západ. Ti ji potvrdili jeho autenticitu a potvrdili, e manifest
podepsali, ale nikdo v zahranièí nemá právo, aby jejich jména
prozradil. Ani toto vak nebyla pravda. Jak víme z vyetøování
manifestu, které provedl britský Foreign Office a The Times,
skuteèní signatáøi neexistovali a Josef Josten nemohl tvrdit, e
zná jejich jména. Josten pouze nabízel, e se dostaví urèití svìdkové, ale i tento dùkaz nebyl hodnovìrný.
Dne 28. prosince 1967 Josten publikuje èlánek Novotný on
the way out  with Soviet blessing. Pro Jostena byl Novotný
nejnenávidìnìjí aparátèik v Evropì.
Novináø Carroll, který sehrál v pøípadu Manifestu klíèovou
úlohu, nebo ho uveøejnil, napsal 11. listopadu 1967, e je tøeba pøijmout fakt, e Manifest nemìl takovou písemnou podporu, jak pùvodnì tvrdil  it must be accepted that the manifesto does not appear to have had the signed support originally
claimed for it.
Carroll vak byl pøesvìdèen, e by bylo distortion of reality, kdyby byl Manifest popisován jako podvod. Je tøeba se na
nìj, píe Carroll, dívat jako na výraz stavu mysli, který byl
iroce rozíøen mezi èeskoslovenskou inteligencí, a který byl
publikovaný v situaci, kdy nebylo moné se nahlas vyslovit
z obav z odvety reimu Antonína Novotného.
Josten ale argumentoval, e Pfaff byl vìznìn nìkolik mìsícù, nevìdìl nic o probíhající liberalizaci, a proto vzal celou
zodpovìdnost za Manifest sám na sebe. Podle Jostena nesmí
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být Pfaffovo pøiznání, e Manifest napsal sám, bráno jako autentické do té doby, ne se Pfaff dostane do zahranièí nebo
bude jinak zbaven nátlaku. Josten proto protestuje proti oznaèení tohoto historika jako hoaxer extraordinary, za jakého
ho oznaèil vlivný list Guardian. Na to odpovìdìl Guardian,
e o pravosti Manifestu byly váné pochybnosti ji dlouho
a e to, co Pfaff øekl 21. bøezna 1967 ÈTK, je dostateènì pøesvìdèivé.
Josten uveøejnil repliku, e pro svìtový tisk nejsou zprávy
ÈTK pøesvìdèivé a ani pro nikoho, kdo zná pravou situaci
v Èeskoslovensku. Podle Jostena nynìjí liberalizace v Èeskoslovensku není synonymum pro svobodu. V tom mìl sice
Josten pravdu, pøesto vak jeho argumenty kolem Manifestu,
které uveøejòoval ve Features and News, zavánìjí tvrdohlavostí a neochotou smíøit se se skuteèností. Èím více vak Josten argumentoval, tím více vlastnì kompromitoval sám sebe.
Jestlie renomovaný novináø Nicholas Carroll dokázal otevøenì pøiznat, e bona fide uveøejnil podvrh, a nikdo mu to nevyèítal, potom Josten mìl udìlat toté.

Czechoslovak Freedom Exhibition
a Anno Humanitatis
Josten byl hluboce zasaen invazí státù Varavské smlouvy
do Èeskoslovenska v srpnu 1968. Ji jsem uvedla, e dokázal
hned 21. srpna napsat a dodat do redakce pøedního britského
listu Evening Standard èlánek, pùsobivì reagující na tuto událost v kontextu dalích tragických událostí èeskoslovenské historie. Na stránkách Features and News psal Josten v kadém
èísle èlánky v tomto duchu a sbíral ohlasy a informace ze vech
zdrojù. Nyní vak poprvé mìl Josten dostatek informací, protoe události v Èeskoslovensku byly ve støedu pozornosti masmédií a v Londýnì se pohybovaly stovky Èechoslovákù, které
okupace zastihla pøi návtìvì tak dlouho nedostupné západní

– 92 –

Evropy, èi kteøí se rozhodli z Èeskoslovenska po 21. srpnu
odejet. Josten nashromádil mnoství dokumentace k prvním
dnùm a týdnùm po invazi. Podaøilo se mu dokonce sesbírat
mnoství vtipù a sarkastických prùpovídek, kterými si zdrcení
Èei pomáhali v onìch tragických dnech  mám na mysli legendární Lenine vzbuï se, Brenìv se zbláznil a desítky dalích, ale i fotografie plakátù a nápisù v praských ulicích.
Jostenovou silnou stránkou byla velká pracovitost, kreativita, vtip a schopnost dotáhnout akce po organizaèní stránce
dokonce. Josten se skupinou poslancù Britského parlamentu
a s dalími aktivisty dokázal v prùbìhu øíjna zorganizovat výstavu fotografií a dalích exponátù, pøedevím plakátù,
z Èeskoslovenska po sovìtské invazi. Výstava byla umístìna
v Tea Center, Lower Regent Street a její vernisá se konala ji
6. listopadu 1968. Výstava mìla skuteèný úspìch a stály se na
ní fronty. Po skonèení výstavy v Londýnì byla expozice instalována jako putovní v celé øadì britských mìst a univerzit.
Josten plánoval, e z jejího výtìku bude vytvoøen stipendijní
fond pro studenty z Èeskoslovenska, aby mohli studovat na
britských univerzitách po své emigraci. K pøíleitosti výstavy
byla souèasnì vydána kniha fotografií z Èeskoslovenska po
sovìtské invazi Anno Humanitatis.
Ze skupiny, která pøipravovala a zatiovala Czech Freedom Exhibition se poté zrodil Czechoslovaia Freedom Committee, který se pozdìji stal zárodkem Committee for Defence
of the Unjustly Prosecuted. V èinnosti v CDUP Josten zúroèil
vechny své pøedchozí zkuenosti a jeho èinnost získala významný humánní dosah.

Poznámky:
1) Údaje k Josefu Jostenovi vycházejí z mého výzkumu
v knihovnì University of Nebraska at Lincoln v USA,
v Public Record Office v Londýnì, v Archivu Ministerstva
zahranièních vìcí ÈR, Národního archivu, Archivu Minis– 93 –

2)

3)

4)

5)

6)

7)

terstva vnitra ÈR Libri Prohibiti v Praze a z pozùstalosti
Josefa Jostena, zpøístupnìné rodinou J. Jostena.
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PraûskÈ jaro z pohledu rakouskÈ
politiky a ve¯ejnÈ sfÈry
Luk·ö VALEä
Vysok· ökola Newton College, Brno, »esk· republika
⁄stav pro soudobÈ dÏjiny Akademie vÏd »R, Praha,
»esk· republika
The Prague Spring from the point of view of Austrian politics and public space
Abstract: This study deals with the problems of the Prague
Spring in the context of Czech-Austrian or Czechoslovak-Austrian relationships. Its aim is to show Austrian peoples views
of the political affairs in Czechoslovakia in 1968 as well as the
positive role of Austria, its politicians and citizens in help to
Czechoslovak citizens trying to leave their occupied home
country after violent ending of the renewal Prague Spring process. The study also focuses on expectations of the Austrian
side  especially in terms of real normalization of Czechoslovak-Austrian relationships in 1968, and concrete acts done by
the Austrian to help Czechoslovak people. It is important to
mention the brave act of the Austrian ambassador in Prague at
that time, Dr Rudolf Kirchschläger, who achieved free entry in
Austria for thousands of Czech and Slovak people already in
the first days of the August 1968 occupation.
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Prague Spring 1968
Ve dnech 4.5. èervence 2008 se ve známých italských lázních Montecatini-Terme v provincii Toskánsko uskuteènila
významná akce. Právì zde byla znovuzaloena Italská socialistická strana jako reakce na poráku italské levice v loòských
parlamentních volbách. Stalo se tak na Prvním národním kongresu Italské socialistické strany, který se konal právì v Montecatini. Vzhledem k politické situaci v Itálii byl tento kongres
zamìøen témìø výhradnì na problémy domácí politiky. Výjimkou byly jen dva pøíspìvky, týkající se zahranièí. Jeden,
vzhledem k blíící se olympiádì v Pekingu, pojednával o dodrování lidských práv v Tibetu a situaci tibetské meniny.
Druhý se týkal tématu naí konference  byl vìnován výroèí
Praského jara. Pøednesla jej Mgr. Silvie lejmarová z Ústavu
svìtových dìjin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její
pøíspìvek se setkal s obrovským ohlasem, v následné diskuzi
pak italtí socialisté vzpomínali jak na vlastní Praské jaro, tak
i osobnost významného italského poslance této strany v Evropském parlamentu, Jiøího Pelikána, v roce 1968 generálního
øeditele Èeskoslovenské televize a jedné z ústøedních postav
této velkolepé epochy. Z desítek a stovek akcí, kterými si evropská politika pøipomíná výroèí a s ním i význam Praského
jara, vzpomeòme alespoò jetì dvì.
Nìmecko uctilo 40. výroèí Praského jara slavnostním veèerem 25. kvìtna 2008. Nìmecká kancléøka Angela Merkelová pozvala pøi této pøíleitosti i premiéry obou nástupnických
státù bývalého Èeskoslovenska  Mirka Topolánka a Roberta
Fica. Kancléøka Merkelová pak ve svém projevu mimo jiné
øekla: Lidé v tehdejím Èeskoslovensku mohou být na zkuenosti z Praského jara patøiènì hrdí.(http://www.ceskenoviny.
cz/svet/index view.php?id=320052, stav k 10. 9. 2008).
Nejvýznamnìjí mezinárodní vzpomínková akce na nejvyí
politické úrovni se ale konala v jihomoravském Mikulovì, kde
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se v pøedveèer výroèí sovìtské okupace, 20. srpna, seli prezidenti Èeské republiky a Rakouska. Èeská strana pojala toto
setkání pøedevím jako vhodný zpùsob podìkování Rakousku
za jeho pomoc desetitisícùm lidí, kteøí po 21. srpnu 1968 uprchli
ze zemì. Prezident Klaus doslova øekl: Vichni oceòujeme,
e vrátka  nebo spí vrata  do Rakouska zùstala pootevøená.
Rakousko pøedstavovalo pro Èechoslováky jiskøièku nadìje.
(http://www.novinky.cz/clanek/147725-klaus-ocenil-rakouskoza-pomoc-uprchlikum-v-roce1968.html, stav k 21. 8. 2008).
I toto vyjádøení dokumentuje, e právì Rakousko hrálo v roce
1968 mimoøádnou roli mezi naimi sousedy. Následující studie se pokusí pøiblíit alespoò nìkteré aspekty tehdejích èeskoslovensko-rakouských vztahù, které vyvrcholily právì pomocí této alpské republiky témìø 200 000 èeskoslovenských
emigrantù po srpnové invazi.
Opírá se pøedevím o roèní výzkum, realizovaný týmem
spolupracovníkù Centra orální historie Ústavu pro soudobé
dìjiny Akademie vìd ÈR (COH ÚSD) a finanènì podpoøený
Ministerstvem zahranièních vìcí ÈR, nazvaný podle stejnojmenného grantu Èesko-rakouské souvislosti Praského jara.
V jeho rámci bylo natoèeno metodou orální historie 14 rozhovorù s obèany z obou zemí (8 Rakuanù, 6 Èechù), kteøí se
buï podíleli na rakouské pomoci (Klas Daublebsky, Renata
Van Roey-Hauser, Ludwig Kolin atp.), informovali o událostech Praského jara do západního svìta (Gerd Bacher, Helmut
Zilk, Barbara Coudenhove-Kalergi) nebo naopak vyuili rakouské nabídky a emigrovali do Rakouska (napø. Jarmila Míek, Zuzana Brejchová, Michal Lion a dalí)1).
Konstatovali jsme, e pozice Rakouska byla v roce 1968
exkluzivní, a to z mnoha dùvodù. Zatímco 4 sousední státy
patøily tehdy spolu s Èeskoslovenskem do východního bloku
a s Nìmeckem dosud nebyly vzhledem k událostem druhé svìtové války i jeho èlenství v NATO plnì obnoveny standardní
diplomatické vztahy2), Rakousko se tìilo ze svého statusu
neutrálního státu  neèlena jakékoliv vojenské organizace
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a tedy zemì, která aè také patøila do tábora kapitalismu, pøesto byla pøijatelnìjí ne jiné západní státy. Dùleité ale byly
pøedevím staleté historické kontakty mezi Èechy, Slováky
a Rakuany, kteøí a donedávna ili v jednom státì. Specifickou roli pak mìla èeská komunita ve Vídni, která jetì pøed
druhou svìtovou válkou èinila z Vídnì jedno z nejvìtích èeských mìst. Desítky a stovky èeskoslovensko-rakouských kontaktù nedokázala pøeruit ani elezná opona a bylo jen otázkou
èasu, kdy obì zemì, kdysi tak tìsnì provázané, k sobì opìt
budou hledat cestu. Generální øeditel (intendant) rakouského
ORF v roce 1968, Gerd Bacher, vnímal tuto èeskoslovensko,
resp. èesko-rakouskou vzájemnost takto: Tehdejí Èeskoslovensko bylo naím nejbliím sousedem. Do pøelomu minulého století se pøistìhovalo do Vídnì zhruba est set tisíc Èechù
a Slovákù. Ve Vídni byla èeská kultura, èeské koly, základní
koly, gymnázia, vechno, co potøebovali Èei ke svému ivotu. Nae dva národy se pøíli dobøe nesnáejí, protoe si jsou
tolik podobné. Mají hodnì humoru, ale taky hodnì cynismu.
Nic jim není dost dobré, ke vemu mají pøipomínky. Nìco namítat smí ale pouze Rakuan v Rakousku nebo Èech v Èechách.
Ale bìda, kritizují-li se navzájem, to jsou pak oba národy zlomyslné. Vdycky je to tak, e mnoho spoleèných vlastností nevede k lepím vztahùm, ale naopak jsou pøíèinou problémù,
protoe ty reakce jsou si podobné. Pro mne jsou Èei, a to
neøíkám pouze ze zdvoøilosti, tím nejzajímavìjím a intelektuálnì tím nejvýznamnìjím slovanským národem. Hráli v naich dìjinách stejnì velkou roli jako my v jejich. Praha leí
západnìji ne Vídeò a na to mnozí zapomínají. Praha je støedem Evropy. Díky té smutné elezné oponì vìøili lidé v Rakousku, v Nìmecku, ale i v ostatních státech, e tyto státy za
eleznou oponou leí ve východní Evropì. Èeskoslovensko ale
vùbec není východním státem, Èeskoslovensko leí ve støední
Evropì stejnì jako my. Nikdo jiný není tak støedoevropský jako
Rakousko nebo Èesko. Jsem o tom naprosto pøesvìdèen, mùeme se to doèíst v historii, je to fakt. Sousedíme s národem, se
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kterým jsme sdíleli dìjiny a kde hrály i nae jazyky velkou roli.
Budu jmenovat napø. Franze Kafku, Maxe Broda. Kadý druhý velký rakouský básník pochází z Moravy nebo z Èech.
I kadý druhý politik. (Rozhovor s Gerdem Bacherem. Vedl
Luká Vale, Salzburg 23. 7. 2008. Archiv COH ÚSD)
První pøíleitost k obnovì èeskoslovensko-rakouských kontaktù se naskytla ji na poèátku edesátých let, kdy v Èeskoslovensku zaèalo docházet k postupné politické liberalizaci.
Prostøedníkem mezi Èechy, Slováky a Rakuany se stala televize. V roce 1964 vznikl celosvìtovì unikátní koprodukèní
poøad televizí obou státù, který Èeskoslovenská televize vysílala jako Telemosty a rakouský ORF jako Stadtgespräch. lo
o první pøímý pøenos mezi Východem a Západem, kde nìkolik desítek obèanù obou státù diskutovalo nad rùznými, èasto
velmi oehavými tématy. Poøad sklízel obrovskou pozornost
a vydrel na obrazovkách a do pøedjaøí roku 1967 (JANÝR,
P. Rakousko a Praské jaro 1968. In http://www.blisty.cz/art/
40976.html, stav k 1. 8. 2008).
O významu, který mu obì televize pøisuzovaly, svìdèí i dvojice moderátorù. Za èeskoslovenskou stranu sám generální øeditel Èeskoslovenské televize Jiøí Pelikán, za rakouskou Helmut Zilk, programový øeditel ORF a pozdìjí starosta mìsta
Vídnì. V ÈSSR to bylo vùbec první necenzurované televizní
live vysílání, skuteèné okno do svobodného svìta, ve kterém
jsou kladeny neslýchanì otevøené otázky a zároveò jeden
z dùleitých faktorù utváøejících obnovující se èeskoslovenské
demokratické povìdomí. I pro Rakuany byly Telemosty vzácná pøíleitost ponadzvednout eleznou oponu, konfrontovat
pøedkládané stereotypy s reálnými lidmi, prohovoøit øadu otevøených otázek a znovuobjevovat spoleèné kulturní koøeny.
(JANÝR, P. C. d.)
Jeho hlavní autor Helmut Zilk vzpomíná na jeho zrod takto:
Já jsem vymyslel v ORF poøad, ve kterém se volnì diskutovalo. Ti lidé nebyli vybíráni, kdo chtìl, ten pøiel. Diskutovalo se
tam bouølivì o vem moném. Jednou lo i o návrat Habsbur– 100 –

kù. Jestli smí Otto zpìt do Rakouska nebo ne. Bylo to tenkrát
velice bizardní téma. Pøiel jsem pak s nápadem, udìlat poøad
o této dobì, poøad pøesahující hranice, z Vídnì do Prahy. Nael jsem partnera, který uvaoval stejnì jako já. Byl to Jiøí
Pelikán. Shodli jsme se na tom, e to celé má smysl pouze tehdy, kdy to bude ivì vysíláno a simultánnì pøekládáno. To
byla tenkrát v roce 1964 svìtová senzace. Byl to první a jediný
politický poøad, který se ivì vysílal a do zvratu. Diskutovalo
se tam tvrdì a na kost. Byla to neuvìøitelná vìc. (Rozhovor
s Helmutem Zilkem. Vedl Luká Vale, Vídeò 28. 4. 2008,
Archiv COH ÚSD) Jeho tehdejí nadøízený, Gerd Bacher,
k tomu dodává: Stadtgespräche byly první mezinárodní ivì
vysílanou akci. Vím, e èetí kolegové se poøádnì báli, jestli
známe meze, aby náhodou hned po odvysílaní nebyli zatèeni.
Na to jsme samozøejmì dávali pozor. Byly to skuteènì mezinárodní události, o kterých adekvátnì informoval vechen svìtový tisk a na nì bylo poukazováno jako na senzaci. (Rozhovor s Gerdem Bacherem. Vedl Luká Vale, Salzburg 23. 7.
2008. Archiv COH ÚSD)
Rok 1968, rok politických, spoleèenských a ekonomických
zmìn a reforem, které vely do irího povìdomí jako Praské
jaro, vyvolal na obou stranách hranic oprávnìnou nadìji, e
právì on se stane pøelomem i pro èeskoslovensko-rakouskou
spolupráci, e vztahy obou zemí se vrátí k normálu. Pøestoe k naplnìní této nadìje nedolo, stal se rok 1968 skuteènì
pøelomovým mezníkem, který zásadním zpùsobem ovlivnil
i èeskoslovensko-rakouské, respektive èesko-rakouské vztahy
a stal se jedním z nejvýznamnìjích a nejpozitivnìjích okamikù spoleèných dìjin.
Pátého ledna 1968 byl novým prvním tajemníkem Komunistické strany Èeskoslovenska zvolen Alexander Dubèek, který nahradil dosavadního mue èíslo jedna Antonína Novotného. V Èeskoslovensku tak byla oficiálnì zahájena éra politické,
ekonomické a pøedevím spoleèenské liberalizace. Vichni
rakoutí narátoøi, kteøí byli v lednu 1968 v Praze, tuto zmìnu
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výraznì zaregistrovali. Vedoucí konzulárního oddìlení rakouského velvyslanectví, dr. Klas Daublebsky: V lednu 1968 nastal èas Dubèeka. Náhle zaèalo docházet k ohromujícímu vývoji. Pro mne nezapomenutelná doba. Najednou lidé v tomto
státì, pøes nìj leela ta edá deka, zaèali vycházet ze sebe
a zaèali volnì diskutovat. Najednou bylo moné pozvat vechny ty lidi z Èeskoslovenského rozhlasu, z Èeskoslovenského
svazu umìlcù a prostì vechny moné lidi ze vech moných
oborù k nám na velvyslanectví. Mluvili a diskutovali pak velice mnoho a otevøenì Byla to najednou úplnì jiná spoleènost. Byl to rozkvìt nadìje a politické vitality. Vedlo to k tomu,
e se èlovìk tak nìjak dokázal s tìmi Èechy a Slováky ztotonit. (Rozhovor s Klasem Daublebskym. Vedl Luká Vale,
Vídeò, 27. 1. 2008. Archiv COH ÚSD)
Novináøka a sama praská rodaèka, Barbara CoudenhoveKalergi, která pùsobila v Èeskoslovensku: Èeskoslovensko
pro nás bylo úplnì uzavøené, nebylo moné pøicestovat, ale
v edesátých letech se trochu otevøelo, vztahy mezi Èeskoslovenskem a Rakouskem byly stále lepí, smìli jsme pøíleitostnì
pøijet a vzpomínám si na krásný pobyt v Praze tìsnì pøed Praským jarem, kdy se dalo pøímo cítit, jak se atmosféra najednou
zmìnila, jak lidé byli jiní  pøáteltìjí a veselejí, mìli jsme
monost seznamovat se s nimi, vzpomínám si na rozhovor
s Otou ikem, který byl tehdy zodpovìdný za hospodáøství.
Vimli jsme si, jak bylo jiné dostat se k ministrovi, pøedtím to
byla ílenì hlídaná a nároèná záleitost a najednou se mohlo
s nìkterými veøejnými funkcionáøi mluvit normálnì. Take bylo
viditelné, e se nìco mìní. Znovu a znovu, co bylo také nové,
pøicházeli Èei do Vídnì, oil úplnì zamrzlý kontakt, èeskorakouské vztahy nebyly nikdy moc dobré, ale tehdy byly opravdu
mnohem, mnohem lepí, ne byly pøedtím a i poté. (Rozhovor s Barbarou Coudenhove-Kalergi. Vedl Luká Vale, Vídeò
28. 1. 2008. Archiv COH ÚSD)
Praské jaro zasáhlo jako politická kometa i pozorovatele
ve vlastním Rakousku, nejen politiky, kteøí se zájmem sledo– 102 –

vali tento pokus spojit mylenky socialismu (sociální spravedlnosti) a demokracii, ale i pøedstavitele rakouských médií.
Tehdejí programový øeditel ORF Helmut Zilk k tomu øíká:
V zásadì bylo Praské jaro nìco fascinujícího pro kadého
politicky smýlejícího èlovìka. Bylo vidìt, e lid dokáe o svých
problémech diskutovat, i kdy má tìkosti. Ta otevøenost, se
kterou se v novinách nebo na ulicích diskutovalo! Vidìli jsme
tenkrát nai úlohu v upevòování èesko-rakouských vztahù. Od
té doby jsem øíkával v rádiu a v televizi, e musíme dìlat vechno
pro to, aby ti lidé na té druhé stranì elezné opony mìli ten
pocit, e jsou pøi tom a e k nám patøí Dìlal jsem poøady,
které byly natáèeny v ulicích Prahy, Brna a Bratislavy, o tom,
co se tam dìje. Vichni lidé byli velice otevøení a velice se
o ve zajímali. (Rozhovor s Helmutem Zilkem. Vedl Luká
Vale, Vídeò 28. 4. 2008, Archiv COH ÚSD)
Impulzem k nové kapitole èesko-rakouské, respektive èeskoslovensko-rakouské spolupráce, bylo také pøelomové setkání
ministrù zahranièí Èeskoslovenska a Rakouska Jiøího Hájka
a Kurta Waldheima v Bratislavì 21. èervna 1968. Tehdejí vedoucí konzulárního oddìlení rakouské ambasády v Praze dr.
Klas Daublebsky na toto znovunavazování èeskoslovenskorakouských kontaktù vzpomíná takto: Ze strany Rakouska
zùstávala tenkrát více jak pùl roku nadìje, e tyto vztahy pøesahující hranice, které vlastnì pøes tøi století ádnými hranicemi nebyly, zùstanou. Jsme rozdílné národy, ale v mnoha smìrech pøece jen stejní. Zde byla ta nadìje nejen v ekonomice,
ale i v politické oblasti, e dokáeme normalizovat svoje vztahy. Pokud si dobøe vzpomínám, byl prvním západním ministrem zahranièí, který se setkal s èeskoslovenským ministrem
zahranièí, rakouský ministr zahranièí Waldheim. Èlovìk si od
toho tenkrát hodnì sliboval. Sondovaly se monosti hospodáøské spolupráce. Vzpomínám si, e potravinový øetìzec Meinel
s tradicí jetì z dob monarchie, byl v Èeskoslovensku i nadále
známým pojmem. Sondoval situaci v Brnì a pokouel se tam
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otevøít poboèku. Samozøejmì, e k tomu nedolo. Ale fungovalo to i obrácenì. Mnoho Èechù a Slovákù mìlo nejednou pøíleitost i pøes tuto eleznou oponu, která se ale bìhem Praského jara stala dobøe propustnou, pøejít do Rakouska.
Èásteènì byli pøekvapeni, jak dobøe se tìm Rakuanùm daøí.
Èlovìk by nemìl zapomenout, e v meziváleèném období bylo
Èeskoslovensko zhruba desetkrát bohatí ne Rakousko. Potom, ale díky komunistickému reimu a jeho hospodáøskému
vedení v Èeskoslovensku ke konci padesátých let to lo s hospodáøskými výkony vyloenì z kopce. V Rakousku naopak. Po
roce 1960 Rakousko Èeskoslovensko pøedbìhlo. A kdy k nám
pak roku 1968 pøili první lidé, nestaèili se divit. V podstatì se
mi zdá, e to tehdy byl pokus o první krok ke znovunalezení.
Tento pokus byl ale násilnì potlaèen obsazením Èeskoslovenska. (Rozhovor s Klasem Daublebskym. Vedl Luká Vale,
Vídeò, 27. 1. 2008. Archiv COH ÚSD)
Obnova normálních vztahù se netýkala jen velké mezistátní
politiky, ale pozitivnì ovlivnila pøedevím vztahy podél èeskoslovensko-rakouské hranice, které byly násilnì pøerueny
v roce 1948. Právì èeskoslovensko-rakouské pohranièí bylo
zónou nejintenzivnìjích kontaktù mezi Èechy, Slováky a Rakuany. Navíc øada osobností rakouské politiky se narodila
právì na èeské nebo moravské stranì hranic. Pravdìpodobnì
nejvýznamnìjí byl dr. Karl Renner, rodák z obce Dolní Dunajovice nedaleko Mikulova, první kancléø Rakouské republiky
a její prezident v letech 19451950.
Bývalý starosta pøíhranièní rakouské obce Drasenhofen pan
Hubert Bayer, v roce 1968 pracovník rakouské celní správy,
na Praské jaro vzpomíná takto: Vzpomínám si, e za normálních okolností èlovìk potøeboval pro vstup do tehdejího
Èeskoslovenska vízum. To dostal na velvyslanectví ve Vídni.
Vìtinou to trvalo dva a tøi týdny, ale nìkdy i ètyøi týdny. Èlovìk si o nìj zaádal a pak musel jet znovu do Vídnì si to vízum
vyzvednout. Naopak Praské jaro pøineslo to, e lidé odsud
jezdili bez víza tøeba a do hospody v Mikulovì. To bylo nìco,
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kdy èlovìk bez pasu mohl ve výèepu v Mikulovì popít víno. To
bylo ale jednou ranou pryè. S vízem nebo bez víza, bylo to zase
stranì pøísné. (Rozhovor s Hubertem Bayerem. Vedl Luká
Vale, Drasenhofen 2. 7. 2008. Archiv COH ÚSD)
Nadìjný sen o svobodì a demokracii, kterým èeskoslovenská spoleènost ila od ledna 1968 a vlastnì ji od druhé poloviny edesátých let, byl náhle ukonèen invazí pìti státù Varavské smlouvy v èele se Sovìtským svazem v noci z 20. na
21. srpna 1968. Velká èást Rakuanù pøitom byla pøekvapena
sovìtským zásahem stejnì jako lidé v Èeskoslovensku. Ze
zaèátku jsme tomu nevìøili. Byli jsme toho názoru, e nedojde
na ostøí noe. Z kraje jsme postøehli urèité napìtí ve státech
východního bloku. Nevìøili jsme ale, e Sovìtský svaz Èeskoslovensko obsadí. Vdy pøece v Èechách ani na Slovensku
nikdy sovìttí vojáci umístìni nebyli na rozdíl od ostatních státù
východního bloku A pak pøila ta povìstná noc invaze. Byl
jsem vzbuzen slovy: U to zaèalo. Vydìsili jsme se a øíkali:
To není a nemùe být moný, to není pravda. (Rozhovor
s Helmutem Zilkem. Vedl Luká Vale, Vídeò 28. 4. 2008.
Archiv COH ÚSD)
Invaze byla okem i pro pracovníky rakouské ambasády
v Praze: Ji pøed srpnem, v èervnu a v èervenci, se konaly
manévry Varavského paktu, které se stále protahovaly. Èlovìk si lámal hlavu, zda Sovìtsky svaz zaútoèí nebo ne. Pak ale
dolo ke konferenci v Èierné nad Tisou a k deklaraci v Bratislavì. Mìl jsem pocit, e nyní je ta vìc vyøeená a e se nic
nestane. Také mùj éf, velvyslanec Kirchschläger, poté odjel
na dovolenou do Dalmácie v Chorvatsku, kde byl i 21. srpna
1968. Nechal odjet na dovolenou i vedoucího konzulárního
oddìlení a to jsem byl tenkrát já. Nikdo v srpnu nepoèítal se
sovìtským útokem. (Rozhovor s Klasem Daublebskym. Vedl
Luká Vale, Vídeò 27. 1. 2008. Archiv COH ÚSD)
Toto datum pøedstavuje dodnes jeden z nejtragiètìjích milníkù èeských dìjin vùbec. A právì v tomto okamiku dokázala rakouská spoleènost nesèetnými zpùsoby svou bezvýhradnou
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solidaritu a velké sympatie ke svému severnímu sousedovi.
Rakouská pomoc v roce 1968, která mimo jiné spoèívala
v pøijetí desetitisícù uprchlíkù z Èeskoslovenska, zùstane jedním z nejsvìtlejích momentù èesko-rakouských dìjin. Rakousko se pro Èechoslováky stalo branou do svobodného svìta.
Tuto pomoc nastartovala rakouská ambasáda v Praze a její tehdejí éf, rakouský velvyslanec a pozdìjí spolkový prezident
Dr. Rudolf Kirchschläger. Jeho sekretáøka Renate Van RoeyHauser vzpomíná na osudnou srpnovou noc i následující události takto: Pamatuji si, e jsem ten veèer pøila relativnì pozdì
domù, u byla pùlnoc Jetì jsem ani neusnula. Kdy jsem
jela domù, byl na ulicích klid a bylo takové, to cítím jetì dnes,
napìtí, ale nemohu øíci proè. Byl nìjak nepøirozený klid Sotva jsem usnula, my jsme bydleli na velvyslanectví, nìkdo najednou silnì zaklepal na moje dveøe. Probudila jsem se, la
jsem ven a zeptala se, co se dìje. A vedoucí kanceláøe mi øekl:
Prosím, zajeï se svým autem do dvora, maírujou sem Rusové. A my jsme pochopili: Paneboe, teï se nìco stane! Okamitì jsem se oblékla, postavila auto dovnitø a zaèala jsem
budit ostatní sekretáøky, zaèala jsem vaøit kafe, vechny se
u mì setkaly a radily jsme se, co budeme dìlat. Najednou jsme
slyely takový podivný hluk. A na to nikdy v ivotì nezapomenu. Podívám se z okna a vidím letadla, dopravní letouny, které
letí nad domem a pøilétávají dalí a dalí a dalí. Nemohla
jsem to pochopit. Jedno letadlo za druhým a létala tam kolem.
Mìla jsem tísnivý pocit. To nezapomenu Rychle jsme li nakupovat, abychom mìli nìjaké zásoby a potom jsme museli
pracovat. Byli jsme rozdìleni v oddìlení víz, lidé pøili, ale u
nesmìli na vyslanectví dovnitø, mìli jsme toti zavøené dveøe
a vydávali jsme víza z okna. A razítkovali jsme víza bìhem dne
i noci. Byli jsme rozdìleni do turnusù, jedni spali, eny zamìstnancù vaøily a vichni ostatní pracovali. Dávali jsme víza
a u jsme se prostì jednodue neptali nebo jsme se nedívali,
jestli tam teï smí nebo tam nesmí. Lidé stáli venku podél zdi
v øadách po ètyøech, pìti, dnem i nocí. A kdy pak kolem pro– 106 –

jely tanky, to se mnou také hodnì otøáslo. V té chvíli se lidé
úplnì natlaèili na stìnu ne proto, aby je nepøejely, to by nelo,
ale ze strachu a to bylo také sklièující, to musím uznat. (Rozhovor s Renatou Van Roey-Hauser. Vedl Luká Vale, Vídeò,
29. 1. 2008. Archiv COH ÚSD)
Rakouské velvyslanectví tedy zaèalo okamitì po invazi na
pøíkaz svého velvyslance masovì vydávat víza vem adatelùm s èeskoslovenským pasem. Dennì tak bylo vydáváno i pìt
tisíc víz. Rakouské velvyslanectví bylo v tomto smìru klíèové
jak svou ochotou víza vydávat, tak i tím, e SRN mìla v Praze
jen obchodní misi, by i s konzulárním oddìlením. Ze strany
Dr. Kirchschlägera lo o akt velké osobní stateènosti, který ale
u nadøízených orgánù ve Vídni vyvolal rozporné reakce. Jeho
spolupracovník dr. Klas Daublebsky k tomu øíká: Nìkdy 22.,
23. nebo 24 srpna 1968, pøesné datum si u nepamatuji, pøiel
pokyn z Vídnì z ministerstva vnitra3). Nesmìla se udìlovat ji
ádná víza èeskoslovenským obèanùm. Tento pøíkaz pøiel do
Prahy zaifrován pøímo z ministerstva zahranièí. Pan Kirchschläger proti nìmu okamitì protestoval telegraficky i telefonicky. A podaøilo se mu docílit toho, e tento pøíkaz byl staen
zpìt. Øíkal, e jeho splnìní se pøíèí jeho svìdomí. Ve své zprávì pak odùvodnil svou reakci tím, e úkolem Rakouska jako
neutrálního státu je splnìní humanitární mise. Pan Kirchschläger ukázal velikou obèanskou stateènost tím, e odmítl splnit
tento rozkaz. Mìl se svým protestem úspìch a to ví spousta
Èechù a Slovákù, kteøí to tenkrát zaili. Udìlal si tím velice
dobré jméno. Kdy ministerstvo zahranièí jako centrální úøad
neprotestovalo, udìlal to pan Kirchschläger. Lidé na ministerstvu zahranièí si pak uvìdomili, e to není ta správná cesta pro
Rakousko. (Rozhovor s Klasem Daublebskym. Vedl Luká
Vale, Vídeò 27. 1. 2008. Archiv COH ÚSD)
Lví podíl na tomto zákazu mìl tehdejí rakouský ministr
zahranièních vìcí a pozdìjí prezident Kurt Waldheim. Ten
v oficiální depei velvyslanci Kirchschlägerovi nejen zakázal
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udìlovat dalí víza, ale zároveò doporuèil, aby èeskoslovenské adatele o vízum dobøe mínìnou pøímluvou pøimìl opustit budovu. (http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=614323, stav k 20. 8. 2008). Waldheimùv
opatrnický postoj do urèité míry odpovídal mínìní velké èásti
rakouské politiky, vèetnì tehdejího lidoveckého kancléøe Josefa Klause. Ta si za ádnou cenu nechtìla znepøátelit Sovìtský svaz a pøípadnì ohrozit neutrální status Rakouska.
Skrytým, ale neménì pøítomným motivem, pak byla obava
rakouské veøejnosti i politikù, e sovìtské tanky se nezastaví
na èeskoslovenských hranicích. Tato obava byla jetì zvýraznìna faktem, e z velké èásti Rakouska se sovìtská armáda
stáhla teprve nedávno na základì podpisu Státní smlouvy
z roku 1955 a vzpomínky na její pøítomnost byly mezi rakouským obyvatelstvem stále ivé. Èlovìk musí mít na pamìti, e
Rakousko mìlo obavy ohlednì plánù a úmyslù Sovìtského svazu. Vím, e bratr mého vagra byl poslancem v Národní radì.
Tento politik pøiel domù a øekl své enì: Zabal kufry, pøijdou
Rusové. V pozadí jeho starostí stálo to, e nae spolková armáda a nae rozvìdka zjistila, e sovìtské tankové divize pochoduji na Slovensku smìrem na západ k Bratislavì.
A to znamená smìrem k Vídni. Nevìdìlo se, kde zùstanou stát.
Hodnì lidí si dìlalo starosti. (Rozhovor s Klasem Daublebskym. Vedl Luká Vale, Vídeò, 27. 1. 2008. Archiv COH ÚSD)
O to významnìjí a stateènìjí byl Kirchschlägerùv èin, díky
nìmu zùstala èeskoslovensko-rakouská hranice pro Èechoslováky øeèeno slovy Václava Klause jako vrata otevøena
dokoøán. Sám Rudolf Kirchschläger komentoval svoje tehdejí poèínání slovy: Pøiznávám, e jsem to vùbec nemohl
pøenést pøes srdce, ani bych se nedostal do tìkých výèitek
svìdomí. (http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/ clanek.
phtml?id=614323, stav k 20. 8. 2008). Tento akt vzpoury
zùstal poté natrvalo souèástí rakouských politických tradic
a rakouská politika si jej pøipomíná dodnes. Za vechny uveïme alespoò vyjádøení dnení rakouské ministrynì zahranièí
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Ursuly Plassnik: Mimoøádnì pozitivní roli tehdejího éfa
rakouského velvyslanectví v Praze, pozdìjího spolkového prezidenta Rudolfa Kirchschlägra si jeho nástupci v rakouských
diplomatických slubách pøipomínají dodnes se zvlátním respektem. (www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aktuelles/reden-und-interviews/2007/eroeffnungsrede-von-aussenministerin-ursula-plassnik-beim-symposium-zum-prager-fruehling-inznaim.html, stav k 15. 8. 2008) Kirchschläger v naráce na
obavy z ohroení rakouské neutrality dokonce øekl: V otázce
humanity neexistuje ádná neutralita.4) Dodnes je proto
v Rakousku udìlována cena s jeho jménem, vìnovaná èinùm
obèanské stateènosti.
Odhady celkového poètu Èechoslovákù, kteøí vyuili monosti emigrovat do Rakouska, se rùzní. Podle nejnovìjí studie odborníkù z rakouského Ústavu Ludwiga Boltzmanna pro
výzkum následkù války od srpna 1968 do konce roku 1969 to
bylo 210 000 osob. Nicménì jen zlomek z nich v Rakousku
skuteènì zùstal. Øada èeskoslovenských obèanù pokraèovala
dále na Západ (USA, Francie, Nìmecko apod.). Vìtina se ale
po stabilizaci situace v Èeskoslovensku vrátila zpìt do vlasti 
mimo jiné i díky tomu, e a do 9. øíjna 1969 zùstaly èeskoslovenské hranice otevøené.
Noc z 20. na 21. srpna 1968 se ale stala osudovou i pro
rakouskou televizní a rozhlasovou stanici ORF. Ta se programovì pøipravovala na to, e to bude právì ona, která bude hlavním zdrojem informací pro svobodný svìt o dìní za eleznou
oponou. Události 21. srpna a následující mìly být pro ORF
jakýmsi køtem ohnìm, zda tuto roli zvládne. Západní média,
veøejnost i politika tak získaly objektivní a bohatý zdroj informací, který svìt nepøestával zásobovat fakty o brutálním èinu
Sovìtského svazu a jeho spojencù. Díky spolupráci ORF
a èeských pracovníkù televize a rozhlasu se na Západ dostávaly detailní filmové zábìry a dokumenty, které se pak íøily po
celém svìtì. Nikdo si tak nemohl dìlat iluze o tom, k èemu
v Èeskoslovensku skuteènì dochází. ORF ale nezapomnìla ani
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na èeskou a slovenskou veøejnost a od 22. srpna 1968 zahájila
pravidelné rozhlasové vysílání zpravodajství v èetinì, aby
i èeskoslovenská veøejnost mìla monost získávat pravidelné
informace o dìní ve své vlasti.
Vrame se ale k pomoci a solidaritì, kterou rakouská spoleènost, stát, rùzné spolky i jednotlivci poskytovali zejména
èeskoslovenským uprchlíkù, kteøí v prvních dnech po invazi
masivnì opoutìli okupovanou vlast. Rakuané zajiovali
Èechoslovákùm provizorní bydlení, stravu, pozdìji pomáhali
i se shánìním zamìstnání. Rakouská byrokracie, velice podobná
té èeské, jakoby na èas pøestala existovat. Rakouské úøady byly
velice vstøícné pøi udìlování azylu a vyøizování vech potøebných formalit. Èetí pøíchozí si toho byli dobøe vìdomi: Kdy
jsme sem pøijeli, tak tady se zvedla taková vlna pomoci Èechùm, kterou èlovìk skuteènì málokdy zaije. Jednak se konaly sbírky, jednak rakouská vláda zaøídila vývaøovny pro nás,
take jsme vìdìli, e v poledne je v estnáctém okrese nìjaký
sál, kde se vaøí, kde mùeme jako Èei bezplatnì jíst. Kadý,
kdo poádal o azyl, jej dostal. I ostatní zemì mìly o nás Èechy
zájem, ale èlovìk musel èekat na rozhodnutí, jestli mùe pøijet.
Kdeto Rakuané to umonili Èechùm okamitì. Poté následovali výcaøi, kteøí otevøeli hranice a øekli, e kadý Èech,
který prostì chce, mùe pøijít do výcarska, dostane azyl
a mùe zùstat. (Rozhovor s Michalem Lionem. Vedli Luká
Vale a Petra Chrenková, Vídeò 8. 5. 2008. Archiv COH ÚSD)
Z desítek a stovek akcí, kterými se rakouská spoleènost snaila èeskoslovenským emigrantùm pomoci a jimi vyjadøovala své sympatie, si mùeme pøipomenout alespoò nìkteré, které zmiòoval rakouský rozhlas ve svém èeském vysílání
23. srpna 1968: Èeskosloventí státní pøísluníci, kteøí nemohou nyní pro zmìnìné pomìry cestovat zpìt do své vlasti,
mohou se v pøípadì nutnosti obrátit na redakci Vídeòské svobodné listy, Vídeò 5, Margaretenplatz 7, telefon 578308, kde
mohou získat informace Ve spolupráci s organizací Pomoc
uprchlíkùm vydává Wiener öffentliche Küche ve vech svých
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filiálkách Èechoslovákùm, kteøí zùstali v Rakousku, bezplatné
obìdy. Mají se pøihlásit u organizace Pomoc uprchlíkùm, Auerspergstrasse 4, Vídeò 1, kde obdrí poukázky na jeden obìd
dennì. O dìti je postaráno zvlátì. Personál kuchynì dostal
pøíkaz pøipravit pro dìti lehká jídla. (http://www.radio.cz/cz/
clanek/107359. 15. 8., 2008) Nebo 25. srpna 1968 zaznìlo:
Na pøestupní pohranièní stanici mezi Rakouskem a Èeskoslovenskem pøijeli dnes zástupci výcarského a rakouského
Èerveného køíe a setkali se se zástupci èeskoslovenského Èerveného køíe, kterým nabídli spolupráci a pomoc Ve vídeòské katedrále sv. tìpána byla dnes veèer v osmnáct hodin slouena svatá me za Èeskoslovensko. Svaz rakouských
vysokokolákù uspoøádal odpoledne pøed chrámem sv. tìpána podpisovou akci. (http://www. rozhlas.cz/1968/zaznamy/
_zprava/484465. 15. 8. 2008) Ménì optimistické byly zprávy
o situaci doma opìt z 25. srpna 1968. Podle posledních zpráv
svobodných rozhlasových stanic v Èeskoslovensku pøijídìjí
na území Èeskoslovenské republiky stále dalí jednotky ozbrojených sil pìti zemí Varavského paktu, které Èeskoslovensko
obsadily. Jak oznámil svobodný praský rozhlas, stává se zásobovací situace v hlavním mìstì Èeskoslovenska stále tìí.
Máslo není vùbec ji k dostání. Na mléko a chléb stojí obyvatelé dlouhé hodiny ve frontách. Také zásoby ostatních potravin
se zmenují pro jejich naruený, ztíený a nepravidelný pøísun. Èeskoslovenská tisková kanceláø oznámila, e podle sdìlení praského rozhlasu obnovila svoji èinnost pod jménem
Svobodná ÈTK. V první vydané zprávì sdìlila Svobodná ÈTK,
e zùstává vìrna èeskoslovenské vládì vedené Oldøichem Èerníkem. (http://www.rozhlas.cz/1968/zaznamy/_zprava/484465.
15. 8. 2008)
Ani definitivní poráka Praského jara a nástup normalizace symbolizovaný vystøídáním Alexandra Dubèeka Gustavem
Husákem na postu prvního tajemníka Komunistické strany
Èeskoslovenska v dubnu 1969 neznamenal konec èeskoslovensko-rakouských kontaktù a zájmu Rakuanù o dìní
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v Èeskoslovensku. Rakouská média nepolevovala ve své snaze mapovat situaci za eleznou oponou, vèetnì zaèínající èinnosti èeského disentu, a byla v tomto smìru na Západì velmi
uznávána. Rakoutí politici napøíè politickým spektrem vyuívali vech pøíleitostí, aby pøi jednání se svými komunistickými protìjky poukázali na nutnost dodrování lidských práv
a intenzivnì se zajímali o osudy èeských disidentù. Kdy
v Èeskoslovensku vznikla Charta 77 a její signatáøi byli vystaveni ostré perzekuci ze strany normalizaèního reimu, nabídl
tehdejí spolkový kancléø Bruno Kreisky vem pronásledovaným chartistùm azyl v Rakousku. Na realizaci této nabídky se
aktivnì podílel i tehdejí pøedseda sociálnì demokratické frakce
v rakouské Národní radì, dnes spolkový prezident Heinz Fischer a jeho tiskový mluvèí Bruno Signet. Chartisti byli pak
za Husákova reimu velice pronásledováni a ikanováni.
A i ti, kteøí zùstali doma, jako Václav Havel, nebo zùstat doma
museli, nebo nemìli pøíleitost odejít do ciziny, byli stejnì jako
Václav Havel rùznì pozatýkáni a pozavíráni. Jako svìdek této
doby mohu potvrdit, e ze strany rakouské politiky, a u sociální demokracie a kancléøù Bruna Kreiského, Freda Sinowatze èi Franze Vranitzkého nebo ze strany ÖVP, pøedevím
Erharda Buseka, pøi kadém rozhovoru èi kontaktu s èeskoslovenskými politiky bylo poukazováno na otázku lidských prav
a na dùleitost znovuspojení rodin, napøíklad právì tìchto chartistù. A taky na osud Václava Havla Bruno Kreisky pozval
ty, kteøí podepsali Chartu, do Rakouska. Mým úkolem bylo se
o tyto chartisty postarat. Shánìli jsme pro nì ve Vídni byty
a zamìstnáni. Bylo to tenkrát pøes sto chartistù s rodinnými
pøísluníky, dohromady zhruba ètyøi sta a pìt set osob. Vzpomínám si zvlá na to, jak do Rakouska pøiel mùj pøítel Pavel
Kohout a Elena Kohoutová, protoe byli z Èeskoslovenska vyhotìni. Èekal jsem na nì zhruba dvì hodiny na rakouské stranì hranièního pøechodu Hatì. Vidìli jsme, jak na hranicích
ten jejich renault, se kterým Elena a Pavel pøijeli, témìø rozebrali a zase sloili dohromady. Tak dùkladnì je tenkrát prohle– 112 –

dávali. Byl to detivý den a Pavel Kohout ve svém románu Kde
je zakopán pes v posledním odstavci tuto scénu popsal pøiblinì takto: A na druhé stranì stál mladý mu. My jsme v deti
pøeli na druhou stranu, kde nás tento mladý mu uvítal slovy: Jmenuji se Bruno Aigner a je mi potìením vás jménem
kancléøe Bruna Kreiského srdeènì pøivítat v Rakousku. A tak
jsem se dostal do kontaktu s lidmi, kteøí podepsali Chartu 77.
Jeden z prominentù, kteøí Chartu podepsali, byl také Zdenìk
Mlynáø, který byl tajemník Ústøedního výboru KSÈ za Dubèeka a byl pak odvleèen do Moskvy. Pracoval potom v Národním
muzeu, kde umýval okna nebo nìco podobného. Z dalích napøíklad Ludvik Kavan, který teï øídí malé divadlo ve Vídni èi
Nika Brettschneider. (Rozhovor s Bruno Aignerem. Vedl
Luká Vale, Vídeò, 29. 1. 2008. Archiv COH ÚSD)
Solidarita Rakouska s chartisty se ale opìt netýkala jen politiky. Za vechny pøedstavitele rakouské kultury, kteøí pomáhali, zmiòme alespoò øeditele vídeòského Burgtheateru Achima Benninga, který pøijal do angamá dramatika Pavla Kohouta
i herce Pavla Landovského, aèkoliv ten v dobì svého pøíchodu
neumìl ani slovo nìmecky: Pavel Landovský pøi svém prvním hereckém vystoupeni v Burgtheateru mìl logicky nìmou
roli, vdy neumìl nìmecky. Tenkrát se spustilo veliké pozdviení ve vech zpravodajských prostøedcích. Herec, který neumí nìmecky, stojí na pódiu nìmecky mluvícího divadla. Ale on
se velice rychle nauèil nìmecky a hrál v Burgtheateru velkolepé role. (Rozhovor s Bruno Aignerem. Vedl Luká Vale,
Vídeò, 29. 1. 2008. Archiv COH ÚSD) Pøemysl Janýr v této
souvislosti pøipomíná dalí významný projev èesko-rakouské
sounáleitosti. Kdy mìl Burgtheater v roce 1980 odjet na
pohostinské pøedstavení do Moskvy a Pavel Landovský neobdrel vízum, vrátil se celý soubor doslova z letitì zpìt a pøedstavení odvolal. Návtìvu v Moskvì odøekl i ministr kultury
Fred Sinowatz. (JANÝR, P. Rakousko a Praské jaro 1968,
In http://www.blisty.cz/art/40976.html, 1. 8. 2008)

– 113 –

Dalí velká vlna èeskoslovensko-rakouské solidarity a zájmu se pak vzedmula v listopadu 1989. To je u ale jiná kapitola èeskoslovensko-rakouských, respektive èesko-rakouských
vztahù.
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Poznámky:
1) Vechny rozhovory jsou ve zkrácené podobì otitìny
v publikaci Èesko-rakouské souvislosti Praského jara (ed.
Luká VALE, Zavlekov 2008). Ve video i audio podobì
jsou pak uloeny v archivu Centra orální historie Ústavu
pro soudobé dìjiny, kde jsou k dispozici i badatelské veøejnosti.
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2)

3)
4)

Mínìny vztahy na úrovni velvyslanectví. K jejich plné normalizaci dolo a po podpisu èeskoslovensko-nìmecké
smlouvy z roku 1973.
Narátor mìl moná na mysli ministerstvo zahranièí.
In der Humanität gibt es keine Neutralität. In www.
dioezese-linz.or.at/redaktion/index.php?action_new= Lesen&Article_ID=25187, stav k 14. 8. 2008.
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Republika Federalna Niemiec
wobec przemian
spo≥eczno-politycznych w Polsce
i Czechos≥owacji w 1968 roku
Ma≥gorzata åWIDER
Wydzia≥ Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski,
Opole
Abstract: The article deal with Prague Spring 1968 in Czechoslovakia and March events 1968 in Poland in relation to
foreign policy of Germany. The attention is also paid to receptions of these events in Germany press as well as internal political situation in this part of postwar Germany.
Key Words: Year 1968, Czechoslovakia, Poland, Germany,
Prague Spring, March 1968, Warsaw Pact
Nigdy wczeniej nie by³o w historii takiego roku, jakim by³
rok 1968. Jest ma³o prawdopodobnym, aby taki rok siê powtórzy³. By³ to okres, gdy pomimo ogromnych ró¿nic kulturowych i politycznych dosz³o do eksplozji zachowañ protestacyjnych i rewolty w ró¿nych krajach, na ró¿nych kontynentach:
w USA, Meksyku, Japonii, Francji czy Polsce i Czechos³owacji. By³y wprawdzie wielkie zrywy polityczne i spo³eczne, np.
rok 1848, ale jego zasiêg by³ ograniczony do kontynentu europejskiego. By³y równie¿ wydarzenia zbrojne o du¿ym zasiê– 117 –

gu: pierwsza i druga wojna wiatowa ich charakter by³ jednak
zasadniczo inny.
Rok 1968 jest szczególny równie¿ dlatego, ¿e miliony ludzi
w tym samym czasie protestowa³o z zasadniczo ró¿nych przyczyn. Tam gdzie dominowa³ komunizm  protestowano przeciwko komunizmowi, gdzie dominowa³ kapitalizm  buntowano siê przeciwko kapitalizmowi. Wszêdzie jednak rebelianci
negowali instytucje pañstwowe, przywódców i partie polityczne (Kurlansky, 1968, s. 13).
Ten rok jest symbolem przemian i protestu, którego g³ównymi aktorami byli ludzie m³odzi. W wicie zachodnim,
w USA, RFN czy we Francji dosz³o do najwiêkszych masowych wyst¹pieñ od czasów II wojny wiatowej. Ten rok nie
tylko zmieni³ systemy polityczne, ale tak¿e mia³ niebagatelny
wp³yw na ¿ycie codzienne, ¿ycie seksualne, kulturê, sztukê,
wychowanie i stosunki pracy (Birke, Hüttner, 2008, s. 1214).
Wydarzenia tego okresu wpisa³y siê na sta³e w historiê poszczególnych pañstw, staj¹c siê symbolem przemian i nowych kierunków politycznych: w USA walka czarnych amerykanów
o równouprawnienie, morderstwo Martina Luther Kinga,
J. Kennedyego, czy te¿ protesty przeciwko wojnie w Wietnamie. Jak siê wydaje szczególnie wojna w Wietnamie wp³ynê³a
mobilizuj¹co na niektóre ruchy spo³eczne, przyk³adowo ruch
feministyczny, czy te¿ aktywnoæ studentów (Frei, 2008,
s. 4950). I to w³anie protest antywojenny by³ elementem
wspólnym ³¹cz¹cym wszystkie ruchy wystêpuj¹ce w tym czasie. Ruch studencki, antywojenny i ruch feministyczny aktywowa³ siê w wielu pañstwach: Wielkiej Brytanii, Francji, RFN,
W³oszech, Japonii i wszêdzie tam dosz³o do konfrontacji z si³ami przymusu pañstwowego. Do wyst¹pieñ dosz³o równie¿
w trzech istniej¹cych w tzw. wolnym wiecie dyktatur: w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Równie¿ pañstwa Bloku Wschodniego, Polska i Czechos³owacja, nie by³y wolne od niepokoi.
W Czechos³owacji interwencja Zwi¹zku Radzieckiego po³o¿y³a
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kres d¹¿eniom reformistycznym. Równie¿ w Jugos³awii dosz³o do wyst¹pieñ. Ich pocz¹tkiem by³ zorganizowany protest
przeciwko interwencji USA w Wietnamie, który przerodzi³ siê
w protest przeciwko biurokracji we w³asnym kraju (Horn, Gehrke, 2007, s. 910).
Rok 1968 jest okresem wa¿nych przemian spo³eczno-politycznych w Republice Federalnej Niemiec. O zasiêgu i znaczeniu przemian spo³ecznych dyskutuj¹ nie tylko socjolodzy
i dziennikarze, ale równie¿ uczestnicy tych wydarzeñ. Te kwestie, jak siê wydaje, pozostaj¹ jeszcze w sferze dyskusji1). Je¿eli
chodzi o wagê przemian politycznych wi¹zanych z 1968 rokiem to s¹ one bezdyskusyjne. Wprawdzie ich korzenie siêgaj¹
okresu nieco wczeniejszego, a efekty ich mo¿na by³o zaobserwowaæ nieco póniej, to jednak zwi¹zane s¹ one nierozerwalnie z wydarzeniami 1968 r.
Je¿eli przyjmujemy, ¿e protesty przeciwko wojnie z Wietnamie by³y elementem ³¹cz¹cym rewolty studenckie w wiecie zachodnim, to elementem wspólnym ³¹cz¹cym percepcje
wydarzeñ w Europie Wschodniej przez polityków i spo³eczeñstwo RFN by³a polityka wschodnia tego pañstwa. RFN
w tym czasie przechodzi³a przemiany w polityce, g³ównie
w polityce wschodniej. SPD partner koalicyjny, a przede wszystkim g³ównie politycy tej partii Willy Brandt  minister
spraw zagranicznych, Herbert Wehner  minister ds. ogólno
niemieckich, a tak¿e Helmut Schmidt  przewodnicz¹cy Frakcji SPD w Bundestagu, Egon Bahr  , naznaczyli nowy kierunek polityki zagranicznej. Idea polityki zbli¿enia z pañstwami
bloku wschodniego, a przede wszystkim nadzieja na poprawienie stosunków niemiecko-niemieckich, by³a elementem przewodnim w ocenie i percepcji wydarzeñ zarówno w Polsce
jak i Czechos³owacji.
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Polski Marzec 1968 roku
Od pocz¹tku 1968 r. pisano o stosunkach polsko-niemieckich przede wszystkim pod k¹tem polskich reakcji na zapocz¹tkowan¹ przez SPD politykê wschodni¹ i ideê zmian przez zbli¿enie. To okrelenie kierunku polityki, które wprawdzie
nie wymyli³, ale spopularyzowa³ Egon Bahr (1998, s. 155)2)
by³o przedmiotem analizy strony polskiej, o czym informowa³y media masowe w Niemczech Zachodnich. Prasa donosi³a równie¿ o za³o¿eniach nowej polityki rz¹du federalnego.
Willy Brandt, minister spraw zagranicznych RFN, mówi³
o szansach i przeszkodach w procesie normalizacji stosunków
polsko-zachodnioniemieckich3). Do najbardziej dyskusyjnych
zaliczy³ wówczas warunki wstêpne postawione przez stronê
polsk¹, a mianowicie, uznanie radzieckiej strefy okupacyjnej
za niezale¿ne pañstwo niemieckie, a tak¿e uznanie granicy na
Odrze i Nysie £u¿yckiej. Pomimo, ¿e Polska postawi³a takie
w³anie warunki, Brandt by³ zdania, ¿e porozumienie i poprawa
stosunków miêdzy Polsk¹ a RFN by³o mo¿liwe4). Nie tylko
politycy wielkiej koalicji starali siê naprawiæ wzajemne relacje. Równie¿ niektóre krêgi kocielne, zbli¿one do kocio³a
katolickiego, tzw. Kr¹g Bensberski5), by³y gotowe do naprawienia stosunków bilateralnych6). Szczególnie po podpisaniu
2 marca 1968 r. przez Bensberger Kreis Memoria³u katolików niemieckich dotycz¹cy kwestii niemiecko-polskich / Ein
Memorandum Deutscher Katoliken zu den polnisch-deutschen
Fragen, kwestie polsko-niemieckie nabra³y dodatkowego
elementu stabilizuj¹cego. Nie oznacza³o to bynajmniej, ¿e inicjatywa ta spotka³a siê z pe³n¹ aprobat¹ krêgów kocielnych,
czy te¿ spo³ecznych. Rozpêta³a siê burza prasowa, w której
niestety prym wiedli przeciwnicy Moratorium7). Szczególnie
za¿arcie krytykowa³y memorandum krêgi zwi¹zane z wypêdzonymi. Deutscher Ostdienst (DOD), organ prasowy Zwi¹zku Wypêdzonych (Bund der Vetriebenen), w³¹czy³ siê bardzo
aktywnie w prowadzon¹ wówczas polemikê8).
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Obok tych informacji w mediach pojawia³y siê równie¿ informacje dotycz¹ce sytuacji wewnêtrznej w Polsce. Wprawdzie od stycznia 1968 r. donoszono o przemianach w szeregach
partii rz¹dz¹cej to jednak relacje te, nie by³y zbyt czêste i zbyt
obszerne9). Donoszono, przede wszystkim o walkach z syjonistami, czy te¿ o tarciach wewn¹trz PZPR. W tym kontekcie
interesuj¹cym by³ fakt, ¿e Frankfurter Allgemeine Zeitung10)
donosz¹c w styczniu 1968 r. o planowanym na ten¿e rok kongresie PZPR, pisa³ o przemianach w Czechos³owacji, które
zdaniem komentatora, mog³y mieæ wp³yw na wydarzenia
w Polsce. Wysuwano przypuszczenie, ¿e to w³anie pod
wp³ywem reform czechos³owackich, pojawi³y siê w Warszawie pog³oski o mo¿liwych przetasowaniach personalnych.
W krêgach partyjnych otwarcie mówiono o koniecznoci poprawy polityki personalnej, jak równie¿ o meldowaniu siê do
g³osu ludzi w wieku rednim.
O protestach spo³ecznych w Polsce zaczêto mówiæ zasadniczo dopiero w samym marcu 1968 r. g³ównie pod wp³ywem
wydarzeñ na Uniwersytecie Warszawskim. Najpierw ukaza³y
siê relacje o zakazie wystawiania Dziadów Adama Mickiewicza w re¿yserii Dejmka. By³a to równie¿ okazja, aby
w prasie zachodnioniemieckiej pokazaæ dyskusjê na temat polityki kulturalnej w PRL11). Do eksplozji doniesieñ agencji prasowych na tematy polskie dosz³o 10 i 11 marca12), a komentarzy prasowych dopiero 12 i 13 marca 1968 r. Wtedy to
dziennikarze zachodnioniemieccy pisali o demonstracjach studentów na Uniwersytecie Warszawskim, o aresztowaniach
i o winnych tych¿e zamieszek13). Przytaczano opinie prasy polskiej wskazuj¹ce jednoznacznie na syjonistów, jako g³ównych
inicjatorów niepokoi studenckich. W tym kontekcie interesuj¹cym jest, ¿e Frankfurter Rundschau14) szeroko przytacza³
teksty publikowane w S³owie Powszechnym, gdzie zwrócono uwag¹ na to, ¿e odpowiedzialnoæ za niepokoje ponosili
syjonici, którzy pracowali aktywnie na rzecz zwi¹zku RFN
z Izraelem15). Syjonici, którzy nie mogli wybaczyæ Gomu³ce,
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jak to pisa³o S³owo Powszechne, tego, ¿e sprawiedliwie oceni³ agresjê Izraela w 1967 roku. To oni w³anie pracowali nad
podwa¿eniem jego autorytetu i ca³ego kierownictwa polskiego, a tak¿e s³usznoci polskiej polityki zagranicznej16). Tym
sposobem po³¹czono kwestie syjonistyczne z polityk¹ prowadzon¹ przez Bonn. Te komentarze prasy polskiej odnotowywane i powtarzane przez dziennikarzy niemieckich by³y komentowane, jako przejaw paranoi polskich elit rz¹dz¹cych
i przyk³ad karko³omnych konstrukcji mylowych. Szczególne
kuriozalnym wyda³o siê dziennikarzom uznanie demonstracji
studenckich za efekt spisku ¿ydowsko-niemieckiego17).
Przejawy niemieckiej sympatii dla studentów w Polsce,
a demonstrowane przez opozycjê pozaparlamentarn¹ z Berlina Zachodniego, która skierowa³a list do premiera Polski, Cyrankiewicza w obronie studentów18), interpretowane by³y przez media polskie, jako dowód na wspó³dzia³anie rewan¿ystów,
faszystów i neonazistów. Pisa³ o tym Frankfurter Allgemeine Zeitung19). Wed³ug oceny jednego z dzia³aczy partyjnych
z Poznania, cytowanej w³anie przez tê gazetê, demonstracje
przed Polsk¹ Misj¹ Wojskow¹ w Berlinie by³y dowodem na
wspó³dzia³anie si³, które chcia³y Polskê wyrwaæ z orbity
prawdziwych przyjació³ i sprzymierzeñców. Wspomniany
dzia³acz, o nazwisku Szydlak, próbowa³ po³¹czyæ politykê rz¹du RFN z wydarzeniami w Polsce, twierdz¹c, ¿e tak zwan¹
now¹ politykê wschodni¹ propagowali z niewyobra¿aln¹
wrêcz energi¹ syjonici. To oni w³anie mieli na celu sk³onienie Polski do niekorzystnych dla niej rozmów politycznych.
Celem tych¿e dzia³añ by³o os³abienie pañstwa polskiego,
a ka¿da s³aboæ by³a, jak to okrelono, wod¹ na m³yn miertelnych wrogów Polski: zachodnioniemiecki imperializm i jego
sprzymierzeñców  syjonistów. Interesuj¹cym jest, ¿e te polskie krytyczne g³osy na temat nowej polityki wschodniej RFN
harmonizowa³y z krytyk¹ krêgów wypêdzonych. BdV nie ³¹czy³ wprawdzie dzia³añ rz¹du z syjonistami, nie mniej jednak,
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wypowiada³ siê podobnie krytycznie na temat inicjatywy SPD
w sprawie uznania status quo na wschodzie20).
Doniesienia prasowe powiêcone wydarzeniom w Warszawie mówi³y przede wszystkim o przywódcach i uczestnikach
zamieszek, wskazuj¹c na pochodzenie ich rodziców21). Prasa
donosi³a równie¿ o tym, ¿e protestuj¹cy studenci nie mieli
poparcia spo³ecznego22). Taka postawa spo³eczeñstwa sta³a
w wyranym sprzeciwie do postawy, jak¹ przyjêli Polacy
w 1956 r., kiedy to robotnicy i studenci protestowali wspólnie.
Wówczas w ³onie partii i rz¹du znalaz³a siê grupa, która by³a
gotowa do dialogu z uczestnikami protestu. W wydarzeniach
1968 r. nie tylko, ¿e brak by³o grupy gotowej na podjêcia dialogu, to jeszcze wszystkie sk³ócone frakcje partyjne i rz¹dowe
mia³y jedn¹ wspóln¹ cechê: odrzuca³y poparcie dla protestuj¹cych.
Wraz z up³ywem czasu, protesty zatacza³y coraz szersze
krêgi i obejmowa³y coraz to nowe orodki akademickie. Nie
mniej jednak ton doniesieñ i komentarzy w RFN nie ró¿ni³ siê
zasadniczo od tych z pocz¹tkowego okresu niepokoi23). Oko³o
kwietnia w prasie niemieckiej zaczê³y ukazywaæ siê doniesienia o czystkach wewn¹trz partii24) i wród pracowników naukowych25).
W prasie RFN ukaza³ siê tak¿e artyku³ w Die Welt na
temat reakcji partii komunistycznych Europy Zachodniej na
wydarzenia w Polsce. Podkrelono w nim, ¿e komunici zachodni z du¿¹ rezerw¹, lub wrêcz milcz¹co, przyjmowali rozwój
sytuacji nad Wis³¹. Przyczyn tego upatrywano, po pierwsze
w ca³kowitym niezrozumieniu specyfiki wydarzeñ w Polce
i po drugie, ma³ym zainteresowaniem tymi wydarzeniami
z uwagi na fascynacje zdarzeniami w Czechos³owacji26). Nie
ukrywano, ¿e ma³e zrozumienie dla wydarzeñ w Polsce wynika³o przede wszystkim z ma³ej iloci informacji na ten temat.
Poza tym, dzia³acze komunistyczni przyjêli, ¿e ma³a polska
stabilizacja Gomu³ki, jest tak trwa³a, ¿e zaprzestano systematycznego zajmowania siê komunizmem w Polsce.
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Od maja 1968 r. doniesienia z Polski by³y coraz rzadsze
i dotyczy³y najczêciej rozgrywek partyjnych w ³onie PZPR27).
Po interwencji wojsk polskich w ramach operacji wojsk Uk³adu Warszawskiego pisano o Polsce niewiele 28), je¿eli ju¿, to
najczêciej w szerszym kontekcie polityki bloku wschodniego odnosz¹c siê do interwencji w Czechos³owacji.

Wydarzenia 1968 roku w Czechos≥owacji
Wraz z wygaszaniem informacji o Polsce pojawia³o siê coraz wiêcej informacji w prasie zachodnioniemieckiej z Czechos³owacji. G³ównymi tematami doniesieñ z Pragi na wiosnê
1968 r. by³y, podobnie jak w przypadku Polski, polityka
wschodnia RFN, jak równie¿ mo¿liwoæ wspó³pracy niemiecko-czechos³owackiej w obliczu reform politycznych w Pradze29). Podstawowym problemem niemiecko-czechos³owackim
na drodze do normalizacji stosunków by³ uk³ad monachijski
z 1938 r. i interpretacja jego wa¿noci, a tak¿e mo¿liwoæ podjêcia stosunków dyplomatycznych pomiêdzy tymi dwoma
pañstwami w obliczu obowi¹zywania doktryny Holsteina.
Wszystkie publikowane komentarze prasy zachodnioniemieckiej podnosi³y znaczenie przeprowadzanych reform
w Pradze dla mo¿liwoci wspó³pracy miêdzynarodowej. Podkrelano, ¿e jeszcze do niedawna czechos³owackimi warunkami wstêpnymi do podjêcia rozmów by³o uznanie przez RFN
linii Odry i Nysy £u¿yckiej, niewa¿noci Uk³adu Monachijskiego, a tak¿e uznanie NRD, jako suwerennego pañstwa. Pod
wp³ywem reform zmieni³a siê znacz¹co pozycja wyjciowa
w tej kwestii. Przede wszystkim stwierdzono, ¿e Czechos³owacja sta³a na stanowisku uznania istnienia dwóch pañstw niemieckich, jak równie¿ tego, ¿e NRD by³a pierwszym
pañstwem socjalistycznym na ziemi niemieckiej. Praga widzia³a równie¿ koniecznoæ wsparcia dla si³ realistycznych
w Republice Federalnej Niemiec, maj¹c na myli now¹ politykê wschodni¹ SPD. Nie mniej jednak chciano równie¿ bacz– 124 –

nie przygl¹daæ siê i oceniaæ si³y neonazistowskie i rewizjonistyczne wystêpuj¹ce w RFN30).
W³adze postêpowe w Czechos³owacji wydawa³y siê doceniaæ znaczenie nowej polityki wschodniej31). Prasa niemiecka
pisa³a o sygna³ach wysy³anych z Pragi pod adresem Bonn, obie
strony stara³y siê o zrozumienie partnera i jego trudnych pozycji w dyskusji. Przyk³adem mo¿e wypowiedz J. Hajka - ministra spraw zagranicznych Czechos³owacji  na temat nowej
polityki wschodniej RFN. Hajek doceniaj¹c rolê RFN, mówi³
otwarcie o koniecznoci intensyfikacji stosunków z pañstwami zachodnimi, ale proponowa³ rozwagê i cierpliwoæ32). Podobnie by³o w najbardziej dyskusyjnej kwestii stosunków RFNCSR, a mianowicie Uk³adzie Monachijskim 33) . Bardzo
pozytywnie przyjêto w RFN zapowied strony czechos³owackiej zbudowania na terytorium Czechos³owacji cmentarza dla
poleg³ych w II wojnie wiatowej ¿o³nierzy Wermachtu34).
Interesuj¹cym jest, ¿e niemieckie media masowe z du¿¹
powci¹gliwoci¹ informowa³y o Praskiej wionie. Przyczyn¹ mo¿e byæ proba, jak¹ wysunêli niektórzy politycy pod
adresem dziennikarzy. Przyk³adowo Willy Brandt zaapelowa³
do dziennikarzy niemieckich o rozwagê i powci¹gliwoæ
w doniesieniach z Pragi35). Chodzi³o o to, aby przeciwnicy liberalizacji nie mieli przez przypadkowe wypowiedzi, czy te¿
komentarze pretekstu do zaatakowania zarówno refem w Czechos³owacji, jak i kierunku nowej polityki odprê¿eniowej.
Ka¿dy gest sympatii, czy te¿ zbyt daleko id¹ce pochwa³y przemian politycznych, mog³y pos³u¿yæ za przyk³ad na mieszanie siê w wewnêtrzne sprawy Czechos³owacji, czy te¿ nawet,
jako przyk³ad sterowanych z zewn¹trz przemian. Równie¿
Kanclerz Kiesinger, w wywiadzie dla niemieckiej telewizji,
mówi³ o strategii polityki niemieckiej i o tym, ¿e starano siê
nie anga¿owaæ zbytnio w Czechos³owacji, tak, aby Zwi¹zek
Radziecki nie poczu³ siê zagro¿ony w swoich interesach w tym
rejonie. Przede wszystkim RFN nie chodzi³o o polityczno-ideologiczny eksport na wschód, lecz o kontakty gospodarcze
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i kulturalne. Nie starano siê równie¿ stwarzaæ atmosfery, która
mog³aby sprzyjaæ pos¹dzeniu RFN o sterowanie procesem przemian, czy te¿ chêci¹ oderwania Pragi od Moskwy36). W tym
wypadku interesem nadrzêdnym by³ interes Niemiec i problem
niemiecki. Ich rozwi¹zania mo¿na by³o poszukiwaæ tylko
w porozumieniu z Moskw¹37). Nie bez znaczenia dla nowych
akcentów polityki boñskiej by³y kontakty prywatne, które
nawi¹zali czo³owi politycy SPD z dzia³aczami partyjnymi
i pañstwowymi w Pradze. One w³anie mia³y pomóc w przekonaniu Czechos³owacji do s³usznoci nowej polityki wschodniej RFN, reprezentowanej w pierwszym rzêdzie przez SPD38).
Do tego apelu dostosowa³y siê najwiêksze tytu³y prasowe
Niemiec Zachodnich, co zosta³o przez wiat polityki dostrze¿one i bardzo pozytywnie przyjête. Przyk³adowo, dr Erhard Eppler39) z SPD, powiedzia³ dla Welt am Sonntag, ¿e w³aciwe
rzadko siê zdarza, ¿e politycy nie maj¹ zastrze¿eñ do sposobu
relacjonowania o tak wa¿nych rzeczach, jakie maj¹ miejsce
w Czechos³owacji. W³aciwie wszystkie znacz¹ce tytu³y prasowe trzyma³y siê zasady powa¿nego relacjonowania i komentowania doniesieñ z Pragi, bez zbêdnych wspomnieñ przesz³oci, czy te¿ krytycyzmu. Z tej powagi i rzetelnoci, wy³amywa³a
siê jedynie, jak to zauwa¿y³ dr Eppler, prasa Ziomkostwa Niemców Sudeckich40). Natomiast wspomniany ju¿ Deutscher
Ostdienst, organ prasowy Zwi¹zku Wypêdzonych, zachowa³
stosunkowo du¿¹ powci¹gliwoæ w relacjonowaniu wydarzeñ w Czechos³owacji41).
Jak ju¿ sygnalizowano, relacje z Czechos³owacji dotycz¹ce
reform korespondowa³y z relacjami i komentarzami na temat
nowej polityki wschodniej rz¹du RFN. Przede wszystkim,
polityka ta, nie by³a jednoznacznie popierana przez wszystkie
si³y polityczne w Niemczech Zachodnich42). Wraz z up³ywem
czasu walka polityczna stawa³a siê coraz bardziej bezkompromisowa. Niektórzy przeciwnicy polityczni pos³ugiwali siê sterowanymi przeciekami prasowymi. Przyk³adem mo¿e byæ opublikowanie przez prawicowy dziennik Echo der Zeit tzw.
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memorandum Knappsteina43). Kappstein by³ ambasadorem
RFN w USA i sporz¹dzi³ tajn¹ notatkê o stosunku rz¹du prezydenta L. B. Johnsona do nowej polityki wschodniej Willy
Brandta. W notatce zwrócono uwagê miêdzy innymi na to, ¿e
polityka wschodnia by³a postrzegana krytycznie przez USA,
bowiem amerykanie obawiali siê, ¿e mo¿e spowodowaæ komplikacje wokó³ statusu Berlina44).
Interesuj¹cym aspektem przemian w Czechos³owacji by³
wp³yw reform podjêtych w Pradze na dyskusje w ³onie partii
komunistycznych Europy Zachodniej dotycz¹ce komunizmu
i demokratycznego socjalizmu. Sukcesy Wiosny Praskiej pozwala³y teoretykom socjaldemokratycznym, ale tak¿e m³odemu pokoleniu w komunistycznych partiach we Francji i W³oszech, mieæ nadziejê na znalezienie rozwi¹zania problemów
dogmatycznych nie tylko pomiêdzy przeciwstawnymi blokami, ale tak¿e w ³onie samych partii. Socjalizm demokratyczny
mia³ byæ równie¿ rozwi¹zaniem dla m³odego aktywu komunistycznego w Europie Zachodniej, który coraz g³oniej domaga³ siê wiêcej swobód i mo¿liwoci dzia³ania indywidualnego. Przyk³ad czerpano z Pragi, gdzie, jak wydawa³o siê, uda³o
siê pogodziæ swobody osobiste ze spo³eczeñstwem socjalistycznym45).
Do prze³omu w sposobie relacjonowania wydarzeñ w Pradze dosz³o 21 sierpnia 1968 r. Nie tylko sam fakt wkroczenia do
Czechos³owacji wojsk Uk³adu Warszawskiego by³ przera¿aj¹cy. Dla zachodnioniemieckiej opinii publicznej i polityków
szokiem i skandalem by³ udzia³ wojsk NRD w operacji czechos³owackiej. Wszystkie ugrupowania polityczne RFN wypowiedzia³y siê zgodnie za potêpieniem tego typu dzia³añ. Interesuj¹cym jest, ¿e oficjalnie politycy RFN, szczególnie za
SPD46), wyst¹pili z apelem do spo³eczeñstwa czechos³owackiego o nietraktowanie ¿o³nierzy niemieckich z NRD jak agresorów. Odpowiedzialnoæ za ich obecnoæ w Czechos³owacji,
zarówno moraln¹ jak i polityczn¹ ponosi³ Zwi¹zek Radziecki
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i przywódcy z Berlina Wschodniego47). Reakcja zachodnioniemiecka by³a jednoznaczna, potêpienie i krytyka dzia³añ Zwi¹zku Radzieckiego i NRD, jak równie¿ spekulacje, co do dalszego przebiegu wydarzeñ. W pierwszym rzêdzie stawiano sobie
pytanie: czy bêdzie wojna i jak zareaguj¹ pañstwa zachodnie,
szczególnie za USA, na wydarzenia w Pradze?
Bardzo ciekawym, nieodosobnionym komentarzem, by³ artyku³ Jensa Feddersena z Rhein Ruhr Zeitung48). Feddersen
w bardzo dosadny sposób oceni³ sytuacjê i wydarzenia w Czechos³owacji. Przede wszystkim, na pytanie dnia, czy bêdzie
wojna, odpowiedzia³ - nie! Nie ma powodu do wojny. Strefy
wp³ywów zosta³y podzielone i s¹ nienaruszone. To zimne
stwierdzenie, by³o nie tylko prawdziwym, ale tak¿e przera¿aj¹cym dowodem mo¿liwoci politycznych wiata zachodniego, szczególnie Europy, wobec dzia³añ Uk³adu Warszawskiego. Dla podkrelenia dezaprobaty dla tej inwazji, dokona³
interesuj¹cych porównañ i stwierdzeñ, np.: Zwi¹zek Radziecki wybra³ drogê zbrojn¹  jak Hitler. Sowieci z³amali dane
s³owo  jak Hitler, itd. Równie¿ dzia³ania i s³owa rz¹du NRD,
szczególnie za Ulbricha, porówna³ do s³ów Hitlera, Himmlera i Ribbentropa. Sama Czechos³owacja za, po raz drugi
w najnowszej jej historii, sta³a siê ofiar¹ drapie¿nej polityki
mocarstw. W 1939 r. sta³a siê protektoratem narodowych socjalistów, a w 1968 sowieckich komunistów. Te bardzo emocjonalne s³owa korespondowa³y z nie mniej emocjonaln¹ analiz¹ polityki miêdzynarodowej. Przede wszystkim inwazja piêciu
pañstw Uk³adu Warszawskiego w Czechos³owacji nie zmieni³a uk³adu si³ wielkich mocarstw. Agresja w Czechos³owacji,
szczególnie za udzia³ w niej wojsk NRD, z³ama³a jednak postanowienia Konferencji Poczdamskiej.
Ten komentarz nale¿a³ do bardziej radykalnych i dosadnych
w sformu³owaniach. Nie mniej jednak, odpowiada³ on w nastrojach wielu innym ówczesnym komentarzom prasowym.
W pierwszym rzêdzie zdawano sobie sprawê z tego, ¿e USA
traktuje dzia³ania w Pradze, jako akcjê dyscyplinuj¹c¹
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wewn¹trz Uk³adu Warszawskiego. Otwarcie mówi³ o tym
kanclerz Kiesinger w wywiadzie udzielonym 23 sierpnia 1968
telewizji niemieckiej49). Hans-Juergen Wischnewski za, analizuj¹c dzia³ania Uk³adu Warszawskiego, stwierdzi³, ¿e terror
faszystowski i terror komunistyczny nie s¹ daleko od siebie
oddalone50).
Jednym z wa¿nych pytañ, jakie zadawali sobie komentatorzy by³o, jaki wp³yw bêdzie mia³a interwencja sowiecka na
politykê wschodni¹ rz¹du RFN? Tutaj zarówno komentatorzy
jak i politycy wyra¿ali nadzieje, ¿e jak najmniejsz¹. Ale jak¹ na to pytanie nie potrafili odpowiedzieæ jednoznacznie51). Bezporednio po inwazji w Czechos³owacji wszystkie licz¹ce siê
si³y polityczne zachowa³y jednoæ w ocenie sytuacji. Domagano siê wprawdzie sprawdzenia kierunku nowej polityki
wschodniej, jej zaprzestania jednak nie chcia³a ¿adna z partii52). Wraz z up³ywem czasu i rozwojem wydarzeñ w Czechos³owacji nasili³y siê jednak ¿¹dania zmiany polityki wschodniej. Wysuwali je równie¿ niektórzy politycy SPD53).
Jednoznacznie natomiast wszystkie ugrupowania polityczne oceni³y wypadki w Czechos³owacji. Jak zauwa¿y³ Frankfurter Rundschau by³a to niespotykana wrêcz jednomylnoæ.
Ultra reakcjonici, umiarkowani konserwatyci, libera³owie,
katolicy, socjaldemokraci, socjalici lewicowi, komunici,
Maoici i antyautorytarne ugrupowania m³odzie¿owe zajê³y
wspólne stanowisko, krytykuj¹c interwencjê radzieck¹ w Czechos³owacji. Oczywicie robili to z ró¿nych powodów i w ró¿ny
sposób, np. demonstruj¹c przeciwko Zwi¹zkowi Radzieckiemu pod czerwonymi sztandarami54). Czo³owi politycy, np.
Herbert Wehner, byli zdania, ze wydarzenia w Czechos³owacji by³y najpowa¿niejszym kryzysem politycznym w Europie
od 30 lat55).
Innym wa¿nym pytaniem, z punktu widzenia niemieckiego
wrêcz ¿ywotnym, by³o pytanie o zagro¿enie bezpieczeñstwa
RFN, czy te¿ Berlina Zachodniego. W tym te¿ kontekcie zastanawiano siê nad potrzeb¹ reformy wewnêtrznej NATO 56),
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jak równie¿ cilejszej wspó³pracy z partnerami zachodnimi.
Obawy RFN o bezpieczeñstwo wydawa³y siê wtedy nie
ca³kowicie bezpodstawne. Na ³amach prasy niemieckiej przetoczy³a siê fala komentarzy i opinii, które teoretycznie dopuszcza³y mo¿liwoæ interwencji radzieckiej, je¿eli nie na terenie
RFN to byæ mo¿e w Berlinie Zachodnim57). W tych przypuszczeniach odwo³ywano siê do mo¿liwoci wykorzystania przez
ZSRR artyku³u 53 i 107 Karty ONZ58), które obejmowa³o postanowienia o pañstwach nieprzyjacielskich. W przypadku RFN
chodzi³o o ewentualne wykorzystanie przez ZSRR tendencji
rewizjonistycznych reprezentowanych przez niektóre rodowiska prawicowe.
Wród komentarzy dotycz¹cych potencjalnego zagro¿enia
bezpieczeñstwa RFN ze strony Zwi¹zku Radzieckiego przewa¿a³y opinie mówi¹ce o realnym osamotnieniu Niemiec Zachodnich. W przypadku zagro¿enia, prawdopodobnie ani Pary¿ ani London nie bêd¹ siê czu³y zobligowane do dzia³añ
politycznych. Równie¿ USA z uwagi na wydarzenia w Wietnamie nie bêd¹ mog³y zaj¹c jednoznacznie negatywnego stanowiska wobec ZSRR59).
O podziale wiata na wp³ywy i skutkach interwencji w Czechos³owacji pisa³a w po³owie wrzenia 1968 r. w Die Zeit
hrabina Marion Dönhoff60). Analizuj¹c zachowanie Armii
Radzieckiej i przytaczaj¹c opinie badaczy amerykañskich
stwierdzi³a, ¿e interwencja z sierpnia 1968 r. by³a logiczn¹ konsekwencj¹ sytuacji w Czechos³owacji i na wiecie i by³a do
uzasadnienia motywami imperialistycznymi, nie za ideologicznymi. Ju¿ podczas manewrów wojsk Uk³adu Warszawskiego w 1966 r. armia czechos³owacka nie by³a w stanie wype³niæ jej zadañ, tzn. skutecznie przez 72 godz. broniæ siê broni¹
konwencjonaln¹. Prawdopodobnie od 1967 r. dowództwo Armii Radzieckiej by³o zdania, ¿e dla wzmocnienia status quo
koniecznym by³o stacjonowanie przynajmniej jednej dywizji
na zachodzie Czechos³owacji. W momencie decyzji o zniesieniu cenzury, a tak¿e reformach politycznych, sytuacja zdawa³a
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siê byæ przes¹dzon¹. O tym, ¿e przyczyn¹ interwencji mog³y
byæ motywy imperialistyczne wiadczyæ mo¿e równie¿ sposób przeprowadzenia akcji. Pod wzglêdem wojskowym, by³a
to dobrze przygotowana akcja. Natomiast, niewiele wiadomo
by³o na temat celów politycznych i ideologicznych interwencji. Je¿eli istotnie motywy imperialistyczne le¿a³y u podstaw
interwencji, jakie skutki mia³a ta akcja dla RFN? Przede wszystkim dosz³o do zmiany uk³adu si³. W pobli¿u granicy RFN
stacjonowa³o w sumie, wed³ug Hrabiny Donhoff, oko³o 22
dywizji Uk³adu Warszawskiego, które znajdowa³y siê w stanie gotowoci bojowej. Czy jednak powodowa³o to realne zagro¿enie dla Niemiec Zachodnich? Otó¿ prawdopodobnie nie.
Nic nie wydawa³o siê tak sta³e i trwa³e, jak linia demarkacyjna
pomiêdzy dwoma supermocarstwami. W tym wypadku chodzi³o o dwa mocarstwa, nie za o wschód i zachód. Tak naprawdê liczy³ siê tylko ZSRR i USA. To w ich sferach wp³ywu
dochodzi³o to dzia³añ dyscyplinuj¹cych, respektowanych przez stronê przeciwn¹. Tak by³o w przypadku Wêgier i Czechos³owacji, ale równie¿ podczas majowych rozruchów
w Pary¿u, kiedy to komunici francuscy poparli de Gaullea.
Gdyby do³¹czyli siê do rozruchów studenckich spowodowa³oby
to kryzys polityczny i za³amanie równowagi si³ w Europie.
Wprawdzie istnienie linii demarkacyjnej od Lubecki do Triestu by³o gwarantowane, nie by³o jednak gwarancji dla swobody rozwoju mniejszych pañstw po obu stronach tej¿e linii, szczególnie na wschodzie. Dla RFN ta sytuacja, podzia³ na strefy
wp³ywu, by³a mimo wszystko korzystna. Pozwoli³a uchroniæ
Europê przed trzeci¹ wojn¹ wiatow¹ i Niemcy Zachodnie przed atakami Moskwy. Ale czy mo¿liwym by³oby porozumienie obu supermocarstw ponad g³owami ma³ych pañstw, np.
RFN? Na to pytanie autorka artyku³u nie da³a odpowiedzi,
sugeruj¹c jednoczenie, ¿e gwarancj¹ dla pañstw ma³ych, mog³a byæ integracja europejska i mo¿liwoæ wspólnego reagowania politycznego na kryzysy w Europie i na wiecie.
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Od wrzenia 1968 r. dziennikarze RFN coraz wiêcej miejsca powiêcali rocznicy Uk³adu Monachijskiego i jego wp³ywu zarówno na sytuacjê w Czechos³owacji, jak i na stosunki
dwustronne, wielokrotnie podkrelaj¹c niemieck¹ gotowoæ do
dialogu i kompromisu61).
Wraz z zanikaniem relacji na temat samej interwencji pojawi³y siê publikacje i g³osy na temat ewentualnej winy RFN
w rozwoju sytuacji w Czechos³owacji. Nie by³o to o tyle zaskakuj¹ce, ¿e politycy niemieccy ju¿ wczeniej przewidywali
mo¿liwoæ obarczenia odpowiedzialnoci¹ za wydarzenia nad
We³taw¹ w³anie Niemcy Zachodnie. W oskar¿eniach przodowa³a prasa radziecka, a doniesienia o tych w³anie rewelacjach, publikowane by³y przez prasê niemieck¹62). Do nich to
czêsto odnosili siê czo³owi politycy, np. Willy Brandt63) i dziennikarze niemieccy64).

Podsumowanie
Wydarzenia 1968 r. zarówno w Polsce jak i w Czechos³owacji zosta³y zauwa¿one przez media masowe w RFN. Nieco
mniejszym zainteresowaniem cieszy³y siê wypadki nad Wis³¹.
Dziennikarze zachodnioniemieccy czêsto pos³ugiwali siê
w relacjach przedrukami z prasy polskiej, uzupe³niaj¹c je jedynie komentarzami. Odnosi siê wra¿enie, ¿e tak naprawdê
mieli powa¿ne problemy z ocen¹ sytuacji w Warszawie. Natomiast politycy, szczególnie zwi¹zani z krêgami SPD, wyró¿niali siê du¿ym optymizmem, co do rozwoju sytuacji i mo¿liwoci porozumienia polsko-niemieckiego w przysz³oci,
mimo krytycznych g³osów z Polski.
Inny wymiar mia³y wydarzenia w Czechos³owacji. Przede
wszystkim z uwagi na ich dramatyzm i zasiêg zajmowa³y znacznie wiêcej miejsca na ³amach prasy zachodnioniemieckiej.
Szczególnie po 21 sierpnia komentarze pe³ne by³y troski
o rozwój sytuacji, o zagro¿enie dla pokoju w Europie, ale tak¿e
obawy o losy Berlina Zachodniego i RFN. Dla zachodnionie– 132 –

mieckiej opinii publicznej prawdziwym wstrz¹sem by³ udzia³
wojsk NRD w operacji w Czechos³owacji.
Przy ca³ej tragice wydarzeñ 1968 roku spo³eczeñstwo i politycy zachodnioniemieccy zachowali pewien dystans, który
umo¿liwia³ równie¿ odreagowanie sytuacji poprzez powstawanie i powtarzanie dowcipów politycznych. One to, w humorystyczny sposób ilustrowa³y sytuacje w Bloku Wschodnim. Przyk³adowo, mówi¹c o licznym zaanga¿owaniu si³ Uk³adu
Warszawskiego w Czechos³owacji mo¿na przytoczyæ dowcipy, ze zbiorów Willy Brandta: Dlaczego Rosjanie w 1968
r. tak du¿o ¿o³nierzy wys³ali do Czechos³owacji? Aby znaleæ
tego Czecha, który ich wezwa³. (Brandt, 2001, s. 69) Inny
dowcip mówi³ równie¿ o interwencji: Jakie pañstwo ma najgorsz¹ biurokracjê? Zwi¹zek Radziecki! Czechos³owacja porosi³a go w 1939 r. o pomoc w pobiciu faszystów. Do proby
przychylono siê dopiero w 1968 r. (Brandt, 2001, s. 70)
Relacje o wydarzeniach marca 1968 roku w Polsce i Czechos³owacji znalaz³y miejsce w zachodnioniemieckich rodkach masowego przekazu. Ich intensywnoæ uzale¿niona by³a
nie tylko bezporednio od przebiegu i natê¿enia wydarzeñ nad
Wis³¹ i We³taw¹, ale równie¿ od zdarzeñ, które mia³y miejsce
w Republice Federalnej Niemiec. Wiosna 1968 r. obfitowa³a
w protesty studenckie i robotnicze w prawie ca³ej Europie Zachodniej. Tak wiêc, wydarzenia w Polsce i Czechos³owacji,
by³y jedynie jednym z elementów niepokoi spo³ecznych, które relacjonowa³y rodki masowego przekazu Niemiec Zachodnich.
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Europas Scherbenhaufen, Die Folgen der sowjetischen Intervention in der CSSR sind unabsehbar, Vorwärts, 5. 9.
1968; Das Schlagwort vom kalten Krieg, FAZ, 23. 9. 1968;
Differenzen zwischen dem Bundeskanzler und Brandt? Die
Welt, 24. 10. 1968.
Artyku³ 53 Karty ONZ: Rada Bezpieczeñstwa pos³ugiwaæ
siê bêdzie uk³adami lub organizacjami regionalnymi w odpowiednich przypadkach w celu stosowania rodków przymusu pod jej kierownictwem. Jednak¿e ¿adne rodki przymusu nie bêd¹ stosowane na podstawie uk³adów
regionalnych lub przez organizacje regionalne bez upowa¿– 140 –

59)
60)

61)

62)

nienia Rady Bezpieczeñstwa, z wyj¹tkiem rodków, stosowanych przeciw jakiemukolwiek pañstwu nieprzyjacielskiemu w rozumieniu punktu 2 niniejszego artyku³u i przewidzianych w wykonaniu artyku³u 107 lub w uk³adach
regionalnych, a skierowanych przeciwko powrotowi takiego pañstwa do polityki agresji, dopóki Organizacja nie bêdzie mog³a na ¿¹danie zainteresowanych rz¹dów przyj¹æ odpowiedzialnoci za niedopuszczenie do dalszej agresji ze
strony takiego pañstwa.
Konsequenzen für Bonn, SZ, 29. 8. 1968.
M. GRÖFIN-DÖNHOF, Sind wir bedroht? Die Folgen der
sowjetischen Invasion, Die Zeit, 6. 9. 1968.
Bundesregierung: Münchner Abkommen nicht mehr gültig,
FAZ, 1. 10. 1968; Bahn frei für sauberes Verhältnis.
Wehner: Das Münchner Abkommen kann ausgelöscht werden. Fr. Rdsch. 4. 10. 1968; Münchner Abkommen ist kein
Hindernis für die Aussöhnung, Die Welt, 4. 10. 1968.
Przyk³adowe teksty publikowane w Moskwie i t³umaczone
przez BPA/Ostinformationen na u¿ytek mediów i polityków RFN: Izwestija, Jeder Tag bringt neue, unwiderlegbare Beweise für die Einmischung Bonns in die inneren
Angelegenheiten der CSSR und die direkte Unterstützung
der konterrevolutionären Kräfte, 31. 8. 1968; Prawda:
Bonner Regierungskreise und westdeutsche Konzerne
spielten aktivste Rolle bei der Unterstützung der tschechoslowakischen Konterrevolution, 2. 10. 1968; Iswestija,
München wird sich nicht wiederholen, 28. 9. 1968; Prawda, Bonner Revanchisten haben auf die alten aggressiven
Pläne der Annexion der Tschechoslowakei, Expansion nach
Osten und Westen nicht verzichtet!, 29. 9. 1968; Radio
Moskau: Aus dem Gespräch am Runden Tisch, Es ist ein
Rekord des politischen Zynismus und Gewissenlosigkeit,
wenn die geistigen Nachfolger Hitlerdeutschlands heute
noch in der Pose der Verteidiger der Interessen des tschechoslowakischen Volkes auftreten., 29. 9. 1968.
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63)
64)

Wywiad W. Brandta dla Hannoversche Presse, 13. 10. 1968.
J. SCHMOLMER, Die Prager Reformer und das kommunistische Lager, Vorwärts, 19. 10. 1968; Artikel I macht
Bonn verantwortlich, Handelsblatt, 21. 10. 1968; W. HÖFER, War Bonn mitschuldig? Die Zeit, 3. 12. 1968.

Bibliografia:
BAHR, E. Zu meiner Zeit. München: Karl Blessing Verlag,
1998.
BIRKE, P., HÜTTNER, B. 1968: Deutungen und Folgen. Journal der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 1/2008, S. 1214.
BRANDT, W. Lachen hilft. Politische Witze. München: Piper
Verlag, 2001.
FREI, N. 1968. Jugendrevolte und globaler Protest. München:
Volk Verlag, 2008.
HORN, G. R., GEHRKE, B. Leerstellen und Herausforderungen  zur Problematik dieser Anthologie. In HORN, G. R.,
GEHRKE, B. (Hrsg.) 1968 und die Arbeiter. Studien zum
proletarischen Mai in Europa. Hamburg: VSA-Verlag,
2007, S. 726.
KURLANSKY, M. 1968. Das Jahr, das die Welt veränderte.
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2005.
Kontakt na autorku pøíspìvku:
Dr. Ma³gorzata wider
Uniwersytet Opolski
Wydzia³ Historyczno-Pedagogiczny
ul. Oleska 48
45-052 Opole
Polska
e-mail: malgorzata_swider@onet.pl

– 142 –

II.
ObecnÏ
a kulturnÏ-historick˝ oddÌl

VysokÈ ökoly a PraûskÈ jaro
Pavel URB¡äEK
Archiv Univerzity PalackÈho, Olomouc
Abstract: The article deal with Czech universities in Czechoslovakia at the time of communist totality and possible transformations of these institutions during the Prague Spring 1968.
Key Words: Universities, Students, Prague Spring, Czechoslovakia, Action Program, Communist Totality
V prùbìhu poslední tøetiny 19. století se na území rakouského Pøedlitavska ustavila moderní vysokokolská integrita
neboli moderní universitas. Tento vysokokolský integrální
celek sestává ze svobody slova uplatòující se pøi vysokokolské výuce, dále ze svobody a nezávislosti vìdeckého bádání
a koneènì z autonomie v oblasti organizace a správy vysoké
koly, která má za cíl pøedevím odpoutat vysokokolské organizmy od mocensko-politických struktur. Tyto jednotlivé
èásti vysokokolské integrity nemohou existovat samostatnì,
nezávisle jedna na druhé. Plnohodnotná vysokokolská výuka
nemùe nebýt fundována vlastním badatelským procesem;
nezbytný pøedpoklad svobody slova a svobodného bádání pøedstavuje vysokokolská autonomie a samospráva. A souèasnì
tyto jednotlivé entity vysokokolské integrity vytváøí pøedpoklad pro nezávislou a nezanedbatelnou úlohu akademických
obcí pøi spoluvytváøení spoleèensko-politického diskurzu èi
prvkù obèanské spoleènosti.
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Právì prizmatem této vysokokolské integrity se chci pokusit o makropohled na genezi a prùbìh Praského jara na èeských vysokých kolách a konfrontovat toto období s obdobím
následujícím, tedy s léty tzv. normalizace1).
Pro proces geneze Praského jara  a nejen na vysokých
kolách  byl v jistém smìru zásadní XX. sjezd KSSS spojený
s okujícími odhaleními Stalinova kultu. Tento sjezd pøivedl
ke kritické sebereflexi generaci, která na vysokých kolách po
únoru 1948 drela egidu ideologické èistoty spoleèenských
pomìrù nastolených únorovým pøevratem. Olomoucký historik Josef Bieberle ve svých pamìtech nazval tuto generaci generací modrých koil, dnes u zesnulý historik Karel Bartoek hovoøil o komunistických práèatech a spisovatel Pavel
Kohout nazval pøísluníky této generace komunisty prvního
dne. lo o generaci mladých lidí, kteøí po kvìtnu 1945 
a jetì více po únoru 1948  nekriticky a fanaticky pøijali
marxisticko-leninské uèení, aby se v zakladatelském období
komunistického reimu pustili v okruhu své pùsobnosti do kácení lesa a pøehlíeli pøitom létající tøísky. Od roku 1956 se
vak tato komunistická práèata pozvolnì, ale jistì zaèínají
pøemìòovat v budoucí komunistické reformátory, kteøí se ve
druhé polovinì edesátých let zásadním a urèujícím zpùsobem
podíleli na konstituování cesty k Praskému jaru.
Skepsi vysokokolských uèitelù, která se objevila po roce
1956, jetì zvýraznila vlna tøídnì-politických provìrek z konce padesátých let, která smìøovala pøedevím vùèi inteligenci.
Vysokokoltí uèitelé tak seznali, e exkluze intelektuálù, která doprovázela èeskoslovenskou komunistickou stranu od data
jejího vzniku, pokraèuje i po vítìzství pracujícího lidu a je
smìøována vùèi lidem, kteøí pouze vyjádøili názory odliné od
momentálního oficiálního kurzu komunistické strany. Vysokokoltí uèitelé také negativnì vnímali nesèetné reformy
v organizaci vysokého kolství, které se stabilizovalo a na
konci první poloviny edesátých let.
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Zhruba od poloviny edesátých let mùeme sledovat na vysokých kolách povlovný emancipaèní proces, který vyvrcholil po lednu 1968. Tento proces vycházel hned z nìkolika zdrojù.
V polovinì edesátých let (stejnì jako po roce 1956) se probouzejí vysokokoltí studenti. Ji v roce 1964 publikoval Jiøí
Müller, pozdìjí signatáø Charty 77 a nekompromisní brnìnský disident, sta Strana a my, ve které formuloval sice jednoduchý, ale zjevný opozièní postoj vùèi komunistické stranì.
Pøedevím na praských vysokých kolách emancipaèní proces studentského hnutí pokraèoval i v následujících letech. Veøejnost vnímala tento proces pøedevím prostøednictvím majálesù, které mìly zejména v letech 1966 a 1967 výraznì politický
charakter. Nakonec pád Antonína Novotného iniciovaly tzv.
strahovské události, tedy silový zásah vùèi studentùm protestujícím proti omezování dodávek tepla a elektrického proudu
na strahovských kolejích v øíjnu 1967. Emancipace studentského hnutí vyvrcholila rozpadem ÈSM na èeských vysokých
kolách v jarních mìsících roku 1968 a vznikem nové vysokokolské studentské organizace Svazu vysokokolských studentù
Èech a Moravy v kvìtnu 1968 v Olomouci.
Vnìjí zdroj postupné emancipace vysokokolských uèitelù souvisel pøedevím s dobovou reflexí uplatòování tzv. nové
soustavy øízení, která usilovala o naruení dosavadního dominantního centrálnì direktivního øízení a plánování. Výrazem
tìchto snah v oblasti vysokého kolství se stal pøedevím vysokokolský zákon z roku 1966. Ten pøenesl èást pravomocí
z rezortního centra na akademické orgány vysokých kol a zdùraznil samostatnost a odpovìdnost vysokokolských institucí
za obsah a úroveò jejich pedagogické i vìdecké èinnosti. Zákon zavedl také vìc do té doby nevídanou, a to tajnou volbou
akademických funkcionáøù vìdeckou radou koly èi fakulty.
Pøipomeòme ovem, e tyto volby se v roce 1966 uskuteènily
za plného respektování stranicko-nomenklaturního systému.
Ruku v ruce s novou vysokokolskou legislativou se postupnì
uskuteènila øada opatøení usilujících o nápravu deformací vy– 146 –

sokého kolství z pøedcházejícího období, vèetnì zvýení objemu finanèních prostøedkù urèených vysokým kolám. To ve
posilovalo sebevìdomí a váhu vysokokolských uèitelù nejen
ve spoleènosti, ale také uvnitø samotného mocenského centra.
Èetní straniètí intelektuálové z vysokých kol pøijímali úèast
v odborných komisích organizovaných nejvyím stranickým
orgánem a pøímo se tak podíleli na formulaci reformních konceptù. Bájná edesátá mimo jiné charakterizuje i jistá intelektualizace spoleènosti pøedevím v kulturní oblasti, co pochopitelnì umoòovalo vysokokolským uèitelùm se s tímto
proudem výraznì identifikovat.
Nelze nesouhlasit s obecnì formulovanou tezí, e zásadním
omezením Praského jara bylo uchování politického mocenského monopolu komunistické strany. Na konkrétním pøíkladu èeského terciárního kolství vak vidíme, e komunistická
strana výraznì modifikovala svùj pøístup k tzv. pøevodovým
pákám, i kdy mnohdy pod tlakem zdola. Ji jsem se zmínil
o emancipaci studentského hnutí, toté platí od ledna 1968
o odborovém hnutím, i kdy tento proces je v prostøedí vysokého kolství ménì viditelný ne v jiných rezortech. Akèní
program KSÈ z dubna 1968 explicitnì odmítl jeden z postulátù budování socialismu v Èeskoslovensku, a to tzv. vzdìlanostní demokratizaci uskuteèòovanou kádrovì-politickou pozitivní diskriminací dìtí z dìlnických a drustevnì rolnických
rodin doprovázenou negativní diskriminací potomkù z ostatních sociálních skupin. Nìkteré tradièní mocenské mechanismy,
pøítomné na vysokých kolách od poèátku padesátých let, pøestaly existovat. Platí to nejen o uplatòování stranické nomenklatury pøi obsazování funkèních míst, ale také o obávané ingerenci politické policie. Její spolupracovnické sítì se v krátkém
období Praského jara zcela rozpadly. Jetì pøed srpnem 1968
se zaèaly mìnit katedry slouící k výuce marxismu-leninismu
v katedry spoleèenských vìd, a to na základì liberalizovaných
zásad pro pìstování spoleèenských vìd na vysokých kolách.
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To vedlo k nebývalé renesanci nìkterých spoleèenskovìdních
oborù jako byly zejména sociologie, soudobá historie, politologie a filozofie. Pøedevím po vydání Akèního programu ÚV
KSÈ se mìnila úloha stranických organizací. Komunistická
strana na vysokých kolách  soudì podle nìkterých vlastních
akèních programù vysokých kol  opoutìla svoji dozorovou
a kádrovì-politickou roli a pøesouvala svùj zájem k profesnì
perspektivnímu smìøování jednotlivých vysokokolských institucí.
Ostrá fáze tzv. konsolidace je spojena s osobností olomouckého profesora neurologie Jaromíra Hrbka, který zaujal post
èeského ministra kolství v letech 19691971. Zdùraznìme,
e normalizaèní mocenské centrum dosadilo do èela kolského rezortu jednoho z nejvlivnìjích pøedstavitelù skupiny ultraradikálních levièákù, kteøí se po srpnu 1968 zformovali na
platformì nekompromisního perzekuèního revane vùèi reformním stoupencùm. Zdùraznìme také, e z dílny Hrbkova
ministerstva kolství vzela novela zákoníku práce z konce roku
1969, která retroaktivnì umonila rozvazovat pracovní pomìry na základì hodnocení politických postojù zamìstnancù
v letech 19681969.
Výsledky stranických èistek z poèátku sedmdesátých let
vedly ke kategorizaci vysokokolských uèitelù v období tzv.
normalizace na více a ménì rovné. Do ménì rovného postavení se bez výjimky zaøadili uèitelé, kteøí opustili øady komunistické strany s niím stranickým trestem (tzv. vykrtnutí). Tìmto uèitelùm takøka bez výjimky bránilo mocenské
centrum v kvalifikaèním rùstu, a to a do roku 1989. V zásadì
ve stejném postavení se ocitli celoivotní bezpartijní uèitelé.
Mladí uèitelé, kteøí zahájili akademickou kariéru po roce 1969,
nutnì spojili tuto kariéru se èlenstvím v komunistické stranì.
Stranické èistky vùèi intelektuální elitì mìly pro komunistickou stranu fatální dùsledek. Tyto èistky toti s koneènou
platností zavrily exkluzi intelektuálù z èeskoslovenské komunistické strany. Stranický intelektuál, který v dobré víøe
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formuloval ve druhé polovinì edesátých let reformní koncepty, byl v prùbìhu sedmdesátých let nahrazen dritelem rudé
pracovní kníky. Ten pragmaticky vymìnil èlenství v KSÈ
doprovázené povinnou ritualizací své loajality za jisté postavení v zamìstnanecké struktuøe, které mu umoòovalo  cestou drby politického a sociálního kapitálu  optimalizovat své
postavení v trvale deficitní spoleènosti.
Tato pragmatická akceptace normalizaèních pomìrù ze strany mladích uèitelù-èlenù komunistické strany, spoleènì s profesní bezperspektivností jejich traumatizovaných starích kolegù, kteøí obdreli na poèátku sedmdesátých let negativní
kádrovì-politické stigma, spolehlivì zmrazovaly vùli a odhodlání vysokokolských uèitelù k jakémukoliv kritickému protireimnímu vystoupení. A to dokonce jetì v roce 1989, kdy se
aktivizovaly nìkteré skupiny tvùrèí inteligence z prostoru tzv.
edé zóny.
Za obecnou pøíèinu pádu komunistických reimù ve východní a støední Evropì na sklonku 80. let minulého století pokládají historikové prohru se západním svìtem zejména v oblasti
hospodáøské. Èeskoslovensko vak evidentnì prohrálo soutì
i v oblasti vzdìlanostní, pøièem rozhodující debakl utrpìlo
právì v posledním dvacetiletí existence reálného socialismu.
Jetì v polovinì 60. let mohla ÈSSR v øadì kvantitativních
ukazatelù hodnotících úrovnì terciárních vzdìlanostních systémù smìle soupeøit s vyspìlými západními státy. Napø. s 3,5 %
podílem na hrubém domácím produktu jsme pøedstihli Spolkovou republiku Nìmecko, Rakousko i Francii; srovnatelný byl
i podíl vysokokolských studentù z populaèního roèníku (cca
12 %).
Jene západní zemì se v prùbìhu 70. let a 80 let v dùsledku
opakovaných ropných okù vydaly na cestu inovace a intenzifikace s dùrazem na vzdìlání, vìdu a výzkum. Èeskoslovenská vzdìlanostní reforma z roku 1976 uèinila urèující vzdìlanostní metou støedokolské a uèòovské vzdìlání vèetnì
nepochopitelné tzv. polytechnizace gymnázií, aby tak i touto
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cestou strana a vláda petrifikovaly neproduktivní a vyèerpanou tìkou strukturu národního hospodáøství. Nedostatek
pracovních sil v extenzivním národním hospodáøství se dokonce øeil sniováním smìrných èísel novì pøijímaných vysokokolských studentù.
Na sklonku 80. let nastupovalo na èeskoslovenské vysoké
koly kolem 15 % uchazeèù (na západ od naich hranic 30 %)
a pøed branami tìchto institucí zùstávala takøka polovina neúspìných uchazeèù o vysokokolské vzdìlání. Navíc socialistiètí plánovaèi s hrùzou sledovali houfy tzv. Husákových dìtí
poèatých v dobì babyboomu 70. let a hrozících v prùbìhu
90. let zahltit vysokokolské pøijímací komise. Práce èeskoslovenských sociologù dokonce dokazují, e se v období tzv.
normalizace samovolnì zhroutil tolik proklamovaný cíl demokratizace vzdìlání. Vzdìlanostní autoreprodukce tzv. nových
tøíd (nemálo podporovaná neviditelným, zato vudypøítomným
pøedivem klientelismu) reálnì zmenovala vzdìlanostní ance
potomkù z autenticky dìlnických a drustevnì rolnických rodin, a to bez ohledu na propagandisticko ideologická usnesení
stranických zasedání a sjezdù. Jisté úvahy o hlubí reformì
terciárního vzdìlanostního systému zaèaly kompetentní èinitelé diskutovat od roku 1987. Pøipravovaly se novela vysokokolského zákona i podstatné posílení rozpoètù vysokých kol.
Ke konkrétním krokùm vak ji nedolo.

Poznámky:
1) Pøi formulaci svého pøíspìvku autor vychází z dlouhodobých výzkumù, které interpretoval (spoleènì s dalími autory) v následujících pracích: URBÁEK, P., PULEC, J.
a kol. Kapitoly z dìjin univerzitního kolství na Moravì
v letech 19451990. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003;
URBÁEK, P. Vysokokolský vzdìlávací systém v letech
tzv. normalizace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olo-
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mouci, 2008; URBÁEK, P. Vysokokoltí uèitelé a vysokokolské prostøedí v letech tzv. normalizace. Rukopis,
52 ns., v tisku.
Kontakt na autora pøíspìvku:
PhDr. Pavel Urbáek
Archiv Univerzity Palackého
Univerzita Palackého
Køíkovského 8
771 47 Olomouc
e-mail: pavel.urbasek@upol.cz
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P¯Ìpravn· f·ze ËeskoslovenskÈho
pokusu o reformu 1968
Emil GÕMEä
Abstract: Czechoslovak attempt at reform of Soviet form of
socialism was one to many similar attempts, which came through in Communist´s world under the control of USSR. This
attempt was prepared long time and was allowed by gradual
growth of criticism in sphere of social sciences, economics,
sociology, history, philosphy etc. and also propagation of critical voices in practical policy. Theoretic sources, which associated and inspired supporters of reforms are in article at least
partially mentioned.
Key Words: Prague Spring, Reformative Communists, Stalinism, Civil Society, Secession´s Processes, Anticommunist
Revolts, Bolshevism, Communist´s Power Monopoly

⁄vod
Zaènu dnes neobvyklým citátem. Byl vysloven pøed mnoha
léty K. Marxem a zní: Tradice vech mrtvých pokolení leí
jako mùra na mozku ivých. A kdy se zdají být zamìstnáni
právì tím, aby pøevrátili sebe i pomìry, aby vytvoøili nìco nebývalého, právì v takových epochách revoluèní krize úzkostlivì vyvolávají ke svým slubám duchy minulosti.
Podíváme-li se zpìtnì na dìjiny 20. století, tak se s jevy,
které Marxùv výrok potvrzují, setkáváme víc ne èasto. Ruská
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revoluce v listopadu 1918 a posléze socialistické pøevraty
a vznik sovìtského vnìjího impéria, to ve bylo navenek spojeno s radikalismem v teorii i praxi, a pøesto se zde zformovaly
nejkonzervativnìjí státní a politické systémy. Bolevici neváhali ke svým slubám pouít ty nejhorí zpùsoby vlády
z dob carského samodìraví, nucené práce, vyhnanství, piclování, mimoekonomické násilí, ruský velmocenský ovinismus, vojenské zpùsoby prosazování vùle vládnoucí tøídy apod.
Bohuel se to ve opakuje i po demokratických zmìnách.
V jistém smyslu je to i osud roku osmaedesátého, nad ním
polistopadová reprezentace dávno zlomila hùl, jako nad nìèím, co nám nemùe nic øíci a mnozí pravicoví politici by na
tuto nehodu naí historie nejradìji zapomnìli. A z celého
osmaedesátého roku se nanejvý pøipomene srpnová okupace a posrpnový vývoj a k normalizaènímu prùlomu na jaøe
1969.
Osmaedesátý rok, zázraèné probuzení obèanské spoleènosti
v socialistickém Èeskoslovensku, vzpoura proti titánské, spasitelské utopii, proti nemìnnosti svìtové bipolarity, boj za obnovení pøirozeného, lidského svìta, bylo jistì víc, ne jen reforma, která se nepovedla a jistì mnohem víc, ne kolize dvou
vnitøních proudù ve vládnoucí politické stranì. Ostatnì kvùli
takovým nicotnostem by SSSR a jeho spojenci neuskuteènili nejvìtí vojenskou akci po druhé svìtové válce.
Domnívali jsme se, e vývoj po listopadu skoncuje s vírou
v utopický automatismus, kde staèí pouhá subjektivní identifikace, e to bude spoleènost bez ideologických pøedpojatostí,
ale nae souèasnost je ponìkud jiná. Utopie komunistická je
namnoze nahrazena utopií neviditelné ruky trhu, samospasitelností privatizace, uhlíøskou vírou bohatnutí nejbohatích
jako základu celospoleèenského bohatství. To jsou ony duchy
minulosti, které patrnì budou jetì dlouho parazitovat na politických mozcích naich mocenských elit. Zdá se, e teoretický
odkaz osmaedesátého roku by mohl v mnohém napomáhat
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k odstranìní tìchto iluzí, ani bychom ho chtìli pøijímat bez
jakékoli kritiky.

Pokusy o reformy v komunistickÈm svÏtÏ
Sovìtský komunistický experiment, jen byl vzorem i pro
experiment èeskoslovenský, pøedstavoval urèitý typ ekonomického a politického uspoøádání, který vzeel z Leninovy aplikace evropského socialismu v euroasijských pomìrech. V této
podobì se vracel do Evropy, do zemí ovládaných Sovìtským
svazem, kde se jeho civilizaèní povaha ukázala jako znaènì
cizorodá. Naopak v asijských pomìrech, v Africe i v Latinské
Americe nalezl záhy øadu oddaných stoupencù, kteøí okamitì
rozeznali blízkost onìch asiatských prvkù. Evroptí socialisté
i nìkteøí komunisté (Luxemburgová) od poèátku poukazovali
na nebezpeèí degenerace socialistických idejí v rukou bolevikù, na nepøípustnost jejich metod vládnutí, odmítali jejich izolacionizmus a superiorizmus, který se pak naplno rozvinul ve
stalinské éøe, tj. od poèátku tøicátých let 20. století a do Stalinovy smrti v roce 1953.
Reformní proudy, opozièní platformy a dokonce povstání
byly ve dvacátých letech v Sovìtském Rusku doslova permanentní. Kdy se dnes podíváme na programy tìchto vzpour
a opozic, tak v nich u tehdy nalézáme shodu s pozdìjími
secesními procesy, a ji lo o povstání v Krontadtu v roce
1921, berlínskou vzpouru z roce 1953, polskou vzpouru z øíjna 1956 i maïarské povstání na podzim tého roku. A je
symptomatologické, e i reforma v ÈSSR v roce 1968 nastolila tyté otázky. Klíèovým problémem zmìny, nebo reformy,
bylo postavení vládnoucí komunistické strany. S tím souvisely i nutné zmìny ve vládnoucích institucích, spoleèenských
organizacích a obèanských iniciativách, respektování lidských
práv podle charty OSN, zvlátì pak náboenských svobod,
zruení cenzury, zruení nepøípustných privilegií vládnoucí
elity, zruení kádrové nomenklatury a tehdy trochu nesmìlé
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hlasy o nepøípustnosti pozic tajné bezpeènosti a Lidových milicí.
Podívejme se blíe na problém vedoucí pozice KSÈ v Èeskoslovensku, co je podobné jako v jiných zemích sovìtské
dominance. Pøesnìji bychom mìli mluvit o mocenském monopolu komunistù. Jestlie onen reformní proces èi Praské
jaro zapoèali komunisté, pak je potøeba øíct, e to nikdo jiný
nemohl uèinit. Jeden z reformních teoretikù, Frantiek amalík, napsal jetì pøed listopadem 1989 v Pelikánových Listech,
e polednový obrodný proces zaèali a vedli komunisté,
a pokraèuje: Je to mnohoznaèné tvrzení. Plyne z nìho nejen
to, e urèitá èást komunistù prokázala schopnost sebekritiky,
ale i to, e zbývající a vìtí èást spoleènosti mohla nabýt politického významu pouze prostøednictvím tìch, kdo ji politického významu zbavili.1) Reformní komunisté vyvolali to, co bylo
jejich povinností, to, co uèinit museli, chtìli-li dostát tomu, co
ve své kritice stávajících pomìrù hlásali.
Politický monopol komunistù také znamenal, e rozvinutá,
sociálnì a zájmovì komplikovaná spoleènost, která se ocitla
na prahu postindustriálního vývoje, si vynutila uvnitø komunistické strany jistou pluralitu zájmù a idejí a také ono tìpení
na reformní a konzervativní skupiny. Ostatní vrstvy spoleènosti se v této situaci rozhodly podporovat ono reformní køídlo bez ohledu na to, e reformy byly vyjadøovány socialistickým jazykem, s ním mnozí nemìli nic spoleèného. K této
podpoøe je vedl zájem o zmìny související s likvidací neefektivního vládnutí, nesmyslné hospodáøské politiky, cizorodé
kulturní tendence a mnoho jiných neevropských prvkù sovìtizovaného Èeskoslovenska. Podpora reformního proudu byla
dána také monou demokratickou perspektivou, kterou reformní komunisté pøipoutìli.
Dalím problémem v postavení komunisté strany byla monost pøemìny této strany z militantní vojensko-byrokratické
organizace v normální obèanskou politickou stranu. Velký kritik
té doby, Ivan Sviták (mimochodem tento citát se objevil i ve
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známé Bílé knize, vydané brenìvovskými propagandisty po
vstupu vojsk jako souhrn jejich dùkazù o kontrarevoluci), napsal v Literárních listech v èervenci 1968, e právì toto je
otázka, která svým významem pøesahuje hranice státu, je to
kardinální otázka svìtového dìlnického a socialistického hnutí, je to problém, na nìm závisí monost míru a pøekonání
rozporù v Evropì i ve svìtì2). Podle nìkterých dokumentù se
prý sovìtské politbyro rozhodlo zahájit vojenskou akci proti
Èeskoslovensku 17. srpna 1968. Myslím, e máme oprávnìní
se domnívat, e se tak stalo poté, co vedení KSÈ uveøejnilo
návrh nových stanov, které ve znaèné míøe plní právì tento
úkol a projektují úplnì jinou stranu ne byla ta, její struktura
a organizace vycházely ze známých leninských principù tzv.
demokratického centralismu. Je jisté, e uskuteènìní zásadní
pøestavby komunistické strany tak, jak to pøedpokládaly nové
stanovy, by znamenalo, e boj o novou pozici strany by definitivnì vyhráli reformisté, a konzervativní dogmatické síly a jejich pøedstavitelé by svoje pozice definitivnì ztratili.

ReformnÌ sÌly
Reformní seskupení uvnitø KSÈ nepøedstavovalo nìjakou
monolitní vrstvu. Její poèáteèní diferencovanost se postupem
èasu jetì více prohlubuje. Je to dáno hloubkou závislostí na
komunistické stranì samotné a souèasnì na tom, v jaké míøe
dozrává jejich poznání, e síly, které stojí na pozici evropského demokratismu a plurality, jsou objektivnì nejdynamiètìjí
silou moných demokratických reforem. V nìkterých okamicích vývoje Praského jara dolo ke znaènému sblíení tìchto
sil (vztah k jednání spojencù ve Varavì a k dopisu tzv. pìtky),
el jsou i okamiky, kdy reformní pøedstavitelé, zvlátì ti nejvyí, projevili znaèné kolísání v prostoru napìtí mezi dogmatismem a demokratismem. Takovou zkoukou jejich skuteèného reformismu byl postoj k manifestu Dva tisíce slov,
kdy vìtina èlenù produbèekovského vedení dlouho nechápa– 156 –

la, e zmínìný manifest je objektivnì vyjádøením jejich podpory. V jisté chvíli, po nìkolik hodin èi dní, dokázali málem
uznat, e je to, jak tvrdili konzervativci a kremeltí éfové,
platforma kontrarevoluce.
Komunistická ideologie se vyznaèovala vnitøní rozporností
mezi totalitními tendencemi a mezi demokratickými, osvobozeneckými tradicemi evropského socialismu. I nejvìtí stalinisté museli pouívat øadu tezí, které pak rùznì pøevyprávìli
do podoby sterilních rádoby marxistických floskulí. Teoretický odkaz Marxe a øady jiných evropských socialistù byl napoøád ohroením sovìtského vulgarizovaného marxismu. Navíc
toto dìdictví poskytovalo neustále dostatek zdrojù radikální
kritiky komunismu a reálnì socialistické skuteènosti. Vnitøní
zápas reformních sil v Èeskoslovensku za odpoutání se od totalitních prvkù se nejvíce projevil pøi podpisu Moskevského
protokolu po srpnové invazi. Stranické vedení v této zkouce
neobstálo. Jedinou výjimkou byl Frantiek Kriegel, který nepøipojil k dokumentu svùj podpis. Je docela moné, e i zde se
projevil onen zrádný a obskurní duch èeské a slovenské minulosti, který bychom mohli nazvat mnichovanským komplexem.
Èeskoslovenský reformní proces se pøipravoval øadu let.
První pokusy o zmìny se projevily ji okamitì po XX. sjezdu
sovìtských komunistù v roce 1956. Chruèovova kritika Stalinova kultu a zloèinných jevù, vyvolaných tímto systémem
moci, vedla ke kritice pomìrù v mocenské soustavì ÈSR. Tato
kritika se otevøenì projevila i na pùdì komunistické strany
s poadavky zásadních zmìn ve vedení strany a zemì a velmi
rozsáhlým hlasováním o potøebì uskuteènit mimoøádný sjezd
KSÈ. Skupinì kolem prvního tajemníka A. Novotného se podaøilo tyto hlasy potlaèit a umlèet. Paradoxnì tomu pomohly i události v Maïarsku a Polsku na podzim 1956. V roce
1957 rozpráilo vedení strany skupinu nazvanou dvacátníci,
k ní patøili lidé jako Jiøí Pelikán, Lubomír Sochor (éfredaktor teoretického mìsíèníku Nová mysl, vydávaného ÚV KSÈ),
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Zdislav Buøíval, Klement Luke aj. Nebyl s nimi u veden proces, byli pouze stranicky potrestáni.
Zhroucení vech dosavadních pìtiletek, tj. zákonem stanovených pìtiletých plánù ekonomického rozvoje, vyvolávalo
èastou kritiku centrálnì byrokratické soustavy øízení ekonomiky. Tato kritika a odmítání nesmyslného detailního plánování veho se u od padesátých let objevovala i uvnitø komunistické strany. Postupnì se stala permanentní i v teoretických
èasopisech a ve vìdeckých ústavech. Ekonomové i ekonomický management dospíval k jednoznaènému poznání, e sovìtský model ekonomického øízení je potøeba nahradit nìèím, co
povede ekonomiku k vìtí efektivnosti a k modernizaci. Extenzivní vývoj ekonomiky bylo nutno vystøídat intenzifikací.
Rozhodující roli zde sehrál Ekonomický ústav ÈSAV, skupina
ekonomù pod vedením prof. Oty ika. Jeho práce Politika,
ekonomiky, zájmy poprvé nastínila nutnost uplatnìní trních
mechanismù, podnikatelské subjektivity podnikù a orientaci
na výrobu zboí s vysokou pøidanou hodnotou. Dùsledky práce ekonomù kolem ika byly velmi významné pro obrat v celém ekonomickém mylení. Sféra ekonomického øízení byla
tak v roce 1968 nejlépe pøipravena na zmìny a reformy stagnující a zaostávající èeskoslovenské ekonomiky.
Pro vývoj reformního mylení mìly rovnì význam mnohé
práce a úvahy pøedních historikù, filozofù, sociologù, spisovatelù a publicistù. Za mnohé chci pøipomenout historiky Karla Kaplana, Jana Køena, Miloe Hájka a Michala Reimanna,
kteøí, kromì jiných, odvánì odhalovali nezákonnosti období
padesátých let a také v døívìjí èinnosti KSÈ a Kominterny.
Dùleité byly i práce historikù, které odmítaly negativistickou
prezentaci dìjin ÈSR pøed druhou svìtovou válkou a zejména
roli prezidenta T. G. Masaryka.
Filozofové byli nejradikálnìjími kritiky stávajících pomìrù. Od konce padesátých let se zájem èeskoslovenských filozofù stále více odvrací od akademické interpretace Marxe
a marxismu-leninismu v sovìtském pojetí k problémùm èlo– 158 –

vìka, morálce mezilidských vztahù, smyslu ivota, prostì
k tematice, kterou od konce války nastolovali západní filozofové, zejména existencialisté, skupina tzv. Frankfurtské koly
(Adorno, Habermas, Fromm) aj. Klíèovým filozofickým dílem, které nejvíce ovlivnilo reformní proces byl spis Karla
Kosíka Dialektika konkrétního, jeho obsah by mìl být
i dnes pøedmìtem filozofického studia budoucích èeských filozofù.
Nelze nevzpomenout také práci mezioborového týmu, vedeného Radovanem Richtou, který v polovinì edesátých let
vydal spis nazvaný Civilizace na rozcestí. Bylo to ekonomicko-sociologické shrnutí dosavadních významných svìtových poznatkù, interpretujících sociálnì ekonomické pøemìny od prùmyslové civilizace k civilizaci vìdecko-technické.
Na bázi tohoto procesu byla v díle obsaena zdrcující kritika
neschopnosti sovìtizované socialistické soustavy implikovat
do svého vývoje procesy, které ve vyspìlém svìte probíhají
nezadritelným tempem. Pøedpovídají rovnì, e zaostávání
sovìtského impéria bude stále katastrofálnìjí.
Sociologický tým Pavla Machonina rozpracoval otázky
sociální struktury a prokázal, e stratifikaci èeskoslovenské spoleènosti nelze redukovat na stalinské klié o státì dìlníkù, rolníkù a inteligence. Bylo to prùlomové odhalení komplikovaných vztahù a konfliktù uvnitø spoleènosti, kterou rozdìlují
zájmy ekonomické a mocensko politické, navíc jetì se zvlátním postavením politických struktur v nedemokratickém prostøedí.
Významnou roli v teoretické pøípravì reformního procesu
sehrál i tým právníkù vedených pozdìjím pøedstavitelem
Dubèekova vedení KSÈ Zdeòkem Mlynáøem. Jejich velkou
zásluhou bylo, e vnesli do diskuzí problém obèanské spoleènosti, lidských práv a svobod. U od konce padesátých let prosazují do teorie i praxe prvky odmítání násilných politických
manipulací a kasárenských prvkù, kterých se politický establishment jen s obtíemi zbavoval.
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edesátá léta v Èeskoslovensku byla poznamenána velkou
plodností umìleckou. Byl to nejen film a jména jako Kadár
a Klos, Helge, Forman, Krejèík, Vláèil, Schorm, Kachyòa,
Menzel, Chytilová aj. Svou úlohu mìli do jisté míry usnadnìnou vynikajícími literárními pøedlohami svých dìl. Literární
díla øady autorù se stala souèástí reformní kritiky tehdejích
pomìrù. Za vechny mono uvést Ladislava Mòaèka a jeho
Oneskorené reportáe, Milana Kundery ert, Václava
Kaplického Kladivo na èarodìjnice, Karla Køíe, Pravdivá zpráva o zkáze Sodomy a Ludvíka Vaculíka Sekyra.
Literatura sehrála svou roli i v tom, e se øada autorù obrátila
k obecnì lidským problémùm a opustila socialisticko realistický tlak na psaní dìl, která mìla být pouhou ilustrací soudobé politiky. Literární dìní doprovázela i tehdejí publicistika,
zvlátì pak Literární noviny a Literární Listy, které udávaly
tón vekerému tehdejímu novináøskému psaní.
Podnìty reformního vývoje se nepochybnì zúroèily nejen v
pøevratových dnech v listopadu 1989, ale ji ve formování
opozièních a disidentských hnutí jetì hluboko v lùnì normalizaèní skuteènosti. Rok 1968, nejrùznìjí projevy demokratického mylení a diskuzí, projevování vùle obèanù, formování obèanské spoleènosti, spojování nejrùznìjích zájmù
obecných i partikulárních, organizace odporu proti okupaci, to
ve zanechalo hlubokou stopu emocionálních i racionálních
záitkù, hlubokou pocitovou stopu svobody a demokracie. Lidé
zapomnìli na obsah teoretických sporù a diskuzí, na Akèní
program, na Dva tisíce slov, ale na uvolnìné svobodné
klima, na projevy jiných, do té doby nepoznaných lidských
vztahù solidarity a pochopení, na to zapomenout nemohli. To
ve bylo pøítomno i ve dnech, kdy komunismus definitivnì
skonèil.
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Pokusy o zmÏnu politickÈho
systÈmu v satelitnÌch st·tech
v˝chodnÌho bloku a jejich
vojenskÈ potlaËenÌ
SovÏtsk˝m svazem
Pavel KOPE»EK
Abstract: In satellite states of Soviet bloc get to several attempts to restitute of democracy. If to their suppression not
failed inside resources, hit Soviet Union militarily and renovated totalitarian system. These attempts in a row regards agreed, but between them also existed significant differences.
Key Words: Soviet Bloc, Insurrection in Eastern Germany,
Hungarian Revolution, Czechoslovakia in the year 1968

ObecnÈ z·konitosti v˝voje sovÏtskÈho bloku
Konstituování bloku støedoevropských a východoevropských státù podléhajících SSSR vytvoøilo po 2. svìtové válce
v celé Evropì kvalitativnì novou politickou a mocenskou situaci. Vedle nesporných vojenských, hospodáøských i jiných
výhod ovem existence tohoto bloku pøináela moskevským
vládcùm èas od èasu problémy s respektováním jejich politické linie jednotlivými satelitními státy.
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Od Stalinovy smrti byla Moskva ochotna tolerovat dílèí
odlinosti jak ve vnitøní politice svých satelitù (napø. existence
nekolektivizovaného zemìdìlství v Polsku nebo zachování èásti
soukromého sektoru v hospodáøství NDR), tak i v jejich vystupování vùèi zahranièí (viz relativnì samostatná zahranièní
politika Ceausescova Rumunska). A do Gorbaèovových reforem v 2. polovinì 80. let ovem Sovìtský svaz nebyl ochoten akceptovat snahy o principiální zmìnu politického systému v satelitních státech, protoe ta by s sebou nutnì pøinesla
i pøehodnocení jejich úèasti v sovìtském mocenském bloku
a podøízenosti politice Kremlu. Z tohoto dùvodu sovìtskému
vedení nevadily reformní pokusy místních komunistických
vládcù (napø. v hospodáøství), pokud se uskuteèòovaly v rámci existujícího systému. Proto byl i N. S. Chruèov nakonec
ochoten akceptovat v roce 1956 volbu národního komunisty
a bývalého politického vìznì W. Gomulky do èela Polské sjednocené dìlnické strany, protoe to za daných okolností umonilo PSDS udret kontrolu nad spoleèností pøi souèasném respektování zájmù Moskvy. Pragmatický mocenský pøístup zde
nakonec zvítìzil nad ideologickými ablonami. Obdobný manévr byl pak u za jiných okolností a ze sovìtské iniciativy
zopakován i s dalími národními komunisty a bývalými politickými vìzni  J. Kádarem v Maïarsku a G. Husákem v Èeskoslovensku.
V pøípadì vývoje v Èeskoslovensku v roce 1968 by pro sovìtské politbyro snad byl jetì akceptovatelný Akèní program
KSÈ z dubna 1968, který nastoloval program reformy, sice
pomìrnì radikální, ale stále se jetì pohybující v hranicích
systému. Naprosto nepøijatelná vak pro sovìtské vedení u
musela být výzva Dva tisíce slov z èervna tého roku, protoe
ta u mohla být programem posunù, který nemusely být pod
kontrolou vedení KSÈ. Ohroení totalitního reimu v Èeskoslovensku bylo signalizováno u jen tím, e tato výzva byla
volnì publikována v oficiálních sdìlovacích prostøedcích bez
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následného represivního zásahu. Lze pøedpokládat, e zde konèila i tolerance, kterou vùèi Praskému jaru snad mohli mít
nìkteøí z vedoucích pøedstavitelù komunistických státù s urèitými reformátorskými ambicemi (napø. J. Kádar).
Pokud reformy v nìkterém ze satelitních státù hranice systému pøekroèily nebo tuto monost naznaèily, Moskva mocensky zasáhla. Pøi tìchto zásazích se mohla opírat o souhlas nebo
i aktivní podporu vedení ostatních satelitních státù, protoe
nekontrolované zmìny v jednom ze státù bloku ohroovaly
mocenskou stabilitu totalitních reimù i v ostatních. Tak se
nakonec kádarovské Maïarsko podílelo na vstupu vojsk Varavské smlouvy do Èeskoslovenska v srpnu 1968 nebo husákovské Èeskoslovensko dùraznì vystupovalo proti pùsobení
nezávislého odborového svazu Solidarita v Polsku na zaèátku
80. let 20. století.
Významným faktorem, který vechny pokusy o zmìnu politického systému v zemích sovìtského bloku limitoval, byla
faktická izolovanost tohoto prostoru od vnìjích politických
a mocenských vlivù. Západ respektoval pováleèné rozdìlení
Evropy a nechtìl kvùli událostem za eleznou oponou riskovat pøípadné vypuknutí váleèného konfliktu s nedozírnými
následky. V pøípadì Praského jara hrála roli i snaha západních politikù udret atmosféru détente se SSSR. Pùsobil zde
i urèitý nezájem západního veøejného mínìní i politických pièek o dìní v satelitních státech sovìtského bloku a jejich soustøedìní na vlastní vnitropolitické problémy, resp. rozhodující
události svìtové politiky. Povstání v NDR v roce 1953 vypuklo v èase, kdy konèila traumatizující korejská válka, která
v nìkterých momentech hrozila pøerùst v konflikt mnohem irího rozsahu, maïarské události roku 1956 probíhaly ve stínu
suezské krize a invaze Varavské smlouvy do Èeskoslovenska
v roce 1968 se èasovì pøekrývala se studentskými revoltami
v øadì západních státù a vrcholící válkou ve Vietnamu (Tùma,
2003, s. 29). Pøes vekeré vyhlaované koncepce  jako byla
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napø. v 50. letech americká doktrína zatlaèování komunismu
 vedl Západ vùèi sovìtskému bloku v podstatì defenzivní politiku a podstatnou zmìnu znamenal v tomto smìru a nástup
R. Reagana do funkce amerického prezidenta. Je samozøejmì
diskutabilní, do jaké míry Reaganova aktivní politika odradila
Moskvu od pøímého vojenského zásahu v Polsku na zaèátku
80. let a do jaké míry zde u zapùsobil faktor celkové vnitøní
vyèerpanosti Sovìtského svazu, který za daných okolností u
nebyl schopen hrát roli blokového èetníka. V této souvislosti
je ovem zajímavé, e v Polsku komunistický systém procházel bìhem své existence krizemi opakovanì (1956, 1968, 1970,
1976, 198081), ale nikdy nakonec k pøímému sovìtskému
vojenskému zásahu nedolo.
I kdy se jednotlivé pokusy o zmìnu totalitního reimu
v satelitních státech, pøi kterých SSSR vojensky intervenoval,
odehrály v rozdílném politickém, hospodáøském a kulturním
kontextu, lze v jejich prùbìhu najít øadu paralel a shodných
rysù. Patøí mezi nì vìdomí systémové krize, které bylo v dané
spoleènosti iroce rozíøeno, a pokusy komunistického vedení
o její øeení. Dalím faktorem byly vìtinou spory uvnitø vládnoucí politické pièky o dalí postup, co v dané situaci do
znaèné míry podvazovalo její akceschopnost a zuovalo manévrovací prostor. Sovìtské vedení nejprve pùsobilo na neposluný satelit mocensko-politickým nátlakem a manipulací se
svými lokálními místodrícími s cílem dosáhnout øeení podle
svých pøedstav vnitøními prostøedky. Teprve kdy tento postup nebyl úspìný, nastoupila vojenská síla. Po vojenském
zásahu pak byla novì nastolenou nebo upevnìnou staronovou
politickou garniturou cílenì aplikována politika bièe a cukru, kterou na jedné stranì charakterizovala represe proti aktivním úèastníkùm právì potlaèené revolty, na stranì druhé
pak snaha získat obyvatelstvo uspokojením jeho materiálních
potøeb a obrátit jeho pozornost a iniciativu do soukromé sféry.
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Povst·nÌ v NDR v roce 1953
V NDR vyvolávala na zaèátku 50. let snaha vedení SED
o zavádìní stalinského modelu do hospodáøské i politické praxe napìtí ve spoleènosti. Po Stalinovì smrti nastala paradoxní
situace, kdy sovìtské vedení na zaèátku èervna 1953 samo vyzvalo své východonìmecké soudruhy ke zmìnì pùvodnì jím
vnucené politiky, ukonèení násilné kolektivizace, zmírnìní
tempa industrializace provádìné vojenskými metodami a ke
kompromisu ve vztahu k církvím. V pozadí tohoto sovìtského postoje byla i obava z rostoucí emigrace z NDR na Západ.
Jen v roce 1951 opustilo zemi pøes Západní Berlín 165 tisíc
obyvatel a v roce následujícím pøes 182 tisíc. Tento proud
uprchlíkù vánì ohrooval politickou i hospodáøskou stabilitu NDR, èím byly vánì pokozovány i sovìtské zájmy. Východonìmecké vedení sovìtský apel akceptovalo a vyhlásilo
tzv. nový kurz, který ovem svojí polovièatostí vyvolal ve spoleènosti veobecné zklamání a podrádìní. Paradoxnì se ohlaované zmìny vùbec netýkaly vrstvy, kterou komunisté vdy
prohlaovali za svoji hlavní oporu, tj. dìlníkù. Ti byli rozhoøèeni podstatným zvýením pracovních norem, které bylo vyhláeno v kvìtnu 1953, a od nového kurzu oèekávali odvolání
tohoto opatøení.
Vedení SED situaci podcenilo a ponechalo zvýené pracovní normy v platnosti, èím odstartovalo následující bouølivé
události. U 16. èervna 1953 se protestující dìlníci zaèali shromaïovat pøed budovami státní správy a SED a následujícího
dne vypukly rozsáhlé demonstrace, které se z Berlína rozíøily
i do dalích prùmyslových center NDR. Odhaduje se, e jen
v tento den se jich úèastnilo pøes pùl milionu lidí. Vedle hospodáøských a sociálních poadavkù na demonstracích zaznívala i hesla ádající svobodu a politickou pluralitu. Místní stranické i státní orgány byly bezmocné a vedení SED se obávalo
proti demonstrantùm nasadit vlastní policejní jednotky, protoe mìlo pochybnosti o jejich loajalitì (Vykoukal, 2000, s. 414).
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Situaci vyøeil a zásah sovìtských vojsk rozmístìných
na území NDR. Proti demonstrantùm byly nasazeny tanky,
bìhem likvidace povstání bylo usmrceno 50 úèastníkù protestù a asi 6 tisíc zatèeno. Na pamì povstání se v SRN slavil
17. èerven a do roku 1990 jako státní svátek  Den nìmecké
jednoty. Obnovený východonìmecký komunistický reim reagoval jednak represí proti zatèeným úèastníkùm demonstrací, jednak øadou hospodáøských a sociálních opatøení, která
mìla zlepit ivotní úroveò obyvatelstva. Mj. byly sníeny ceny
vekerého zboí a SSSR se ze strany NDR vzdal váleèných
reparací. Pøesto se rok 1953 stal rekordní, co se týèe poètu
uprchlíkù z východního Nìmecka, protoe v tomto roce jich
odelo na Západ pøes 331 tisíc. Zajímavým rysem èervnového
povstání je, e vedoucí pøedstavitel SED W. Ulbricht, který
nesl pøímou odpovìdnost za vznik krizové situace, zùstal
v èele strany i po potlaèení revolty, postupnì upevnil své postavení a odstranil z vedení strany vechny své kritiky.
M. Rakosi v Maïarsku ani A. Novotný v Èeskoslovensku pozdìji jeho pøíklad napodobit nedokázali.

MaÔarsk· revoluce 1956
Pøedehra revoluèních událostí v Maïarsku v roce 1956 byla
úzce svázána s vývojem v SSSR po Stalinovì smrti. Boj o moc,
který vypukl mezi jeho nástupci, mìl silnou odezvu i v satelitních státech. V Maïarsku mìl vnìjí podobu tøíletého konfliktu mezi reformnì naladìným I. Nagyem a stalinistou
M. Rakosim. Podstatné bylo, e maïarská spoleènost, zdánlivì zpacifikovaná stalinistickým terorem, se zaèala probouzet
a vstupovat do pùvodnì vnitrostranického sporu. Jakýmsi mozkovým trustem vznikající opozice se v bøeznu 1956 stal Petöfiho klub. Na poøad dne se dostala rehabilitace maïarských
obìtí komunistického reimu, náprava kod zpùsobených pøekotnou industrializací a kolektivizací, ukonèení policejní zvùle, otázky politického uspoøádání spoleènosti, obèanských práv,
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zahranièní politiky atd. Rozbukou lidové revoluce se stala
23. øíjna 1956 velká demonstrace v Budapeti, pùvodnì svolaná studenty na podporu probíhajícího reformního hnutí v Polsku, která pøerostla ve støety se státní mocí. Zaèalo ozbrojené
povstání. Rozklad komunistického systému a jeho struktur nezastavilo ani jmenování pøedtím odstaveného I. Nagye premiérem, který se tak  èásteènì zøejmì i proti své vùli  dostal do
role maïarského národního vùdce a v øadì ohledù zaèal pøekraèovat svùj pùvodnì reformnì komunistický program (Nálevka, 2000, II. díl, s. 30). Za èasto dramatických okolností se
obnovovaly nebo novì konstituovaly rùznorodé politické proudy.
Rozhodujícím podnìtem pro sovìtskou intervenci se stalo
maïarskou vládou ohláené vystoupení z Varavské smlouvy
a vyhláení neutrality na zaèátku listopadu 1956. V noci z 3. na
4. listopadu dolo k masivnímu útoku sovìtských vojsk na Budape, který po nìkolika dnech zlomil zoufalý odpor povstalcù.
V bojích zahynuly 34 tisíce Maïarù, dalích asi 200 tisíc volilo
odchod do emigrace. Moskvou prosazená Kádarova vláda zaèala svoji vládu krutými represemi  zatèení postihlo desetitisíce lidí, z nich asi 350400 bylo popraveno (Vykoukal, 2000,
s. 374). Epilogem poraené revoluce byla justièní vrada
I. Nagye a dalích èlenù jeho vlády.
Obnovený komunistický systém v Maïarsku po poráce
revoluce zaèínal prakticky z nulového bodu. Avak vrátit èas
u nebylo mono, a tak moc a autorita sice náleely MSDS,
ale kadodenní ivot se odpolitizoval a pod názvem Nový
ekonomický mechanismus byly uskuteènìny polovièaté hospodáøské reformy, které sice mj. uvolnily soukromé podnikání
v zemìdìlství, maloobchodì a slubách, ale systémové øeení
nepøinesly. Kádarismus pak fungoval jako specifická forma
spoleèenské smlouvy mezi reimem a spoleèností a do
2. poloviny 80. let. Je symbolické, e pøedzvìstí konce totalitního reimu v Maïarsku se stala rehabilitace I. Nagye a jeho
pohøeb na poèátku roku 1989.
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PraûskÈ jaro 1968
Roli slabého èlánku v sovìtském bloku pøevzalo na konci
edesátých let Èeskoslovensko. Uvolnìní, které v nìm v pøedcházejícím období zasáhlo ve znaèné míøe kulturní a vìdeckou sféru, nekorespondovalo s takøka nehybným politickým
systémem. Není náhodou, e pøedzvìstí Praského jara 1968
se stal IV. sjezd ès. spisovatelù, protoe absence politické
a tvùrèí svobody byla výraznì pociována právì touto silnì
specifickou skupinou obyvatel. Veobecná nespokojenost se
soustøedila do odporu proti osobì prvního tajemníka KSÈ
A. Novotného, kterému za tìchto okolností odmítla dalí podporu i Moskva. Ovem to, co zpoèátku mohlo být vnímáno jen
jako spor reformního a konzervativního proudu uvnitø vedení
KSÈ, se po Novotného pádu a volbì A. Dubèeka do funkce
prvního tajemníka KSÈ v lednu 1968 zmìnilo v celospoleèenský pohyb, který vánì znepokojil SSSR i ostatní státy sovìtského bloku. Pøi srovnání èeskoslovenského vývoje v roce 1968
s maïarskými událostmi v roce 1956 je zøejmé, e politická
evoluce v pøípadì Praského jara byla pøeruena v niím vývojovém stupni, neli tomu bylo o dvanáct let døíve v Maïarsku. Zatímco pøi maïarské revoluci se fakticky zhroutila strana, armáda i bezpeènostní sloky, v Èeskoslovensku tyto
instituce fungovaly a proces pøemìn probíhal do znaèné míry
uvnitø nich (Wandycz, 1998, s. 242). Pluralitní politický systém, který se v Maïarsku v øíjnu 1956 fakticky obnovil, byl
v Èeskoslovensku na jaøe 1968 spíe v zárodeèném stádiu. Rovnì zde nedolo k zpochybnìní pøíslunosti zemì k sovìtskému bloku.
Zdá se, e sovìtské vedení se pouèilo z maïarské zkuenosti a rozhodlo se zasáhnout døíve, ne vývoj v Èeskoslovensku získá pro nì jetì nebezpeènìjí dimenze. Dalím faktorem, který výraznì pøispìl k vojenskému zásahu, byla
skuteènost, e v Èeskoslovensku na rozdíl od ostatních státù

– 169 –

bloku nebyla do té doby rozmístìna sovìtská vojska, co vyvolávalo u sovìtských vojenských i politických kruhù váné
znepokojení vzhledem jeho strategicky dùleité poloze na hranicích se Západem.
Recept úspìnì pouitý pøi intervenci v Maïarsku v listopadu 1956 ovem v srpnu 1968 v Èeskoslovensku zpoèátku
selhal  tzv. dìlnicko-rolnickou vládu se po vstupu vojsk Varavské smlouvy 21. srpna 1968 vytvoøit nepodaøilo a sovìtské
vedení muselo k prosazení svých zámìrù pøistoupit k jednání
s dosavadními státními a stranickými pøedstaviteli Èeskoslovenska. Reformní køídlo uvnitø KSÈ vedlo ovem od podepsání moskevského protokolu u jen ústupový boj za udrení aspoò èásti prosazených zmìn. Nastupující normalizace, spjatá
zejména se jménem G. Husáka, pak obnovila na dalích dvacet let mechanismy totalitního reimu.
Pøes svoji poráku zùstávají vechny uvedené pokusy
o zmìnu totalitního reimu ve státech východního bloku významným zdrojem poznatkù a pouèení. Mj. ukazují, e touha
po svobodì se mùe projevit i za nejnepøíznivìjích okolností.
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Abstract: The article deal with problematics of Action Program Communist Party of Czechoslovakia in year 1968. It taking into account contemporary connections of rise this document. Also importatnt is the information about international
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Czechoslovakia 1968
Je urèitým paradoxem, e diskuze o významu pokusu o reformu socialismu v Èeskoslovensku v roce 1968 byla rozvinuta ve vìtím rozsahu a v souvislosti s výroèím tìchto událostí v roce 2008. Události roku 1968 byly v èeskoslovenské
spoleènosti po roce 1989 odsunuty do pozadí, nebo se nehodily do koncepcí budování spoleènosti s pluralitní demokracií
a trní ekonomikou. Kontinuita se mìla opírat o tradice prvorepublikové demokracie, nikoliv o návaznost na reformy Praského jara roku 1968. Tradice prvorepubliková vytvoøila základy obèanské spoleènosti, na jejich odkazu bylo mono
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stavìt i v roce 1968 (srov. Krákora, 2008). Tehdejí pojímání
obèanství se opíralo o komplexní systém vzdìlání v oblasti
spoleèenskovìdní (srov. Medveïová, 2008). Pøitom vak není
mono opomenout ani neblahý odkaz období nacistické okupace a jeho negativní dopad na národní charakter (srov. Kopeèek, 2008). Je pravdou, e mnozí pøedstavitelé reformních komunistù z roku 1968 (napø. A. Dubèek èi Z. Mlynáø) usilovali
v polistopadové politice o znovunavázání na odkaz pokusu
o zmìnu podoby socialismu v Èeskoslovensku, ale pøekotný
spoleèenský vývoj po roce 1989 znamenal, e i tito politici
zùstali uvìznìni v minulosti a návrat do politiky mìli tendenci
vnímat jako urèitou formu satisfakce, co platilo zejména pro
A. Dubèeka. Pøi posuzování událostí roku 1968 vzniká navíc
urèité riziko pøenáení souèasných kritérií do minulosti, ani
by byl zohlednìn dobový kontext a mezinárodní souvislostí.
Zde máme na mysli pøedevím úvahy o pluralitní demokracii
v Èeskoslovensku a monostech nastínìní alternativy role KSÈ
v tehdejí spoleènosti. Úvahy tohoto typu se sice stále objevují, ale tento pøístup se jeví jako zavádìjící. Tvùrèí potenciál
byl v tomto období soustøedìn na bázi èlenù KSÈ, by docházelo rovnì k nárùstu angaovanosti nestraníkù. Události v KSÈ
se jeví pro porozumìní vývoji ve spoleènosti jako naprosto
zásadní. Je pravdou, e z dneního pohledu se jeví poadavky
tehdejích reformátorù nutnì jako málo radikální, ale pokud
zohledníme situaci v zemích sovìtského bloku z roku 1968,
budou se i opatrné pokusy o reformu jevit jako daleko odvánìjí. Za zkreslující je mono oznaèit pokusy oddìlit dìní
v KSÈ od dìní celospoleèenského. KSÈ byla souèástí èeskoslovenské spoleènosti, kterou fakticky prostupovala. Za urèitý
vrchol tohoto sepìtí je mono povaovat tzv. vysoèanský
sjezd, v dobì normalizaèní sice anulovaný, nicménì v dìjinách KSÈ a moná také mezinárodního dìlnického hnutí se
jednalo o fenomén naprosto unikátní. Stejnì tak je ovem nutno odmítnout pohled, který je zamìøen pouze na dìní v rámci
KSÈ. Procesy, které byly nastartovány reformními komunisty,
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mìly pomìrnì irokou celospoleèenskou dimenzi. Objevilo se
pomìrnì iroké spektrum otázek, které pøekraèovaly nejen ideologický rámec, ale také monosti, které nabízela komunistická strana. Z tìchto dùvodù je na jedné stranì reakce reformních komunistù na probíhající dìní pomìrnì rozsáhlá. Proto
nebyl Akèní program nijak struèným dokumentem, ale naopak nabyl znaèného rozsahu. Dìní ve spoleènosti ve své dynamice Akèní program v mnoha ohledech pøekonalo. Pøestoe
se v tomto pøíspìvku zamìøíme na souvislosti Akèního programu KSÈ, nemùeme tento jev redukovat na jeho studium.
Zatímco v poèátku roku 1968 bylo mono vnímat odstranìní A. Novotného z nejvyí stranické funkce jako pouhou výmìnu na tomto postu, postupnì bylo zøejmé, e se jedná o zaèátek daleko závanìjího dìní. Jistìe odstranìní cenzury
umonilo zahájení skuteèné debaty o stavu tehdejího Èeskoslovenska. Reformní proces probíhající v Èeskoslovensku od
zaèátku roku 1968 byl v ostatních socialistických zemích sledován s nedùvìrou. Z Berlína, Moskvy, Varavy, Sofie a pozdìji také z Budapeti se zaèala objevovat kritika, v ní nechybìly obviòování z narùstání tzv. pravicovì-oportunistických
sil, které byly prezentovány jako antisocialistické, a od poèátku zaznívaly varování pøed kontrarevolucí. Je celkem logické,
e v tomto pøípadì mìl rozhodující význam názor Moskvy,
tedy sovìtského politbyra (Benèík, 1998, s. 24).
Ke koordinovanému nátlaku na pøedstavitele Èeskoslovenska ze strany vedoucích pøedstavitelù SSSR, NDR, PLR, MLR
a BLR dolo na schùzce v Dráïanech 23. bøezna 1968. Èeskoslovenské vedení na dráïanském setkání zastupovali
A. Dubèek, O. Èerník, J. Lenárt, D. Kolder a V. Bi¾ak. Ti se
pùvodnì domnívali, e na poøadu jednání budou ekonomické
otázky. O to vìtí bylo jejich pøekvapení z pøítomnosti øady
pøedstavitelù nìmecké a sovìtské generality. Navíc se adresu
èeskoslovenského vedení velmi kriticky vyjádøili Ulbricht, Gomulka, Brenìv, Kosygin a také Kádár, pro které ji situace
v Èeskoslovensku znamenala postupný nástup pravicových sil,
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které byly vnímány jako antisocialistické a antisovìtské. Podle tìchto pøedstavitelù vývoj v Èeskoslovensku smìøoval ke
kontrarevoluci a ke ztrátì vedoucí role KSÈ v øízení spoleènosti. Nutno dodat, e reformní proces v Èeskoslovensku byl
spojen se svobodou projevu, pøièem docházelo nejen k odsouzení událostí let padesátých, ale také ke kritice nedostatkù
reimu A. Novotného. Kritika se nevyhýbala ani mocenskému
pojetí vedoucí úlohy KSÈ, zvlátì se objevovaly poadavky
výmìny neschopných funkcionáøù a v podstatì lo o demokratizaci ivota èeskoslovenské spoleènosti. Ve vystoupeních
byly znát obavy z moného vývoje, vedle varování a nabídek
pomoci se objevovaly i hrozby, napø. ze strany W. Ulbrichta
(Benèík,1998, s. 32). Èeskoslovenské vedení bylo prùbìhem
jednání zaskoèeno, ale zvlátì A. Dubèek ve svém vystoupení
obhajoval reformní proces a oponoval jeho kritikùm. Obsah
jednání v Dráïanech byl pøed èeskoslovenskou veøejností
utajen, a to z dùvodu obav pøed nárùstem antisovìtských nálad. S obsahem schùzky nebyli seznámeni ani èlenové pøedsednictva ÚV KSÈ (Benèík,1998, s. 33).
Po návratu èeskoslovenské delegace z Dráïan zasedalo ve
dnech 25., 26., 28., 30. bøezna a 1. dubna dopoledne pøedsednictvo ÚV KSÈ, tedy fakticky dennì. Na plénu ÚV KSÈ
28. bøezna a 1. dubna 1968 svou pozici posilovali stoupenci
reforem. V tìchto dnech byl za èlena pøedsednictva zvolen
J. Smrkovský a za tajemníka ÚV KSÈ Èestmír Císaø. Na zasedání byl v úvodní fázi navren kandidátem na úøad prezidenta
L. Svoboda, který byl do této funkce zvolen parlamentem 30.
bøezna 1968. Hlavní referát z tohoto pléna pøednesl A. Dubèek, který ji hovoøil v duchu pøipravovaného Akèního programu. Jeho vystoupení bylo obhajobou polednové politiky
a pøihláením se k socialistickému charakteru obrodného procesu. Podle Dubèeka mìlo být pøítí období, které charakterizoval jako stabilizaci a také konsolidaci spoleèenské obrody,
spojeno s cílem vytvoøit demokratický socialismus odpovídající èeskoslovenským podmínkám. V rámci tohoto modelu se
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poèítalo s vedoucí úlohou KSÈ, která vak ji nadále nemìla
být pojímána pouze mocensky. Dubèek se v podstatì snail
o formulaci marxisticko-leninských principù humanistického
socialismu, tedy vlastnì socialismu nazývaného jako socialismus s lidskou tváøí (Kural, 1993, s. 66). Podoba socialismu tohoto typu byla pøedstavena podrobnìji v Akèním programu KSÈ. O jeho autorech hovoøí blíe jeden z nich,
Z. Mlynáø. Jednalo se o tyto autory pìti hlavních èástí:
Èást I: Cesta Èeskoslovenska k socialismu  J. Fojtík, K. Kaplan, R. Richta
Èást II: Za rozvoj socialistické demokracie, za nový systém
politického øízení spoleènosti  Z. Mlynáø
Èást III: Národní hospodáøství a ivotní úroveò  B. imon,
A. Èervinka  za spolupráce nìkolika dalích ekonomù, zejména O. ika, K. Kouby aj.
Èást IV: Rozvoj vìdy, vzdìlanosti a kultury  R. Richta,
S. Provazník  za spolupráce s rùznými autory dílèích podkladù ze kolství, akademie vìd a svazu spisovatelù
Èást V: Mezinárodní postavení a zahranièní politika ÈSSR
 P. Auersperg
Vichni tito autoøi tvoøili hlavní pracovní skupinu pod organizaèním vedením P. Auersperga. Tato skupina pùsobila v praské redakci èasopisu Otázky míru a socialismu, a to v pøímo
Auerspergovì kanceláøi. Její práce vycházela z desítek dílèích
studií pracovníkù z vìdeckých institucí. Text dokumentu byl
konzultován v øadì dílèích pracovních skupin a podle pøipomínek desítek jejich èlenù také mìnìn (Mlynáø, 1990, s. 100).
Jednalo se tedy o dílo komplexní nejen co se týèe jeho rozsahu, ale také autorského kolektivu. Jak uvádí Z. Mlynáø, bylo
potøeba formulovat programovou koncepci reformy. Proto bylo
tøeba podle nìj vyhlásit Akèní program KSÈ co nejdøíve. Podle Z. Mlynáøe byl text Akèního programu hotov u koncem
února 1968, a to zhruba v podobì, v jaké byl publikován (Mly– 176 –

náø, 1990, s. 112). Akèní program KSÈ byl pøijat 5. dubna
1968, jeho pøijetí znamenalo doèasné ideové a politické vítìzství reformních komunistù. Socialismus s lidskou tváøí spoèíval podle tohoto programu v rozvoji socialistické demokracie,
v novì uvaované vedoucí úloze KSÈ, v ekonomické reformì
a v duchovní svobodì ve vìdì,kolství a kultuøe. Pøitom mìlo
být zachováno spojenectví se Sovìtským svazem a s ostatními
socialistickými zemìmi. Novì formulovaný program také uvádìl, e vláda má samostatnì vládnout a parlament se má stát
nejvyím zákonodárným a kontrolním orgánem apod. Zásadního významu je vak skuteènost, e se jednalo o vùbec první
pokus o komplexní projekt reformy socialismu sovìtského
typu, tedy celého tehdejího politického, ale také ekonomického a kulturního systému. Tato specificky èeskoslovenská
reforma dosavadního pojetí socialismu mìla pøedstavovat východisko ze spoleèenské krize a v dùsledku smìøovat k pøemìnì totalitního politického systému v demokratický. KSÈ by
pøestala být jedinou vládnoucí silou, vyuívající ostatní nekomunistické strany a spoleèenské i zájmové organizace jako své
pøevodní páky. Sama KSÈ by mìla projít vnitøní demokratizací. Akèní program vak jetì nepoèítal s pøijetím takového
volebního zákona, který by umoòoval svobodné volby. Èeskoslovensko se podle Akèního programu mìlo stát federací.
Úloha státu pøi øízení ekonomiky mìla být postupnì omezena.
Obèané postiení v politických procesech, nejen komunisté,
mìli být rehabilitováni. V souladu s politikou SSSR a NDR
nebyla ani v programu obsaená podpora realistických sil
v SRN (Kural, 1993, s. 68). Pøesto se oproti pùvodnímu zámìru se snahou o struènost jednalo o dokument obsáhlý (srov.
Akèní program KSÈ, 1969, s. 103146). Podle autorù spjatých s tímto obdobím reforem v Èeskoslovensku roku 1968
pøedstavoval Akèní program KSÈ jednu z nejpozoruhodnìjích, perspektivních, spoleèensky reformních koncepcí nejen
èeskoslovenského, ale i mezinárodního socialismu, první komplexní projekt ekonomiky, politiky i spoleèenských vztahù
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rozvinutého socialismu, období tøetí prùmyslové revoluce
(Mencl, 1990, s. 294). Byli si vìdomi, e tehdejí èeskosloventí reformátoøi byli limitováni nejen svými znalostmi a zkuenostmi, ale museli brát ohled na sovìtské vedení. Úvahy napø.
o pluralitním politickém systému èi radikálnìji formulovanými poadavky na trní hospodáøství byly vzhledem k tehdejí
mezinárodní situaci a roli Èeskoslovenska v bipolárním svìtì
bezpøedmìtné (Mencl, 1990, s. 298).
Objevují se vak také støízlivìjí hodnocení Akèního programu. Podle nich se jednalo pøedevím o snahu udret politický a spoleèenský pohyb pod kontrolou reformované strany.
Dokument je oznaèován také jako kompromis, co vak odpovídá reáliím tehdejí doby. Pøesto i v tìchto støízlivìjích hodnoceních je uvádìno, e lo na svou dobu o dokument pøevratný. Program mìl význam pøedevím v tom, e uvolnil sevøené
pomìry a stát proti nim nezasáhl, na druhou stranu otevøel
dveøe trendùm, které jej zakrátko mohly pøesáhnout. (Vykoukal, 2000, s. 384)
Manifest 2000 slov L. Vaculíka, publikovaný 27. èervna 1968
v Literárních listech, ji byl výzvou k obèanùm k zahájení
politiky zdola. L. Vaculík nabídl obèanùm text psaný ètivým
jazykem, text srozumitelný, ale také struèný a výstiný. Ani
Vaculík vak nezpochybnil význam dìní v komunistické stranì samotné pro dìní ve spoleènosti. Zde nelo ji jen o variantu Akèního programu KSÈ, nový zde byl dùraz na obèanský
prvek a komunistické vedení v Èeskoslovensku k nìmu zaujalo kritický postoj (Vykoukal, 2000, s. 385). Jistì zde roli sehrála také èasová prodleva mezi pøijetím Akèního programu
a vydáním Vaculíkovy výzvy. Zatímco Akèní program byl projevem vývoje v KSÈ a ve spoleènosti a zachovával mocenský
monopol KSÈ, který byl stále souèástí platné ústavy, v manifestu 2000 slov ji byl stranický monopol ohroen. Za této situace nemìlo vedení v èele s A. Dubèekem jinou monost, ne
se k nìmu postavit odmítavì. Smìrem do zahranièí vak ji
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byl vyslán signál, e stranické vedení nemá situaci zcela pod
kontrolou.
Pro sovìtské vedení a jeho spojence vak pøedstavovala ji
sama alternativa socialismu navrená v Akèním programu KSÈ
smrtelné nebezpeèí, nebo se jednalo o popøení jedinì správného sovìtského modelu a moný potenciální pøíklad k následování. Také obava z moného odchodu Èeskoslovenska
z Varavské smlouvy se v budoucnu pøi tomto vývoji jevila
jako moný dùsledek reformních tendencí (Benèík, 1998,
s. 34). Pomìrnì záhy po pøijetí pøeloil Akèní program tým
pøekladatelù pro potøeby Brenìvova vedení, které ve dnech
9.10. 4. 1968 øeilo situaci v Èeskoslovensku na zasedání ÚV
KSSS. Politbyro uèinilo posléze øadu opatøení, aby zabránilo
ohroení socialistických vymoeností v Èeskoslovensku a jeho
odtrení od socialistického spoleèenství. (Benèík, 1998, s. 35)
Pøíprava na operaci Dunaj zaèala po pøijetí direktivy ministra obrany SSSR marála Greèka z 8. 4. 1968, která naøizovala vytvoøení skupiny Jih a stanovila její úkoly (Benèík,
1998, s. 36). Zde je nutno doplnit politické dùvody k úvahám
o vojenském øeení situace v Èeskoslovensku o dùvody strategické. Èeskoslovensko bylo významným èlenem Varavské
smlouvy a navíc hranièilo s Nìmeckou spolkovou republikou,
tedy s èlenským státem NATO. Tato unikátní èeskoslovenská
situace byla dùsledkem pováleèného vývoje, kdy se do konce
roku 1945 stáhly v rámci reakce na odsunutí amerických jednotek rovnì jednotky sovìtské. Sovìtské vedení si bylo vìdomo existující mezery a úvahy o intervenci by øeily také
tento problém.
Realizace operace Dunaj probìhla v plném rozsahu vstupem armád pìti státù Varavské smlouvy v èele se SSSR do
Èeskoslovenska v noci ze 20. na 21. srpen 1968. Dalí osud
reforem byl tímto definitivnì vyøeen, jejich likvidátory se stali
sami normalizaèní èeskosloventí politici. Je smutnou skuteèností, e jedním z nich byl také A. Dubèek sám, tedy nikoli
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pouze G. Husák a pozdìjí normalizátoøi. Z celého velkolepì
koncipovaného Akèního programu se podaøilo realizovat vlastnì pouze zámìr na federalizaci Èeskoslovenska, a to pøijetím
ústavního zákona è. 143/1968 Sb. O èeskoslovenské federaci.
Navíc tato federace byla federací pouze na papíøe, soudrnost
Èeskoslovenska fungovala pouze díky stranickému monopolu.
Vývoj v roce 1968 ukázal, e velkorysý zámìr o vypracování projektu reforem nemá nadìji na úspìch, pokud tento krok
nemá podporu moskevského vedení. Násilné ukonèení reformního vývoje vak umonilo vznik mýtu o Praském jaru 1968.
V èem spoèívá jeho podstata? Mùeme se domnívat, e vedení
èeskoslovenských reformních komunistù se dostalo do neøeitelné situace a zmínìný vstup armád pìti státù Varavské smlouvy znamenal øeení tohoto dilematu. Odmítnutí výzvy 2000
slov Dubèekovým vedením ukazovalo vymezení hranic reformního procesu.
V èem je mono spatøovat význam Akèního programu KSÈ
z roku 1968 pro souèasnou spoleènost? Nezájem o vlastní historii znamená v prvé øadì nedocenìní nejvýznamnìjích etap
vývoje Èeskoslovenska, co platí také pro události roku 1968
a jejich interpretaci. Události jsou redukovány na vzpomínky
pamìtníkù a výsledky bádání historikù. Pøesto je moné zaøadit události roku 1968 k nejvýznamnìjím momentùm Èeskoslovenské historie.Ve spoleèenské praxi sice nedolo k obnovení pluralitní demokracie a v kontextu tehdejí doby by to ani
nebylo moné, pøesto dolo k znaènému posunu ve vývoji spoleènosti, který pøekonal mnohá oèekávání. Hodnotíme-li dùsledky sovìtské intervence v Èeskoslovensku v roce 1968, zjistíme, e zde mìl vývoj dalekosáhlé dùsledky pro spoleènost,
ale i pro vládnoucí komunistickou stranu samotnou. KSÈ
o svou autoritu získanou zvlátì za srpnové intervence pøila,
situace v normalizované KSÈ ji byla odliná. Nástrojem Husákova vedení k ovládnutí KSÈ se staly stranické èistky.
K jejich schválení plénem ÚV KSÈ dolo ve dnech 28.30.
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ledna 1970. Provìrky spojené s poadavkem výmìny stranických legitimací vnímalo vedení KSÈ jako pøíli benevolentní.
Proto dne 14. dubna 1970 schválilo pøedsednictvo ÚV KSÈ
dalí rezoluci, podle ní byl v této stranì zaveden v podstatì
výjimeèný stav. Podle takto schválené rezoluce bylo umonìno pozastavit èlenství v KSÈ nejen na individuální, ale také na
organizaèní bázi. Obèané s pozastaveným èlenstvím museli
o provìrky poádat sami, jinak jim hrozilo automatické vylouèení. K øíjnu 1970 postihly stranické provìrky okolo jeden
milión pìtset tisíc èlenù KSÈ. 17 % z nich bylo èlenství zrueno, dalí 4,5 % èlenù bylo ze strany vylouèeno. V dùsledku
naøízených provìrek opustilo KSÈ na pùl milionu èlenù, pøièem nìkteøí z nich odeli dobrovolnì. Postieni byli nejvíce
umìlci, kulturní pracovníci, vìdci a pracovníci ve kolství (Vykoukal, 2000, s. 575). Dùsledky se netýkaly jen situace v KSÈ.
Znaèná èást tvùrèího potenciálu spoleènosti se pøesunula do
exilu, pøièem se jen do konce roku 1969 jednalo o poèet okolo 140 000 lidí. Mnozí dalí se stáhli z veøejného a tvùrèího
ivota do soukromé sféry. Podle celkových odhadù postihly
politické èistky okolo 750 000 lidí. Zapoèítáme-li k nim rovnì rodinné pøísluníky, jednalo se o vysoké èíslo zahrnující
na 2 miliony lidí (Vykoukal, 2000, s. 576). Nepøímé represe
spoèívaly v zastaveném kariérním postupu s platovými dùsledky, dìtem bylo znemoòováno vysokokolské èi støedokolské studium. Dolo k obnovení tøídního kritéria výbìru studentù, které bylo pøedtím zrueno ji v roce 1963. Oficiálním
výkladem roku 1968 se stal ostudný dokument Pouèení z krizového vývoje ve stranì a spoleènosti po XIII. sjezdu KSÈ
(Vykoukal, 2000, s. 577). Pro komunistickou stranu znamenal
tento vývoj naprostou ztrátu vìtiny progresivních sil.
Nejvìtím problémem z hlediska vymezení demokracie se
jeví neexistence politické opozice. Skuteènou základnu pro
pùsobení nekomunistické opozice bychom v Èeskoslovensku
mezi lety 1968 a 1989 hledali marnì. Ani seskupení KAN nebo
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K231 nebyly skuteènými opozièními subjekty. Obèanská iniciativa nazvaná Charta 77 nemìla ambice stát se rozhodující
opozièní silou. Za opozièní sílu v kontextu èeskoslovenského
vývoje mùeme povaovat a Obèanské fórum, vzelé z listopadových událostí sametové revoluce roku 1989, které se
pozdìji stalo bází pro vznik dalích politických subjektù.
Rok 1968 vak byl v prvé øadì pokusem o obnovu obèanské
spoleènosti. Fenomén národní jednoty v prvním týdnu po srpnové invazi je také jedním z vrcholù novodobé èeskoslovenské historie. Forma nenásilného odporu èasto zastiòuje samotný reformní proces, ale také má i v dnení dobì hodnotu
poselství. Filmové zábìry z 21. srpna 1968 osloví jistì více
ne pokusy o vìdecké analýzy událostí roku 1968, ale obojí
má v èeských dìjinách své místo. Nelze sice tvrdit, e reim
v Èeskoslovensku v roce 1968 byl pluralitní demokracií, ale
stejnì nesprávné by bylo tvrzení, e v roce 1968 zde byly
v plném rozsahu pøítomny znaky charakterizující totalitní politické systémy. Rozvolnìní ideologického rámce se stalo jedním z podstatných znakù reformujícího se socialismu. Èeskoslovenský lid prokázal za situace, kdy byl zbaven svých
nejvyích pøedstavitelù, schopnost reagovat s maximální
monou uválivostí a rozvahou. Jako pozitivní je mono vnímat také roli tehdejího prezidenta ÈSSR L. Svobody, který
reagoval vìcnì se zohlednìním velmocenské pozice Sovìtského svazu, ale nepøipustil vznik avanturistické dìlnicko-rolnické vlády. Pøi hodnocení událostí roku 1968 pøevládají spíe
pocity národní frustrace a nenaplnìné nadìje, ani by èasto
byly zaslouenì zhodnoceny pozitivní momenty onoho pokusu o socialismus s lidskou tváøí. Je to úkol, který na èeskou
spoleènost stále jetì èeká. Tento stav je vak také zpùsoben
pomìrnì nerozvinutou obèanskou spoleèností a souvisí úzce
s nízkou úrovní politické kultury v èeské spoleènosti (srov.
Zima, 2008). Rovnì výuka historie na kolách dosud dostateènì nezhodnotila události roku 1968 z hlediska vyuèovacího
procesu.
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NekomunistickÈ strany N·rodnÌ
fronty a PraûskÈ jaro 1968
Pavel KR¡KORA
Pedagogick· fakulta, Univerzita PalackÈho v Olomouci
Non-communist Parties of National Front and Prague
Spring
Abstract: The article is concentrated on functioning of National Front institute in time of Prague Spring and on attempts of
non-communist subjects to enforce their own policy independent of the Communist Party of Czechoslovakia. The attention
is also paid to endeavour to restore Social Democracy Party,
which discontinued the activities after the communist´s coup
in 1948.
Key Words: National Front, Non-communist Parties, Prague
Spring, Civil Society, Democracy, Communist Party of Czechoslovakia
Institut Národní fronty (oficiální název Národní fronta Èechù a Slovákù) vzeel z jednání pøedstavitelù londýnského
a moskevského exilu spolu se zástupci Slovenské národní rady
v bøeznu 1945 v Moskvì, a jeho existence byla formálnì stvrzena na úvodním zasedáním první vlády Národní fronty (dále
NF) v Koicích dne 5. dubna 1945. Podstatnou roli pøi jejím
konstituování sehrál poadavek na zjednoduení stranického
systému období I. ÈSR, který se jevil jako tìkopádný a nej-
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významnìjí republikánské stranì byla kladena èást odpovìdnosti za pomnichovský vývoj, a proto ji (spolu s mnoha dalími meními politickými subjekty) nebyla obnovena. Dominantní postavení v rámci NF od poèátku její existence získala
Komunistická strana Èeskoslovenska (dále KSÈ), která spoleènì s dalími dvìma stranami  Èeskoslovenskou sociální
demokracií a Èeskoslovenskou stranou národnì socialistickou
 utvoøila tzv. socialistický blok (v praxi vak pøíli nefungoval). Mimo tìchto tøí politických subjektù se souèástí NF stala
také Èeskoslovenská strana lidová, na Slovensku pak Demokratická strana, posléze Strana slobody a Strana práce  tìmto
je v následujícím textu vìnována pouze okrajová pozornost.
A do parlamentních voleb v kvìtnu 1946 stál v èele vlád NF
zástupce sociální demokracie Zdenìk Fierlinger, který byl
v èervenci vystøídán Klementem Gottwaldem, pøedstavitelem
vítìzné KSÈ (40,17 % hlasù). Od této doby a do zániku NF
v únoru 1990 ji obsazovala post pøedsedy vlády výhradnì
KSÈ1).
Od poèátku fungování NF byl jasnì zøetelný rozdíl v jejím
vnímání. Zatímco KSÈ ji èím dál více chápala jako svùj mocensko-politický nástroj, který jí poslouí k pøevzetí moci
a posléze zajistí absolutní kontrolu nad vekerým politickým
a spoleèenským dìním ve státì, zbylé politické strany ji naopak povaovaly za koalici rovnoprávných politických subjektù, v ní tak jako v kadé jiné koalici musejí bez jakýchkoli
pochyb fungovat zásady plurality názorù, tzn. e je a bude brán
ohled na mínìní vech jejich èlenù a sloek. Proto i pøes vechna
úskalí a rozpory na pùdì NF, které se postupem doby stupòovaly, pøedstavitelé nekomunistických stran stále vìøili a byli
pøesvìdèeni, e øeení vech problémù je moné èistì na bázi
demokratických principù a e tuto skuteènost bude muset KSÈ
nakonec plnì respektovat a akceptovat2).
Zásadní zlom ve vývoji NF znamenal únorový pøevrat v roce
1948. V této dobì se Národní fronta Èechù a Slovákù stala 
prostøednictvím tzv. akèních výborù NF  tím, k èemu po celé
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tøi roky své dosavadní existence smìøovala  tj. mocenským
nástrojem pod pøímou kontrolou KSÈ, která ji mohla plnì pøizpùsobit svým pøedstavám coby jedné ze sloek výkonu své
novì získané absolutní totalitní moci ve státì. NF definitivnì
pøestala urèovat politickou linii státu (Malíø a kol., 2005,
s. 1226), a mimo pùvodní rámec byla rozíøena o významné
masové apolitické organizace (pøedevím odbory, svaz mládee ad.), co v dobì pøed Únorem 1948 nekomunistické strany odmítaly. Existence politických stran byla od této doby striktnì vázána jejich èlenstvím v NF a zároveò uznáním vedoucího
postavení KSÈ ve státì. Nadto byl vem nekomunistickým stranám NF direktivnì naøízen maximální poèet jejich èlenù  øádovì se pohyboval mezi 10 00020 000 èleny u slovenských
nekomunistických stran nedosahovala èlenská základna dokonce ani tisíce èlenù. Do vedení nekomunistických stran byli
dosazeni lidé plnì loajální k novì nastolenému reimu, Èeská
strana národnì socialistická byla pøejmenována na Èeskou stranu socialistickou, Demokratická strana na Slovensku se transformovala na Stranu slovenskej obrody a sociální demokracie
se záhy po únoru slouèila s KSÈ a ukonèila fakticky  mimo
konstitující se exilovou sloku  svou existenci. Tato podoba
NF zùstala fakticky beze zmìny zachována a do jejího konce
na poèátku roku 1990.
V souvislosti s poèínajícím se reformním procesem druhé
poloviny 60. let 20. století, který vyvolal celospoleèenský pohyb, se rovnì v rámci NF zaèínají objevovat tendence smìøující ke zmìnì doposud zabìhlého systému odsuzující jednotlivé sloky NF do role pouhých vykonavatelù vùle stranického
aparátu KSÈ. Tento trend byl zøetelný pøedevím po zmìnách
a vítìzství reformního køídla v ÚV KSÈ (symbolizována
rezignací A. Novotného na funkci prvního tajemníka a jeho
nahrazení A. Dubèekem), je probìhly v prosinci roku 1967.
V atmosféøe uvolnìní, která nastala v prvních mìsících roku
1968, se postupnì zaèíná probouzet dlouhodobì potlaèovaná
obèanská spoleènost (vznik seskupení K 231 èi Klub angao– 186 –

vaných nestraníkù, schválení rehabilitaèního a tiskového zákona, ad.), která se mj. hlásila k demokratickým tradicím
a odkazu ÈSR let 191819383). Cíle rozbíhajícího se reformního procesu byly obsaeny v tzv. Akèním programu KSÈ
z 10. dubna 1968  demokratizace, reformy ve sféøe politické,
ekonomické a kulturní, avak s tím, e KSÈ si i nadále zachová svou vedoucí úlohu ve spoleènosti. Podobnì tomu bylo ve
vztahu k NF, kterou chtìla mít KSÈ rovnì nadále pod kontrolou. Avak jednotlivé souèásti NF, pøedevím nekomunistické
strany a odbory  se zaèaly vùèi dominantnímu a rozhodujícímu postavení KSÈ vymezovat. Je logické, e se záhy objevil
poadavek, aby se NF vrátila ke svému pùvodnímu poslání
a úèelu  tj. koalici politických stran. V dubnu byl pøedsedou
NF zvolen reformní komunista Frantiek Kriegel, který zaujal
k demokratizaèním poadavkùm vstøícný postoj a hodlal poskytnout nekomunistickým politickým subjektùm prostor pro
vyjádøení jejich programových a ideových cílù (srov. Pecka
a kol., 1995, s. 10). O skuteènosti, e na politické scénì docházelo k uvolòování, mj. svìdèil prùbìh jednání v parlamentu,
pøi nich se na místo dosavadní jednomyslnosti stále èastìji
objevovaly projevy nesouhlasu, interpelací a zákonodárných
iniciativ  tzn., e parlament pøestával být nástrojem politiky
KSÈ a znovu zaèínal, by v okletìné formì, plnit svou skuteènou funkci.
Nekomunistické strany NF reagovaly na postupující reformní
proces Praského jara s neskrývanými nadìjemi a jejich vedení zaèala doufat, e by v dlouhodobìjí perspektivì mohl znamenat skuteèný návrat k demokratickému modelu aplikovanému v letech 19451948. V Èeskoslovenské stranì
socialistické dolo k obmìnì ve vedení, z nìho odstoupili
zkompromitovaní lidé úzce spjati s komunistickým reimem
50. a 60. let v èele s pøedsedou Aloisem Neumanem (pøedsedou od roku 1960), jeho poèátkem dubna 1968 nahradil Bohuslav Kuèera. Podobným procesem oèisty prola i Lidová
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strana, kde byl 31. bøezna 1968 do pøedsednické funkce zvolen Antonín Pospíil a nahradil tak dlouholetého pøedsedu Josefa Plojhara, který okletìnou stranu vedl od roku 1951 a 20
let také pùsobil za stranu lidovou jako ministr. K demokratizaènímu procesu se pøihlásily rovnì nekomunistické strany
na Slovensku (Strana slobody a Strana slovenskej obdrody),
kde, tak jako v èeských zemích, probìhla na jaøe 1968 obmìna
jejich vedení resp. se vytvoøil silný proreformní proud.
Vedle zmìn ve vedení jednotlivých nekomunistických stran
NF se celospoleèenské uvolnìní odrazilo v revizi resp. formulaci nových programových východisek.
Èeskoslovenská strana socialistická znovu akcentovala vlastní cestu k socialismu (s rùznými formami tzv. socialistického
vlastnictví), dùraz na postavení a roli jednotlivce ve spoleènosti a úzké sepjetí s masarykovskými ideály humanity a mravnosti: Základem a východiskem èeskoslovenského socialismu je humanismus, demokracie a svoboda èlovìka. (Pecka
a kol., 1995, s. 121) Nástin ideových zásad Èeskoslovenské
strany socialistické (dále ÈSS) ji charakterizoval jako nemarxistickou socialistickou stranu, která v socialismu vidí zabezpeèení základních podmínek pro uplatnìní zájmù obou naich
národù, jejich svobodného rozvoje a bezpeènosti, vytvoøení
podmínek pro uplatnìní humanistického a demokratického
pojetí spoleènosti. Vychází z toho, e socialismus navazuje na
nejlepí pokrokové tradice lidu, dále je rozvíjí a dovruje.
(Pecka a kol., 1995, s. 120) Ve vztahu ke KSÈ a jejímu mocenskému monopolu se v ideovém programu objevuje tvrzení, e
jakýkoli politický systém, který je zaloen na existenci jediné
politické strany, nutnì  døíve èi pozdìji  vede k degeneraci
nejen sebe sama jako systému, ale i oné jediné politické strany (Pecka a kol., 1995, s. 122). Dùleitou roli v íøení mylenek a nových programových postulátù ÈSS sehrával tiskový
orgán strany Svobodné slovo, které 14. dubna 1968 v celém
znìní uveøejnilo zmiòovaný Ideový nástin zásad ÈSS, který se
setkal se znaènou odezvou nejen mezi èlenskou základnou stra– 188 –

ny, ale vyvolával celospoleèenské diskuze. Objevily se poadavky na zruení lidových milicí, rehabilitaci vech nespravedlivì odsouzených èlenù strany v èele s Miladou Horákovou a sílil tlak na to, aby se ÈSS stala vedle KSÈ dalí masovou
stranou hlásící se k odkazu pøedúnorové Èeskoslovenské strany národnìsocialistické. Významné postavení uvnitø Èeskoslovenské strany socialistické zaujímala v roce 1968 její brnìnská organizace, kterou vedl bývalý politický vìzeò (èlen
K 231) a dlouholetý pøedúnorový èlen strany Josef Podsedník,
a která navýila oproti roku 1967 pìtinásobnì svou èlenskou
základnu (ze 180 na 1000 èlenù) (srov. Malíø a kol., 2005,
s. 1277).
V pøípadì Èeskoslovenské strany lidové byl hlavní dùraz
kladen na tradici køesansko-sociálního hnutí a na skuteènost,
e v jejích øadách jsou sdrueni obèané hlásící se ke køesanskému svìtovému názoru. Tyto ideové zásady se pøedstavitelé
lidové strany v èele s Aloisem Petrem a Josefem Plojharem
ostatnì snaili prosazovat v politické praxi ji po únoru 1948
v nadìji, e budou KSÈ za jejich loajální postoj akceptovány,
avak záhy se pøesvìdèili, e existence strany je pouze trpìna
a nanejvý slouí jako fasáda demokratiènosti reimu ve vztahu k zahranièí s tím, e únorový pøevrat nebyl puè, ale e
s ním souhlasí i nekomunistické vrstvy obyvatelstva (Malíø
a kol., 2005, s. 1291). Dùleitý byl pro lidovou stranu vztah ke
katolické církvi. Pokouela se hrát jakousi zprostøedkovatelskou roli mezi státem a církví, avak KSÈ ji v mnohém nutila
akceptovat de facto anticírkevní postoje, co samozøejmì bylo
v rozporu s faktickou politikou lidové strany a opakovanì tak
vyvolávalo napìtí jak ve vztahu ke komunistùm, tak ve vztahu
ke katolické církvi (arcibiskup J. Beran). Reformní proces roku
1968 znamenal pro pøedstavitele a èleny lidové strany reálnou
monost postupného návratu k pøedúnorové koalièní politice
(na bázi NF), co je patrné z pracovního návrhu stranického
programu pøedloeného k veøejné diskuzi koncem kvìtna 1968
(srov. Pecka a kol., 1995, s. 126133). Podobnì jako v pøípadì
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Èeskoslovenské strany socialistické sehrával pøi prezentaci
postojù a programových východisek lidové strany ve vztahu
k iroké veøejnosti zásadní roli stranický tiskový orgán Lidová
demokracie. V novì formulovaném programu Èeskoslovenské strany lidové se mimo stìejní køesansko-sociální ideje
objevil dùraz na zásadu ústavnosti  tj., e ústava musí být
skuteènì demokratická a e zákony státu musí plnì obráet
stav ivota a vývoj spoleènosti. Skuteèným a nejvyím reprezentantem vùle obyvatel musí být Národní shromádìní 
(Pecka a kol., 1995, s. 127) Podstatnou byla skuteènost, e
v novém programu vnímala ÈSL NF jako politický výraz dobrovolného sdruení pøedevím nezávislých, vzájemnì si na roveò postavených politických stran, jako základnu pro dialog
a konfrontaci vlastních hledisek na øeení základních otázek
politického vývoje spoleènosti (Pecka a kol., 1995, s. 128).
Ve vztahu k církvi a vìøícím chtìli lidovci rozhodnì hájit jejich právo svobodnì projevovat své náboenství nebo víru
soukromì i veøejnì
právo na svobodnou náboenskou výchovu dìtí a na svobodnou výchovu duchovních jednotlivých
církví (Pecka a kol., 1995, s. 128). Základ spoleènosti spatøovali v rodinì, která je nenahraditelným prostøedím pro astný a zdravý vývoj lidské osobnosti (Pecka a kol., 1995,
s. 129) a je postavena na zásadách køesanské morálky a etiky.
V hospodáøské sféøe se lidová strana stavìla pro volné obchodní vztahy s domácími i zahranièními partnery. Aby vzrùstala efektivnost prùmyslu, je tøeba vytvoøit podmínky pro zdravou soutì i mezi podniky; proto je nutné omezit na nejmení
míru monopolní výrobu  (Pecka a kol., 1995, s. 130)
Zcela specifické postavení mezi nekomunistickými stranami v Èeskoslovensku získala v roce 1968 sociální demokracie. Jak bylo uvedeno, sociálnì-demokratická strana byla nedlouho po únorovém pøevratu v roce 1948 pøedevím z dùvodù
programové a ideové blízkosti inkorporována do KSÈ
(27. èervna 1948). Pøestala tudí fungovat i jako jedna ze slo-
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ek NF. Je proto logické, e v atmosféøe postupujícího reformního procesu se objevila snaha o obnovu strany, která v kvìtnu
1968 vyústila v zaloení Pøípravného ústøedního výboru Èeskoslovenské sociální demokracie (srov. Lua, 2001, s. 114).
V èele pøípravného výboru stanul hlavní iniciátor obnovy Zdenìk Bechynì, syn významného sociálnì demokratického èinitele v období první ÈSR, ministra a pøedsedy londýnské Státní
rady Rudolfa Bechynì. Ve veøejnosti se tyto snahy setkaly
s pozitivní odezvou, v èasopise Literární listy se dokonce objevilo souhlasné stanovisko významných osobností tehdejího
kulturního ivota  mj. Jaroslava Seiferta, Josefa voreckého,
Alfréda Radoka a dalích. Monost obnovy sociální demokracie (slouèení z èervna roku 1948 bylo oznaèeno za neplatné
a nezákonné, odporující tehdejím stranickým stanovám) vak
na druhé stranì vyvolala nesouhlasné reakce ze strany KSÈ
 a to jak jejího konzervativního, tak i reformního køídla.
V znovuustavení samostatné sociálnì-demokratické strany toti vyvstala reálná a akutní hrozba naruení dosavadního mocenského monopolu KSÈ. Zároveò se o slovo pøihlásila
Moskva, která snahy smìøující k obnovì sociální demokracie
povaovala za bezprecedentní krok, který by mohl vést k likvidaci socialistického zøízení v Èeskoslovensku a do budoucna mohl vánì ohrozit i vývoj v dalích zemích Východního bloku. Pod tíhou tìchto okolností se pøípravný výbor
sociální demokracie rozhodl koncem èervence (pøed bilaterálním jednáním sovìtské a èeskoslovenské delegace v Èierne
nad Tisou) pozastavit svou èinnost, co fakticky znamenalo
konec pokusu obnovit samostatnou Èeskoslovenskou sociálnìdemokratickou stranu s vlastním programem a stranickou strukturou nezávislou na KSÈ. Dle konstatování historika Jaromíra
Navrátila monost obnovy sociální demokracie pøedstavovala pro KSÈ i v dobì jejích sebeobrozovacích snah neuralgické místo, pøes ne nedokázala projít (Lua, 2001, s. 114).
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Vechny pokusy reformovat nekomunistické strany NF, které
se odehrávaly vedle resp. na pozadí hlavního reformního procesu smìøujícího k obrodì samotné KSÈ a jí øízeného mocensko-politického systému, odsoudil k nezdaru vpád vojsk Varavské smlouvy do Èeskoslovenska 21. srpna 1968. Ji rok
poté se v konsolidované NF obnovil stav strnulosti, který
zde setrvával pøed zapoèetím reforem. Vichni, kteøí se v jednotlivých stranách NF  KSÈ nevyjímaje  podíleli na pøípravì reformních programù, byli ze stranických struktur vylouèeni, zbytek byl donucen rezignovat. Zùstává otázkou, kterým
smìrem by se obroda nekomunistických subjektù NF ubírala
(zda by dolo k jejich úplnému zrovnoprávnìní s KSÈ a fungovaly nadále na bázi NF èi dokonce mimo ni) v pøípadì, e
by reformní proces zapoèatý na jaøe 1968 nebyl násilnì utlumen tzv. internacionální pomocí, která vak byla vzhledem
k tehdejí mezinárodnì-politické situaci ze strany Sovìtského
svazu a jím sledovaných mocenských a geopolitických zájmù
nevyhnutelná.
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RevoluËnÌ odborovÈ hnutÌ (ROH)
jako platforma socialistickÈ
reformy v letech 1968ñ19691)
Dalibor ST¡TNÕK
St·tnÌ okresnÌ archiv MÏlnÌk, Univerzita Hradec Kr·lovÈ,
»esk· republika
Trade unions as platform of socialist reform during Prague spring 19681969
Abstract: Before 1968 trade unions in Czechoslovakia were
similar to those in the other state socialist countries. Similar to
other societal organizations, the unions were completely under the control of the communist party. They were in fact equipped with a range of formal rights, but under the system of democratic centralism they could not effectively put them into
practice. During the 19681969 Prague Spring, in the spirit of
the reformist renaissance of society, the unions emerged very
self-confidently and forcefully onto the political scene. Thanks
to their spirit, they not only achieved actual protective rights
for workers. They also played a significant political role, especially after the Soviet invasion in August. The unions were
one of the few organizations, which completely renewed their
elected organs through free elections of the basic organizations all the way to the all-union congress of March 1969. After
the elevation of Gustav Husak to the position of First Secreta-
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ry of the Communist Party of Czechoslovakia, even the unions could not fight off the growing Normalization and from
the fall of 1969 their everyday politics became more and more
in tune with the spirit of the new leadership. Still, it remains
open to question whether the trade unions would have not been
deprived of the major part their rights anyway even if the political and economic reforms had not been violently interrupted.
They would have after all come into conflict with the newly
rising power mechanisms (sovereign leadership of firms, oriented towards profit, other political subjects, etc.).
Key Words: Prague Spring, Trade Unions

Reforma v ROH
Odbory v dobì èeskoslovenského jara a zvlátì po srpnu
1968 vzaly vánì mylenku samosprávy práce a své vlastní
sebeorganizace. Nejedná se o vìci samozøejmé. Odbory byly
po roce 1948 po dvacetiletí naprosto svázány se stávajícím reimem. Pozoruhodná byla tedy rychlost zmìn, ke kterým dolo od bøezna 1968, kdy se odbory jako celek resp. jejich vrcholný orgán, kterým bylo plenární zasedání Ústøední rady
odborù (ÚRO), pøihlásily k dìní ve spoleènosti, oznaèované
ji tehdy jako polednová, reformní politika. To bylo neklamné
svìdectví, e dosavadní politika byla ji neudritelná a dokonce i vìtina funkcionáøù a na výjimky, kterou v odborech pøedstavovali lidé, dosazeni do nejvyích funkcí A. Novotným,
jako napø. Miroslav Pastyøík, Bedøich Kozelka, Anna Karlovská a nìkteøí dalí, oèekávala a pøijímala zmìnu. Odbory jako
spoleèenská organizace se zcela vymanily z dosavadního podruèí KSÈ a ze stavu, kdy ROH plnilo funkci tzv. pøevodové
páky2). K tomu byla nezbytná kádrová obmìna vech volených orgánù a celková zmìna dosavadní struktury, která nevyplývala z odborových potøeb, ale pøizpùsobovala se poadavkùm hospodáøského a státního aparátu. Vnitøní organizaèní
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zmìny, tedy vznik nových svazù, zahrnující uí, specializovanìjí a pøíbuzné výrobní odvìtví ne dosud, byl moná nìkdy také veden osobními zájmy nìkterých funkcionáøù, kadopádnì svým zpùsobem pøispìl k odborové pluralitì, by
v rámci ROH, u tøeba tím, e místo dosavadních 12 svazù
jich vzniklo v èeských zemích 30. A tìm byla nová organizaèní struktura pøizpùsobena. To ve samo o sobì významné, mìlo
být jen vhodnì uzpùsobeným prostøedím, v nìm by bylo
mono adekvátnì reagovat na zmìnìné podmínky nastínìné
akèním programem KSÈ a ekonomickou reformou. Odbory
se poprvé od konce 30. let snaily postavit jako skuteèný partner hospodáøskému vedení závodù, vládì a stranì. Formálnì
to vlastnì nebylo nic nového. Odbory byly zvlátì po 4. veodborovém sjezdu roku 1959 vybaveny pøemírou práv, které
byly následnì zakotveny v zákonu o závodních výborech ROH.
Spolupráce s vedením závodù byla definována jednak jako
souèinnost, jednak jako vyí stupeò  spolurozhodování. První
okruh zahrnoval úèast závodního výboru na pøípravì a sestavování plánù, kontroly jejich plnìní, uzavírání kolektivních
smluv, projednávání záleitostí provozních a hospodáøských,
technického rozvoje, organizace bytové výstavby, zøizování
závodních zdravotních a sociálních zaøízení. Právo vyjádøení
k opatøením vedení závodu, které se týkalo vech nebo vìtího
poètu zamìstnancù nebo dùleitých zájmù jednotlivcù (skonèení pracovního pomìru ze strany zamìstnance).
Do okruhu spolurozhodování, kdy vedení závodu mohlo
provést opatøení s právní úèinností jen po souhlasu závodního
výboru, patøilo napø. vydání nebo zmìny pracovního øádu, provádìní úpravy pracovní doby, naøizování pøesèasù, stanovení,
zavádìní nebo zmìny výkonových norem, zavádìní mzdových
soustav, prémiových øádù, pøijetí a proputìní zamìstnance,
zaøazení zamìstnance na pracovní místo, pøiznání kvalifikaèní
tøídy, pøidìlení zamìstnance na pøechodnou dobu na jiné pracovitì a nìkteré dalí. Problém spoèíval v skuteèném naplnìní tìchto práv nejen na této úrovni, ale i na úrovni vyích
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odborových orgánù, kdy zabezpeèení, dalo by se øíci proti zneuití tìchto práv, bylo zabezpeèeno kontrolou odborù stranickými orgány a také prostøednictvím komunistù v nich pracujících, kteøí podle stanov KSÈ byli nuceni uplatòovat
stranickou linii. Celý systém pak fungoval celkem bez závad,
ale také bez efektivity a nadení na základì demokratického
centralismu.
Odbory mìly svou úlohu v této dobì ulehèenou tím, e minimálnì na dobu více ne roku, tedy od jara 1968 do pozdního
léta roku 1969, strana rezignovala na uplatòování své vedoucí
úlohy ve spoleènosti. To byl ostatnì také dùvod sovìtské intervence. Komunisté  odboráøi a v rozhodujících vyích orgánech èlenové KSÈ pøevaovali i po svobodných volbách,
které v ROH probíhaly od základních organizací, pøes svazové sjezdy a po sjezd èeského a slovenského ROH s vyvrcholením, které pøedstavoval 7. veodborový sjezd v bøeznu 1969,
v této dobì byli skuteènì více odboráøi ne disciplinovanými
straníky3). Ovem takové vzepìtí bylo jen doèasné, øeknìme
zhruba do srpna 1969 a po té, v konfrontaci s nastolenou linií
stranického vedení se vìtina se vemi dùsledky disciplinovanì podøídila. Mnohé ani sebekritika nezachránila a byli ze svých
funkcí a èlenství v odborových grémiích postupnì odvoláni
nebo vynucenì rezignovali. Právì tím byla konsolidace odborù a o statnì celé spoleènosti umonìna.
Odbory tak mìly ideální prostor v neideální dobì  toti po
srpnu 1968, stát se nejen skuteènì nezávislou organizací, ale
také významnou spoleèenskou a politickou proreformní sílou,
proto heslo odbory bez komunistù, objevující se na jaøe a v létì
roku 1968 se ve zmìnìných okupaèních pomìrech stalo okrajovým. Tato dobová podmínìnost je èiní nìèím více ne odbory vìtinou bývají nebo v socialistické spoleènosti byly, kromì klíèových období, jako tøeba v dobì ruských revolucí nebo
v Èeskoslovensku v období 19451948. Cenné je, e kromì
politických ambicí, které zùstaly v podstatì nevyuity, odbory
proklamovaly i nároky sociální, podle návrhu programu ROH
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z èervna 1968 pøesahující do celospoleèenské roviny. Nenaplnìna toti zùstala spojenectví odborových svazù se Svazem
vysokokolských studentù uzavíraná na svazových sjezdech
podobnì jako s tvùrèími svazy na obranu polednového vývoje
obecnì a konkrétnì tøeba na podporu J. Smrkovského v dobì
sporu o obsazení funkce pøedsedy novì vznikajícího federálního shromádìní ÈSSR na pøelomu roku 1968 a 1969, v nìm
lo o jeho osobu jako o symbol pokraèování polednové politiky. Odbory se neodhodlaly vstoupit do stávky, by je právo na
stávku v jejich stanovách nyní opìt postupnì zakotveno.
S odstupem doby je tìko øíci, zda opravdu hlavním dùvodem
byla Smrkovského rezignující výzva ke klidu, kdy vystoupila
jasnì na povrch pøece jen setrvaènost uplynulých let, kdy
v odborech i nejradikálnìjí pøedstavitelé byli bez zkueností
z tøídních stávkových mzdových bojù první republiky. Moná
to byla obava ze sovìtské vojenské hrozby, tedy pochopitelná
opatrnost èi skuteèné starosti o výrobu, s ní byli odbory
a odboráøi po dvacet let úzce spojeni tak, e opravdu uvìøili
stále se opakující frázi, e rozdìlit mùeme jen tolik, kolik
vyrobíme a chceme-li zvyovat ivotní úroveò, co byl v této
dobì vedle politických ambicí druhý základní poadavek odborù, musíme lépe, efektivnìji pracovat a hlavnì øídit nai ekonomiku, tedy ji reformovat a tomu rozhodnì neprospìjí stávky. Odbory ve své Chartì pøijaté na 7. veodborovém sjezdu
ostatnì na rozdíl od nìkterých svazových stanov jasnì vymezily své limity, kdy uznaly vedoucí úlohu strany.
Nicménì odbory jako celek v této dobì obstály. Základní
organizace v této dobì zaslaly na rùzná místa tisíce rezolucí na
podporu polednového vývoje, skvìle se zachovaly v tragickém a pøitom slavném srpnovém týdnu, nesèetnìkrát vyslovily svou podporu na rùzných fórech a rùznými cestami podporu sdìlovacím prostøedkùm v obavì pøed návratem tzv.
kabinetní politiky novotnovské éry. Paklie pøijaly normalizaci, rozumìly jí tak, e jejím pøedpokladem je odchod sovìt-
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ských vojsk a pokraèování v reformní politice a nikoliv naopak.
Stejnì dùleitá byla ovem otázka ekonomická, sociální,
mzdová, zkrátka ta oblast, která tvoøila ivotní úroveò. Socialistické hospodáøství vykazovalo jisté  moná ale nìkdy jen
statisticky ne reálnì  úspìchy a respekt vzbuzující èísla
o prùmyslové výrobì, zvlátì primární sféry, tìkého prùmyslu. Ponechme stranou jeho efektivnost, tedy podíl nákladù,
vstupù, energií a výsledkù a bez zøetele na kvalitu. Pøesto nebo
právì proto se socialistické zemì potýkaly se zásobovacími
obtíemi, nedostatkovým zboím, omezeným sortimentem
potravin, zemìdìlských produktù, ale také výrobkù lehkého
prùmyslu. Svým zpùsobem to plynulo z jedné ze základních
pouèek politické ekonomie socialismu o nutnosti pøednostního rùstu tìkého prùmyslu pøed lehkým. Vyvolalo to vak kromì nespokojenosti mezi spotøebiteli, kterými byli vlastnì vichni obèané, té nií mzdové ohodnocení pracovníkù lehkého
prùmyslu, nemluvì o terciární sféøe. A právì poadavky odboráøù tìchto odvìtví se na jaøe 1968 zcela jasnì ozývají, jsou
artikulovány a prostøednictvím jejich novì vznikajících odborových svazù mohou být vánì postulovány.
Odbory zcela akceptovaly ekonomickou reformu, i kdy
spíe jen tuily její obrysy, protoe reálnì nebyla ve svém celku nikdy sputìna a vìdìly, e bude nyní nutno vést s vládou
zcela otevøená jednání o minimalizaci oèekávaných a ostatnì
i vyadovaných dopadù. S ohledem na tyto skuteènosti uzavøelo ÚRO v listopadu 1969 s vládou dohodu o minimálním
rùstu mez na pøítí rok. Implicitnì nová odborová politika, jak
se v jasné opozici vùèi Zápotockého pováleèné komunistické
koncepci vymezila se stejným názvem, ale zcela odliným obsahem podporovala ekonomickou reformu, explicitnì tedy trvala na pøijetí zákona o socialistickém podniku. Odborùm lo
pøedevím o rady pracujících, jako formy demokratické správy a úèasti na øízení. Z ohledu na tuto novou, lákavou monost
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bylo zcela opomenuto socialistické soutìení, jako nedostateèná a plochá náhraka. V návaznosti na ekonomickou reformu byla nutná novelizace zákoníku práce, liberalizace pracovnì právních vztahù a zvýení ochrany odborových funkcionáøù
i po vyprení mandátu. Mnohé z tìchto poadavkù nebyly zcela
nové a obsahovaly je i podobné dokumenty pøedchozích veodborových sjezdù, nìkteré byly dokonce obsaeny v ústavách
z let 1948 a 1960, ale nové bylo to, e tentokrát byly váné
v tom smyslu, e mìly být skuteènì naplòovány. Nemìly se
vyèerpat na pøizvání odborù, resp. aparátu ÚRO k pøipomínkování rùzných hospodáøských a sociálních opatøení, na co
byla dosud tato spoluúèast ROH redukována, ale mìlo jít
o skuteènou diskuzi v odpovìdìných odborových orgánech
a vánì mínìných i opozièních stanoviscích. Mnohé z tìchto
poadavkù obsahoval i program èeskoslovenského ROH pøijatý na 7. veodborovém sjezdu.
Dùleitá byla úprava postavení vesvazových orgánù4).
Okresní odborové rady mìly být a a do nástupu konsolidace
také byly, orgány s delegovanou pravomocí. Nemìly øídit práci základních organizací odborových svazù, pouze mìly jejich
èinnost koordinovat a zastupovat ROH na okresní úrovni vùèi
ostatním slokám Národní fronty a národním výborùm5).
Ekonomická reforma byla jedním z prostøedkù reformy politické a naopak, jak si uvìdomili nejen její pøívrenci, ale také
odpùrci a se svým dùrazem na efektivnost a samostatnost podnikù a uplatnìní trních vztahù pøi rezignaci KSÈ na dohled
nad spoleèností, teprve nedávno zcela ovládnutou, ale jen na
povrchu a zdánlivì by zcela jistì vedly k vývoji, který bez
sovìtské politické a vojenské pøítomnosti by znamenal rozchod nejen se socialismem, tak jak se u nás vytvoøil po roce
1968, ale jistì návrat pøed únor 1948, ovem se zcela jinak
nastavenými výchozími podmínkami. To ve je patrné na vývoji odborù bìhem tohoto krátkého období, kdy by se ROH
stalo obìtí této reformy a svých ambicí, a by se postupnì transformovaly do jedné z mnoha nepøíli významných organizací,
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navíc roztìpených na øadu jednotlivých svazù a meních ústøeden vedoucích mezi sebou konkurenèní boj, které by jako celek byly zøejmì vyøazeny jak z politického tak i reálného ekonomického spolurozhodování a souèinnosti. Leninská zásada
jeden závod  jedna odborová organizace byla sice jetì udrena, ale ji dìlení svazù podle velmi specifických profesí vedlo
k poadavkùm napø. pracovníkù v energetice na ekonomické
narovnání ceny elektøiny, tedy o její zdraení, od èeho si slibovali vìtí prosperitu a zisky svých podnikù a tedy i vyí
mzdy. A to jen jeden pøíklad za mnohé. To by vánì ohrozilo
odborovou solidaritu, pravda více ménì zpoèátku nadekretovanou a pak vynucenou a jistì vedlo k pøirozenému rozpadu
na jednotlivé nezávislé svazy a mení ústøedny. Velkou zatìkávací zkoukou odborové jednoty ostatnì byl vztah ROH
k odborové organizaci, která sice nebyla nikdy ministerstvem
vnitra registrována, ale která reálnì vyvíjela èinnost a sice Federaci lokomotivních èet.

Federace lokomotivnÌch Ëet (FL»)
Vznik Federace lokomotivních èet, její faktická existence
tento princip naruovala, nebyl ani reformisty v ROH zcela
kladnì akceptován. Byl to ojedinìlý, ale významný pokus
o naruení odborového monopolu ROH. Ostatnì tento pøinejmením rezervovaný postoj také vyplýval z nadøazení zákona o jednotné odborové organizaci è. 144/1946 Sb. nad
úmluvou Mezinárodní organizace práce è. 87 z roku 1948
o svobodì odborového sdruování. Nicménì byl dostateèný
prostor pro øadu radikálních zmìn struktury ROH a hlavnì
vnitøního mechanismu moci.
Otázka FLÈ byla velmi citlivou ji proto, e mìla urèitou,
více ménì vynucenou podporu ministerstva dopravy. FLÈ postupoval v zájmu svého uznání osvìdèenými metodami døívìjí Federace strojvùdcù, tedy odmítáním pøesèasové práce
nad zákonnou normu. Tato tzv. pasivní rezistence mohla zcela
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ochromit provoz na eleznici. Èlenové FLÈ pøestávali odvádìt pøíspìvky ROH. I kdy kvùli tomuto jasnému poruení stanov ROH, která znamenala fakticky secesi, nechybìly ostré
výpady z øad ROH, obì strany si z taktických dùvodù nechávaly urèitý èas otevøené dveøe pro dalí jednání a spolupráci. ROH se nevzdalo snahy o její pøevedení pod svou firmu.
FLÈ aspoò zpoèátku tuto monost zcela nevyluèovala, ovem
zásadnì mimo rámec odborového svazu pracovníkù na eleznici, co bylo pro vedení odborù nakonec nepøijatelné. Na èervnové plenární schùzi ÚRO ve dnech 4.5. 6. 1968 byla v nìkterých vystoupeních vystiena podstata vech dalích výtek
proti FLÈ a vlastnì i proti samé podstatì polednového vývoje
a obavy z pokraèování demokratizaèního procesu. Podle tìchto názorù se nejednalo ne o skupinky lidí, kteøí si nakonec
chtìjí sami vytvoøit svoje spoleèky, svoje stavovské organizace, tím nám naruovat jednotu naeho odborového hnutí. Tito
lidé pøitom 20 let nìkde sedìli a nemìli k celé té práci ROH
co øíci a nakonec teï, kdy se jim dala monost svobody slova,
vystupují s takovými názory a ustavují zde stavovské organizace takového rázu, aby byla jako za první republiky  Navíc
bylo nutno udret jednotu oborù na eleznici i z dùvodu obranyschopnosti: Víme, jak vypadá situace na Západì, víme jak
nakonec i na Východì se situace pomalu pøiostøuje . Rovnì podle Josefa Kosnara, známého funkcionáøe ji z 50. let,
nebylo mono FLÈ ustupovat z principiálních dùvodù, protoe pak by podobné odborové spolky utvoøily i dalí profese
a odvìtví, napø. zamìstnanci mìstské dopravy v Plzni, kteøí
mìli vazby na FLÈ, ale podobnì by se zachovali i pøísluníci
jiných profesí, napø. lékaøi. Aby si Odborový svaz pracovníkù
na eleznici uchoval tváø a neztratil dùvìru èlenù, zástupci tohoto svazu navrhovali, aby agitaci FLÈ èelili podobným ultimativním kladením poadavkù.
FLÈ zùstávala pro odborové funkcionáøe ROH a jakkoliv
pokrokové v intencích doby velmi nepøíjemným a vlastnì
neøeitelným problémem, a to pøedevím pro její odmítání jak– 202 –

koliv volného zaèlenìní do odborového svazu pracujících na
eleznici, a to ani jako samostatné sekce pøi tomto svazu. Na
druhé stranì zástupci FLÈ s ROH jednali a nevzdávali se mylenky na vstup do ROH, ovem jako samostatného svazu. To
by vak znamenalo naruení tolikrát opakované a poøád více
ménì respektované pouèky o jednom závodì a jedné odborové organizaci.

MoûnÈ perspektivy pokraËov·nÌ
reformnÌ politiky
Váné zamylení nad pøijetím základních mezinárodních
úmluv Mezinárodní organizace práce pøi Mezinárodním úøadu
práce by nutnì vedlo k roztìpení ROH, secesi øady svazù.
Jedinou zábranou byl velký nemovitý majetek, s jeho rozdìlením si zatím nevìdìli rady a údajná odpovìdnost za dìtskou
a odborovou rekreaci, ale to by pøi pokraèujícím uvolnìní cestování do zahranièí ztratilo na svém významu a v pøítích letech by ji neplnil majetek tuto sjednocující roli, tak jak ji pøestal plnit nìkolik let po roce 1989. Zcela nejistý je také reálný
vztah mezi závodními nebo podnikovými výbory ROH a podnikovými radami pracujících. Emancipace odborù znamenala
zcela odmítnutí leninské zásady odborù jako koly správy
a socialismu, ve smyslu socialistického soutìení, zlepovatelství a vynálezcovství a vùbec vech forem pracovní iniciativy jakoto údajného prostøedky úèasti pracujících na øízení.
Ve skuteènosti právì v této dobì odborové schùze byly tím
místem, kde se lidé uèili vyjadøovat, mluvit, politicky a organizaènì jednat pøi projednávání kompetenèních otázek, programù, stanov atd., jak to dokládají zápisy ze sjezdù a konferencí.
Nesmíme také opomenout fakt, e èlenství v odborech bylo
více ménì povaováno za projev loajality k reimu podobnì
jako úèast ve volbách nebo v prvomájovém prùvodu a tedy by
postupem èasu docházelo i pøes znaèný ekonomicky tlak na
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zamìstnance a pøes nesporné morální (bezplatné právní zastupování) a ekonomické podpory v pøípadì rùzných ivotních
situací z budovaných fondù a nadlepovacích zaøízení  jak
o nich v duchu návratu k tradièní odborové náplni bylo uvaováno  docházelo k znaènému odlivu èlenstva, jako výrazu
nabyté svobody, co by vedlo k dalímu poklesu jejich významu. Jistì by upadly pro svùj vliv, nejen ji formální, ale mnohdy reálnì naplòovaný, v nemilost u nových vládnoucích elit,
by by i vylých ze strany. Pokus o novou vnitøní odborovou
politiku byl ovem limitován hlavnì po sovìtské intervenci
více ménì bezpodmíneènou, ovem zdá se, e vynucenou reflexí nìkterých postulátù. Mezi nì patøí dodrení nìkterých
marxisticko leninských zásad o výstavbì odborù, tedy zachování principu nikoliv podle profesního klíèe, ale podle výrobního zamìøení podniku a organizace pøi samozøejmém zachování odborové jednoty alespoò ve smyslu zastøeení pod ROH.

Z·vÏr
Vycházíme-li z premisy praského jara jako definitivního
rozchodu s dosavadní politicko hospodáøskou a sociální strukturou s dùrazem na maximální pøiblíení trního hospodáøství
a z toho plynoucími i politickými dùsledky, napø. oivení Národní fronty, resp. organizací a politických stran, které sdruovala, doèkaly by se odbory ve svých ambiciózních programech
trpkého zklamání. Pøedevím by musely zcela rezignovat na
roli politické síly v konfrontaci s obnovením normálního politického systému, v nìm by jen tìko bylo místo napø. pro
virilní poslance odboráøe, resp. jejich úèasti na chodu závodù
a podnikù, které do té doby byly formálnì zaruèeny. Nutnì by
muselo dojít k jejich postupnému odbourávání v zájmu akceschopnosti a konkurenceschopnosti podnikù. Nìco podobného by jistì zakusily i podnikové rady, protoe období let 1945
1948 s úlohou závodních rad mìlo smysl jen pro dalí
znárodòování a postupné pøebírání moci KSÈ. Pøi zcela opaè– 204 –

ném postupu by zákonitì musela být potlaèena úloha odborù
jen na ryze ani ne ekonomické otázky, ale èistì jen mzdové
a jejich vymezení a omezení na okruh hájení zájmù pracujících ve smyslu dodrování pracovní doby, pracovních podmínek, apod. Úloha odborù by byla dále omezena jistým hrdinstvím obèanù, kteøí by si uvìdomili, e dvacetiletí nesvobody
a neodborného vedení hospodáøství je tøeba napravit i osobní
obìtí a smíøily by se s okletìním svých práv a moná i na
nìjakou dobu s poklesem reálných mezd, jak k tomu analogicky dolo v první polovinì 90. let. Spolu s tím by rapidnì poklesla také odborová organizovanost, døíve víceménì vynucovaná a jisté zvýhodnìní èlenù ROH jako rekreace, rùzná drobná
pøilepení apod. by také ztratily mnoho ze svého kouzla po
uvolnìní hranic a monosti cestování a otevøení trhu zahraniènímu zboí. Odborùm by tak zbyl pomìrnì znaèný nemovitý
majetek, ovem na druhé stranì v dùsledku poklesu èlenské
základny by se sníil výbìr èlenských pøíspìvkù, tedy hotových likvidních penìz a odbory by nemìly vytvoøeny prostøedky na stávkové aj. fondy, èím by jejich pøitalivost dále klesala, a by se ustálil stav odborù jako více ménì okrajové
organizace, hrající urèitou roli v tripartitních jednáních a pøi
vyjednávání kolektivních smluv v opravdu velkých podnicích
nebo v nìkterých odvìtvích.

Poznámky:
1) Práce je zaloena na studiu písemností vrcholných odborových orgánù uloených ve Veodborovém archivu v Praze,
dobových tiskovinách a sekundární literatuøe. Protoe chce
být spíe zobecòující úvahou o odborové politice této doby
a její perspektivì, vìtinou rezignuje na citace pramenù
a odkazy.
2) Výrazem tohoto stavu byla napø. skuteènost, e se pøestal
svolávat stranické skupiny odborových orgánù a bylo také
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3)

4)

5)

uputìno od uplatòování zásad nomenklatury, co se projevilo pøi svobodné volbì nového pøedsedy ÚRO Karla Poláèka, kdy se ÚV KSÈ se zmohl pouze na doporuèení.
Od øíjna roku 1968 do ledna 1969 probìhly ustavující sjezdy národních odborových svazù, které takto potvrzovaly
federalizaci ROH a pokraèování nové odborové politiky
 kterou se rozumìl rozchod s dosavadním systémem a nepøímo polemizoval se Zápotockého pováleènou koncepcí
výstavby a èinnosti odborù. Tento proces tak na vyí úrovni
navazoval na pohyb v základních organizacích, ve kterých
výmìna kádrù zaèala ji na jaøe roku 1968 a byla potvrzena výroèními èlenskými schùzemi.
Krajské odborové rady byly podstatì zrueny ji rozhodnutím celostátní porady delegátù základních organizací
z èervna 1968 a místo nich se novì uplatòovaly krajské
koordinaèní rady OS. V dobì konsolidace budou KOR opìt
obnoveny v pùvodní podobì
Taxativnì byl urèen jejich podíl pøi øeení bytového problému a napø. i takové zdánlivé malièkosti, jakou byla koordinace dopravy v souvislosti se zkracováním pracovní
doby a nezbytnou úpravu jízdních øádù. Mìlo se tak zabránit opakování situace z roku 1956, kdy bezprostøední význam zkrácení pracovní doby byl mnohdy minimální, nebo nebyla provedena pøísluná úprava spojù na sobotní
poledne, a tak mnozí èekali po skonèení pracovní doby na
autobusy a vlaky, které jezdily podle staré pracovní doby.
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UstavujÌcÌ sjezd Svazu Ëesk˝ch
spisovatel˘ v Ëervnu 1969
ZdenÏk DOSKO»IL
⁄stav pro soudobÈ dÏjiny AV »R, v.v.i., Praha,
»esk· republika
The constitutive congress of the Union of the Czech Writers in june 1969
Abstract: This paper has been devoted to the gradual change
in relations among the Czech writers and the CPCz administration during the period of impending normalization in 1969
spring. The writers had in this time no intention to set up an
open conflict with the new Party administration, though, hoping still in a chance of a dialogue. The Husáks arrival to the
Party boss´ post passed without any public comments; even
later, the writers never presented a mass open criticism of the
politics of normalization. Only some individuals presented their
dismissive attitudes. The constitutive congress of the Union of
the Czech Writers ended up in a similar spirit, anyway; the
Congress was held largely in a working mood. The bookmen
show the governing team that they have no intention to abstain
from their views; nevertheless, they do not intend to stage an
open conflict with the administrative power. Thus, the alternative to exploit the congress to demonstrate an unambiguous
resistance against the oncoming normalization remained unexploited.
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Pøedstavitelé èeské a slovenské literární obce se ji od druhé poloviny padesátých let dostávali do opakovaných sporù
s vedením KSÈ. IV. sjezd Svazu èeskoslovenských spisovatelù (SÈSS) v èervnu 1967, na nìm latentní napìtí mezi literáty
a politickou mocí pøerostlo v otevøený konflikt, je v obecném
povìdomí pokládán za jakýsi symbolický prolog tzv. Praského jara. Události na sjezdu a následná represivní opatøení, která Novotného garnitura vùèi spisovatelské organizaci podnikla, narazily na nesouhlas v øadách kulturnì orientované
veøejnosti. V uvolnìné atmosféøe rokù 19681969 se sjezdu
dostalo mimoøádné publicity. V úplnosti byl vydán jeho stenografický záznam1). Literární èasopisy uveøejòovaly nejvýznamnìjí diskuzní pøíspìvky jednotlivých autorù. Spisovatelskému kongresu byla vìnována pozornost i pozdìji. Literáti se
k nìmu vraceli ve svých pamìtech. Dolo také k publikování
nìkolika publikací, je dìní na sjezdu rozebíraly v irích souvislostech2).
S dobou politického uvolnìní na sklonku edesátých let je
ovem jetì spjat ustavující sjezd Svazu èeských spisovatelù
(SÈS) v èervnu 1969, který do jisté míry mùeme povaovat
za epilog reformního procesu v kulturní oblasti. Na rozdíl od
sjezdu výe zmínìného témìø upadl v zapomnìní. Neprávem,
nebo v jeho prùbìhu se velmi plasticky zrcadlil opìtovnì
vzniklý konflikt mezi vedením KSÈ a literáty, tentokrát v atmosféøe nastupující normalizace. Sjezd byl v podstatì poslední pøíleitostí, kdy spisovatelská obec jako celek mìla monost vyjádøit své názory proti normalizaèní politice Gustáva
Husáka, by jejich publicita byla tentokrát velmi omezena. Díky
pøísným cenzurním opatøením pronikly o obsahu sjezdového
jednání mezi obyvatelstvo jen sporadické informace. Navíc dìní
na sjezdu nelze ani dnes v úplnosti zrekonstruovat, nebo kom-
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pletní stenografický záznam nikdy nebyl uveøejnìn a s nejvìtí pravdìpodobností se vùbec nedochoval3). Rovnì memoárová literatura se o sjezdu takøka nezmiòuje4).
Ustavující sjezd SÈS lze hodnotit jako vyvrcholení vývoje
spisovatelské organizace v období tzv. praského jara, kdy tehdejí SÈSS definitivnì pøestal plnit roli pøevodové páky a pøemìnil se v relativnì na politické moci nezávislou organizaci,
její pøedstavitelé a èlenové svými publicistickými texty, projevy, úèastí na mítincích a besedách silnì ovlivòovali dobový
veøejný diskurz a stávali se pøirozenými mluvèími rodící se
obèanské spoleènosti. Uvnitø svazu se pøikroèilo k realizaci
krokù, jimi mìly být napraveny køivdy minulých let spáchané na nìkolika desítkách autorù, a zároveò se zaèalo diskutovat o opatøeních, které mìly setøít dosavadní nerovnoprávnost
mezi spisovateli-èleny KSÈ a bezpartijními a zároveò demokratizovat pomìry ve svazových orgánech. Donedávna vyhrocený vztah mezi literární obcí a vládnoucí garniturou se rychle
uklidnil a pøedstavitelé svazu v èele s Eduardem Goldstückerem vyjadøovali svou podporu Dubèekovu vedení KSÈ5).
Vojenská intervence pìti zemí Varavské smlouvy v srpnu
1968 sice negativnì zasáhla do èinnosti SÈSS, výraznì ale
neovlivnila její základní smìøování. Kontinuita s pøedchozím
vývojem nebyla nijak zásadnì naruena. V øíjnu 1968 svaz
uskuteènil personální zmìny ve svém vedení 6). V návaznosti
na právì schválené federativní uspoøádání republiky bylo pøipravováno rozdìlení SÈSS na dva rovnoprávné národní svazy, které mìlo definitivnì vstoupit v platnost na pøipravovaném V. sjezdu SÈSS7), po nìm mìly bezprostøednì následovat
ustavující sjezd Svazu èeských spisovatelù a mimoøádná konference Svazu slovenských spisovatelù (SSS)8). Bez výraznìjích obtíí nadále vycházel svazový tisk. Spisovatelé sice po
srpnu 1968 rezignovali na pøipravovaný projekt opìtovného
vzkøíení deníku Lidové noviny a pøestali vydávat Literární
listy. Ty vak vzápìtí nahradil nový týdeník Listy s obdobným
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zamìøením. Do rodiny svazových èasopisù pøibyla znovuobnovená revue Tváø9). Vechna periodika SÈSS musela respektovat opìt existující cenzuru. Ta vak byla v posrpnovém období jetì pomìrnì mírná, nezasahovala pøímo do jednotlivých
textù. Charakterizovaly ji spíe pokyny a doporuèení vyhýbat
se reflektování nìkterých témat kombinovaných s urèitou autocenzurou. Literáti se ani po srpnu 1968 nepøestávali veøejnì
vyslovovat k politickým otázkám. Zástupci SÈSS se aktivnì
podíleli na èinnosti Koordinaèního výboru tvùrèích svazù, který
vystupoval s otevøenou kritikou nastupující normalizace a snail
se o dialog s vedoucími èiniteli KSÈ10). Jeho úsilí vak bylo
postupem èasu èím dál tím marnìjí. Postoje kulturní obce
a vládnoucí garnitury se stále více rozcházely. Dubèekovo vedení se pøestávalo na stanoviska tvùrèích svazù ohlíet, aèkoliv s jejich pøedstaviteli nepøeruilo vekeré kontakty. Do vnitøních pomìrù tìchto organizací ale zatím nijak nezasahovalo.
V prvních mìsících roku 1969 vedení SÈSS pokraèovalo
v pøípravì obou spisovatelských sjezdù. Po nìkolika odkladech se mìl celostátní sjezd SÈSS sejít 12. dubna v Bratislavì11). Den poté mìla být zahájena mimoøádná konference Svazu slovenských spisovatelù. Konání ustavujícího sjezdu Svazu
èeských spisovatelù bylo stanoveno na 22. dubna v zasedací
síni praské radnice12). Orgány svazu jetì 31. bøezna a 1. dubna naposledy kontrolovaly stav pøípravy sjezdu SÈSS a stanovily jeho definitivní program13). Ve se zdálo být v naprostém
poøádku. Nikdo z literátù, kteøí se zúèastnili posledních porad,
netuil, e doslova za pár hodin bude situace vyhlíet zcela
jinak a éra jisté benevolence ze strany moci, jí se spisovatelé
dosud tìili, vezme rychle za své.
Bezprostøedním podnìtem k definitivnímu obratu ve vztahu mezi spisovatelskou obcí a vládnoucím establishmentem
se staly rozsáhlé protisovìtské demonstrace v noci z 28. na
29. bøezna 1969 po vítìzství èeskoslovenských hokejistù nad
sovìtskou sbornou na mistrovství svìta ve Stockholmu.
Moskva protesty ostøe odsoudila a po soustøedìném nátlaku si
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na vedení KSÈ vynutila nejen faktickou zmìnu politického
kurzu v antireformním duchu, ale i pøijetí série represivních
opatøení míøících proti obèanské spoleènosti jako celku14). Prohláení pøedsednictva ÚV KSÈ z 2. dubna 1969 konstatovalo,
e k demonstracím nedolo náhodou, nebo probíhaly v ovzduí umìle vyvolávaných vání, které podnìcovala èást hromadných sdìlovacích prostøedkù, je nesou politickou a morální zodpovìdnost za vyvolávání nálad, které nìkdy pøerostly
v protisovìtskou hysterii15). Následovala kritika nìkolika progresivnì píících týdeníkù. Listy byly jmenovány mezi nimi.
Vedení KSÈ schválilo okamité zavedení pøedbìné cenzury,
která mìla být uplatnìna vùèi vekerým sdìlovacím prostøedkùm. Èeský úøad pro tisk a informace (ÈÚTI), jeho vedení
pøevzal normalizaèní kádr Josef Havlín, vydal ji 3. dubna
striktní cenzurní pokyny, kterými se mìli novináøi nadále øídit16).
Literáti na houstnoucí politické pomìry reagovali takøka
vzápìtí. Jetì 3. dubna se selo mimoøádné zasedání èeské èásti
ÚV SÈSS. Zabývalo se pøedevím otázkou, zda je v dané situaci vhodné uskuteènit pøipravovaný celostátní sjezd SÈSS.
Nakonec dospìlo k závìru e nikoliv a doporuèilo výboru Svazu slovenských spisovatelù, aby souhlasil s odloením konání
sjezdu na neurèito. Zároveò povìøilo Frantika Vrbu, aby odjel do Bratislavy a osobnì tlumoèil slovenským kolegùm èeské stanovisko17). O est dní pozdìji jednala èeská èást ÚV SÈSS
znovu. Vyslechla zprávu o tom, e slovenská strana akceptovala odklad celostátního sjezdu, a zároveò rozhodla o pøesunutí konání ustavujícího sjezdu Svazu èeských spisovatelù
z pùvodního termínu (22. dubna) na pozdìjí dobu18). Spisovatelé svým postupem v podstatì rezignovali na monost vyuít
své sjezdy jako tribuny odporu proti pøitvrzujícímu normalizaènímu reimu. Dreli se zpátky a bìhem jednání svazových
orgánù se k momentální politické situaci nijak nevyjadøovali.
Tento úkol pøenechávali Koordinaènímu výboru tvùrèích svazù19).
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Pøedstavitelé SÈSS opatrnì reagovali na aktuální vnitropolitické události i v následujících týdnech. Ke zvolení Gustáva
Husáka do èela KSÈ, k nìmu dolo 17. dubna, se na rozdíl od
studentù a dìlníkù nijak nevyslovili20), nebo si nechtìli zcela
uzavøít dveøe k pøípadným jednáním s vrcholnými stranickými a státními pøedstaviteli21).
Pøesto bylo z chování literátù zøejmé, e se s nastupující
normalizací nehodlají jen trpnì smíøit. Jako doklad skuteèných
názorù zástupcù SÈSS na pøituhující politické pomìry mùe
velmi dobøe poslouit jejich úsilí o záchranu svazových èasopisù, které od poèátku dubna 1969 postupnì zaèaly zápasit
o svou dalí existenci. Zásahù proti periodikùm SÈSS ze strany státní moci pøibývalo. Nastupující normalizaèní garnitura
se pøi realizaci svých politických zámìrù sice ji neohlíela na
kritické postoje kulturní obce k aktuálnímu dìní, mìla vak
obavy z toho, aby odmítavá stanoviska tìchto kruhù nepronikla do irího povìdomí a neradikalizovala nálady veøejnosti.
Snaila se proto, co nejrychleji ovládnout hromadné sdìlovací
prostøedky, získat je na svou stranu, nebo je alespoò zbavit
monosti vyjadøovat nekonformní postoje. Pozornost moci se
zcela logicky upøela i na periodika vydávaná Svazem èeskoslovenských spisovatelù. Souèástí této strategie nebyla jen tvrdá
pøedbìná cenzura, ale také zákroky ze strany Èeského úøadu
pro tisk a informace proti jednotlivým svazovým èasopisùm.
Vrcholem tohoto pacifikaèního taení bylo rozhodnutí ÈÚTI
z 15. kvìtna, kterým byl s okamitou platností zastaven týdeník Listy a na dobu tøí mìsícù pøerueno vydávání mìsíèníku
Plamen22).
Spisovatelé si rychle uvìdomili, e rozsah postihu svazových èasopisù ze strany moci jednoznaènì pøekonal míru represe, jí byly vystaveny Literární noviny na podzim 1967.
Dolo jim, e pokud chtìjí zùstat vìrni svým dosavadním postojùm, nemohou danou situaci pøejít mlèením. Odpovìdìli
v zásadì dvojím zpùsobem: kritickou korespondencí, kterou
zasílali státním úøadùm, a zvýenou aktivitou v rámci Koordi– 212 –

naèního výboru tvùrèích svazù. Závaným stavem svazových
periodik se nìkolikrát zabývaly vrcholné orgány SÈSS23). Proti zastavení Listù se rozhodly bránit soudní cestou a podaly na
Èeský úøad pro tisk a informace alobu, která mìla dokázat
nezákonnost jeho postupu24). Odeslaly rovnì dopis pøedsednictvu Federálního shromádìní, v nìm ostøe protestovaly
proti zákazu obou èasopisù a odsoudily existující cenzurní praktiky25). Pøipravily také ádost o registraci nového svazového
týdeníku, kterou pøedaly ÈÚTI ji koncem kvìtna. Mìl se nazývat Kultura a doba. Za jeho éfredaktora byl vybrán Ivan
Vyskoèil26). Vydávání èasopisu ovem normalizátoøi nikdy nepovolili27). Spisovatelé rovnì iniciovali svolání spoleèného
zasedání ústøedních výborù tvùrèích svazù28), které se selo
22. kvìtna 1969 ve Filmovém klubu v Praze. Jeho úèastníci
jednoznaènì odsoudili stupòující se zásahy moci v oblasti periodického tisku a kultury a schválili pomìrnì ostøe formulované Provolání èeských umìlcù, vìdcù, publicistù a kulturních
pracovníkù, pod nìj se v následujících dnech podepsalo nìkolik set osob z øad kulturní obce29).
Teprve na sklonku kvìtna se pozornost literátù opìt upøela
k pøípravì sjezdù. Po dohodì se slovenskými partnery bylo
obráceno jejich poøadí. Nejprve se mìly konat sjezdy národní,
s celostátním se poèítalo a na podzim 196930). Èeská èást ÚV
SÈSS se ji 22. dubna usnesla na tom, e ustavující sjezd Svazu èeských spisovatelù bude svolán nejpozdìji do konce kvìtna31). Zároveò byla vytvoøena komise pod vedením Jindøiky
Smetanové, která pøipravovala text programových zásad SÈS32).
Avizovaný termín konání ustavujícího sjezdu vak opìt nebyl
dodren. Poté co velo ve známost, e se 29.30. kvìtna 1969
má sejít ústøední výbor KSÈ, rozhodli se spisovatelé po vzruenìjí diskuzi datum konání sjezdu opìt zmìnit33). Báli se uskuteènit svùj kongres tìsnì pøed jednáním vrcholného stranického grémia, nebo jim bylo jasné, e øada literátù vystoupí na
sjezdu s kritikou pøituhující normalizace. Nechtìli být Husákovou garniturou následnì obvinìni, e toto datum zvolili
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zámìrnì, aby jitøili emoce a vyhrocovali situaci, a dát
zbyteènì záminku k dalím pøípadným postihùm34). Nakonec
se rozhodli uspoøádat sjezd a 10. èervna 1969 v praském
Radiopaláci35).
Ustavující sjezd SÈS se seel v napjaté politické atmosféøe,
kterou spisovatelé samozøejmì reflektovali. Na rozdíl od pøedchozího sjezdu spisovatelù v roce 1967 se vak nestal místem
otevøené konfrontace mezi literární obcí a stranickým establishmentem. Hlavní øeèníci sice vystupovali s kritikou cenzury
a represivních opatøení státních orgánù vùèi tisku i Koordinaènímu výboru tvùrèích svazù, nikdo z nich ale výslovnì nepolemizoval s názory vedoucích funkcionáøù KSÈ (zvlátì Gustáva Husáka) a jednoznaènì se nedistancoval od normalizaèní
politiky KSÈ. O nevyhnutelný konflikt s mocí, který by v opaèném pøípadì jistì následoval, spisovatelé nestáli, nebo si nechtìli uzavøít prostor pro pøípadná jednání s vrcholnými politickými èiniteli. Sjezd mìl proto spíe pracovní charakter.
Ustavil nový národní spisovatelský svaz v duchu federativního uspoøádání republiky, schválil jeho programové zásady
a stanovy, pøijal závìreèné usnesení a zvolil nové vedení svazu.
I pøes zdrenlivost, kterou literáti projevili, bylo hned v úvodu jednání evidentní, e vládnoucí garnitura není spisovatelùm zrovna dvakrát naklonìna. Dala toti najevo svùj ostentativní nezájem o dìní na sjezdu. Z pozvaných stranických
funkcionáøù se na nìj nikdo nedostavil36). Byl to ovem dezinteres jen zdánlivý. Husákovo vedení KSÈ z povzdálí aktivity
spisovatelù bedlivì sledovalo a mìlo z prùbìhu sjezdu znaèné
obavy. Svìdèí o tom mj. skuteènost, e v den jeho konání vydal Èeský úøad pro tisk a informace pokyn vem redakcím sdìlovacích prostøedkù, aby o ustavujícím sjezdu Svazu èeských
spisovatelù publikovaly pouze oficiální zprávy ÈTK a zdrely
se zveøejòování jakýchkoli interview, komentáøù a dalích
materiálù ze sjezdu37).
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Sjezdová jednání zahájil místopøedseda SÈSS Jan Procházka, který nezastíral pohnutou atmosféru, v ní literární obec
vytváøela svou novou organizaci: Nìkolikrát jsme ná ustavující sjezd Svazu èeských spisovatelù, jak jste si povimli,
z dobrých dùvodù odloili. Vyèkávali jsme pøíznivìjího období a to tak dlouho, a u bylo zøejmé, e není dál na co radostného èekat. Snad bych mìl jenom konstatovat, e èetí spisovatelé nestáli stranou onoho obrodného probuzení umrtvené
a po dlouhá léta klamané spoleènosti, naopak byli vdy spolu
s národem, a to i ve chvílích nejtìích a hoøkých zkouek.
Rozhlííme-li se pøítomným èasem, kdy svobod opìt ubývá
a biøicù nad nimi opìt pøes noc pøibývá, mùe nám být jenom
èásteènou útìchou, e to nejsou spisovatelé, kdo v této hodinì
staronového pokuení tak snadno a obratem podléhají a nejsou u hodni svých vèerejích lepích mylenek a slibovaných
pøedsevzetí. Tìko povìdìt co vechno máme pøed sebou a kolik
toho bude. Ale na tomto sjezdu máme jetì pøíleitost vytvoøit
si z vlastní vùle takový svaz, který by v moných a snad i pravdìpodobných zkoukách obstál.
Myslím, e zatím neinklinujeme nikam jinam, ne kam jsme pùvodnì chtìli jít. Vzhledem k okolnostem, které jsme nezavinili, musíme ovem klopýtat
sloitou oklikou plnou èásteèných návratù. Pokud si v mysli
dokáeme uchovat i v bluditi pøekáek prvotní pøedsevzetí,
budeme nakonec postieni jenom ztrátou èasu. Není to ádná
nezaplatitelná cena. Doufám
e ná I. èeský sjezd nebude
souèasnì sjezdem posledním, ale naopak, stane se pøedzvìstí
pøíznivìjích událostí.38)
S úvodním projevem poté vystoupil básník Jaroslav Seifert.
Pùsobivì promluvil o poslání spisovatele v nynìjích sloitých pomìrech a jeho povinnosti v daných podmínkách obstát.
Uvedl:  nezbývá nám v tìchto dobách mnoho èasu a pohody, abychom aspoò nìkdy mohli bezstarostnì a s uvolnìním
mluvit o nejvlastnìjích otázkách naeho spisovatelského
povolání. Èteme dùtky, které nejsou vlídné, píeme protesty,
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které  zdá se  nemají valnou pùsobivost. Nejsme ovem
v takové situaci sami. Má tento svìt své èerné noci a nejsou
vzácné. Bylo to øeèeno u hodnì dávno. Poèítáme s tímto stavem. Èasto dnes slýcháme slova o tìké, sloité dobì. Kdo by
ji cítil spíe neli umìlci, kteøí tak èi onak musí vloit ruku do
neviditelných plamenù a mají mimo to schopnost pronikat pod
kùi událostí, vìcí a hlavnì lidí. A tu ihned na poèátku chce se
mi øíci plným hlasem, e jsme si stanovili za svùj cíl nejpøednìjí úkol: vyjít z této doby se ctí.39) Následnì promluvil
o vztahu politiky a literatury, kde sice velmi jemnì a neadresnì, ale pøesto výmluvnì poukázal na omezenost a nesebekritiènost nastupující normalizaèní garnitury. Na tomto shromádìní chceme zabezpeèit, aby nai spisovatelé svými prostøedky
a svým zpùsobem mohli formulovat svobodnì podle svého svìdomí výpovìï o svìtì, ve kterém ijeme. Svou prací nemùeme a ani nechceme suplovat politiku. Touíme vak samozøejmì po tom, abychom nacházeli pozornì a vnímavì
naslouchající.
Touíme po tom v zájmu dokonalého øízení
naí spoleènosti. Nejsme tu pøece jen pro zpívání serenád
a nae knihy pro vhodnou zábavu u kamen pøi dlouhých zimních veèerech. Nebo jsme si dobøe vìdomi, e kadé øízení,
které by se rozhodlo neposlouchat a nevnímat nae signály,
nebo chcete-li, tyto informace a výpovìdi o spoleènosti, pracovalo by naslepo a nedosáhlo by svých pøedsevzatých cílù.
Literatura byla vdy jedním z ukazatelù pro kadého velkého
politika, nebo dovedl nacházet východiska svých analýz a velkých koncepcí nejen v sociologických a ekonomických rozborech, ale i v krásné literatuøe vùbec. Tento smysl naeho poslání v národì není nikterak skromný a nae odpovìdnost není
malá, i kdy se zøíkáme pøekraèování hranic samotného umìní. Ale pøesto bych chtìl øíci, e sebevìdomá skromnost nesluí jen spisovatelùm, ale sluí i jiným.40)
Zprávu o èinnosti svazu spisovatelù od IV. sjezdu SÈSS pøednesl Frantiek Vrba. V jejím rámci podrobnì hovoøil o aktivitách literátù po srpnu 1968. Zmínil stále marnìjí snahu pøed– 216 –

stavitelù kulturní obce o navázání kontaktù s vedoucími politickými èiniteli. Následnì vìnoval pozornost problematice cenzury a zastavení Listù a Plamene. Zdùraznil, e spisovatelé
nemíní být protiváhou politické moci ve veøejné sféøe a nevidí
smysl svého úsilí v ustavièných politických diskusích a v rùzných globálních povechných konfrontacích41), nemohou se
vak vzdát svého úsilí zajistit vekerá práva a podmínky ke
svobodnému rozvoji a uplatnìní svých mylenek. K tomu
ovem potøebují svùj tisk, prostor pro tvorbu a vydavatelské
pøíleitosti.
Poté se ujal slova Karel Ptáèník, který seznámil pøítomné
s výsledky práce rehabilitaèní komise SÈSS. Ani on se ve svém
vystoupení nevyhnul kritické reflexi aktuálního politického
dìní. Pøedkládám vám zprávu o èinnosti a èiním tak v dobì,
kdy je stále jetì mono kladnì hodnotit to, co bylo v uplynulém období vykonáno v nápravì køivd, zloèinù a nepravostí
z padesátých let, ba kdy je jetì mono nazývat køivdu a nemravnost svinstvem, i kdy publicita takovýchto prohláení je
momentálnì omezena stìnami tohoto sálu Pevnì vìøím, e
v nedaleké budoucnosti bude mono veøejnì rehabilitovat
i vecky petice, memoranda, protesty a prohláení, na nich se
usneslo pøedsednictvo a ústøední výbor naeho Svazu, èi jiných umìleckých svazù, a ji koordinovaných, èi osamocených, je zejména v tomto roce a zejména v tìchto dnech
a týdnech veøejnì publikovat a obhajovat nelze.42)
Dalí referáty mìly pøevánì pracovní charakter. Zprávu
o èinnosti Èeského literárního fondu pøednesl Vilém Závada.
S projevem o aktivitách sekretariátu ÚV SÈSS a svazových
komisí (èlenské, tiskové, vydavatelské, sociálnì právní, ekonomické a komise pro mladou literaturu) vystoupil Jiøí Svetozár Kupka. O výsledcích práce kontrolní komise informoval
Zdenìk Pluhaø. Souèasný stav a dalí perspektivy nakladatelství Èeskoslovenský spisovatel blíe rozebral jeho øeditel Ladislav Fikar. S pozdravnými projevy vystoupili Ivan Mojík za
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Svaz slovenských spisovatelù a Miroslav Holub jménem Èeského svazu vìdeckých pracovníkù.
Vzruenou atmosféru, v ní jednání sjezdu probíhalo, nejvíce poodhalila odpolední diskuze. Promluvilo v ní est spisovatelù43), kteøí své soudy o aktuální vnitropolitické situaci formulovali ostøeji ne jejich pøedøeèníci. Leitmotivem tìchto
vystoupení byla kritika politického vývoje posledních mìsícù,
protest proti cenzuøe, zákazùm èasopisù a praktikám Èeského
úøadu pro tisk a informace, jednoznaèný nesouhlas se zruením Koordinaèního výboru tvùrèích svazù. Nejrazantnìji své
postoje formulovali bývalý éfredaktor zastavených Studentských listù Svatopluk Pekárek44) a pøedseda redakèní rady Tváøe
Václav Havel45).
Èást pøipomínek vznesených v diskuzi byla zaèlenìna do
textu sjezdového usnesení, který byl formulován pomìrnì pøíkøe. Spisovatelé se v nìm solidarizovali s èinností ostatních tvùrèích svazù a jejich Koordinaèního výboru. Zásadnì odmítli
obvinìní z opozièní èinnosti, je bylo proti tomuto výboru vzneseno a ocenili podíl zástupcù SÈS na jeho práci. Pøihlásili se
ke spolupráci se závody, závodními odborovými organizacemi a vyími odborovými orgány, Svazem vysokokolského
studentstva Èech a Moravy a mládeí veobecnì. Jednoznaènì se vyslovili proti cenzuøe a postupùm Èeského úøadu pro
tisk a informace. ádali, aby èeské i federální zákonodárné
orgány pøezkoumaly zákonnost drastických opatøení této instituce a trvale dohlíely na její aktivity, nebo ÈÚTI si dokonce osobuje právo být sám nejvyím rozhodèím ve výkladu
vlastních, právnì neohranièených smìrnic. Znovu protestovali proti likvidaci Listù a celé øady dalích èasopisù. Trvali na
pøijetí zákonných opatøení, je pøesnì stanoví práva a povinnosti cenzury a zpùsob spoleèenské kontroly nad orgány, které
ji provádìjí, a rozíøí a pøesnì vymezí oblasti, do nich cenzura nesmí zasahovat46). Souèástí tìchto krokù mìlo být také
pøijetí nového tiskového zákona.
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Na závìr sjezdu byly ustaveny nové vrcholné svazové orgány. Pøedsedou SÈS se stal Jaroslav Seifert, místopøedsedy byli
zvoleni Jiøí Brabec a Karel Ptáèník47). Za èleny pøedsednictva
spisovatelé vybrali kromì výe jmenovaných jetì Jiøího Hanzelku, Ladislava Hradského, Milana Jungmanna, Ivana Køíe
a Jiøího otolu. V tajné volbì byl zvolen tøicetièlenný výbor
SÈS48). Vybrané osoby mìly být zárukou, e literární obec zùstane vìrná svým dosavadním postojùm.
Spisovatelé svým chováním na sjezdu dali Husákovu vedení KSÈ najevo, e sice nepomýlejí na otevøený boj proti státní moci, ale souèasnì se nehodlají zøíci svých názorù. Straniètí
funkcionáøi nebyli proto z prùbìhu ustavujícího sjezdu nijak
nadeni49), otevøenì vak proti svazu zatím nevystoupili. Zatím staèilo, e se díky informaèním bariérám veøejnost z médií
o jednání spisovatelù takøka nic nedozvìdìla.
Ustavující sjezd Svazu èeských spisovatelù byl zároveò jeho
posledním. Stanovy na nìm pøijaté ministerstvo vnitra nikdy
neschválilo. Snaha o dialog s politickou mocí, o který se èetí
literáti v následujících mìsících stále jetì pokoueli, vycházela naprázdno. Husákova garnitura nemìla o ádnou diskuzi
zájem, dokázala vak úsilí spisovatelù obratnì zneuívat ke
svým cílùm50).
Od podzimu 1969 vládnoucí moc vùèi spisovatelùm postupnì pøitvrzovala. Její poadavky byly nekompromisní: pøehodnotit postoje k událostem praského jara a vojenské intervenci, vylouèit z øad svazu autory, kteøí po srpnu 1968 zùstali
v zahranièí. Tak hluboko se ovem literáti sklonit nechtìli. Poté,
co se ukázalo zøejmým, e se nepodaøí ovládnout spisovatelskou organizaci zevnitø, zmìnil normalizaèní establishment
svou strategii a rozhodl se existující svaz zlikvidovat a nahradit jej novým, zcela podøízeným stranickému aparátu, v nìm
by pro odbojné literáty ji nebylo místa51). Nenechal jej vylouèit z Národní fronty jako Svaz èeských filmových a televizních umìlcù, který se rovnì odmítal normalizátorùm podvolit, radìji postupnì ochromoval a minimalizoval jeho èinnost.
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Neschválil pøijaté stanovy, odebral pasovou agendu, zakázal
zahranièní èinnost, zastavil postupnì vekeré literární èasopisy, pøevedl nakladatelství Èeskoslovenský spisovatel do vlastnictví Èeského literárního fondu, zablokoval vìtinu svazových kont a vynutil si proputìní vìtiny pracovníkù aparátu
SÈS. Na sklonku roku 1970 ji spisovatelská organizace nemìla dostatek sil k tomu, aby mohla pokraèovat ve svých aktivitách, a de facto zanikla. Vekerá snaha o záchranu svazu,
kterou spisovatelé v letech 19691970 vyvinuli, tak byla marná52).

Poznámky:
1) Viz IV. sjezd Svazu èeskoslovenských spisovatelù: protokol: Praha 27.29. 6. 1967. Praha: Èeskoslovenský spisovatel, 1968, 218 s.
2) Napø. HAMÍK, D. Spisovatelé a moc. Praha: Èeskoslovenský spisovatel, 1969.; KAPLAN, K. Vechno jste prohráli. Praha: Ivo elezný, 1997.
3) V Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve
Starých Hradech (LA PNP), kde jsou uloeny materiály
z èinnosti svazu spisovatelù, se jej nepodaøilo nalézt. Stejnì neúspìné bylo pátrání ve fondu Svazu èeskoslovenských
spisovatelù, který se nachází v archivu Ústavu pro soudobé
dìjiny AV ÈR (A ÚSD). Vìtina proslovù pronesených na
ustavujícím sjezdu Svazu èeských spisovatelù byla natìstí
otitìna v interním Bulletinu SÈS, jen je dostupný napø.
v knihovnì Ústavu pro èeskou literaturu AV ÈR. Texty
v Bulletinu ale nejsou seøazeny v poøadí, v jakém byly pøedneseny na sjezdu. Srovnej s výtahem ze sjezdového jednání uveøejnìném v èasopisu Tváø, roè. 4, 1969, è. 6, pøíloha,
s. IXVI.
4) Výjimku pøedstavují vzpomínky Karla Ptáèníka, místopøedsedy Svazu èeských spisovatelù v letech 19691970. Viz
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5)

6)

7)

PTÁÈNÍK, K. ivot, spisovatelé a já. Praha: Trizonia, 1993,
s. 333338.
Monografie, která by komplexnì mapovala aktivity SÈSS
v dobì praského jara a nastupující normalizace není dosud k dispozici. Vylo vak u nìkolik studií, které se dané
problematiky alespoò rámcovì dotýkají. Viz napø. BLAHOVÁ, K. Mezi literaturou a politikou: Souvislosti èeského literárního ivota 19581969. Soudobé dìjiny, 2002, roè.
9, è. 34, s. 513520.; CYSAØOVÁ, J. Koordinaèní výbor,
tvùrèí svazy a moc 19681972: Nekapitulantské postoje
èeské tvùrèí inteligence a mechanismy moci KSÈ. Praha:
Ústav pro soudobé dìjiny AV ÈR, 2003, s. 7378. Nejobsáhleji a s vyuitím archivních materiálù SÈSS se tématu
doposud vìnovala nìmecká badatelka Ines Koeltzsch. Viz
KOELTZSCH, I. Sie werden schweigen und auf eine ,günstigere Zeit warten: Die Lähmung und Abwicklung des
tschechischen Schriftstellerverbandes zu Beginn der Normalisierung (19681970). Bohemia, 2005, Band 46, Heft
1, s. 152183. V knihovnì Ústavu pro soudobé dìjiny AV
ÈR by se mìl nacházet rukopis nepublikované studie
D. Jandové, Svaz spisovatelù v poèáteèním období tzv. normalizace. S nejvìtí pravdìpodobností je ale ztracený a autor
pøíspìvku s ním nemìl monost pracovat.
Pøedseda svazu Eduard Goldstücker si vzal neplacenou tvùrèí dovolenou a pøijal nabídku univerzity v anglickém Brightonu na roèní pedagogické pùsobení. K rozhodnutí rezignovat a fakticky odejít do emigrace znaènì pøispìly
stupòující se útoky sovìtského tisku proti jeho osobì. Úøadujícím pøedsedou SÈSS byl zvolen Jaroslav Seifert, který
øídil práci svazových orgánù spoleènì s Jiøím Brabcem
a Frantikem Vrbou.
Svaz èeskoslovenských spisovatelù mìl ovem nadále existovat. Poèítalo se s tím, e bude hájit zájmy literární obce
v celostátním mìøítku a to pøedevím ve vztahu k politické
moci. O chystaném V. sjezdu SÈSS nejpodrobnìji píe
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8)

9)

10)

11)

12)
13)

BAUER, M. Pøíprava V. sjezdu SÈSS na základì jednání
vedení sekretariátu SÈSS v letech 19681969. In Zlatá edesátá: Èeská literatura, kultura a spoleènost v letech tání,
kolotání a zklamání, Praha: Ústav pro èeskou literaturu
AV ÈR, 2000, s. 112120.
Vznikem SÈS mìla být odstranìna dlouhodobá asymetrie
ve svazovém uspoøádání, protoe SSS ji øadu let existoval
a zájmy èeské literární obce reprezentovaly pouze orgány
SÈSS, které v nìkterých pøípadech zasedaly bez slovenských zástupcù a rokovaly o národních otázkách.
První èíslo Listù se objevilo na trhu 7. listopadu 1968, Tváø
zaèala vycházet v téme mìsíci. Ostatní èasopisy (Host do
domu, Orientace, Plamen, Seity pro literaturu a kritiku)
byly vydávány bez jakéhokoliv pøeruení.
Koordinaèní výbor tvùrèích svazù byl zaloen v kvìtnu
1968. Zastupoval organizace: Svaz èeských novináøù, Svaz
èeských výtvarných umìlcù, Èeský svaz artistù a estrádních umìlcù, Svaz èeských architektù, Svaz èeských divadelních a rozhlasových umìlcù, Svaz èeských filmových
a televizních umìlcù, Svaz èeskoslovenských spisovatelù
(èeská èást), Svaz èeských skladatelù, Svaz èeských vìdeckých pracovníkù a Èeský odborový svaz umìní a kultury.
O Koordinaèním výboru tvùrèích svazù více CYSAØOVÁ,
J. Koordinaèní výbor , s. 1843; JECHOVÁ, K. K historii Koordinaèního výboru tvùrèích svazù. In PECKA, J.,
PREÈAN, V. a kol. (eds.) Promìny Praského jara 1968
1969: Sborník statí a dokumentù o nekapitulantských postojích v èeskoslovenské spoleènosti. Praha: Ústav pro soudobé dìjiny, 1993, s. 91123.
Svolání sjezdu SÈSS se pùvodnì pøipravovalo ji na podzim 1968.
BAUER, M.: Pøíprava , s. 116118.
A ÚSD, f. SÈSS, Usnesení 33. schùze vedení sekretariátu
SÈSS, 31. 3. 1969, s. 12; A ÚSD, f. SÈSS, Usnesení
8. schùze pléna ÚV SÈSS, 1. 4. 1969, s. 23.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Více k tomu DOSKOÈIL, Z. Duben 1969: Anatomie jednoho mocenského zvratu. PrahaBrno: Ústav pro soudobé
dìjiny AV ÈRDoplnìk, 2006, s. 97148.
Prohláení pøedsednictva ústøedního výboru KSÈ, Rudé
právo, 3. 4. 1969, s. 1; VONDROVÁ, J., NAVRÁTIL, J.
(ed.) Komunistická strana Èeskoslovenska. Edièní øada Prameny k dìjinám èeskoslovenské krize v letech 19671970,
díl 9., sv. 4.: Normalizace (listopad 1968záøí 1969). PrahaBrno: Ústav pro soudobé dìjiny AV ÈRDoplnìk, 2003,
dok. è. 309, s. 281283.
Viz DOSKOÈIL, Z. Duben , s. 131; HOPPE, J. (ed.) Praské jaro v médiích: Výbìr z dobové publicistiky. Edièní øada
Prameny k dìjinám èeskoslovenské krize v letech 1967
1970, díl 11. PrahaBrno: Ústav pro soudobé dìjiny AV
ÈRDoplnìk, 2004, s. 399400.
A ÚSD, f. SÈSS, Usnesení mimoøádné schùze èeské èásti
ÚV SÈSS, 3. 4. 1969, s. 2.
V komuniké ze zasedání byl odklad celostátního sjezdu
SÈSS zdùvodnìn pøíznaènými slovy:  jednání tohoto
sjezdu v souèasné politické situaci by nemohlo splnit své
poslání. Viz Sjezd spisovatelù se odkládá, Rudé právo,
10. 4. 1969, s. 2. O náhradním datu konání ustavujícího
sjezdu SÈS mìla rozhodnout následující schùze èeské èásti
ÚV SÈSS svolaná na 22. dubna 1969.
Více k tomu viz DOSKOÈIL, Z. Èetí spisovatelé a moc
na prahu Husákovy éry: Duben  èerven 1969. (v tisku)
Nìkteøí èlenové èeské èásti pøedsednictva ÚV SÈSS (konkrétnì Jiøí Brabec, Ladislav Fikar, Alexander Kliment, Karel Kosík, Milan Kundera, Jaroslav Seifert, Frantiek Vrba)
se dvakrát (29. dubna a 6. kvìtna) setkali s pøedsedou ústøedního výboru Národní fronty ÈSSR Evenem Erbanem, který pøiel s mylenkou, aby spisovatelé usilovali o brzké setkání s Gustávem Husákem. Viz A ÚSD, f. SÈSS, Usnesení
13. schùze èeské èásti pøedsednictva ÚV SÈSS, 5. 5. 1969,
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

s. 1; Usnesení 15. schùze èeské èásti ÚV SÈSS, 13. 5. 1969,
s. 2.
Viz VONDROVÁ, J., NAVRÁTIL, J. Komunistická strana , sv. 4, dok. è. 324 a 325, s. 365369.
K zásahùm ÈÚTI proti svazovým èasopisùm více DOSKOÈIL, Z. Èetí spisovatelé a moc na prahu Husákovy éry:
Duben  èerven 1969. (v tisku)
Viz A ÚSD, f. SÈSS, Usnesení 14. schùze èeské èásti pøedsednictva ÚV SÈSS, 14. 5. 1969, s. 23; Usnesení 16. schùze èeské èásti ÚV SÈSS, 19. 5. 1969, s. 35; Usnesení
16. schùze èeské èásti pøedsednictva ÚV SÈSS, 28. 5. 1969,
s. 23.
A ÚSD, f. SÈSS, Návrh Svazu èeskoslovenských spisovatelù na pøezkoumání rozhodnutí ÈÚTI o zastavení èasopisu Listy podaný k Mìstskému soudu v Praze, 25. 5. 1969.
A ÚSD, f. SÈSS, Dopis Jaroslava Seiferta a Frantika Vrby
pøedsednictvu Federálního shromádìní, 22. 5. 1969.
A ÚSD, f. SÈSS, Usnesení 16. schùze èeské èásti pøedsednictva ÚV SÈSS, 28. 5. 1969, s. 23.
Pøedsednictvo ÚV KSÈ se ji na svém zasedání 20. kvìtna
1969 vyslovilo proti tomu, aby spisovatelé mìli svùj literární èasopis. VONDROVÁ, J., NAVRÁTIL, J. Komunistická strana , sv. 4, dok. è. 325, s. 369, pozn. 1.
Viz A ÚSD, f. SÈSS, Usnesení 14. schùze èeské èásti pøedsednictva ÚV SÈSS, 14. 5. 1969, s. 23; Usnesení 16. schùze èeské èásti ÚV SÈSS, 19. 5. 1969, s. 35.
Okolnosti jednání ústøedních výborù tvùrèích svazù jsou
ji dostateènì historiograficky zpracovány a autor jim proto ve svém pøíspìvku nevìnuje blií pozornost. Viz napø.
DOSKOÈIL, Z. Duben 1969 , s. 267271; CYSAØOVÁ,
J. Koordinaèní výbor , s. 3739; JECHOVÁ, K. K historii , s. 113115 a 121122.
Celostátní sjezd se vak u nikdy neseel.
Viz LA PNP, f. SÈSS, Usnesení 14. schùze èeské èásti ÚV
SÈSS, 22. 4. 1969, s. 4. Termín byl následnì stanoven na
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32)

33)

34)

35)

36)

26.27. kvìtna. Jednání se mìlo konat v budovì Kulturního domu dopravy a spojù v Praze-Vinohradech. A ÚSD,
f. SÈSS, Usnesení 13. schùze èeské èásti pøedsednictva ÚV
SÈSS, 5. 5. 1969, s. 2.
Viz A ÚSD, f. SÈSS, Záznam ze schùze komise pro vypracování návrhu programu SÈS, 29. 4, s. 1 a pøílohy; Záznam
ze schùze komise pro vypracování návrhu programu SÈS,
7. 5. 1969, s. 12 a pøílohy.
Na zasedání èeské èásti ÚV SÈSS hlasovalo pro odsunutí
termínu sjezdu 14 literátù, 11 bylo proti. Viz Usnesení
16. schùze èeské èásti ÚV SÈSS, 19. 5. 1969, s. 4.
Kritice ze strany moci vak na zasedání ÚV KSÈ stejnì
neuli. Gustáv Husák ve svém zahajovacím projevu zaútoèil proti Koordinaènímu výboru tvùrèích svazù, který oznaèil za nelegální opozièní centrum (nebo nebyl èlenem Národní fronty), jeho existence nebude nadále trpìna. Dále
vyzval kulturní pracovníky, aby nefixlovali pojmy a nevydávali kritiku jejich názorù ze strany KSÈ a realizovaná
opatøení ve sdìlovacích prostøedcích za útok na svobodu
vìdy a umìní. Viz VONDROVÁ, J., NAVRÁTIL, J. Komunistická strana , sv. 4, dok. è. 336, s. 427428. Koordinaèní výbor tvùrèích svazù ukonèil svou èinnost na pøelomu kvìtna a èervna 1969.
Viz A ÚSD, f. SÈSS, Usnesení 16. schùze èeské èásti pøedsednictva ÚV SÈSS, 28. 5. 1969, s. 7; Usnesení 17. schùze
èeské èásti ÚV SÈSS, 5. 6. 1969, s. 3. Pùvodnì se poèítalo
s tím, e sjezd bude trvat dva dny (10.11. èervna), posléze
bylo dohodnuto zkrátit jej pouze na jeden den. K organizaèní pøípravì sjezdu viz LA PNP, f. SÈSS, Záznam ze
4. schùze pøípravné volební komise, 27. 5. 1969, s. 12;
Organizaèní zajitìní sjezdu SÈS, nedatováno, s. 13.
Jedinou výjimkou byl výraznì proreformnì orientovaný èlen
ÚV KSÈ Václav Slavík, na nìho mìli normalizátoøi ji
delí dobu spadeno. Na zasedání ústøedního výboru v záøí
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37)

38)
39)
40)
41)
42)
43)

44)

1969 byl vylouèen ze strany. Dalí pozvání funkcionáøi,
pøedseda ÚV Národní fronty ÈSSR Even Erban a pøedseda Byra ÚV KSÈ pro øízení stranické práce v èeských zemích Lubomír trougal, zaslali pouze pozdravné dopisy,
pøièem ten trougalùv bez obalu pøiznával, e mezi názory spisovatelù a vedení KSÈ existují otevøené rozpory. Viz
Dopis Byra ÚV KSÈ pro øízení stranické práce v èeských
zemích, in Bulletin SÈS, 1969, è. 1, s. 2628 nebo Tváø,
roè. 4, 1969, è. 6, pøíloha, s. X. Na sjezd se nedostavil ani
reformám naklonìný ministr kultury Miroslav Galuka.
URIANEK, K., MICHÁLKOVÁ, M. Èeskoslovensko
19661971: Pøehled událostí  chronologie. Praha: Ústav
pro soudobé dìjiny AV ÈR, 1991, s. 510. Materiály ze sjezdu
uveøejnilo ve výtazích pouze èervnové èíslo èasopisu Tváø,
co byl jeden z dùvodù, který vedl k jejímu následnému
zastavení. Tváø ovem staèila otisknout jen hlavní sjezdové referáty, následná diskuze ji vydána nebyla.
Viz Bulletin SÈS, 1969, è. 2, s. 2 a 5.
Viz Bulletin SÈS, 1969, è. 1, s. 8.
Tamté, s. 910.
Tamté, s. 24.
Tamté, s. 43.
Byli to Svatopluk Pekárek, Václav Havel, Jan Nedvìd,
Miroslav Hanu, Ilja Bart a Jan Lopatka.
Pekárek ve svém pøíspìvku citoval kritické názory Karla
Marxe o cenzuøe a následnì vystavil úèet nastupující normalizaènímu establishmentu: Lidé, kteøí se dnes dovolávají jeho jména a uèení, pilnì obnovují v této zemi totalitní
diktaturu se vemi prùvodními znaky. Omezili a pozdìji zcela
zlikvidovali svobodu tisku, nejdùleitìjí ze vech obèanských svobod. Uvrhli tuto zemi do totální krize: politické,
ekonomické, sociální i mravní, jakou tyto národy ve svých
moderních dìjinách nepoznaly, ale jako strùjce tohoto veobecného úpadku oznaèují novináøe a tvùrèí inteligenci,
která svedla za nìkolik mìsícù tiskové svobody bezmála
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45)

ètrnáct milionù Èechù a Slovákù. Svedla? K èemu je vlastnì svedla? K èemu je chtìla svést? A mohla je vùbec k èemukoli navádìt nebo svádìt? Opìt nastaly èasy, kdy se
gramotnost stává podezøelou, logika neádoucí, pravda
trestným èinem a vlastní názor aktem kontrarevoluce.
Mnozí se obávají, e se bude situace dále zhorovat. Myslím, e to nejsou obavy, ale pøesný odhad situace dnení
i zítøejí. Protoe tomu tak je, nemáme právo rezignovat.
Obrátil se na spisovatele s naléhavým apelem: Èas je krutý a bezohledný soudce a jednou se zeptá vech, kdo podepsali Dohodu o solidaritì [mínìno Provolání èeských umìlcù, vìdcù, publicistù a kulturních pracovníkù], jak splnili
svùj slib. Zeptá se, co uèinili, kdy se do èeského tisku zaèaly vnáet metody, proti nim postup reimu osobní moci
Antonína Novotného byl takøka operetní idylou. Zeptá se
nás, co jsme uèinili  kromì ulechtilých, ale málo úèinných protestù, nebo k jejich potlaèení staèí jednoduchý
administrativní úkon cenzorského podúøedníka. Domnívám se tedy, e bez ohledu na následky musíme zvolit takové formy protestu, aby se pøes vechnu cenzuru a byrokratické filtry dovìdìla o naem postoji a protestu
èeskoslovenská i evropská veøejnost. Neuèiníme-li to, pak
nejene ztratíme kredit, ale také sami znièíme svou lidskou
dùstojnost. Staneme se dobøe ivenými statisty v absurdní
frace byrokratického znovuvzkøíení. A za odmìnu nám
bude dovoleno, abychom ze své mysli vyhánìli zlé duchy,
které v nás zanechalo krátké období socialismu s poetickým pøívlastkem. A bude-li se navíc nae píle ubírat správným smìrem, snad nám ani Dobøí nakonec neseberou.
Viz Bulletin SÈS, 1969, è. 2, s. 1113. Nutno dodat, e Svatopluk Pekárek podepsal v roce 1977 Antichartu. Viz Vyjadøují podporu politice strany, Rudé právo, 4. 2. 1977, s. 2.
Václav Havel preciznì charakterizoval neblahý stav, v nìm
se èeská spoleènost na sklonku jara 1969 ocitla: Ve vech
oblastech ivota je znovu uplatòován systém centralistic– 227 –

kého øízení spoleènosti i pøesto, e právì takový systém u
jednou spoleènost pøivedl do hluboké krize. Pøedstavitelé
starého reimu, kteøí u tolikrát a tak zøetelnì prokázali
svou neschopnost, se vracejí zpìt do nejvyích funkcí, pøestoe si to vìtina veøejnosti nepøeje. Byla znovu zavedena
cenzura. Opakují se zákazy èasopisù. Je znemoòována èinnost novì vzniklých nebo zreformovaných organizací. Sdìlovací prostøedky jsou opìt nuceny peèlivì skrývat skuteèné mínìní lidí. Není brán zøetel na vùli rùzných vrstev
obyvatelstva, ba dokonce èasto ani na vùli dìlníkù, aèkoli
jsou prohlaováni za vedoucí tøídu. V oficiálním tisku jsou
rozpoutávány tvavé kampanì proti pøedstavitelùm reformních snah, ani je jim umonìna obhajoba. Mnoho èestných lidí, kteøí nedovedou na povel zmìnit své názory, musí
opoutìt odpovìdná místa. Jsou napadáni obèané, kteøí se
zachovali v srpnových dnech jako vlastenci a aktivnì podporovali zákonné pøedstavitele státu. Ve jménu vnìjkového klidu jsou lidé opìt systematicky nuceni k slepé poslunosti; je jim znemoòováno projevit své mínìní; ádá se od
nich, aby dìlali vìci, jim nevìøí a s nimi nesouhlasí. Je
ostøe potlaèována kritika oficiálních stanovisek; skuteènost
je pøekrucována; rozmáhá se politická demagogie. Tento
stav vyvolává nebezpeèí veobecné apatie, prohlubuje v lidech pocit bezmoci, podporuje bezzásadovost a konformismus, vede k mravnímu rozkladu. Roste nebezpeèí, e pod
povrchem zdánlivì zkonsolidovaného ivota se budou rychle
hromadit dalí umìle zastírané rozpory, které budou døíve
nebo pozdìji propukat v novou otevøenou krizi. Následnì
Havel vyzval kolegy, aby zùstali vìrni svému poslání a neuchylovali se k mravním kompromisùm: Nesmíme se dobrovolnì vzdát svého práva vyjadøovat se ke vemu kolem
nás, co nás zneklidòuje, práva tvoøivou prací prosazovat v
okruhu své pùsobnosti vechno, co povaujeme za správné.
Usnadòovat si ivot pod tlakem situace únikem do závìtøí
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jakési ryze profesionální èinnosti znamenalo by slevovat ze
své vnitøní, a tím i vnìjí nezávislosti, obelhávat se iluzí
svobody v rámci pøedepsaných mezí a popírat tím posléze
skuteèný smysl spisovatelské profese. Musíme si na tomto
sjezdu znovu jasnì øíci, e nae organizace u nikdy nesmí
podporovat vìci, za nimi nestojíme, anebo mlèet k vìcem,
které povaujeme za kodlivé. Rezignace by znamenala kapitulaci a na takovou kapitulaci bychom doplatili my sami.
Bulletin SÈS, 1969, è. 2, s. 1516.
Bulletin SÈS, 1969, è. 1, s. 5253.
Z pamìtí Karla Ptáèníka je zøejmé, e spisovatelé se snaili
vybrat do èela svazu osobnost s velkým renomé a autoritou, která ale zároveò bude pøijatelná pro Husákovo vedení
KSÈ. Jaroslav Seifert se, i pøes svou z hlediska komunistických dogmatikù pochybnou minulost, zdál být rozumným øeením: Eduard Goldstücker nemohl být za pøedsedu ani navren, protoe byl v zahranièí, a Jan Procházka,
který byl v té dobì pod neustálou palbou jak naeho tak
i sovìtského tisku, rovnì nesouhlasil, aby byl navren do
funkce pøedsedy, protoe jeho zvolení by ji pøedem vyluèovalo monosti navázat kontakty s partají i s Národní frontou. I nastalo ve výboru velké pøemlouvání, aby se funkce
pøedsedy ujal Jaroslav Seifert a funkce místopøedsedù Jiøí
Brabec a já. Seifert váhal, nakonec pokrèil rameny a odevzdanì pøikývl. ,Chlapci, øekl nám obìma, ,tak já tu funkci
teda vezmu, ale pod jedinou podmínkou: e mì oba budete
podpírat. A øádnì! Kdy jsme mu to svatosvatì slíbili, sjezd
nás vechny tøi do funkcí schválil. PTÁÈNÍK, K. ivot ,
s. 337338.
Jeho èleny se stalo mnoho lidí, kteøí mìli v minulosti s vládnoucím reimem èetné konflikty a byli jím v rùzné míøe
osobnì postieni (napø. Václav Èerný, Eduard Goldstücker, Ivan Klíma, Jiøí Koláø, Milan Kundera, Jan Procházka,
Ludvík Vaculík).
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V interních materiálech KSÈ byl sjezd ohodnocen následovnì:  celý duch sjezdu byl silnì poznamenán souèasnou politickou situací,
mìl pøevánì pracovní charakter, ovem pøi jednání o otázkách, které se dotýkají obecné
politické situace potvrdil znovu postoje, které pøinejmením nelze oznaèit za souhlas se souèasnou politikou strany. Viz A ÚSD, Sbírka komise vlády ÈSFR pro analýzu
událostí let 19671970 (SKV), f. S III/126.
Moc vyuila zájmu spisovatelù o dialog pøedevím k manipulaci veøejného mínìní. Gustáv Husák pøijal po mnohých
odkladech delegaci tvùrèích svazù, v ní byl i Jaroslav Seifert, a 19. srpna 1969. O dva dny pozdìji se na titulní stranì Rudého práva objevila fotografie prvního tajemníka ÚV
KSÈ, jak si potøásá rukou s pøedsedou Svazu èeských spisovatelù. Ve výroèní den sovìtské okupace, kdy jednotky
Bezpeènosti, armády a Lidových milicí brutálnì rozhánìly
demonstranty v ulicích, tak mìlo být lidem naznaèeno, e
oficiální pøedstavitelé èeské kulturní obce v podstatì u
akceptovali normalizaèní reim. Viz Rudé právo, 21. 8.
1969, s. 1.
Zajímavé svìdectví o zámìrech normalizátorù zanechal ve
svých vzpomínkách Karel Ptáèník. Popisuje schùzku Jaroslava Seiferta s Ladislavem Novomeským z roku 1970, na
ní slovenský básník tlumoèil jednoznaèné poselství Gustáva Husáka èeským spisovatelùm. Napsal: Ani Laco Novomeský, nejdùvìrnìjí Husákùv pøítel a spolubojovník, si
nedovolil ztratit za nás slovíèko pøímluvy. Odváil se jedinì cesty za Seifertem, bylo to v létì sedmdesátého roku,
a protoe jeho poslání mìlo být utajeno, neseli jsme se na
Národní v Klubu [spisovatelù], ale v Expo restauraci nad
Vltavou Bylo to tristní posezení nad dobrým obìdem
a nad Husákovým vzkazem, který z Novomeského lezl jako
z chlupaté deky, a jím byly v tu chvíli rázem zpøetrhány
vecky básnické i lidské svazky, které Novomeského se Seifertem dlouhá léta poutaly jako upøímné pøátelství. A taky
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jsme pøi tom rozhovoru pochopili, e onen letitý vztah Husák  Novomeský zøejmì nikdy nebyl vztahem dvou rovnocenných partnerù, nýbr pomìrem panovaèného, vùdèího
Husáka k pokornému, subalternì oddanému Novomeskému, jemu pùsobilo potìení Husáka na slovo poslouchat
a slouit mu. Husákùv vzkaz Seifertovi byl velmi struèný:
distancovat se od tìch, kteøí se v osmaedesátém pøíli politicky angaovali, a rozpustit ná svaz, aby mohl vzniknout
svaz nový, jaký strana potøebuje A na ná dotaz a na
nae výèitky, proè Husák nezasáhne a nezakonèí masakrování èeských spisovatelù, Novomeský odpovìdìl,  protoe
tomu i sám vìøil,  e si ani Husák jako Slovák nemùe
dovolit míchat se do èeských záleitostí, které si my Èei
v Èeské republice musíme vyøídit sami mezi sebou. PTÁÈNÍK, K. ivot , s. 338339.
Jetì v záøí 1970, kdy èinnost SÈS u byla zcela ochromena, obrátil se Jaroslav Seifert dopisem na Gustáva Husáka,
ve kterém ho poádal o pøijetí. Napsal v nìm: Ji kolik
mìsícù píu, soukromì i jako pøedstavitel spisovatelské organizace, Vám i reprezentantùm federálních a èeských stranických a státních orgánù  a moje dopisy, vekeré mé dopisy, kromì Vaich odpovìdí z poèátkù tohoto mého
usilování, zùstávají bez odezvy. Nedovedu pochopit, jako
básník, èlovìk i jako funkcionáø, e se v tomto státì nenajde nikdo z vedoucích pøedstavitelù, kdo by pøíjem mých
listù aspoò potvrdil. Netajím se svým zklamáním  nicménì
znovu pøicházím, abych jetì chvíli a naposled pøed zavøenou branou poseèkal, jetì se zbytkem poslední nadìje, e
se pøece jen otevøe. Píu Vám, váený soudruhu, po vem
tom marném volání, nikoli bez pocitù, nehnìvejte se na mne
pro moji upøímnost, poniujících èlovìkovo nitro, a u si
skoro ani netroufám prosit o pøijetí, abych v osobním rozhovoru mohl lépe ozøejmit to, co jeden list papíru neunese Nabyl jsem dojmu, e mezi politika a básníka se postavil nìkdo tøetí, kterého nelze pojmenovat tak ani onak,
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ale kdo má svùj vlastní, specifický zájem na tom, aby se
neseli. Ale v èí prospìch  nebo prosím, k èí kodì?
A ÚSD, f. SÈSS, Dopis Jaroslava Seiferta Gustávu Husákovi, 9. 9. 1970, s. 12.
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Rok 1968 jako pokus o obnovu
obËanskÈ spoleËnosti
Petr ZIMA
Pedagogick· fakulta, Univerzita PalackÈho v Olomouci
The Year 1968 as an Attempt to Restore a Civil Society
Abstract: The article taking a think over the direction of movement in years 19681969 to civil society. I suppose, that
spontaneous activity of peoples in these years contributed to
quicker development of society then was development inside
of Communist Party of Czechoslovakia. Thereby were created
the expectations to renaissance of civil society. But these civil
activities were supressed by Soviet occupation in August 1968
not only, but especially subsequent development inside the
Communist Party of Czechoslovakia
Key words: Civic Society, Policy, Public Opinion, Democracy, Human Rights,
V pøedkládaném pøíspìvku jsem se pokusil o zamylení nad
tím, zdali a do jaké míry smìøovalo dìní v letech 1968 a 1969
k obnovì obèanské spoleènosti. Domnívám se, e urèité prvky
a rysy obèanské spoleènosti se v tehdejí ÈSSR zaèaly postupnì objevovat u od edesátých let minulého století, protoe
tehdy zaèalo postupnì docházet k urèitému uvolòování zejména v oblasti kultury. Pøikláním se k názoru, e právì toto spontánní úsilí obèanù o obnovu obèanské spoleènosti  i kdy
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tento termín se tehdy pøíli nepouíval  vyvrcholilo právì
v letech 1968 a 1969. Toto èasové vymezení uvádím proto,
protoe ani po srpnové okupaci aktivity obèanù pokraèovaly
i nadále. A to i pøesto, e prostor pro nì byl postupnì a cílevìdomì omezován.
Jak je dnes známo, neznamenal rok 1968 pouze personální
zmìnu na postu tehdejího generálního tajemníka ÚV KSÈ èi
tragický 21. srpen, ale byl charakteristický také rùstem aktivity znaèné èásti èeského a slovenského národa. To se projevilo
zejména tím, e po dlouhých letech se lidé opìt zaèali zajímat
o veøejný ivot a politiku. Co bylo moná dáno i tím, e nìkteøí lidé zaèali sami vycházet z jakési vnitøní emigrace,
pomocí které se bránili politickému a ideologickému tlaku nejen
ze strany vládnoucí KSÈ, ale také ze strany státních orgánù
a spoleèenských organizací, které jí byly podøízeny. Zmínìný
mocenský a ideologický tlak na obèany byl umocnìn tím, e
docházelo ke vzájemnému prorùstání stranického a státního
aparátu, které bylo dlouhodobé a nemohlo být korigováno soutìí politických stran ve svobodných volbách, jak je tomu
v demokratických spoleènostech. Take moný rozvoj spoleènosti byl výraznì limitován právì tím, e vládnoucí KSÈ byla
vlastnì státostranou.
Jak u bylo zmínìno, v období od ledna do srpna roku 1968
vyvrcholilo spontánní jednání lidí, které se postupnì zaèalo
vyvíjet u od poèátku edesátých let. U tehdy zaèalo docházet k otevøenìjím diskuzím a svobodnìjí tvorbì nejen v literatuøe, filmu a umìní, ale také ve spoleèenských vìdách. Napøíklad v oblasti historie se zaèalo mluvit a psát také o tom,
pro co se pozdìji vil název bílá místa v naich dìjinách.
Pozvolna také zaèaly vycházet knihy a èlánky, ve kterých se
lidé mohli seznámit s tzv. buroazním èi západním mylením.
lo zejména o filosofii, sociologii a vznikající politologii.
Domnívám se, e právì tato aktivita v oblasti urnalistiky, literatury umìní a spoleèenských vìd znaèným dílem pøispìla
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k tomu, e i obèané se snaili vystupovat mnohem aktivnìji,
samostatnìji a svobodnìji, ne tomu bylo v minulosti. A právì
tato zvýená aktivita obèanù bezesporu pøispìla k tomu, e se
postupnì zaèala znovuobnovovat obèanská spoleènost.
V politologii tento dùleitý pojem oznaèuje takový stav spoleènosti, v nìm zpùsoby, kterými se lidé sdruují, jsou jimi
pøijímány a podporovány. (Scruton, 1999, s. 92.) Mùeme øíci,
e obèanská spoleènost je sférou svobodného sdruování jednotlivcù. Je jedním aspektem politického øádu, jeho dalím
aspektem je stát. Obèanská spoleènost oznaèuje ty formy sdruování, která jsou spontánní, zvyková a nezávislá na právu.
Zatímco stát oznaèuje zejména právní a politické instituce. Dle
jiného pojetí znamená obèanská spoleènost pøedevím sféru
svobodného sdruování lidí (Velký sociologický slovník,
II. díl, 1996, s. 1202), nebo oznaèuje zóny a instituce, které
existují mimo stát. Patøí sem zejména rùzná obèanská sdruení a nestátní zájmové organizace (aloudek 1999, s. 303). Pøínos tehdejího úsilí o obnovu obèanské spoleènosti byl dùleitý také proto, e naplòoval touhu lidí po vìtí míøe a rozsahu
obèanských svobod. Lidé u si nepøáli, aby za nì rozhodovaly
jen nejrùznìjí instituce a úøedníci. To byl asi také jeden ze
spoleèných rysù tehdejích protestních hnutí jak na západì,
tak i na východì.
Pøi pokusech o obnovu obèanské spoleènosti sehrávaly dùleitou roli dva faktory. V roce 1968 se objevila nová generace
dvacetiletých, která si pøála ít v jiné spoleènosti ne jejich
rodièe. Ale kromì ní usilovali o obnovu obèanské spoleènosti
i lidé starí. A to z toho dùvodu, nebo si pamatovali na demokratické tradice první republiky. A rok 1968 chápali jako pokus o návrat k jejím demokratickým hodnotám.
Je zøejmé, e právì obèanská spoleènost byla po únoru 1948
cílevìdomì likvidována. A to pøedevím proto, e by se mohla
stát výrazným oponentem mocenských a politických praktik
a zpùsobù jednání tehdejí KSÈ. Ta vycházela z pøedpokladu,
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e nejen samotní obèané, ale i nejrùznìjí sdruení a spoleèenské organizace mají být v co nejvìtí míøe podøízeny maximální kontrole ze strany státu. Tehdejí nositelé moci se domnívali, e právì stát je jakási nejmoudøejí a nejkompetentnìjí instituce, která ví nejlépe, co obèanùm kodí, co jim
naopak prospívá a co je pro nì nejvýhodnìjí. Bylo by vak
velkým zjednoduením oznaèovat vechny nositele tìchto názorù pouze za primitivy a hlupáky. Pøikláním se k názoru, e
leckteøí z nich se, alespoò zpoèátku, domnívali, e jedinou zárukou vybudování sociálnì spravedlivìjí spoleènosti je právì
stát, který je øízen komunistickou stranou. Dá se øíci, e tato
 z dneního hlediska naivní pøedstava  mìla svùj pùvod
v negativních sociálních proitcích a zkuenostech, které souvisely nejen s druhou svìtovou válkou, nacistickou okupací,
ale také s proitky nezamìstnanosti a velké hospodáøské krize
tøicátých let. Mnozí lidé se bezesporu pøidali k poúnorovému
reimu proto, e propagoval ideály solidarity a sociální spravedlnosti. Zde je moné pøipomenout slova tehdejího generálního tajemníka KSÈ Rudolfa Slánského, který uvedl, e
v prosinci roku 1948 mìla komunistická strana témìø 2,5 milionu èlenù a dodal: Vzali jsme po únoru do strany nìkolik
set tisíc èlenù. (Slánský, 1948, s. 39) Jakmile vak, a u èlenové KSÈ nebo její sympatizanti zjistili, nìkdo døíve a nìkdo
pozdìji, e reim je nespravedlivý, a e dochází k nezákonnostem a justièním vradám, pak u nemìli monosti a prostøedky k tomu, jak se totalitnímu reimu padesátých let bránit
nebo ho pøípadnì zmìnit. Dùleitou roli zde bezesporu sehrával i fakt, e po druhé svìtové válce byl svìt rozdìlen na mocenské sféry vlivu a demokratický svìt nebyl ochoten a zøejmì i vojensky a materiálnì schopen se angaovat ve prospìch
obyvatel tehdejí východní Evropy. Jakmile toti totalitní reim upevní svou moc, jako tomu bylo v pøípadì Èeskoslovenska, pak je moné jej zmìnit spíe zevnitø. I demokratický svìt
si byl vìdom toho, e nelze riskovat ozbrojený konflikt se Sovìtským svazem. Proto západ nepomohl demokratickým si– 236 –

lám v Èeskoslovensku v roce 1948, nepomohl ani Maïarsku
v roce 1956 a nebyl ochoten vojensky zakroèit proti okupaci
Èeskoslovenska státy Varavské smlouvy v roce 1968. Kromì
toho zde sehrával velmi dùleitou roli i psychologický fakt
spoèívající v tom, e vlády demokratických státù by asi velice
obtínì pøesvìdèovaly a motivovaly obyvatele vlastních zemí
k tomu, aby podpoøili pøípadný ozbrojený konflikt se státy
východního bloku. Navíc i západní státy musely pøekonávat
nelehké následky druhé svìtové války. Nelze pominout také
skuteènost, e v roce 1968 byly USA zapleteny do vietnamské
války a nemìly prostøedky k tomu, aby tehdy vyvíjely na státy
Varavské smlouvy dostateèný tlak. I dnes se nakonec ukazuje, e ekonomické sankce vùèi rùzným nedemokratickým reimùm jsou málo úèinné. A je tøeba pøipomenout jetì jeden
nezanedbatelný psychologický a emocionální moment. V pøípadì hypotetické pomoci Èeskoslovensku proti sovìtské okupaci by se ho asi stìí mohl zúèastnit tehdejí západonìmecký
bundeswehr.
V souèasné dobì se mùeme podivovat nad tím, proè po
roce 1945 podlehlo v ÈSR tolik lidí komunistické ideologii.
Kromì ji zmínìných negativních zkueností s hospodáøskou
krizí, nezamìstnaností, Mnichovem a protektorátem nelze opomenout fakt, e tato ideologie apelovala na takové hodnoty
jako jsou solidarita, spravedlnost, altruismus, mír a svìt bez
válek. Právì díky dùrazu na tyto hodnoty se ke komunistickému hnutí pøidávaly mnohé významné osobnosti z oblasti vìdy,
kultury a umìní. Je vak nutno pøipomenout, e mnohé z nich
se s tímto hnutím rozely, a to buï pod vlivem Chruèovova
odhalení kultu osobnosti nebo na protest proti sovìtské okupaci Èeskoslovenska v roce 1968, která mìla zmaøit rozvíjející se obrodný proces. Je vak nutné pøipomenout, e hnutí,
které oznaèujeme jako Praské jaro nebo obrodný proces, se
netýkalo pouze komunistické strany, i kdy z ní vzelo, ale
vztahovalo se na nejrùznìjí aktivity obèanù, studentù a dalích profesí mimo struktury komunistické strany. Také není
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snadné odpovìdìt na otázku, zdali v roce 1968 mohl vzejít
impuls k pøemìnì spoleènosti mimo struktury komunistické
strany. Dá se øíci, e na rozdíl od Polska nebo Maïarska byl
komunismus v èeských zemích spíe výsledkem samostatného rozhodnutí èeské spoleènosti. O èem svìdèí napø. výsledky voleb v èeských zemích v roce 1946.
Mùeme øíci, e po lednovém plénu ÚV KSÈ v roce 1968
se postupnì, a pro nìkteré lidi zøejmì dost neèekanì, zaèal
otevírat mnohem vìtí prostor pro vìtí aktivitu obèanù ve
spoleènosti. Ani samotní reformní komunisté tehdy nemohli
tuit, kam a jakým smìrem se bude ubírat následující vývoj
spoleènosti. Ale bylo jim zøejmì jasné, e se ve svém reformním úsilí budou muset potýkat nejen s nositeli konzervativních názorù, kteøí stále bránili své pozice, ale zaèínali tuit, e
budou muset vzdorovat intenzivnímu mocenskému tlaku
a výhrùkám bratrských stran východního bloku.
Obrodný proces se dle mého soudu mohl úspìnì rozvíjet
také proto, e mìl podporu znaèné èásti spoleènosti. Do centra
pozornosti se v jeho prùbìhu zaèaly dostávat mnohé z problémù a témat, o kterých nebylo mono døíve diskutovat, a ani
o nich psát do novin. Jedním z tìchto dùleitých témat se stala
zejména problematika ústavních práv a svobod obèanù. Napøíklad novináø Ladislav Jísl v tehdy velice populárním týdeníku Reportér napsal: Lze jen uvítat, klade-li si vláda za úkol
pøipravit nové zákony, které by plnì zajistily nezadatelná práva obèana. Svobodu spolèovací, shromaïovací, svobodu slova i svobodu pohybu. (Jísl, 1968, s. 3) A dále upozornil, e
vláda by mìla pøipravit i nový tiskový zákon, který by mìl
právnì ukotvit také zruení cenzury (Jísl, 1968, s. 3). Novináøi
si byli vìdomi toho, e právì tímto dùleitým krokem by mìly
být vytvoøeny záruky svobody slova. V této souvislosti si zejména spisovatelé a novináøi uvìdomovali, e nejen cenzura,
ale i autocenzura výraznì omezují svobodu tvorby, kdy sám
autor z obavy pøed moným postihem omezuje vlastní tvùrèí
svobodu. Pøièem (auto)cenzuru provádí nejen autor textu,
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pøípadnì odpovìdný redaktor, ale i cenzor, který danou sta
nakonec posuzuje. Take text prochází nejen autocenzurou, ale
i následnou cenzurou dalích pracovníkù.
Nejen novináøi a spisovatelé, ale i veøejnost, si byli dobøe
vìdomi toho, e cenzura je z principu patná, a kromì toho se
provádí s vylouèením veøejnosti, která nemùe sama urèit, co
je správné a nesprávné, co je pravdivé a nepravdivé. patné
bylo zejména to, e správnost nebo nesprávnost textu hodnotil
pouze úøedník  cenzor. Ten byl vùèi autorovi v nadøazeném
postavení a ten nemìl monost odvolat se vùèi jeho rozhodnutí. To byly hlavní dùvody, proè zejména novináøi a spisovatelé
volali po odstranìní cenzurní praxe. Cenzura mìla být zruena
také proto, aby se v tisku mohli vyjadøovat i ti, kteøí nesouhlasili s dosavadní teorií a praxí socialismu. Je pøíznaèné, e
v období normalizace byla právì cenzura znovu obnovena a znovu se objevili klasifikátoøi, kteøí urèovali, co je v oblasti umìní,
vìdy a literatury socialistické a co socialistické není.
V období obrodného procesu si obèané velice dobøe uvìdomovali, e o svobodì a demokracii nelze mluvit pouze obecnì, ale e je nutné garantovat jednotlivé svobody právní cestou. Snaha odstranit nedemokratické cenzurní praktiky se vak
netýkala pouze spisovatelù nebo novináøù, ale vztahovala se
na práci s informacemi obecnì. lo o to, aby se zkvalitnila
práce knihoven, kde doposud pøevaoval neblahý zvyk, na
základì kterého se pøedem urèovalo, jaké knihy a èasopisy
pùjdou do veøejných knihoven, a které se na základì rozhodnutí cenzury ocitnou v tzv. zvlátních fondech. Cenzurní praxe v knihovnách probíhala vìtinou tím zpùsobem, e publikace se z knihoven vyøazovaly jednak podle titulù, ale hlavnì
podle jmen autorù, co bylo bezesporu ovlivòováno také mìnící se politickou situací. To se projevilo napø. tak, e po upravení vztahù s Jugoslávií mìla být z knihoven vyøazena vekerá protijugoslávská literatura. I pracovníci knihoven si byli
velice dobøe vìdomi toho, e cenzura vykonávaná i v této oblasti èasto znemoòovala kvalitní a nestrannou vìdeckou
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práci. Pro tehdejí dobu bylo také pøíznaèné také to, e pod
seznamy tzv. zakázaných knih a autorù nebyl nikdo podepsán
(Køehla, elezný, 1968, s. 810). Právì z výe uvedených dùvodù je nutno ocenit úsilí pracovníkù knihoven, kteøí se právì
v období obrodného procesu snaili o pøekonání tohoto stavu.
Avak v období normalizace byly opìt obnovovány fondy
zakázaných knih. Do takøíkajíc tradièního seznamu zakázaných autorù (Masaryk, Bene, atd.), se dostali i ti autoøi, kteøí
se významnì podíleli právì na obrodném procesu. A kteøí nesouhlasili se srpnovou okupací. Také knihy mnoha nevyhovujících autorù, které u byly pøipraveny k distribuci, byly
znièeny. Co se mimo jiné týkalo i knih z oblasti spoleèenských vìd. Jak známo, byly mnohé knihy z historie, filosofie,
politologie, práva, atd. podrobeny tvrdé kritice. Autoøi tìchto
závadných knih vak u nemìli monost publikovat a byli
zbaveni monosti své chybné názory hájit.
Bylo také vcelku logické, e v období praského jara se také
zaèalo diskutovat o nejrùznìjích problémech demokracie,
i kdy se tehdy pouíval spíe pojem demokratizace spoleènosti. V této souvislosti zaèali pøedevím lidé, kteøí pùsobili
v oblasti spoleèenských vìd, zpochybòovat doposud tradovanou definici demokracie, která øíká, e demokracie je vláda
lidu. Byli si velice dobøe vìdomi toho, e pojem lid nelze
chápat pouze obecnì a zcela nediferencovanì jako jakýsi jednolitý celek, který je jaksi automaticky nositelem pokroku, ale
e se jedná o velice sociálnì rozrùznìnou skupinu, v rámci
které se mohou støetávat nejrùznìjí protikladné zájmy. Tehdejí spoleènost si v souvislosti s nadìjemi na zlepení fungování politického systému zaèala klást i otázky, jejich dùleitost nelze opomíjet ani dnes. Napøíklad kde jsou nebo zdali
existují nìjaké meze nebo hranice demokracie. Jak souvisí
demokracie s odpovìdností a tolerancí, jestli existuje jen jeden model demokracie nebo jestli je typù a modelù demokracie více. Tehdy se také zaèaly objevovat i dalí netradièní názory. Ty kupøíkladu tvrdily, e dùvìra obèanù ve vládu jí není
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dána jednou provdy, ale e vláda se musí o dùvìru obèanù
ucházet neustále. Proto mají obèané právo v pøípadì nedùvìry
a nespokojenosti zvolit si vládu jinou. S tím také souvisel názor, e zástupci lidu by mìli být ve volbách skuteènì zvoleni
a nikoliv pouze odhlasováni U tehdy se objevovaly názory,
e demokracie je mimo jiné pøedevím taková forma vlády,
která právní cestou zaruèuje monou zmìnu vlády v pøípadì,
e dosavadní vláda ji ztratila dùvìru obèanù (Vykovský, 1968,
s. 10 a 11). Kromì toho se také zaèalo psát a mluvit o tom, e
obèané mají právo svou vládu nejen kritizovat, ale i kontrolovat. Proto bylo také nejednou konstatováno, e jedním ze základních pøedpokladù monosti kontroly vlády je právní garance nejrùznìjích svobod. Napø. dle mínìní profesora Eduarda
Vykovského si formu kontroly a kritiky mohou obèané zvolit
sami. On sám k dané problematice uvedl: Jaké institucionální formy si kritizující a kontrolující menina  tedy oponentura èi opozice  zvolí, musí být jen její záleitostí a vìtina jí do
toho nemùe zasahovat. (Vykovský, 1968, s. 11)
Mùeme øíci, e z dneního pohledu se leckomu mohou tyto
názory o monosti støídání vlád a o monosti jejich kritiky zdát
jako naivní èi samozøejmé, ale mìli bychom si uvìdomit, e
tyto názory o moné oponentuøe, opozici a o monosti kritiky
vlády bez následného postihu zaznívaly v dobì, kdy byla
v ústavì zakotvena a deklarována teze o vedoucí úloze komunistické strany. Nelze také pominout fakt, e tyto na svou dobu
jistì netradièní názory se objevovaly ne v nìjakých ryze teoretických a pro veøejnost málo dostupných èasopisech, ale e
byly publikovány napø. v týdeníku Reportér, kde o tìchto problémech mohli diskutovat nejen odborníci, ale vyjadøovali se
k nim i obyèejní obèané. Co byla praxe døíve zcela nemyslitelná a prakticky neproveditelná.
Postupnì také nastávala situace, e se zaèaly provádìt sociologické výzkumy, které zjiovaly názory obèanù na nejrùznìjí problémy. Také tehdejí Ústav pro politické vìdy pøi ÚV
KSÈ zaèal provádìt nejen výzkumy veøejného mínìní, ale
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zaèal také vyhodnocovat výsledky ankety Rudého práva.
V návaznosti na nìkteré teze Akèního programu se také zaèalo i pøi tìchto výzkumech mluvit o tom, e politika strany nesmí vést k omezení svobod obèanù, a e je tøeba v kádrové
politice odstranit praxi diskriminace nekomunistù, kdy ti, kteøí nebyli èleny KSÈ nemohli zastávat vedoucí funkce. Je zajímavì, e ve výzkumech odpovídalo na tuto otázku kladnì od
80 do 90 % dotázaných (Koubek, 1969, s. 80).
Dalí dùleitý sociologický výzkum se konal v období od
záøí do øíjna roku 1968. Zde respondenti mimo jiné odpovídali
na otázku Vedoucí úloha strany byla v minulosti chápána jako
monopolní soustøeïování moci v rukou stranických orgánù.
Pøièem pøed 21. srpnem odpovìdìlo na tuto otázku rozhodnì souhlasím 85,2 % dotázaných a po 21. srpnu odpovìdìlo
na stejný dotaz rozhodnì souhlasím 84,8 % lidí (Koubek,
1969, s. 82). Na otázku Pokládá vstup pìti armád Varavské
smlouvy do naí republiky 21. srpna za nutný a správný? lidé
odpovìdìli následovnì: Rozhodnì a spíe souhlasím  5,6 %,
nesouhlasím  89,8 %, nemohu posoudit  5,6 %, neuvedlo
 0,5 % lidí (Koubek, 1969, s. 82 a 83). Výsledky tìchto výzkumù ukazují, e lidé si byli dobøe vìdomi monopolu moci
KSÈ a s tím související diskriminace nestraníkù, kteøí nemohli zastávat vedoucí místa a funkce ve spoleènosti. Ale ve stávajících pomìrech by bylo velice obtíné tuto situaci nìjak
rychle a zcela radikálnì zmìnit.
Je zajímavé, e postupná aktivizace rodící se a obnovující
se obèanské spoleènosti zøejmì souvisela s urèitými nadìjemi,
které znaèná èást obèanù zaèala spojovat s obrodným procesem a s postupným uvolòováním veøejného prostoru pro jejich
monou aktivitu. Urèité zmìny ve spoleènosti spojené s obrodným procesem oèekávala také církev jako jeden z dùleitých komponentù obèanské spoleènosti, která vak nemìla
s dosavadním reimem pøíli dobré zkuenosti. A to i pøesto,
e u nebyla vystavena tak krutému tlaku a pronásledování,
jak tomu bylo v padesátých letech. O urèitých nadìjích na lep– 242 –

í postavení církve ve spoleènosti svìdèí i názory tehdejího
praského biskupa ThDr Frantika Tomáka, které prezentoval v èervnu roku 1968 na stránkách tehdejího týdeníku Reportér. Na otázku, jak pociuje církev zmìny posledních esti
mìsícù dotyèný odpovìdìl takto: Církev souèasný proces vítá,
protoe vìøí, e také ji pøinese vìtí svobodu, vìtí monost
uplatnìní. Po celých dvacet let byla církev potlaèovaná, a dnes
se pøed ní otvírají nové perspektivy. Církevní èinitelé mají
k demokratizaènímu vývoji kladný postoj. Je pro nás samozøejmé, e jsme obèany tohoto státu, který má toto zøízení
a chceme být nejen dobrými obèany, ale také dobrými a tedy
svobodnými vìøícími, kteøí mohou rozvíjet plnì svùj náboenský ivot. (Mates, 1968, s. 15) Tehdejí nadìje církve byly asi
umocnìny také tím, e do svých úøadù se postupnì vraceli
i biskupové, kterým byl v minulosti odebrán státní souhlas
a oni z tohoto dùvodu nemohli vykonávat své funkce. V té
dobì se také zaèal projednávat napøíklad moný návrat ThDr.
tìpána Trochty do litomìøické diecéze. Kromì toho byl zruen tzv. numerus clausus na poèet zájemcù o studium bohosloví. Biskup Tomáek také upozornil na fakt, e staré církevní
zákony se pøeily a jsou nedemokratické. Tehdy také církev
usilovala o obnovu mniských øádù. V této souvislosti biskup
Tomáek dodal, e: Pokud máme vìøit v dùslednou demokratizaci, musíme mít monost obnovit øehole a kongregace.
(Mates, 1968, s. 16) Nebo logicky pøedpokládal, e právì
existence øádù a kongregací bezesporu vdy patøila ke svobodnému ivotu církve. Kromì toho pøipomnìl, e mniské
øády navíc nebyly zrueny zákonem, ale administrativní cestou. Poukázal také na to, e je nutné soudnì rehabilitovat nejen pronásledované èleny øádù, ale i ty duchovní, kteøí se stali
obìmi reimu. Dle jeho slov èekalo v èervnu roku 1968 na
rehabilitaci asi 1500 duchovních, kteøí byli odsouzeni a vìznìni, nebo jim byl odebrán státní souhlas k vedení bohoslueb
(Mates, 1968, s. 16).
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Dalí dùleitou oblastí, která je velice dùleitá právì pøi
obnovování obèanské spoleènosti, a která umoòuje budování
institucí nezávislých na státu a podporuje obèanské aktivity,
se v roce 1968 stala problematika lidských práv. Je pravdou,
e dnes spojujeme tuto problematiku spíe s konferencí v Helsinkách, ale ona byla neménì dùleitá i v období obrodného
procesu. Jestlie jsem se zmiòoval o nutnosti seriozním zpùsobem vyøeit vzájemný vztah mezi státem a církví, tak zejména nìkteøí novináøi a publicisté poukazovali na to, e pronásledování knìí nebo zruení øádù a kongregací bylo nejen
nezákonné, ale e se také jednalo o poruení lidských práv, tak
jak byla pøijata VS OSN v prosinci roku 1948. To bylo dokumentováno napøíklad tím, e pronásledování církve bylo nejen svévolné, ale bylo provádìno bez zákonných podkladù
a leckdy také bez øádného soudního øízení. Tím vak mimo
jiné dolo k poruení devátého èlánku Veobecné deklarace
lidských práv, kde je mimo jiné uvedeno, e nikdo nesmí být
svévolnì zatèen, dren ve vazbì nebo vyhotìn do vyhnanství.
Kromì toho bylo pronásledování církve rovnì v rozporu
s devatenáctým èlánkem Veobecné deklarace lidských práv,
kde se uvádí, e kadý má právo na svobodu náboenství
a také právo na svobodu projevovat svoje náboenství nebo
víru (Vìtvièka, 1969, s. 14). Nìkteøí lidé si byli tehdy dobøe
vìdomi toho, e nestaèí pouze napravit køivdy, kterých se stát
dopustil vùèi církvím a øádùm, ale tuto problematiku se snaili
zasadit také do irího kontextu dodrování lidských práv.
Nebo lidská práva reim a do druhé poloviny edesátých let
pøíli nerespektoval, a spíe je ignoroval.
Zvýený zájem odborníkù nejrùznìjích profesí o problematiku lidských práv byl dán také skuteèností, e právì rok
1968 vyhlásila Organizace spojených národù jako Mezinárodní rok lidských práv. Zvýenému zájmu o lidská práva v laické
veøejnosti napomohlo i to, e v listopadu roku 1968 byl v týdeníku Reportér publikován právì text Veobecné deklarace
lidských práv v plném znìní. Díky tomu se mohla s obsahem
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tohoto dùleitého dokumentu seznámit i nejirí veøejnost.
Obèanská veøejnost, co byl termín, který se tehdy pouíval,
si proto mohla pøipomenout, e k lidskému ivotu patøí i takové dùleité hodnoty jako svoboda, dùstojnost, tolerance a vzájemná úcta, které jsou také základními termíny mezinárodního práva (Mecer, 1968, s. 1112). A mohla si uvìdomit, e stát
by je mìl respektovat. Dùleitým krokem smìøování k obèanské spoleènosti se stalo také to, e dne 7. øíjna roku 1968 podepsala tehdejí ÈSSR Mezinárodní pakt o obèanských a politických právech, který byl VS OSN pøijat dva roky pøedtím.
Podepsání tohoto dokumentu bylo pro èeské a slovenské obèany dùleité z toho dùvodu, aby mìli právní nárok na svobodu pohybu a také na dlouhodobìjí nebo trvalý pobyt v cizinì.
Co byla záleitost, která byla v padesátých letech a na zaèátku let edesátých spíe výjimeèná.
Jak ji bylo uvedeno, Veobecná deklarace lidských práv
byla pøijata 10. prosince 1948, avak Èeskoslovensko se k ní
pøipojilo a v øíjnu roku 1968. Je zajímavé, e pøi hlasování
o pøijetí deklarace lidských práv v roce 1948 se tehdejí socialistické státy zdrely hlasování. Kromì nich se hlasování zdrely Jihoafrická unie a Saudská Arábie. I z toho pak vycházela
neblahá praxe, kdy státy tehdejího východního bloku velice
tvrdì kritizovaly kapitalistické státy za nedodrování lidských
práv, ale toto dùleité téma, pokud se dotýkalo vlastních zemí,
zcela ignorovaly. Avak v letech 19681969 pøece jenom dolo k urèitému posunu. Tehdy byla toti vydána publikace
s názvem Èlovìk a lidská práva, a to témìø v nákladu
45 tisíc výtiskù, která mìla uspokojit zájem odborníkù a obèanù v této oblasti. V této knize je také publikována Rezoluce
o svobodì informací z prosince 1968. Hlavní poadavek této
rezoluce øíká, e pokud v jakémkoli státì existuje monopol
v oblasti informací, pak je tento fakt nutno povaovat za jednu
z hlavních pøekáek ekonomického a sociálního rozvoje dané
spoleènosti, ale tato skuteènost také zároveò zabraòuje pøedevím plnému dosaení právì v oblasti svobody informací
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(Èlovìk a lidská práva, 1969, s. 79102). V tomto smyslu je
nutno pøipomenout, e právì monopol v oblasti informací
a cenzura se vzájemnì prolínaly. Bránily nejen sociálnímu
a vìdeckému rozvoji, ale usnadòovaly komunistické stranì
ovládání spoleènosti. Také díky cenzuøe a monopolu informací byli lidé povaováni za obèany druhé kategorie, kteøí se nejsou schopni samostatnì a svobodnì rozhodnout, které pøedkládané informace jsou pravdivé a vìrohodné, a které ne.
I kdy je nutno podotknout, e izolace obèanù od vìrohodných informací napø. o ivotì v západních zemích nebyla
v Èeskoslovensku, Polsku a Maïarsku tak intenzivní, jako
tomu bylo v tehdejím SSSR.
Postupem èasu se také zaèalo diskutovat o tom, e ani ústavnì zakotvená vedoucí úloha strany ve spoleènosti není dána
automaticky a jaksi jednou provdy. Proto se v tisku zaèaly
objevovat poadavky, dle kterých by vedení komunistické strany mìlo být ochotno a schopno vést smysluplný dialog nejen
s øadovými komunisty, ale s celou spoleèností, co se doposud, jak známo, pøíli nedìlo. Zaznívaly také hlasy, e mocenský monopol komunistické strany by mìl být korigován kvalifikovanou oponenturou. V souvislosti s tím také zaznívaly
poadavky, dle kterých by rùzné organizace ji nemìly být øízeny stranou, ale mìly by mít mnohem vìtí míru samostatnosti (Vykovský, 1969, s. 45).
Jednou z dùleitých organizací, která se snaila o vìtí míru
samostatnosti vùèi komunistické stranì, bylo tehdejí Revoluèní odborové hnutí (ROH). Kromì tohoto poadavku si odboráøi uvìdomovali, e by se mìli také zbavit pøedevím nadmìrné míry centralismu, který vládnoucí komunistické stranì
usnadòoval ovládání odborù. Odboráøi také odmítali, aby jejich organizace byla pouhou povìstnou pøevodovou pákou,
která zde není proto, aby hájila zájmy rùzných profesí a sociálních skupin, ale aby hájila zájmy strany. Nejen odboráøùm
bylo jasné, e odbory opustily svou pùvodní funkci, která mìla
spoèívat v obhajobì zájmù zamìstnancù. A vìnovaly se spíe
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obhajobì direktivnímu zpùsobù øízení. Bylo také konstatováno, e jestlie vládnoucí strana nerespektuje oprávnìné zájmy
a poadavky zamìstnancù, mohou odbory pouít nejrùznìjích forem nátlaku vùèi zamìstnavateli, kterým ovem byl tehdy
stát reprezentovaný komunistickou stranou jako monopolní
nositelkou moci. Tato skuteènost ovem mùe platit i v demokratických spoleènostech, ve kterých dochází ke støídání politických stran, které jsou momentálnì u moci. Nebo i v nich
mùe nejednou nastat situace, kdy vládnoucí politická strana
nebo koalice stran nemusí respektovat zájmy nejrùznìjích
profesních skupin, protoe jim samým jde pøedevím o moc
a o to, aby se jejich reprezentanti témìø za kadou cenu udreli
v senátu nebo poslanecké snìmovnì, nebo aby je jejich rodné politické strany alespoò dosadily do nejrùznìjích dozorèích rad rùzných podnikù. Z tohoto dùvodu mohou být zájmy
odborù stranami, které jsou u moci, zcela ignorovány. Nesporné je vak to, e v roce 1968 nìkteøí lidé pøedpokládali, e
odbory, kterým by se podaøilo obnovit svou samostatnost, by
kromì obhajoby pracovních a sociálních zájmù zamìstnancù,
mohly pøedstavovat také dùleitou politickou sílu, za pomocí
které by své zájmy mohli uplatòovat i nestraníci (Velek, 1969,
s. 274275).
Dùleitým momentem pro dìní v tehdejí èeské a slovenské
spoleènosti bylo to, e aktivita odborù nepolevila ani ve sloité situaci po sovìtské okupaci. U bìhem podzimu roku 1968
vzniklo v èeských zemích tøicet a na Slovensku dvacet est
odborových svazù, které staèily ve velmi krátké dobì nejen
vypracovat vlastní stanovy, vlastní programy, ale svolaly i své
vlastní sjezdy. Zde byl také zformulován poadavek, aby odbory vystupovaly samostatnì jako rovnoprávní partneøi státních a hospodáøských orgánù (Velek, 1969, s. 278). V této situaci bylo pochopitelné, e se zaèalo diskutovat o vzájemném
vztahù mezi odbory a KSÈ. V této souvislosti se také objevily
názory, e odbory mají právo vystupovat vùèi komunistické
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stranì se samostatnými postoji a stanovisky. Uvnitø odborových svazù také zaznìly  dosti poèetné hlasy, které odmítají formulovat uznání KSÈ za vedoucí sílu zemì v základních
odborových dokumentech, a e se ojedinìle objevil poadavek
odborù bez komunistù (Velek, 1969, s. 275). Avak autor
èlánku z Nové mysli s názvem Odbory rok po lednu v tom
nespatøuje nìjakou fatální hrozbu a konstatuje, e je to zøejmì reakce na uplynulé pøedlednové deformace a odraz nynìjí
sloité situace uvnitø KSÈ samé, neblahé dìdictví nedávné
minulosti (Velek, 1969, s. 275). Jak je ale známo, bylo toto
úsilí odborù o obnovu jejich pùvodní funkce hodnoceno v normalizaci pøedevím jako útok na vedoucí úlohu strany.
Do znaèné míry se stejnými problémy jako odbory se tehdy
potýkala jediná organizace mládee, kterou byl Èeskoslovenský svaz mládee (ÈSM). Ten mìl hájit bezprostøednì její zájmy, co je samo o sobì obtínì pøedstavitelné. Nebo nejrùznìjí a leckdy protikladné zájmy mladých mùe velmi obtínì
hájit jednotná a centrálnì øízená organizace, která také prosazovala spíe zájmy a direktivní politiku KSÈ. To také byla
jedna z mnoha pøíèin, proè autorita ÈSM mezi rùznými vrstvami mládee postupnì klesala a stala se pro mladou generaci
cizí. Na tento negativní stav mladí lidé reagovali zvýenou
aktivitou, která se projevovala tím, e kromì obnovení Junáka
vznikaly takové organizace jako napø. Èeská tábornická unie,
Svaz pracující mládee, Svaz vysokokolské mládee, Svaz
klubù mládee ad. V prosinci roku 1968 se kromì toho seel
ustavující kongres s názvem Sdruení organizací dìtí a mládee Èeské socialistické republiky, který mìl nìkteré z tìchto
nových organizací mládee pouze sdruovat a nikoliv centralisticky nebo ideologicky vést (astná, 1969, s. 11). Zmínìné
Sdruení organizací dìtí a mládee kladlo dùraz pøedevím na
svobodu spolèování, která by se stala zárukou vzniku dalích
samostatných organizací dìtí a mládee. Dùleité bylo také to,
e dne 5. bøezna 1969 rozhodl Ústøední výbor ÈSM o formálním a právním ukonèení èinnosti této organizace, pøièem bylo
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rozhodnuto, e i svazáci se mohou stát pøidruenou organizací
novì vzniklého sdruení (astná, 1969, s. 11).
Je pochopitelné, e situaci v ÈSM vnímali kriticky i vysokokoltí studenti. To nakonec vedlo k tomu,  e na praských vysokých kolách se ÈSM fakticky rozpadl u pøed lednem 1968, nebo v oèích studentù byl symbolem neuspokojivého
spoleèenského postavení studentù, nástrojem direktivní politiky  pøevodovou pákou systému (astná, 1969, s. 13).
V jednom z tehdy provádìných sociologických výzkumù (rok
1965) mezi praskými vysokokolskými studenty se uvádí, e
56 % dotazovaných prohlásilo, e práci vykonávanou v ÈSM
pokládá za zbyteènou a 76 % studentù pøiznalo, e nevìøí tomu,
e by jejich aktivní vystupování na schùzích této organizace
mìlo vùbec nìjaký smysl (Povolný, 1969, s. 434435). Oficiálnì se sice uvádìlo, e ÈSM je jakousi zálohou, ze které se
v budoucnu budou vybírat èlenové KSÈ, ale ve skuteènosti
dùvìra mládee v komunistickou stranu a její cíle a ideály postupnì klesala. Co se mimo jiné projevilo sestupnou tendencí
stranické organizovanosti studentù praských vysokých kol,
a co lze alespoò rámcovì doloit následujícími struènými
údaji. Jestlie v roce 1958 bylo èleny KSÈ témìø 11 % vysokokolských studentù, v roce 1960 to bylo necelých 10 %,
v roce 1963 to bylo 8,2 % a v roce 1967 bylo èleny KSÈ 5,2 %
studentù praských vysokých kol. Pøièem tento sestupný
trend pokraèoval i nadále (Povolný, 1969, s. 433). V jiném
sociologickém výzkumu z roku 1965, který mìl za úkol zjistit
politické postoje 1800 praských vysokokolákù, se témìø 61
% z nich domnívalo, e nemá ádnou monost ovlivòovat vývoj spoleènosti a 28 % z nich pøipoutìlo, e je to moné jen
výjimeènì (Povolný, 1969, s. 434). Bylo by jistì zajímavé
poloit výe zmínìné otázky stejnì poèetnému vzorku mimopraských vysokokolských studentù  a nejen jich  a pokusit
se o jisté srovnání. Nebylo by marné dozvìdìt se, kolik procent obèanù dnení Èeské republiky se domnívá, zdali mohou,
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a do jaké míry, oni sami ovlivòovat vývoj naí souèasné spoleènosti. Zajímavé bylo, e iniciátorem výzkumu, který zjioval politické názory praských vysokokolákù, byl tehdejí
vysokokolský výbor KSÈ. Tento fakt svìdèí mimo jiné o tom,
e i vzdìlaní a pøemýliví èlenové KSÈ si tehdy uvìdomovali,
e má-li se strana znovu ucházet o dùvìru ve spoleènosti, musí
provést jednak kritickou sebereflexi a nesmí se vyhýbat ani
sociologickým a jiným zjitìním, které pro ni samotnou a její
èleny a zejména vedení nejsou pøíli pøíjemné. A tento pøístup
byl jistì zcela nemyslitelný v padesátých a na zaèátku edesátých let.
Rostoucí aktivity znovu obnovované obèanské spoleènosti
svìdèí také tom, e se zaèalo hovoøit o dùleité roli charitativní èinnosti samotných obèanù. Bylo konstatováno e charitativní èinnost není v rozporu se socialistickým charakterem státu.
V této souvislosti se hovoøí napøíklad o monostech inspirace,
kterou mùe poskytovat praxe sociální politiky, tak jak je provádìna v nìkterých státech západní Evropy. Autoøi tìchto iniciativ vycházeli z pøedstavy, dle které se charitativní péèe jednotlivcù a organizací mùe stát vhodným a nanejvý potøebným
doplòkem státní sociální péèe, která nemusí být vdy schopna
ve plnì zabezpeèit. Sociální politika tehdejí KSÈ vycházela
z pøesvìdèení, e poèet tzv. sociálních pøípadù bude postupnì
ubývat, a e stát je schopen pøevzít témìø vekerou sociální
péèi. Ukázalo se vak, e tato pùvodnì dobøe mínìná pøedstava, je nereálná. Dá se proto øíci, e stát tak svým neobratným
poèínáním odmítal spontánní a dobrovolnou aktivitu obèanù
ve prospìch sociálnì potøebných. Vlastnì tak odmítal ty, kteøí
svou dobrovolnou aktivní èinností chtìli projevit solidaritu
s trpícími i mimo rámec solidarity oficiální. Je ovem nutno
pøipomenout, e úsilí o znovuobnovení nestátní sociální péèe
nebylo zamìøeno proti nutné míøe sociální péèe, kterou provádí stát. Propagátoøi dobrovolné a nestátní charity spíe usilovali o to, e budou realizovat svou èinnost zejména tam, kde
na ni stát z nejrùznìjích dùvodù nestaèí. Pøedpokládalo se, e
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v charitativním obèanském hnutí se mohou uplatnit zejména
ti, kterým je èinnost sportovní, kulturní nebo politické ménì
blízká. Jak u jsem uvedl, tyto obèanské iniciativy v ádném
pøípadì nesmìøovaly k likvidaci èi zpochybòování sociální
politiky státu, lo jim spíe o její vhodné a potøebné doplnìní
pomocí charitativní èinnosti (Hrdá, 1968, s. 13). I kdy dnes
mùe leckdy pøevládat spíe dojem, e demokratický stát by
se nejradìji sociální péèe zcela zbavil a uèinil ji zcela závislou
nejen na charitì, dobrovolném sponzorství sociální oblasti, ale
hlavnì na finanèních monostech jednotlivých obèanù.
Také ti, kteøí pracovali se zdravotnì postienými, si byli
vìdomi toho, e i práce s tìmito lidmi by se mìla dostat na
jinou úroveò, ne tomu bylo doposud. U tehdy se zaèalo mluvit o tom, e by mìly být odstraòovány napø. architektonické
bariéry, které komplikují ivot tìlesnì postieným. Pracovitì
se mìla postupnì pøizpùsobovat jejich potøebám, tak jak tomu
bylo napø. v tehdejím západním Nìmecku. Autoøi tìchto
pøedstav také usilovali o to, aby se postieným vytvoøily mnohem lepí podmínky k dosaení støedokolského a vysokokolského vzdìlání. Jeden z pøedpokladù ke zkvalitnìní této práce
byl spatøován mimo jiné i v rozdìlení tehdejího Svazu èeskoslovenských invalidù na jednotlivé organizace, ve kterých by
se lidé mohli sdruovat pøedevím podle charakteru a stupnì
svého postiení (Dane, 1969, s. 12). Pøikláním se k názoru, e
právì zmiòované snahy o oivení charitativní èinnosti a také
snahy o kvalitativnì jiné postavení tìlesnì postiených lze také
øadit ke snahám o obnovu obèanské spoleènosti.
O touze obèanù postupnì zmìnit stávající pomìry svìdèí
nìkteré závìry sociologických výzkumù, které na jaøe a v létì
1968 provádìl Ústav pro výzkum veøejného mínìní. Nejèastìjí odpovìï dotazovaných respondentù napø. na otázku, jak
zlepit souèasné politické pomìry, znìla, e je nutné zmìnit
pojetí a zpùsob voleb a respektovat obèanské svobody. V srpnu tého roku také lidé odpovídali na otázku, co povaují oni
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sami za nejvýznamnìjí záruky socialistické demokracie. Jedna ze záruk byla spatøována v tom, e obèané budou mít monost rozhodovat se ve volbách mezi rùznými politickými stranami. Uvedená monost byla preferována u 57 % dotázaných
(mejc, 1969, s. 4). Z tehdejích výzkumù také vyplývalo, e
obèané ve volbách postrádají monost rozhodovat se mezi nìkolika kandidáty na funkci poslance. Chtìli se ve volbách rozhodovat mezi osobnostmi, které je budou reprezentovat nejen
v národních výborech, ale i v parlamentu. S tím také souvisí
poadavek, e volièi by mìli mít monost rozhodovat se mezi
nìkolika programy a monými koncepcemi rozvoje. Z výzkumù také vyplývalo, e 90% obèanù se pøiklánìlo k tomu, aby
v naem státì existovalo nìkolik politických stran. Ale naprostá vìtina z nich se domnívala, e by mìl být zachován jejich
dosavadní poèet (mejc, 1969, s. 7). V této dobì zøejmì vìtina obèanù nepøedpokládala, e by mìly být budovány, s výjimkou snah o obnovení sociálnì demokratické strany, jiné politické strany. Obèanùm lo spíe o to, aby ve volbách a v Národní
frontì byly ostatní politické strany vùèi doposud monopolní
KSÈ v naprosto rovnocenném postavení.
I v Nové mysli, co byl teoretický mìsíèník ÚV KSÈ, se
i v roce 1969 zaèaly obèas objevovat èlánky s tématikou hodnotící nìkteré výzkumy veøejného mínìní. Souviselo to mimo
jiné s tím, e od edesátých let u nebyla sociologie povaována za pouhou buroazní pavìdu. Kromì toho si nìkteøí inteligentní a vzdìlaní lidé uvnitø KSÈ zaèali uvìdomovat, e pokud budou chtít provozovat kadodenní politiku na vìdeètìjím
a vìrohodnìjím základì, pak nemohou ignorovat názory veøejnosti. Byli si vìdomi také toho, e získávání pøehledu o skuteèných názorech veøejnosti u nelze provádìt nìjakou agenturní cestou nebo za pomocí aparátu strany, ale za pomocí vìdecky
podloených sociologických výzkumù. Napøíklad ze stati Ladislava Koubka, která vyla v Nové mysli èíslo 1 v roce 1969
s názvem Sociologické výzkumy v souèasném vývoji naí politiky lze vyèíst následující názory. Autor uvádí, e jedním ze
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závìrù sociologických výzkumù byl názor, dle kterého politika strany u nesmí vést k omezování svobod obèanù, a e
v kádrové politice je nutné odstranit diskriminaci nekomunistù, spoèívající v tom, e a na výjimky nemohli zastávat vedoucí místa. Proti této formì kádrové diskriminace nestraníkù
se po srpnu roku 1968 vyslovilo témìø 91,7% lidí (Koubek,
1969, s. 83).
Pøikláním se k názoru, e dalím projevem pozvolné aktivizace obèanské spoleènosti byla také aktivizace veøejnosti
a veøejného mínìní. Obojí se v období obrodného procesu mohlo projevovat na rùzných úrovních mnohem aktivnìji a svobodnìji ne v minulosti. Role veøejnosti a veøejného mínìní se
tehdy mìnila ve dvojím smyslu. Jednak v tom, e stranické
orgány u musely s veøejností poèítat, respektovat ji a nebylo
mono ji ignorovat, jak tomu bylo v minulosti. Bohuel praxe
ignorance a nerespektování veøejnosti a veøejného mínìní bylo
úspìnì obnoveno v období normalizace. Ale ani v souèasnosti, pokud jsou vládní strany dostateènì otrlé, nemusí vdy
názory obèanù respektovat. V období Praského jara vak také
docházelo k tomu, e veøejnost, a u cílenì nebo spíe nezámìrnì, vyvíjela tlak na stranické orgány a svou ivelnou aktivitou se v jistém smyslu dostávala mnohem dál, ne vládnoucí
strana pùvodnì pøedpokládala. Tím ovem dolo k paradoxnímu jevu. Svou spontánní aktivitou se spoleènost postupnì stále osvobozovala. Avak reformní komunisté se tím dostávali
do dvojího tlaku. Obraznì øeèeno se dostávali mezi ony povìstné mlýnské kameny. Zaprvé museli èelit tìm konzervativcùm ve stranì, kteøí si nepøáli jakékoli zmìny anebo jen
zmìny minimální. Zadruhé museli vzdorovat silnému tlaku
vedení vìtiny tehdejích bratrských stran, ale zejména se
museli støetávat s tehdejím sovìtským vedením, které velice
bedlivì sledovalo nejen aktivity èeské a slovenské veøejnosti,
ale bezesporu peèlivì monitorovalo èeský a slovenský tisk.
Dùkazem toho je fakt, e u na samém poèátku jednání v Èierné nad Tisou (29. 7. a 1. 8. 1968), kdy Leonid Brenìv velice
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negativnì hodnotil dìní v tehdejím Èeskoslovensku, odvolával se èasto ve své argumentaci vùèi Alexandru Dubèekovi
na tehdejí èeský a slovenský tisk, ze kterého velmi èasto citoval. V této souvislosti publicista Miroslav ika dodává, e
Dubèek se snail hájit tím,e  v Èeskoslovensku je svoboda
projevu, která byla v èervnu uzákonìna Národním shromádìním (ika, 2008, s. 21).
O tom, e názory a nálady veøejnosti nelze ignorovat, také
svìdèí fakt, e Ústav pro výzkum veøejného mínìní pokraèoval ve své práci i po sovìtské okupaci. Ze svých etøení v prosinci roku 1968 vyvodil závìry, pøièem leckteré z nich nelze
pøehlíet ani dnes. Tehdy se mezi lidmi sice zaèala projevovat
znaèná míra beznadìje. I v této sloité dobì se vak 67 %
z 1894 dotazovaných vyslovovalo pro zachování takových dùleitých hodnot, kterými jsou svoboda tisku a svoboda projevu, etické a morální jednání politikù, eliminace kabinetní politiky. Zároveò také poadovali, aby politici prosadili odchod
cizích vojsk (Nepra, 1969, s. 1213). Co byl poadavek dozajista oprávnìný, je vak otázkou, jestli bylo moné  s ohledem na tehdejí mezinárodní situaci  tento poadavek prosadit. Nebo a) zdali to vùbec bylo v jejich silách, b) nebo jestli
by si jiná politická garnitura byla schopna poèínat v této situaci lépe.
Postupnì vak zaèalo docházet ke ztrátì komunikace mezi
tehdejí mocí a veøejností. Na tuto skuteènost upozornil napø.
v únoru roku 1969 novináø Jiøí Hochman, který v Reportéru
uvedl, e právì absence komunikace mezi nositeli moci a veøejností mùe vytváøet podmínky pro obnovu totalitní moci
(Hochman, 1969, s. 3).
Domnívám se také, e jedním z projevù probouzející se
obèanské spoleènosti mùe být i to, e zaène sebekriticky, nikoliv vak ryze úèelovì a sebemrskaèsky, pøemýlet o svých
vlastních dìjinách. Co se tehdy projevilo napø. v oblasti historického bádání, ale také v tom, e spoleènost otevøela pro-
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blém dalích rehabilitací tìch, kteøí byli reimem vìznìni nebo
jinak nespravedlivì pronásledováni.
Je tedy otázkou, zdali lze úsilí a aktivity obèanù v období
od ledna 1968 a do dubna 1969 hodnotit jako pokus o obnovu
obèanské spoleènosti. Jestlie budeme pøedpokládat, e ke
znakùm obèanské spoleènosti patøí svobodné a spontánní sdruování jednotlivcù, které není naøizováno ani regulováno státem nebo oznaèuje zóny a instituce, které existují mimo stát,
a u se jedná o obèanská sdruení nebo nestátní zájmové organizace, pak se domnívám, e tehdy lidé k obèanské spoleènosti smìøovali, i kdy jim tento termín nebyl znám. Jak u
jsem uvedl, pouíval se tehdy spíe termín obèanská veøejnost. Ale je pravdou, e termín obèanská spoleènost pouil
zmiòovaný Jiøí Hochman ve své stati v týdeníku Reportér
v únoru roku 1969 (Hochman, 1969, s. 3). Toto smìøování
k obèanské spoleènosti lze doloit tím, e byla zruena cenzura a byla uzákonìna svoboda slova. Dále se i stávající spoleèenské organizace (odbory, ÈSM) snaily vymanit z vlivu státu. Kromì toho se zaèalo hovoøit i o ekonomické reformì, která
by umonila vìtí samostatnost podnikù. Také snahu obèanù
o organizaci charitativní èinnosti nezávislé na státu lze hodnotit jako jednu z forem jejich emancipaèního úsilí. K tìm také
bezesporu patøí snaha obèanù o právní garanci nejrùznìjích
svobod, jakými jsou napøíklad svoboda slova, tisku, náboenského vyznání nebo svoboda cestování. Cenné bylo také to, e
lidé zaèali posuzovat domácí dìní i v souvislosti s problematikou lidských práv. K obèanské spoleènosti také patøí úcta
k názorùm, se kterými mi sami nesouhlasíme, tedy tolerance.
Domnívám se, e nìkteøí komunisté si zaèali uvìdomovat, e
poèínání lidí nelze hodnotit na základì tzv. tøídních kriterií nebo
ve formì tzv. tøídního instinktu, a e strana by mìla být tolerantní k jiným názorùm alespoò do té míry, aby se ve spoleènosti utvoøila jistá míra spoleèenského konsensu, která by byla
zaloena na vzájemném respektu k názorùm druhého. Bylo
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také jasné, e politika strany by se mìla obejít bez pøedstavy
nepøítele. A u vnìjího nebo vnitøního. Tyto primitivní pøedstavy byly vak zdárnì obnoveny se vemi negativními dùsledky, které z toho vyplývaly.
Politolog Jiøí Pehe vyslovil názor, e rok 1968 nelze zjednoduenì posuzovat jen jako pouhý boj dvou frakcí uvnitø
komunistické strany. Domnívá se, e rok 1968 lze hodnotit
jako období relativní svobody, velkého tvùrèího vzepìtí a oivování obèanské spoleènosti (Pehe, 2008, s. 20). Kromì toho
je pøesvìdèen i o tom, e  Praské jaro nebyl jen projekt
elit, ale i výsledek velkého tlaku oivené obèanské spoleènosti a dodává: Proè ohrnovat nos nad tím, e to vechno nebylo nìjak chytøeji øízeno? Mìla obèanská spoleènost zalézt zpátky do dìr jenom proto, e to nemohlo dopadnout dobøe? Mìli
dnes slavní spisovatelé, filmoví reiséøi a dramatici odloit
zveøejnìní svých dìl jenom proto, e by tím Èei snad oblafli
Brenìva? (Pehe, 2008, s. 15) Je jisté, e z dneního úhlu
pohledu bychom tehdejím politikùm mohli vytýkat leccos,
ale uvìdomme si, e i oni byli pod velkým tlakem, který na nì
nevybíravým zpùsobem vyvíjely bratrské strany v èele se
SSSR. A ani oni nebyli schopni vechno pøedvídat. I kdy byl
tlak na vývoj obèanské spoleènosti pro tehdejí stranické vedení zøejmì v mnohém pøekvapivý a pohyb spoleènosti mnohdy probíhal rychleji a jinými smìry, ne si to vedení pøedstavovalo, nebyl tento domácí tlak tak brutální a nevybíravý,
jako byl ten od vládcù v Kremlu. A pod tlakem se èlovìk málokdy rozhoduje jen mezi dobrem a zlem, ale mezi zlem vìtím nebo mením. My dnes sice víme, jak to dopadlo, ale to
nám nedává právo striktnì a zjednoduenì posuzovat tehdejí
dobu pouze dneními mìøítky. Stejnì tak nelze vytýkat tehdejím politikùm a rodící se obèanské spoleènosti to, e se mìli
chovat prozíravìjím zpùsobem, nebo e mìli být stateènìjí.
To nelze ani jednotlivcùm ani tehdejí spoleènosti pøedepsat.
Stejnì jako nelze s odstupem ètyøiceti let uvaovat o tom, co
obèané a politici mìli nebo nemìli dìlat.
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Na závìr svého zamylení bych chtìl uvést svùj osobní názor, se kterým nemusí kadý souhlasit. Domnívám se toti, e
o letech 1968 a 1969 se dnes pøíli nemluví. I kdy respektuji,
e to mnohé lidi pøíli nezajímá a nelze jim to mít za zlé. Avak
obávám se toho, e v období kolem 21. srpna pøinesou nejprve
denní tisk a pak týdeníky povinné èlánky a komentáøe k tomuto výroèí, a pak se opìt budou vìnovat tématùm pro ètenáøe mnohem závanìjím. Ani to nelze novináøùm vytýkat.
A na to, e se to v jistém smyslu podobá praxi, kdy se také
psaly statì a úvodníky napøíklad k vítìznému únoru 1948
nebo k výroèí Velké øíjnové socialistické revoluce.
Co se týèe mého osobního náhledu na léta 1968 a 1969,
kladnì bych je hodnotil nejen jako pokus o obnovení obèanské spoleènosti. A i pøesto, e se nepodaøil, tak o jeho kvalitách svìdèí to, e si lidé schovávali knihy, noviny a èasopisy
z tohoto období a do roku 1989. A dále se pøikláním k názoru, e sympatické je na tomto období také to, e mìlo v sobì
urèitý entuziasmus a morální náboj. A proto se lidé, øeèeno
slovy filosofa Karla Kosíka, tehdy snaili o soulad svého rozumu a svìdomí (Kosík, 1968, s. 108).
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68th as Year Zero
Abstract: The robust social activity in Czechoslovakia during
sixties started some positive and creative streams growing upto
nowadays. One of these streams is the System Engineering
(SI) movement which organized its 40th annuary conference 
with attention to System Security  in April, 2008. The synthetic and integral system thinking has unified during last 40
years many technicians together with philosophers, sociologists, economists, mathematicians, managers, programmers,
teachers etc. Their results are hundreds of monographs, new
faculties of public administration, management and informatics, so as learning program System Engineering and Informatics introduced at Czech universities.
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Zemì se morálnì rozpadá, nikdo není za nic odpovìdný,
sobecká lhostejnost se stala témìø veobjímajícím pravidlem Není tato situace spíe hoøkým plodem zbabìlosti
a vyøizování si úètù ne výsledkem sovìtského tlaku?
francouzská novináøka Roselyne Chenu (1972):
ít svobodnì je umìní, Praha: Jitro, 2008
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⁄vod
edesátá léta u nás pøinesla  v nìkterých pøípadech  té
urychlení komplexního, syntetického a integrujícího mylení,
co se projevilo napøíklad v nástupu systémových pøístupù,
zejména systémové analýzy a syntézy, systémového projektování, systémového modelování a simulace èi systémového inenýrství. Tyto discipliny vstøebaly poznatky a zkuenosti
kybernetiky a teorie systémù po 2. svìtové válce a tvoøivì vstoupily té do vyuití poèítaèù v rùzných sférách ekonomiky
a spoleènosti. Podíl humanitních vìd na pùvodnì technicky
orientovaných úlohách byl patrný od poèátkù a postupnì narùstal: díky technickému ukotvení se filosofie, ekonomie èi
informatika nevznáely nad zemí, nýbr zùstaly ukryty v lidech a vìcech. Systémové hnutí bylo vystaveno otøesùm své
doby, nebylo vak zlomeno, ani znièeno. Dùvod nutno spatøovat ve vysoké odpovìdnosti jeho pøedních osobností, jakými
byli Zdenìk Dráb, Jan Ehleman, Jaroslav Habr, Ladislav Tondl, Jaromír Walter a mnoho dalích, i ménì známých.

SystÈmovÈ inûen˝rstvÌ
Máme-li se dále soustøedit na ètyøicetiletou historii systémového inenýrství, je vhodné pøipomenout, e inenýrství
(z lat. ingenium = vynalézavost) od starovìku a pøes støedovìk
pøedstavovalo vyí, tvùrèí technickou aktivitu a odliilo se od
øemeslné zruènosti (øec. techné). Integraèní tendence v inenýrství nastoupily po 2. svìtové válce spolu se vznikem nových inenýrských profesí (napø. inenýrství v biologii a medicínì). Tradièní komplexnost, tvoøivost a sepìtí inenýra
s vìdou nastolily otevøenou otázku, zda k technice lze efektivnì pøipojit nejen ekonomickou a sociální zdatnost, ale té kulturní, náboenské a filosofické náhledy. Intelektuální pojetí systémového inenýrství je iroké a sahá od techniky k filosofii,
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teprve pojetí technokratické si dává záleet na oèitìní komplexních úloh od umù na ryze technické zadání, které bude
pak pøesnì a pohotovì vyøeeno. Technokratický pøístup se
výraznì orientuje na strojové a poèítaèové procedury s vyputìním neformálních komponent, které ovem nesou hlavní
smysl lidského jednání vèetnì normativního urèení toto má
být. Dobré je proto ve, co lze technicky provést (napø. certifikovat) a patné to, co technicky neprojde. Technokracie vede
nejen k odlidtìní techniky a technologie (technik se pak omezí na bezduché kalkulace), navíc pøi uplatnìní ve spoleènosti
pøedstavuje spolehlivý zdroj zmìnìné totality a arogantní moci.
Systémové inenýrství v Èeskoslovensku se utváøelo od
edesátých let 20. století a zùstává spjato se jmény Zdenìk
Dráb, Miroslav Halada, Bøetislav Øezníèek, Jaroslav Vlèek,
Jiøí Zeman a s desítkami dalích. Sjednocovalo pøedstavitele
technických, pøírodovìdních i spoleèenskovìdních disciplín
a usilovalo o ucelený (projektový) pøístup ke sloitým objektùm výzkumu a vývoje zejména ve výrobní (prùmyslové,
zemìdìlské, stavební, dopravní, energetické) oblasti. Protoe
pøináelo uiteèné výsledky v praxi i v teorii, bylo tolerováno
komunistickým reimem, k èemu napomáhalo také oznaèení
inenýrství, vyvolávající tehdy preferovanou pøedstavu techniky.
Hnutí od poèátku zapojilo osvícené a v souvislostech uvaující inenýry a s nimi rovnì filosofy (Karel Berka, Ladislav
Tondl), matematiky (Václav Kudláèek, Jaroslav Skála), právníky (Petr Hajn, Viktor Knapp), ekonomy (Tomá Jeek, Josef
Vavrouek), sociology (Michal Illner, Martin Potùèek), systémové vìdce (Jaroslav Habr, Jaromír Vepøek), informatiky (Stanislav Adamec, Jan Ehlemann), prùkopníky managementu (Jaroslav Jirásek, Zbynìk Pitra) i pøedstavitele praxe (Miroslav
Mráèek, Ján Tabaèek)  máme-li zmínit alespoò nìkteré. Institucionální rámec systémové inenýrství nalezlo od roku 1968
v Èeskoslovenské vìdecko-technické spoleènosti a jejím Ko-
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mitétu aplikované kybernetiky (Milan Balda, Jiøí Bene), po
stránce organizaèního zabezpeèení akcí pak hlavnì v Domech
techniky ÈSVTS Praha (Jiøí Král), Plzeò (Milan Brejcha)
a Pardubice (Frantiek Hollmann).
Od zaèátkù hnutí se systémovým inenýrùm daøilo udrovat kontakty s názorovì pøíbuznými institucemi a pracoviti
ve svìtì. Byly to zejména Øímský klub (jeho èelný pøedstavitel Dennis L. Meadows, spoluautor Mezí rùstu, vystoupil
s demonstrací globálních modelù na SI´84), IIASA Laxenburg
(øeditel prof. R. Lavien pøednáel na SI´77, prof. V. A. Berezovskij a prof. M. Gasparski na SI´81, prof. Tibor Vako vícekrát), Univ. of Lancaster (prof. P. Checkland podporoval SI od
jeho poèátkù), Institut für angewandte Systemtechnik Bremen
(øeditel Dr. Uwe Kirchhof se staral o spolupráci ve výzkumu)
a dalí. Firemní dny na akcích SI organizovaly firmy IBM,
UNIVAC, BULL-GE, SIEMENS èi SAAB.
Po roce 1989 jsme tìitì aktivit vèetnì konání výroèních
konferencí SI pøenesli na fakulty a univerzity v Pardubicích
(dìkan FÚS M. Vítek), Hradci Králové a Liberci (dìkan FH J.
Ehleman), kde se ve spolupráci s dalími vysokými kolami
(VE Praha, ÈZU Praha, VB-TU Ostrava, MU Brno, VUT
Brno atd.) rozvinulo té bakaláøské, magisterské a doktorandské studium Systémového inenýrství a informatiky. Za zmínku stojí udìlení habilitaèních a jmenovacích práv v tomto studijním oboru univerzitám v Pardubicích (2006) a Hradci
Králové (2007). Pøíznaèné je, e do hledání nových cest systémového mylení se zapojil Ústav filosofie a spoleèenských
vìd UHK (øeditel M. Vítek), který od roku 1994 poøádá výroèní konference SI a vydává jejich sborníky (èestným pøedsedou pøípravného výboru konferencí SI byl do roku 2005
Zdenìk Dráb).
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ObËansk· v˝chova pro novou aspoleËnost
Hlavní problémové oblasti systémového inenýrství byly
probrány po roce 1989 na výroèních konferencích SI a výsledky jsme uveøejnili ve sbornících konferencí, ale také v navazujících monografiích, vysokokolských uèebnicích, vìdeckých
a odborných statích èi ve výzkumných zprávách (napø. v projektu COPERNICUS spoleènì s partnery z Nìmecka, Irska
a Polska).
Výroèní konference SI v posledních letech mìly tato témata
SI´92
SI´93
SI´94
SI´95
SI´96
SI´97
SI´98
SI´99
SI 2000
SI 2001
SI 2002
SI 2003
SI 2004
SI 2005
SI 2006
SI 2007
SI 2008

 Aplikace systémového inenýrství
 Systém veøejné správy
 Teorie, metodologie a aplikace systémového
inenýrství
 Systémová ekologie
 Výzkum a výuka sociálních vìd
 Systémové inenýrství
 Skuteènost, øád, výchova
 Systémovost ve kolství
 Souvislosti evropské integrace
 Obèanská výchova pro novou spoleènost
 Kritika systémových pøístupù
 Systémové prognózování
 Lidské systémy (Human Systems)
 Systémová pedagogika
 Systémová komunikace
 Systémové pojetí kultury
 Systémová bezpeènost

Èleny pøípravného výboru 40. výroèní konference SI 2008
byli: Bohumír Blíkovský (Brno), Milan Brejcha (EVIDA Plzeò), Ivan Hruka (UHK), Miroslav Joukl (UHK), Oldøich
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Králík (MU Brno), Stanislava Kuèerová (Brno), Branislav
Lacko (VUT Brno), Jaroslav Mozga (UHK), Jiøí Nekola (Èeská asociace Øímského klubu, Praha), Ilona Obrálová (Univerzita Pardubice), Ilona Semrádová (UHK), Antonín Rosický (VE Praha), Milo Vítek (pøedseda  UHK) a Vladimír
Walló (Praha).
K tématu Osmaedesátý mìla zøejmý vztah XXXIII. vìdecká konference SI 2001, kterou doprovázely semináøe se
sborníky Obèanská spoleènost deset let poté  reflexe a výhledy (2000), Právo veøejnosti a veøejnoprávní média (2000),
Politics and Economics in the Czech Transition (2000) a monografie Systémové mylení (2001), Veøejné sluby a jejich
správa (2001), Evropské politické mylení, díly I a II (2001),
Øízení projektu a øízení rizika (2001) a Vademecum vstupu do
Evropské Unie (2002). Zmínìné publikace vydalo vesmìs nakladatelství Gaudeamus pøi UHK.
Obèanská výchova pro novou spoleènost se musí rozejít
se zjednoduenou pøedstavou, e v konfliktu temna a svìtla
zvítìzí svìtlo nebo té pravda nakonec zvítìzí. Lehkomyslný pøístup ke konfliktu kultury a pøírody musí vystøídat zøetelná odpovìdnost za váné ohroení samotné existence èlovìka. Také globalizace je jedním z eschatologických mýtù
o vytvoøení univerzální civilizace, v ní bude na konci historie
vládnout jediný harmonický systém liberálního kapitalismu
a demokracie. Jak komunismus, tak nacismus tvrdily, e jsou
zaloeny na vìdeckých poznatcích. Jejich tvrzení byla podvod,
pøesto pouívání pseudovìdeckých tvrzení zdaleka neskonèilo
s pádem tìchto systémù. Pokraèovalo v podobì neokonzervativních teorií, které navázaly na zdánlivì racionální pøedpoklady liberalismu a neoliberalismu a tvrdily, e svìt míøí k jednomu jedinému typu vládnutí a hospodáøského systému
v podobì univerzální demokracie. (John Gray)
Neokonzervatismus Bushovy vlády opustil konzervativní
filosofii lidské nedokonalosti, jí lze nejlépe èelit praktickou
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a spíe skeptickou politikou, nepøedpokládající základní zmìny v mylení a chování èlovìka, a tu nahradil politikou revoluèní a militantní. Neokonzervativci pochopili, e svobodný
trh se nerozíøí do celého svìta mírovými prostøedky, a e mu
bude nutné pomoci intenzivním pouitím vojenské síly. Jisté
øeení spatøujeme, spolu s Erikem Voegelinem (Order and History a jinde), ve støízlivé politice v duchu hobbesovské politické filosofie, která se nezakládá na pyném racionálním blouznìní, nýbr na svobodì díky pracné koexistenci rùzných
ivotních stylù. Øekli bychom (i se zøetelem k negentropii):
systémová bezpeènost poèítá s tolerancí k odliným národním,
skupinovým a individuálním øádùm.
Dnes národní bezpeènost Èeské republiky neohrouje tolik
riziko iránských raket jako vlastní neduhy obèanù a obèanské
spoleènosti. Tìmito neduhy jsou støídavì: nechu pracovat,
odpor ke studiu, vyhýbání se odpovìdnosti, korupce, nenároèná zábava, lenost a vcelku malá snaha vyrovnat se svou duchovní úrovní sousedùm v Evropské unii. Hrozby pøíliné technizace, informatizace a fyzikalizace vekerých lidských èinností
na úkor humanizace, demokratizace a intelektualizace (uceleného vzdìlávání) si neuvìdomujeme a pøestávají být patrné
a varovné ji na úrovni koly. U zde okázalé akreditace, certifikace a exaktnost stále èastìji skrývají bezmylenkovitost,
otrocké napodobování vzorù a vládu zastaralých pøedsudkù,
tj. celkovou nekoncepènost.
Aèkoli nepodceòujeme roli armády a policie pøi zajiování
veøejného poøádku a bezpeènosti osob i majetku, za prvoøadou
pokládáme schopnost obèanù zjednat si elementární poøádek
kolem sebe, nebýt neteèný k nevarùm hospodáøského i politického ivota, bránit se lendriánu a klamání, vzdorovat rozpadu sociálních vazeb a chránit spravedlnost v nejrùznìjích
ivotních situacích. Je zøejmé, e k tomu nestaèí výkonná technika, mnoství informací, ani fyzikální pouèky. Do popøedí
vystupují morální principy, etika a etiketa spoleèenských stykù, ivé lidské cítìní a pøipravenost pomoci druhým.
– 266 –

Krátce øeèeno, jde o celkový obrat od pøírovìdného vidìní
ke kulturnímu chápání svìta a èlovìka. V tomto ohledu narùstá význam správnì pojaté lidské a obèanské výchovy, kterou
nemohou nahradit matematické modely èi poèítaèe, ani pohledy specializované (psychologie, sociologie, právo apod.). Zatímco dnes je obèanská výchova kdesi na posledním místì
vzdìlávacích pøedmìtù, mìla by se posunout na pøední místo,
dokonce mezi zdùrazòovanou matematiku, fyziku a chemii.
Netøeba dodávat, e to neznamená rozbøednutí, neexaktnost
a nevìdeckost vzdìlávání, naopak jde o pøesun a zvýení pozornosti vech obèanù ke komplexním, hlubokým a unikátním
problémùm souèasného svìta a èlovìka.

SystÈmovÏ pojat· kultura a bezpeËnost
Evoluèní teoretické prvky ve fyzice, chemii, biologii, psychologii, antropologii a filosofii 21. století poukazují nejen na
symbiózu zákonitých i chaotických procesù, na roli informace
v ivých a kulturních systémech, ale také na ontickou jednotu
kultury a její ontický konflikt s pozemskou pøírodou. Z faktu,
e kultura je rychle rostoucím mladým a umìlým subsystémem v rámci starího a irího systému biosféry vyplývá toti
zcela nové, døíve neznámé nebezpeèí. Dále citujeme z referátu
Josefa majse a Ivana Hruky na jubilejní 40. konferenci SI
2008:
Jestlie filosofie evoluèní ontologie pøichází s mylenkou,
e souèasná globalizující se kultura je ohroena tím, e nièí
pøírodní podmínky existence èlovìka jako biologického druhu, pak z toho vyplývají minimálnì dva dùleité závìry:
1. Bezpeènost èlovìka je bezpeèností èlovìka v kultuøe, je bezpeèností kultury.
2. Bezpeènost kultury stojí a padá s uchováním pøimìøeného
rozsahu evoluènì pøirozené uspoøádanosti Zemì, s uchováním integrity irího systému evoluce biosféry, na nìm evoluce lidské kultury závisí a její souèástí je i èlovìk jako
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tvoøivý (a ji  tu evoluci lidské kultury spolu-tvoøící, s onou
 evolucí pøírody) biologický druh.
V èem tedy spoèívá podstata nynìjího ohroení kultury
pokozenou a destabilizovanou pøírodou? Z hlediska fyziky platí
sice pro celý vesmír kvantitativní zákon zachování látky a energie, ale v reálném svìtì, formovaném pøirozenou evolucí, neplatí ádný zákon zachování jeho kvality, uspoøádanosti, bytí.
Pøirozenì uspoøádané pozemské bytí, jeho spontánní aktivita
smìøuje k rozvíjení ivota, se po vzniku kultury v plném rozsahu nezachovává, nýbr jeho èást se transformuje na odlinì
uspoøádané bytí kulturní. Roziøování kulturního bytí, tj. zvyování umìlé uspoøádanosti Zemì, znamená sniování její
uspoøádanosti pøirozené, úbytek pøirozeného bytí. Materiální
kultura a technika vznikají toti z látky a energie ji jednou
zformované pøirozenou evolucí. Nejsou vytváøeny z tzv. pøírodních zdrojù, protoe ádné takové zdroje na Zemi neexistují. Lidé je vytváøejí za cenu nevratné likvidace jedineèných
pøirozených struktur. Pøemìna zdánlivì neuiteèných pøirozených struktur na aktuálnì uiteèné kulturní struktury je ekonomicky výhodná (pøináí zisk), kdy se vysoce uspoøádané pøírodní bytí transformuje pouze jedním smìrem, kdy se
znehodnocuje na odpad a odlinì uspoøádané bytí kulturní.
Zpìtná transformace, tj. opìtovná pøemìna odpadu a amortizovaných struktur techniky a materiální kultury na pùvodní
pøirozené bytí, je neefektivní a v plném rozsahu nemoná.
Dnení ekologická krize, která je vyvolána èlovìkem jako
jediným umìle onticky aktivním druhem, není tedy rozporem
èlovìka a pøírody. Èlovìk svou vrozenou útoènou strategií vnutil
sice pøírodì kulturu, pùvodnì onticky jednotný svìt rozdìlil na
pøirozené a umìlé bytí, ale podstatou krize je konflikt kulturního a pøírodního bytí, pustoení Zemì expandující kulturou.
Umìlý kulturní systém má toti své vlastní fyzické tìlo, svou
vlastní aktivitu a konstitutivní informaci (technologii a duchovní
kulturu), a proto i svou vlastní protipøírodní intencionalitu.
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Øeení krize neznamená ani návrat zpìt, ani èekání na spontánní zásah pøirozené vesmírné samoregulace. Pøedpokládá
zámìrné informaènì zaloené smiøování kultury s pøírodou,
biofilní transformaci nynìjí protipøírodní aktivity duchovní
i materiální. Politiku, výchovu a vzdìlávání veøejnosti bude
tøeba osvobodit od galileovsko-newtonovského pojetí svìta jako
neznièitelného perpetua mobile, v nìm nic onticky nového
nevzniká ani nezaniká, a opøít je o nové filosofické a vìdecké
pochopení skuteènosti, o novou ontologii. Také souèasná ontologie musí uznat primát evoluènì vytváøených struktur reálného svìta.
Z toho by mìl vyplynout poznatek: bezpeènost a nebezpeèí
jsou dnes pøedevím evoluèními produkty kultury. Kulturu, na
rozdíl od pøírody, jsme my lidé vytvoøili, a proto za její dalí
evoluèní smìøování neseme kolektivní druhovou odpovìdnost.
Máme témìø jistotu  pokud se k ádné biofilní korekci neodhodláme  e expanzivní evoluce dnení protipøírodní kultury
znièí tu èást pøirozené uspoøádanosti Zemì, která kdysi èlovìka formovala a s ní, nezávisle na dnení kultuøe, zùstal èlovìk
sourodý. Kdysi, v dobì ideové pøevahy lysenkismu, se zdálo,
e èlovìk se prostøednictvím svého díla stane pozitivním utváøejícím faktorem své vlastní evoluce. Dnes, pouèeni studiem
teorie systémù a evoluèní ontologie, musíme bohuel konstatovat, e se èlovìk prostøednictvím ivelného rozmachu své
protipøírodnì orientované kultury mùe stát faktorem své vlastní
zkázy.

SystÈmov· ekologie
K systémové ekologii a environmentalistice se propracováváme pøes dokonalejí zvládání problémù jednotlivce a spoleènosti. V systémové kultuøe nacházíme východisko k ochranì ohroeného pøírodního prostøedí. Ekologii se zvýraznìnými
aspekty etickými, kulturními a sociálními oznaèujeme za ekologii sociální. Sociální ekologii se pokouíme dále rozvíjet
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s vyuitím teorie systémù a systémového inenýrství. To dovoluje zohlednit historická, filosofická a etická uèení pøi øeení konfliktu kultury a pøírody, doléhajícího na nai dobu. Navazujeme na èeskoslovenské a èeské systémové výzkumy, které
mají více ne ètyøicetiletou tradici.
V monografii Jaroslava Mozgy a Miloe Vítka (2008) hledáme takové pojetí sociální ekologie, které nezùstane jen zboným pøáním, nýbr navodí ádoucí zmìny v lidském jednání.
Autoøi vycházejí jednak ze ètyøicetiletých zkueností systémového inenýrství u nás, jednak z desítek vlastních publikací. V podstatì jde o udritelný rozvoj, zahrnující øízení rizik,
krizí a katastrof.
Udritelný rozvoj (individuální, národní, globální) pøedpokládá ujasnìní, co se má z dlouhodobého hlediska udret
a dále rozvíjet. Toto dobré se spojuje s poadavky etiky
a spravedlnosti, zejména se spravedlností v rámci generace,
mezi generacemi, geografickou, procedurální a také mezidruhovou (tzv. biologická rozmanitost). Poadavky a hodnoty udritelného rozvoje se zdùrazòují ve ètyøech imperativech:
 ekonomický imperativ ukládá zlepení konkurenceschopnosti;
 sociální imperativ ádá sníení sociálního napìtí;
 institucionální imperativ poaduje participaci obèanù na politice a správì;
 environmentální imperativ akcentuje etrné technologie.
Èlovìk si potøebuje ujasnit vztah k sobì samému, pak
vztah ke spoleènosti a koneènì vztah k pøírodì.
Tuto èervenou linii systémové ekologie si ponìkud pøiblííme.
VZTAH K SOBÃ
Poèáteèní poadavek vyrovnat se sám se sebou znamená
povznést se nad vnitøní, pøirozené rozpory a konflikty a dospìt
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k ideální identitì vlastní osoby. Nezùstat jen napodobeninou
nìkoho jiného potøebuje spoustu sebepozorování, sebekáznì
a sebetvorby. V úhrnu hovoøíme o sebevztanosti (self-reference) jako východisku vztahu ke svému okolí, tzn. uèíme se
na sobì a na svých pøedmìtech. Naím prostøedím je nejprve
kála vlastních moností, úspìchù i nezdarù, od nich si utváøíme významy pro pøítí volby (selections).
Nesetrváváme jen u toho, co je moje, nýbr vstupujeme do
vztahu k nìjakému Ty (Buber). V dialogu tváøí v tváø (face to
face) nic nevyluèujeme, nic nevynecháváme, ale uvaujeme
celostnì: jako celá bytost navazujeme kontakt s jinými bytostmi. Nespokojíme se s jednotlivostmi, které lze zmìøit a kvantifikovat, ani nehledáme dokonalost, nýbr pøijímáme druhého se vemi nedokonalostmi. Teprve v jiném spatøíme své
èisté bytí.
Uzávorkování objektivního svìta (Husserl) znamená oprostit se od pøedem daných stanovisek a uvaovat jen o tom, co
vidíme. Své bytí urèujeme jen z vlastního pøedstavování, mylení, hodnocení a jednání. Usilujeme o nezávislé pøihlíení
s jediným zájmem: pøesnì vidìt a adekvátnì popisovat. Jde
hlavnì o výklad, zpøesnìní a objasnìní toho, co vidíme. Proti
pøedem dané objektivní vìdì nastupuje poznávající subjektivita, hledající a nacházející smysl objektivního svìta.
VZTAH KE SPOLE»NOSTI
Teprve osoba (person) schopná sebereflexe mùe èelit sloitosti (complexity) spoleèenské skuteènosti. Pouze sebereferenèní teorie si mùe èinit nárok na univerzalitu (Luhmann).
Sebereference tu znamená nezávislost na pozorování nìkým
jiným. Sám si uvìdomit pøebytek moností a autoselektivnì je
regulovat v komunikaèních procesech. V komunikaèních procesech se utváøí sociální systém jako sebereferenèní objekt,
který není redukovatelný na individuální vìdomí.
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Sociální svìt konstituuje svou realitu nejen prostøednictvím
komunikaèních aktù a procesù, ale i komunikováním o komunikaci. Obecnì hovoøíme o sebetvorbì (autopoiesis), která nekonèí, tj. nenaplòuje úèel (telos), ale právì ho otevírá. V tomto
ohledu je teleologie (úèelovost) nadøazena prosté kauzalitì
(pøíèinnosti). Sociální systémy chápeme jako autopoietické ve
smyslu, e jejich reflexivita dovoluje diferenciování a stupòování. Pøitom roste potøeba øízení, které má zajistit sebesimplifikaci  to se obvykle dìje prostøednictvím médií, jako jsou
peníze, stát nebo výchova.
Systémový pøístup zjiuje, e faktické samo o sobì není
racionální. Racionalita se podøizuje sebereferenci tak, e systém hledá vztah k prostøedí nikoli jako k okolnímu systému,
nýbr jako k horizontu svého vnitøního ivota (G. J. Klír). Prakticky to znamená, e spoleèností vyvolané problémy musí být
odstranìny pøedevím ve spoleèenském systému. Dezorganizace pøírody pøináí problém organizace spoleènosti. (Morin)
Ucelený pohled na správné øízení poskytuje koncepce
kultury, kterou chápeme jako soubor hodnot, norem a ideálù
v dané organizaci. I kdy jsou 60. a 90. léta 20. století pokládána za období velkého rozvratu (great disruption) právì v dùsledku oputìní obtíných zábran, tradièních norem a morálních pravidel, nedolo ve vyspìlých zemích Severní Ameriky
a Západní Evropy ke ztrátì právního rámce, tj. právního státu.
Proto tu je snazí renesance kultury ve smyslu obèanských
ctností jako jsou poctivost, spolehlivost a reciprocita. Rekonstrukce hodnot a spoleèenského øádu musí pramenit z politiky,
náboenství, sebeorganizace a lidské pøirozenosti. (Fukuyama)
VZTAH K PÿÕRODÃ
Kultura ve svém rychlém rozvoji nebezpeènì prudce vrùstá
do tìla pozemské pøírody. Buduje svou ekologickou niku zci-
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zením, obsazením a kontrolou místa, obývaného pøedtím jinými ivými systémy. S tím, jak pøibývá lidí a umìlých kulturních struktur, hrozivì ubývá vzácné pøírodní bytí. Èlovìk se
nikdy pøíli neohlíel na dùsledky svých èinností, dnes se vak
bez filosofického uchopení konfliktu kultury s pøírodou stává
faktorem svého zániku. Lidstvo, slepì dùvìøující vìdì a trní
regulaci, nepozorovanì pøedává svùj osud do rukou slepé spontaneity (majs).
Nazrál èas, abychom pøírodì vrátili evoluèní tvoøivost, posvátnost, schopnost reprodukovat èlovìka a poskytovat hostitelské prostøedí kultuøe. Vzniká toti obava, e pøirozená biotická informace a konstrukce èlovìka se pøestanou v dùsledku
úbytku a zpustoení pøírodního bytí samovolnì reprodukovat.
Nikdy døíve èlovìk tolik nepotøeboval nejen filosofický, ale
i teoretický model konfliktu kultury s pøírodou.
Sociokulturní uspoøádanost mùe na pøirozenì uspoøádané
Zemi vznikat jen na úkor této pùvodní uspoøádanosti. Sociokulturní poznání pøitom trvalou hodnotu Zemì zvyovat nemùe, je toti zaloeno na iluzi vlastnictví pøírody a její deformovaném poznání. Koøistnický vztah èlovìka a kultury
k pøírodì se dlouhodobì nemìní, bezohledná spotøeba výraznì stoupá. Globalizace se tak obrací nejen proti pøírodì, ale
i proti kultuøe: násobí její tlak na pøírodu a nutí ji destabilizovat biosféru.
Vechny fyzické kulturní struktury se peèou z tée mouky jako pouila pøirozená evoluce. Tato mouka se pro umìlé
struktury mùe získat jen rozbíjením jedineèných forem pozemské pøírody. Kultura je chatrè narychlo stavìná z úlomkù
zdiva boøeného chrámu pozemské pøírody. (majs)
Co tedy radí sociální ekologie (jako pøestupeò ekologie systémové):
a) Obnovit svìt vztahu k sobì samému, ke spoleènosti a k pøírodì.
b) Naplòovat etrný nájemní vztah kultury k Zemi jako jedinému kosmickému domovu èlovìka.
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c) Nevidìt smysl ivota jen v konzumu, ale vytvoøit nové spoleèenství hlavnì cestou osvícené výchovy (paideia).
d) Nepovaovat èlovìka pouze za drobnou poloku v celkovém pøírodním rozpoètu a problém spoleènosti jen za problém technický.
e) Pøenést pozornost a úctu od banálních záleitostí ke komplexním problémùm ivota a svìta.
Pojem ekologie první pouil v 19. století Ernst Haeckel
a rozumìl jím ekonomii pøírody. Teleologický pøístup zastával
K. Linné, který si poviml, e kadá ivotní forma má své místo v rovnováze pøírody. A. von Humboldtovy expedice zkoumaly vztah mezi abiotickými faktory prostøedí a rozloením
druhù. Ch. Darwin odhalil, e organismy vznikaly evoluèní
cestou a to pøirozeným výbìrem.
Ve 30. letech 20. století zavedl A. Tansley pojem ekosystém
pro vztahy organismù v jejich prostøedí. Moderní ekologie se
zformovala v polovinì století na pøedìlu mezi pøírodními
a spoleèenskými vìdami. Velkou úlohu pøi propojování rùzných vìd sehrála Bertalanffyho obecná teorie systémù. Dynamiku ekosystémù  fluktuace populací, energetické cykly, disipativní struktury, bifurkace  pak studovali Lindemann,
Hutkinson, Margalef aj. Monosti systémové ekologie vyznaèil E. Odum, který varoval pøed nevratnými zmìnami ekosystémù, za nì jsou odpovìdné vìda a politika.
Zaèátky sociální ekologie se shledávají u Pitirima Sorokina (18421921), který naléhal na vzájemnou pomoc, politickou a ekonomickou decentralizaci, výrobu s lidskými a komunitárními rozmìry. E. Reclus v tée dobì rozvíjel sociální
geografii z hlediska vztahu mezi pøírodou a spoleèností. P. Geddes se pak orientoval na ekologicky vyváené komunity, vyuívající nové technologie (neotechnics). Amerièan L. Mumford (18951992) poadoval obrat od historických tendencí
technologické nadvlády, ekonomické racionality a rùstu zisku
k budování regionálních a komunitárních kultur. Jeho násle– 274 –

dovník M. Bookchin doporuèuje konkrétní politické smìry 
konfederalismus a municipalismus.
Sociální ekologii propracovala chicagská sociologická kola hlavnì ve smìru sociologie mìsta. Prosazovala kulturní úroveò zaloenou na komunikaci a konsensu. Dalí pokroky jsou
spojeny s dílem Arne Naesse, který pøedloil hlubinnou ekologii se zaloením v mylenkách Buddhy, Spinozy èi Husserla. Také dalí souèasné smìry sociální ekologie (bioregionalismus, permakultura aj.) tvrdí, e mocenské struktury svým
rozhodováním pokozují nejen obèany, ale i prostøedí. Obhajují ekologické principy vzájemné pomoci, starostlivosti a komunitarismu. Biosféru pojímají jako ekologický domov, zdùrazòují neformální sítì a dospívají k praktickým doporuèení
industriální ekologie, agroekologie atd.
Teprve na základì dùkladné znalosti teorie systémù se formuje systémová ekologie. Ta ukazuje, e obnova harmonického ivota jednotlivce, spoleènosti a pøírody je podmínkou pøeití a budoucnosti lidstva. Nebo k èemu nám budou globální
informaèní sítì, vysoká spotøeba a sofistikované technické
konstrukce, pokud se pøírodní základy lidského ivota pøestanou samoèinnì reprodukovat? Novou orientaci shrnujeme do
formule: SKROMNOST, POKORA, KÁZEÒ. To odpovídá
názoru, e øeením ekologické krize není výkonnìjí technika,
ale skromnìjí lidstvo (Kohák). Jde tedy o obrat od spotøební
kultury ke kultuøe duchovní, chápané ovem nedogmaticky.
Systémová ekologie si vímá skuteènosti, e rostoucí výdaje na spotøebu nejsou provázeny pocitem blaha (ataraxia), naopak se dostavuje øada duevních a nervových poruch. Nadmìrná sociální a sexuální soutìivost jsou silnì ovlivnìny
nastaveným spoleèenským klimatem. Nejvìtím problémem
dneka se stala nevzdìlanost politických rozhodovatelù a neodùvodnìná dominance mylenek, pocházejících z 19. století
(napø. romantického nihilismu podle Nietzscheho). Proti tomu
se staví úsilí o veøejný dialog a komunikaèní racionalitu (Habermas).
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V systémové ekologii prosazujeme posun od vìd o pøírodì
k vìdám o kultuøe. Teprve kulturnì a sociálnì pojatá ekologie
nám dává schopnost vnímat a interpretovat stav ekosystémù
a pøijímat rozhodnutí pro udrení, obnovu a zlepení jejich stavu. Naopak, pøi postupu od biologické ekologie k ekologii sociální zpravidla na sociální otázky jakoby nezbyl èas! Globální ekologická krize je pouze vnìjím projevem krize vnitøní
èili duchovní: hledání pravdy o této údìsné krizi je souèástí
tého procesu jako hledání pravdy o sobì samém. (Al Gore)
Kolem sebe vidíme zálibu v úpadku do banality a souèasnì málo ochoty k pokroku ke sloitosti. Tak se analyzuje
stále vìtí poèet specializovaných úloh a pøitom klesá schopnost dílèí, fragmentární øeení syntetizovat do zvládání komplexních technicko-ekonomicko-sociálních èi dokonce pøírodnì-kulturních problémù. Proti tomuto entropickému
(rozkladnému) trendu vystupuje systémová ekologie jako mylenkovì nároèný, syntetický pøístup, který se neobejde bez filosofických a teoretických koncepcí.

Z·vÏry
Pokusili jsme se krátce shrnout mylenkový obzor systémového inenýrství, jeho veøejné vystoupení u nás datujeme
k roku 1968. Pøes nesnadnou spoleèenskou situaci prolo toto
pokrokové hnutí a do souèasné doby spíe posíleno ne deformováno. V seznamu literatury vybíráme jen nìkolik titulù
ze stovek dalích, na nì odkazují té kadoroèní konference
SI (sborník 40. výroèní konference SI 2008 k tématu Systémová bezpeènost vydalo nakladatelství Gaudeamus pøi Univerzitì Hradec Králové, 2008).
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