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35 let je už zcela nevratnou

minulostí. Pamětníkům, kteří

mohli události roku 1968 při-

měřeně vnímat, je nejméně 50

let a hrozí, že většina z nich

bude mít tendenci své mládí

heroizovat a svůj vlastní tehdej-

ší význam zveličovat. Ti, kteří

jsou před padesátkou, budou

mít naopak tendenci považovat

rok 1968 za málo významnou

epizodu - z jejich pohledu mo-

nolitního, nestrukturovaného,

stacionárního (čili nevyvíjející-

ho se), dnes už tak jako tak

nezajímavého – komunismu.

Obojí bych považoval za téměř

stejně chybné.

Rok 1968, respektive – a to

musím připomenout – i celé

období druhé poloviny šedesá-

tých let by se neměly trivializo-

vat a bagatelizovat, ale analy-

zovat. Nikdo by si toto období

také neměl přivlastňovat. Ze-

jména by si ho neměli přivlast-

ňovat reformní komunisté, ne-

bo� – nedíval-li se na tehdejší

události člověk z oken stranic-

kých sekretariátů – šlo o maso-

vé, vskutku lidové hnutí všech,

kteří byli nespokojeni s existu-

jícím režimem. Pro nemalou

část z nás byly změny ve vede-

ní komunistické strany jen

okrajovou událostí, nebo� ve

skutečnosti šlo o daleko pod-

statnější strukturální společen-

ské pohyby.

Rok nadějí
Změny uvnitř KSČ byly pou-

ze onou viditelnější špičkou le-

dovce. Stejně tak by se ale teh-

dejší reformní komunisté, kteří

Václav Klaus
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ny. Bez ohledu na geopolitic-

kou situaci (studená válka, re-

lativní síla Sovětského svazu ve

vojenské oblasti a stále ještě re-

lativní nezměklost jeho repre-

sivního aparátu), bez ohledu

na evidentní počátečnost (a tu-

díž nedostatečnou hloubku)

reformních návrhů – pluralis-

mus pouze uvnitř obrozující se

a „diskutující“ komunistické

strany, zavedení pouze trhu

zboží, tedy bez trhů práce a ka-

pitálu, atd. – byla vyvolána

enormní očekávání.

Kromě věčných skeptiků

snad všichni ostatní věřili ve

zlepšení, věřili – nikoli ve změ-

nu systému – ale v jeho vylep-

šení onou pověstnou „lidskou

tváří“, kterou viděli na obráz-

cích A. Dubčeka ve srovnání

s fotkami A. Novotného či L.

Brežněva. Sofistikovanější mezi

nimi si navíc mysleli, že reform-

ní změny budou mít svou pozi-

tivní vnitřní dynamiku (neboli

neočekávali, že neúplné refor-

my budou mít destabilizační

účinky – což byly otázky, které

jsme si tehdy, jako ekonomové

mladší generace, kladli). Jinak

řečeno, byl to nejnadějnější

chtěli jen a jedině vylepšovat

komunismus, neměli dnes tvá-

řit, že chtěli budovat kapitalis-

mus. Jako mladý aspirant ve

zcela klíčovém Šikově Ekono-

mickém ústavu ČSAV, který byl

„hnízdem“ reformátorů (tak to

Rok 1968 byl rokem
autentických nadějí

milionů lidí, rokem víry 
v možnost změny

nazývali následní normalizáto-

ři), musím trvat na tom, že tito

lidé kapitalismus opravdu ne-

chtěli. Toto slovo tam také ni-

kdy nepadlo. Mimochodem, vy-

slovil jsem ho jako ministr fi-

nancí v únoru 1990 a nastalo po

něm jen velmi opatrné ticho. Ne

v roce 1968, ale v roce 1990!

Rok 1968 byl nepochybně

rokem nadějí. Byl rokem au-

tentických nadějí miliónů lidí,

byl rokem víry v možnost změ-
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okamžik éry 1948–89. A to vů-

bec není málo.

Rok zklamání
Je zcela logické, že rok 1968

byl i rokem největšího zklamá-

ní, největší frustrace a to je ješ-

tě třeba říci, že tehdy nikdo ne-

věřil, že další změna nastane až

za 20 let. Byly sice vznášeny

velmi chaotické obavy z maso-

vého pronásledování hlavních

exponentů roku 1968 a z jejich

věznění, vysídlování či posílání

„na Sibiř“ (což v této poloze sa-

mozřejmě nenastalo a demon-

strovalo to evidentní změklost

sovětského režimu), ale na dru-

hé straně si téměř každý mys-

lel, že to nemůže trvat dlouho.

Oba tyto extrémy způsobily,

že lidé – podle svého založení

– vzdychali, křičeli, plakali, na-

dávali nebo jen mávli rukou,

ale že žádná vážná analýza ne-

byla prováděna. Typicky česky

jsme silácky odsuzovali vnější

srpnový zásah „spřátelených“

armád Varšavské smlouvy, ale

velmi málo sebe sama. My byli

hrdinové, někdo nám to překa-

zil, je třeba něco analyzovat?

Jsem přesvědčen, že je.

Neznám vážné studie, které by

se zamýšlely nad tím, že byl

rok 1968 do značné míry ro-

kem promarněným. Že např.

v ekonomické oblasti změny

provedené v letech 1965-67 ne-

byly od ledna 1968 do srpna

prakticky už ničím následová-

ny. Že bylo 8 měsíců roku 1968

obdobím velmi polovičatých

opatření. Že nám rok 1968 ne-

vygeneroval žádného zřetelné-

ho politického vůdce. Že nikdo

tuto unikátní příležitost ne-

uchopil. Zklamání bylo obrov-

ské, ale sebekritika – s výjim-

kou paušálního soudu, že to

stejně nešlo a že to stejně neby-

lo možné vyhrát – dodnes

chybí.

Rok snů
Rok 1968 byl rokem snů,

i když bych rád dodal, že snů

jen někoho, nikoli všech z nás.

Byl to rok snů o třetích cestách

a o socialismu s lidskou tváří,

byl to rok snů o konvergenci

ekonomických systémů a o

možnosti propojit plán a trh,

byl to rok snů o generování cen

na trhu zboží bez existence trhu

práce a peněz (což jsem se sna-

žil odmítat ve svém článku v ča-

sopise Ekonomická revue v září

68), byl to rok snů o vytváření

„samosprávné“ ekonomiky na

základě rad pracujících a la Ti-

tova Jugoslávie, které by řídily

jednotlivé firmy (s tím jsem se

utkával v řadě svých článků

i v neodborné literatuře, v dení-

cích a týdenících). Mám strach,

že ani tyto věci u nás dosud ne-

byly „uzavřeny“. Po srpnu 68

o nich už být diskutováno ne-

mohlo, po listopadu 89 přestaly

být zajímavé či aktuální.

Rok 1968 byl i rokem řady

změn v mém osobním i profesi-

onálním životě. V den oné zná-

mé, prazvláštní schůzky česko-

slovenských a sovětských poli-

tických vůdců ve vlaku, v zemi

nikoho na hranicích ČSSR

a SSSR, jsem se oženil. V únoru

jsem se stal kandidátem věd.

Intenzivně jsem psal texty od-

borné i politické (jako Dalimil

v Literárních novinách, jako

Kosmas v Zítřku, abych jmeno-

val aspoň ty nepodepsané).

Zkoušel jsem už i první pokusy

o „veřejnou“ aktivitu – první in-

terview (i pro zahraniční mé-

dia), první „presscluby“ v rádiu,

první diskuse na veřejnosti

(jednou dokonce s Milošem

Zemanem – již tehdy velmi po-

lemicky), první „poradcování“

v jakési vládní komisi v budově

úřadu vlády ve Strakovce, první

pozvání na oslavu Indepen-

dence Day na americkém vel-

vyslanectví, první organizování

veřejných diskusí založením

KMENu (Klubu mladých eko-

nomů), který byl předchůdcem

mých bankovních seminářů

ČSVTS na přelomu sedmdesá-

tých a osmdesátých let a dneš-

ního CEPu, první účasti na růz-

ných mezinárodních, evrop-

ských fórech (např. v rakous-

kém Alpbachu, kde jsem byl

prvně v srpnu 1968).

Tragická chvíle
Tato zmínka mne přivádí

k tragické chvíli 21. srpna. Čty-

ři dny před tímto datem jsem

odjel do onoho Alpbachu

a o okupaci naší země jsem se

dozvěděl v slunečném ránu

uprostřed dvoutisícových hor.

Proto mi chybí autentický pro-

žitek ruských tanků na praž-

ských ulicích, který mi zpro-

středkovávaly telefonní rozho-

vory s manželkou, která zůsta-

la v Praze. V září pak odjela na

10 měsíců studovat do

Holandska a i já jsem cestoval

(v lednu 1969 na jeden semestr

do Ameriky), ale o emigraci

Typicky česky jsme silácky 
odsuzovali vnější 

srpnový zásah „spřátelených“
armád Varšavské smlouvy, 
ale velmi málo sebe sama. 

jsme neuvažovali. Měli jsme

pocit, že patříme sem, že se ži-

vot odehrává tady, že se něco

pozitivního dá a má udělat

tady.

Do Švýcarska však emigro-

vala moje sestra, do Austrálie

sestra Livie. Z mé maturitní tří-

dy emigrovala téměř čtvrtina

spolužáků, což je obrovské čís-

lo. I tehdejší emigrace by měla

být vážně diskutována, aby se

názory nepohybovaly mezi její

zbytečnou heroizací a plošnou

bagatelizací. I ex-post mám po-

cit, že jsem udělal dobře, že

jsem zůstal doma.

Neemigrace měla samozřej-

mě své důsledky a ti, kteří byli

v roce 1968 aktivní a kteří se

nesmířili s okupací (ale i řada

dalších zcela náhodných lidí)

byli potrestáni. V drtivé většině

„jen“ vyhozením ze zaměstná-

ní. Byl jsem označen za vůdce

antimarxistických a antisocialis-

tických sil v československé

ekonomické obci a byl jsem

proto „odeslán na praxi“ nebo-

li vyhozen z Akademie věd (na

dlouhá dvě desetiletí). Ale to

by už byla jiná kapitola. ■

`

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu Václava
Klause „Občan a obrana jeho

státu“. Jde o soubor uveřejně-

ných autorových textů, které

jsou rozčleněny do čtyř tema-

tických bloků: Demokracie

versus občanská společnost,

ideová východiska a progra-

mové zásady, volby a zodpo-

vědnost politika, o posvátnosti

práva a problematičnosti jeho

vytváření. 

Předmluvu napsal a texty se-

stavil Jiří Weigl. Knihu dopl-

ňují dva rozhovory Petra
Hájka s Václavem Klausem

z knihy „Narovinu“. Vydal CEP v květnu 2002. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 326 stran.

Kniha Evropa pohledem po-
litika – pohledem ekonoma
je nejkompletnějším souhrnem

textů Václava Klause, které

na téma evropské integrace

napsal od roku 1993 do roku

2001. V knize čtenář najde jak

autorovy názory na otázky ná-

rodní suverenity a identity, tak

i texty zabývající se složitými

vztahy monetární a fiskální in-

tegrace. Klausův přístup lze

shrnout jedním slovem – euro-

realismus. Kniha může být

cenným zdrojem informací ne-

jen pro politology a ekonomy,

ale pro všechny občany, kteří jsou ochotni vnímat problémy

v celé jejich šíři, realisticky.

Cena na dobírku: 139 Kč, 224 stran

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, 

e-mail: cep@iol.cz
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Osmašedesátý – „astrono-

micky“ vzato – začíná 5. ledna

1968 odpoledne, kdy je prvním

tajemníkem KSČ zvolen Ale-

xandr Dubček a končí 20. srp-

na 1968 před půlnocí, kdy prv-

ní tankové oddíly vojsk pěti

států Varšavské smlouvy pře-

kročily československou hrani-

ci. Ve skutečnosti tato data vy-

povídají velice málo, skoro nic.

Ba zavádějí.

Výměna ve funkci „prvního“

toho lednového odpoledne jen

málokoho zaujala – Dubček

byl pro veřejnost více méně

neznámým funkcionářem slo-

venské komunistické strany.

A 20., respektive 21. srpna té-

hož roku nic neskončilo, pro-

tože začalo šest velkých, neza-

pomenutelných dnů Čechů

a Slováků, kteří – po dlouhé

době sami, bez politických

vůdců – obstáli v těžké zkouš-

ce. Definitivní konec přišel až

za rok poté.

Vůdci KSČ nebyli tahouni
Ohraničíme-li osmašedesátý

„astronomicky“, zbavíme ho

nejdůležitějších charakteristik:

osmašedesátý, čili „pražské ja-

ro“, bylo stále sílící společen-

ské hnutí, usilující už od konce

padesátých let se střídavými

úspěchy (vlny liberalizace stří-

dají vlny utuhnutí) o změny

směrem k demokracii, k práv-

nímu státu, k trhu. V poslední

fázi vzalo sebou toto hnutí ro-

zumnější a odvážnější část nej-

vyššího vedení KSČ.

Ale pořád je spíše „táhlo“ za

sebou, než by se jím dalo in-

spirovat a vést. A tak jen optic-

ky bylo toto vedení jakoby

v čele společenského pohybu.

Samo se tomuto dojmu nejen

nebránilo, naopak, prožívalo

jej přímo slastně: komunističtí

vůdcové – a jsou uctíváni a lí-

báni lidmi na ulicích! A lidé jim

nebránili být jakoby v čele zase

proto, že převažující realismus

velel neprovokovat Moskvu víc

než bylo z povahy reforem ne-

zbytně nutné.

Tím není řečeno, že reformní

komunisté mimo vlastní vedení

KSČ nesehráli v tomto dlouho-

Rok, který je dosud na scéně
Petr Pithart 
předseda Senátu, autor knihy „Osmašedesátý“*)

bě svého narození beznadějně

zastaralý a společnost neoslo-

vil. Vedení KSČ bylo všechno

možné, jen ne „avantgardou“

(jak zněl marxistický termín)

společenského pokroku.

Pověsti mnohých tehdejších

členů KSČ dodnes škodí bez-

myšlenkovitě vžitá obecná cha-

rakteristika „reformní (komu-

nisté)“, která od té doby patří

jak Dubčekovi, Černíkovi

a Svobodovi, tak lidem později

vyhozeným ze společensko-

vědních ústavů, z novin a časo-

pisů, radia a televize, z divadel

a filmových ateliérů. Škodí

však nejen stovkám zakáza-

ných autorů, ale i statisícům řa-

dových členů v podnicích a ve

školách, v úřadech a druž-

stvech, kteří odmítli souhlasit

se vstupem vojsk.

Zkrátka „Pražské jaro“ neza-

čalo až na jaře a nevedli jej „re-

formní“ vůdcové KSČ.

Únik do soukromí
Toto „jaro“ také neskončilo

vpádem okupantů, ale přesně

o rok později, kdy se ve shora

nejdůvěřivější k pochopení, že

právě te� je konec něčeho, co

ostatně vedení KSČ ani neini-

ciovalo, ani nevedlo. Brzdilo

ho a když se Moskva jedno-

značně postavila za Bilaka,

Indru, Kapka a jim podobné,

brutálně ho zastavila. V oněch

srpnových dnech 1969 se v uli-

cích našich měst opět střílelo

a byli mrtví, o kterých se však

dodnes mluví méně než o těch

z prvních dnů okupace. KSČ se

začala zbavovat statisíců samo-

statněji myslících lidí – a tím

vlastně začal vývoj k dnešní

KSČM.

Porážka ve smyslu kapitula-

ce a demoralizace tedy nezača-

la v noci na 21. srpen 1968.

Ukázalo se – než se vrátili

z Moskvy vůdcové s podepsa-

ným protokolem, který slíbili

udržet v tajnosti – že těch prv-

ních šest dnů okupace nezna-

menalo ještě žádnou definitivní

porážku, ale naopak vrcholné

vzepětí občanské společnosti,

jakkoli tehdy téměř nestruktu-

ralizované. Pokud jde o pode-

psaný moskevský protokol, ne-

ní vůbec nepodstatným detai-

lem, že na něm chyběl podpis

Františka Kriegla. Pro mnohé,

kteří se tehdy odhodlávali ne-

přizpůsobit se, to bylo mimo-

řádně důležité.

Nabízená obě� nemalé části

společnosti, odhodlané i po ro-

ce nechat se třeba i mlátit, ni-

koli však československými

obušky, byla zbožňovanými

hrdiny pražského jara odmítnu-

ta. Dubček srozumitelně vzká-

zal formou mimořádného zá-

konodárství: balím to, o vaši

podporu už nestojím, jedu vel-

vyslancovat do Ankary, sbalte

to taky, odje�te na chaty a na

chalupy. Nemá to cenu, nestojí

to za oběti, každý a� si drží svo-

ji židli, já si ji taky držím. A ne-

zodpovědní blázni mezi námi

musí bohužel dostat za vyuče-

nou.

Kocovina, která z toho po-

vstala, měla podobu zoufalství

a beznaděje, tedy emigrace,

vnitřní i vnější, útěku do křečo-

vitého cynismu.

V tomto světě soukromí jako

útočiště před nepřátelským

světem, jako prostoru rezigna-

ce, tedy soukromí pokleslého,

protože nezajištěného, nechrá-

dobém procesu mimořádně vý-

znamnou roli. Sehráli ji, ale ja-

ko jednotlivci, nikoli jako čle-

nové organizace, která by byla

celkově reformně orientovaná.

Byly jich desetitisíce, těch re-

formních, někdy i ve funkcích,

častěji však na důležitých po-

stech v médiích, v kultuře, ve

vědě – to ovšem proto, že tam

měli oni a jen oni privilegova-

ný přístup. Kdo jiný by mohl

otevírat stránky kulturních tý-

denníků zapovězeným auto-

rům a „kacířským“ myšlenkám,

než šéfredaktor, kterým se mo-

hl stát jenom člen vládnoucí

strany?

V šedesátých letech se rozdíl

mezi tím, kdo je a kdo není

v KSČ začal pozvolna stírat.

Zajisté se nesetřel zcela – ti

první zůstávali privilegovaný-

mi, ačkoli o to mnozí z nich

nestáli. Ostatním lidem to vadi-

lo čím dále tím méně – hlavně,

že šéf byl „progresivní“, že ote-

víral dveře nestraníkům, a rušil

tak kolem sebe monopol KSČ.

Samotné vedení KSČ se tedy

po lednu 1968 pomalu a váha-

vě přidávalo. Jistě to pro ně ne-

bylo snadné, neobešlo to bez

vnitřních bojů, bez rizika – jak

se o osm měsíců později potvr-

dilo. Ale směr a naléhavost

změn byly už tehdy pro stále

netrpělivější, optimisticky nala-

děnou reformě orientovanou

část společnosti jasné. A pokud

šlo o vedení KSČ, pak jen o to,

jak se jednotliví členové k to-

mu postaví.

Mnozí přitom jistě prožívali

těžké vnitřní konflikty, a tak

mají od té doby sklon význam

svého obratu přeceňovat. Pro

společensky angažovanou ve-

řejnost – nestranickou i stranic-

kou – byli vždycky více či mé-

ně pozadu, ve vleku událostí,

obecně sdílených nálad, veřej-

ně formulovaných požadavků.

„Akční program“ KSČ z dub-

na 1968 – toto tak těžce poro-

zené a přitom přenošené dítě

ideové dílny KSČ – byl již v do-

„Pražské jaro“ nezačalo 
až na jaře a nevedli jej

„reformní“ vůdcové KSČ.

Ve světě soukromí jako 
útočiště před nepřátelským

světem, jako prostoru
rezignace, tedy soukromí

pokleslého, protože
nezajištěného, nechráněného

veřejnou občanskou
angažovaností milionů,
vězíme svým způsobem

dodnes.

upřesněném smyslu „reformní“

vedení strany a státu, jmenovitě

v osobách Dubčeka a Svobody,

postavilo proti veřejnosti. Proti

desetitisícům lidí, kteří při prv-

ním výročí okupace demon-

strovali v ulicích českosloven-

ských měst odpor proti oku-

pantům a podporu svým vůd-

cům. Ti však proti nim poslali

obrněné transportéry a přes

noc sepsali v předsednictvu

Národního shromáždění kruté

represivní normy.

Vteřinové zjištění (byli jsme

pár desítek metrů pod koněm

na Václavském náměstí), že

transportéry, řítící se na nás pl-

nou rychlostí z Mezibranské

a z Wilsonovy ulice nemají so-

větské, nýbrž československé

poznávací znaky, vedlo i ty

*) Pithart, P.: Osmašedesátý: Praha, Roz-
mluvy 1990. První vydání Köln, Index
1980. ▲
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něného veřejnou občanskou

angažovaností milionů, vězíme

svým způsobem dodnes.

Historický paradox
Paušalizující pojem „reform-

ní komunisté“ tedy mate: mno-

hým tehdejším členům KSČ

ubližuje a dělá z nich dodateč-

ně poněkud retardované jed-

notlivce, kteří museli objevovat

dávno objevené a jiným neza-

slouženě lichotí, ačkoli byli jen

ve vleku událostí a jejich jedi-

nou zásluhou bylo to, že se to-

Hlavní rozdíl mezi rokem 1968
a rokem 1989 je v tom, že 

tehdy nebyla společnost ještě
tak rozbitá, malověrná, 

materialisticky orientovaná. 

lečnosti chybí v totalitárních re-

žimech dlouho všechno.

Musejí se proto vyčerpat a pad-

nout samy – když to nestihne

udělat nějaká revoluce.

Avšak to, že tyto režimy re-

formovatelné nejsou, nešlo vy-

číst z politologických učebnic,

to si museli lidé vyzkoušet na

vlastní kůži. Aby bylo zřejmé,

že režim je nereformovatelný,

bylo třeba se o reformu poku-

sit. „Reformátoři“ z řad KSČ ne-

byli zdaleka všichni naivní: by-

li jistě i takoví, kteří počítali

s tím, že to nepůjde. A že co

nepůjde reformovat, bude se

tedy muset odstranit.

Svoji historickou úlohu spl-

nili paradoxně tím, že neuspěli.

Jak se však ukázalo po listo-

padovém vyjednaném předání

moci (na revoluci bylo koncem

roku 1989 už pozdě), nebyl

tento experiment s neúspěšný-

mi reformami bez následků.

Zaplatili jsme za důkaz nerefor-

movatelnosti režimu před jed-

nadvaceti lety mimořádně vy-

sokou cenu a ta ještě zdaleka

není splacena. Naše společnost

dosud není z normalizačního

vyprázdnění veřejné sféry

uzdravena.

Ztracené iluze
Hlavní rozdíl mezi rokem

1968 a rokem 1989 je v tom, že

tehdy nebyla společnost ještě

tak rozbitá, malověrná, materi-

alisticky orientovaná. Jak jinak

by tehdy probíhaly třeba jen

restituce, kdyby se majetek vra-

cel dětem a ne až vnukům, oč

snadnější by bylo obnovit sou-

kromé hospodaření na půdě!

Žila tehdy ještě v plné síle ge-

nerace, která pamatovala první

československou republiku,

socialismu, ztratili zábrany, kte-

ré před dvaceti lety ještě měli,

přestali věřit v dobro, v Boha,

v ideály. Ne, že by lidé nevěřili

v nic – věří snad v cokoli, co

mu bulvár předloží k věření.

A tak se na pozadí polistopa-

dových zklamání může dokon-

ce někomu zdát, že osmašede-

sátý bylo to pravé. To se ale

jen zdá. Byli jsme nejen mladší,

ale společnost byla paradoxně

(po krutých padesátých le-

tech!) zdravější, idealističtější,

ochotnější k oběti, neoriento-

vaná tak jako dnes na materiál-

ní prospěch. Pokazilo nás ni-

koli jen prosté plynutí času, fy-

zické stárnutí, ale cynické po-

měry, které nastolila normali-

zace.

Étos té doby před pětatřiceti

lety je do značné míry ztracen

a to nám může být líto. Projekt

sám byl nepraktický a nostalgie

po něm není na místě.

Měli jsme být proto po listo-

padu opatrnější, přísnější na

sebe navzájem, mnohem více

jsme se měli jistit přesnějšími

a přísnějšími právními rámci.

Protože jsme byli docela jinou

společností než v onom naiv-

ním, opojném, nadějeplném

roce 1968.

Ale to jsme bohužel nevědě-

li. A te� jsme té deziluze zase

až příliš plní. Ale pravda nako-

nec vždycky osvobodí. Platí

ještě i dnes, po pětatřiceti le-

tech, o roce osmašedesátém.

Který začal mnohem dříve

a skončil o rok později.

mu nebránili. Nejen mate, ale

snad i zavádí: jací „reformní“,

když režim byl přece nerefor-

movatelný?

Je to poněkud alibistické tvr-

zení, je to odpově� na teoretic-

kou otázku. Rozlišujme autori-
tářské a totalitární režimy.

Autoritářské režimy reformovat

často lze – třeba když Franco

zemře. Je tu přece trh, soukro-

mé vlastnictví, je tu významná

část občanské společnosti.

Totalitární režimy reformovat

nelze. Totalitární byla u nás pa-

desátá léta, ale pak žil režim

ještě dlouho z odstrašujících

vzpomínek na ně, ze strachu

aby se nevrátila – vždy�

Brežněv mohl začít posílat na

Sibiř. K obnově otevřené spo-

Aby bylo zřejmé, že režim je
nereformovatelný, bylo třeba

se o reformu pokusit. 

Masaryk pro ni nebyl jen za-

šantročená socha.

Dvacet let je tuze dlouhá do-

ba, dvacet let rezignace a cy-

nizmu ze zoufalství, do kterých

nás vehnala spíše než okupace

malověrnost a nakonec zrada

vůdců „pražského jara“, bylo

dlouhých jako věčnost. Bylo to

ve skutečnosti bezčasí, které se

na nás na všech podepsalo.

A délku bezčasí vlastně ani ne-

můžeme měřit.

Jistě, nevstoupili jsme v listo-

padu 1989 do stejné řeky, ani

jsme se o to nepokusili, proto-

že experiment s nereformova-

telností etatistického socialismu

byl proveden úspěšně. Až příliš

úspěšně. Čistá látka prosperují-

cího demokratického socialis-

mu se nikdy nevytvořila, labo-

ratoř byl poničená, celý objekt

výzkumného ústavu zchátral.

Pokus již nelze zopakovat.

Nevstoupili jsme do téže ře-

ky, ale také jsme nepočítali

s tím, že nejsme titíž lidé, jaký-

mi jsme byli v roce 1968.

Mnozí z nás se mezitím naučili

trhu, avšak naučili se mu v ko-

rupčních poměrech reálného ■

NABÍZÍME

V červenci vydal CEP sbor-

ník č. 25/2003 „Euro, sta-
tistika a deflace“. Sborník

obsahuje texty ze semináře

„Přínosy a náklady zave-
dení eura“ od S. Janáč-

kové, J. Hurníka, M. Singera

doplněné o text P. Macha

„Německo je v recesi kvů-
li euru“, texty ze semináře

„Omyly naší statistiky“ od

M. Bohaté, J. Fischera, R.

Hindlse, M. Ševčíka a E.

Outraty a  texty ze semináře

„Deflace v ČR: záměr, ne-
bo nechtěné dítě?“ od P.

Macha, J. Mládka, S. Šarocha, V. Tomšíka a V. Kotlána z ČNB. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 118 stran.

objednávky na www.cepin.cz •  tel. 222 192 406 • e-mail: cep@iol.cz

CEP v květnu vydal v pevné

vazbě speciální sborník „Čes-
koslovenští a čeští prezi-
denti“ s předmluvou Václava
Klause. Publikace obsahuje

životopisná data všech našich

prezidentů, vybrané projevy
prezidentů z přelomových
období našich dějin, ústavní

vymezení jejich postavení

podle pěti ústav a záznam ze

semináře „Čeští prezidenti“

(14. ledna 2003), na němž

vystoupili Miloslav Bednář,
Věra Olivová, Jiří Per-
nes, Marie L. Neudorflová.

Editorem sborníku je Marek Loužek. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 152 stran
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Hlasatel Valenta začal kolem

druhé hodiny ráno 21. srpna

1968 číst prohlášení předsed-

nictva ústředního výboru Ko-

munistické strany Českosloven-

ska, odmítající právě zahájenou

okupaci Československa voj-

sky Varšavské smlouvy. Upro-

střed první věty se zvuk ztratil.

Vyšel jsem na balkon rozhla-

su, pod nímž se sjížděli taxikáři

a zuřili, proč nevysíláme. Volal

jsem na ně, že nám vypnuli vy-

sílače, abychom nemohli sdělit

občanům a světu, že vedení

státu invazi odsoudilo. Vyzýval

jsem je, a� se rozjedou po Praze

a řeknou to každému, koho se-

ženou. V té chvíli jsem si mys-

lel, že je to jediná možnost.

Okupační vojska jistě rychle

zajistí všechnu informační tech-

niku.

Boj o rozhlas
S kopií prohlášení jsem vyra-

zil na Malostranské náměstí,

abych ji předal radovi jugosláv-

ského velvyslanectví Radinovi-

čovi. Tam jsme oba zjistili, že

pomocníci okupantů zapomně-

li na rozhlas po drátě, zřízený

původně jako nástroj režimu

na monopol informací v krizo-

vé situaci. V malém krámku

vedle náměstí plakala u drá�á-

ku stará paní, která posloucha-

la zprávy naší redakce a bála se

o svého vnuka, který byl na

vojně u Komárna. Ale bylo to

první potěšující zjištění, že

okupantům cosi selhalo.

Ve čtyři ráno technici obno-

vili signál, když je Josef

Smrkovský ujistil, že příkaz mi-

nistra spojů vypnout vysílače je

zrádný. Před rozhlasem tisíce li-

dí vytvořili živou barikádu a ně-

kolik hodin svými těly bránili

naše vysílání před proniknutím

sovětských vojáků do budovy.

Díky statečnosti těchto občanů

jsme po několik hodin informo-

vali československou a světo-

vou veřejnost o průběhu oku-

pace a o tom, že naše národy,

včetně všech hlavních ústav-

ních činitelů, prezidenta, vlády,

parlamentu, vládnoucí strany

a společenských organizací,

Odkaz osmašedesátého
Jiří Dienstbier
bývalý ministr zahraničí, spoluautor knihy „Srpen 1968“*)

Sokolové a skauti oblékli své

kroje, legionáři a vojáci růz-

ných front své uniformy.

Dobové souvislosti
Dnes často slyšíme ideolo-

gické kritiky Pražského jara,

které nevnímají dobové souvis-

losti a možnosti. Pro všechny,

kdo pamatují tu atmosféru svo-

body a svobodné vzepětí celé

společnosti, zní zvláště hloupě,

když slyší, že Pražské jaro bylo

jen bojem o moc mezi komu-

nisty.

Boj o moc samozřejmě pro-

bíhal. Začal nejpozději v roce

1956 po odsouzení Stalina

Chruščovem. Potlačení ma�ar-

ské revoluce, kterou podněco-

val také Západ, a pak neučinil

nic, aby zabránil sovětské inva-

zi, nás poučilo, že změnit re-

žim musíme sami a že nám ni-

kdo nepomůže. Mnozí z nás

usoudili, že k dispozici je jedi-

ný mocenský nástroj: komunis-

tická strana.

Už od konce padesátých let

tu existovaly v jedné straně

vlastně strany dvě: strana

Antonína Novotného a aparátů

a strana – řekněme – Literár-

ních novin, strana Vaculíka,

Kundery, Klímy, Liehma, Kosí-

ka a tisíců redaktorů novin,

rozhlasu a televize, vědců, ak-

Hrozba sovětské invaze
Při rozmachu svobody však

bylo třeba myslet na to, že čes-

koslovenský vývoj je v sovět-

ském bloku izolován a že

v Moskvě, a zejména v Berlíně

a Varšavě se vládnoucí činitelé

obávají nákazy z případného

úspěchu československých

změn. Po celou dobu nad

Pražským jarem visela hrozba

sovětské invaze.

Vyžadovalo to zachovávat

určitá tabu. Po ma�arské zku-

šenosti jsme věděli, že nelze

debatovat o Varšavské smlou-

vě. Jakékoli náznaky úvah

o větší spolupráci se Západem,

o zakládání nebo obnovování

politických stran, o zrušení „ve-

doucí úlohy KSČ“ nebo o svo-

bodných volbách vyvolávaly

okamžitý útok z Moskvy,

Berlína a Varšavy.

Pražské jaro je dnes někdy

odmítáno s argumentem, že

chtělo socialismus stalinského

typu změnit v socialismus s lid-

skou tváří. V Moskvě však

správně pochopili, že ona „lid-

ská tvář“ znamená demokratic-

kou politickou změnu, které už

nelze zabránit vnitřními silami.

Několik dní před intervencí

Brežněv na jednání v Bratislavě

přerušil Mlynářův výklad

o tom, jak lidská tvář pomůže

vývoji a obrazu socialismu ve

světě, jednou větou: „Jste naši

a my vás nepustíme.“

Vojska musela přijít dřív než

XIV. sjezd v září dovrší přemě-

nu KSČ, odstraní z vedení nosi-

tele minulosti a zahájí novou

etapu vývoje k demokracii,

kterou budou omezovat už jen

úvahy o tom, co je v tehdejším

mezinárodním rámci možné.

Ještě patnáct let po Pražském

jaru poradce polské Solidarity,

budoucí ministr zahraničí

Bronislav Geremek na otázku

jaké jsou meze Solidarity odpo-

ví: „Mezí je pohyb sovětských

tanků.“

Úpadek normalizace
Vývoj dalších dvaceti let

v Československu, morální roz-

klad a tradiční přizpůsobivost

zlým dobám, znamenaly dras-

tický předěl. Normalizace ne-

musela být takovým úpadkem,

kdybychom byli schopni ales-

poň tiše vytrvat.

Je příznačné, že při výročích

Pro všechny, kdo pamatují 
tu atmosféru svobody 

a svobodné vzepětí celé 
společnosti, zní zvláště hloupě,

když slyší, že Pražské jaro 
bylo jen bojem 

o moc mezi komunisty.

*) Dienstbier, J. – Šilhan, V. – Lansky, K.
– Šimon, B.: Srpen 1968: Praha, Práce
1990. První vydání v Köln, Index 1989.

odsoudily invazi. Znemožnil se

tím původně zamýšlený plán

okupantů předstírat, že cizí voj-

ska přišla na pozvání.

Invaze půlmilionové armády

selhala zatím alespoň politicky.

Okupanti nenašli ani dost vý-

znamnějších jednotlivců, ochot-

ných vytvořit kolaborantskou

vládu. Rozhlasové vysílání, kte-

ré jsme přenesli do menších

studií, se nepodařilo po celý

Dodnes nás poškozuje, 
že Mnichov československá

vláda přijala, že Hácha
Hitlerovi protektorát 
podepsal a že naši 

představitelé podepsali 
moskevský protokol.

okupační týden zastavit.

Delegáti XIV. sjezdu KSČ, svo-

laného na září, se sešli ve vyso-

čanské továrně a pod ochranou

kulometů lidových milic – na

dělníky se okupační vojsko při

politickém krachu invaze neod-

vážilo zaútočit – zvolili proza-

tímní vedoucí orgány, z nichž

byli vyloučeni všichni hlavní

představitelé odporu k politice

Pražského jara.

Celý následující týden obča-

né bránili s důstojným klidem,

ale rozhodně svoje Pražské ja-

ro, v němž se osvobodili od

dvacetiletí, které začalo kru-

tostmi stalinismu a na jehož

konci se ještě na podzim 1967

nositelé minulosti pokusili za-

stavit vývoj k otevřené společ-

nosti, když odebrali spisovate-

lům Literární noviny a nechali

zmlátit policií studenty volající

„Chceme světlo“.

Po lednu 1968 byli propuště-

ni poslední političtí vězni.

Občané se svobodně vyslovo-

vali k věcem veřejným, těšili se

ze svobody tisku, rozhlasu a te-

levize, obnovovali své staré

svazy a spolky, po léta zakáza-

né. Prvomájový průvod byl

přeložen z Letenské pláně do

civilnějšího prostředí Příkopů

a měl být poslední. Před tribu-

nou pochodovaly desítky tisíc

občanů, kteří přišli po dvaceti

letech z vlastního rozhodnutí

oslavit znovunabytou svobodu.

tivních dělníků a také stále více

funkcionářů masových organi-

zací a rostoucího počtu spojen-

ců v samotném aparátu KSČ.

Tato „druhá KSČ“ spolu

s mnohými aktivními nestraní-

ky v šedesátých letech rozšiřo-

vala drobnými krůčky téměř

denně svobodný prostor: nejvi-

ditelněji v kultuře, v mediích

a na vysokých školách, ale také

ve snahách o hospodářskou re-

formu nebo v poměrně úspěš-

ném úsilí o propuštění většiny

politických vězňů. Když neo-

stalinská část aparátu chtěla na

konci roku 1967 vývoj zvrátit,

zjistila, že se nemá o koho

opřít a byl poražena.
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Různé interpretace Pražské-

ho jara se natolik liší, jakoby je-

jich autoři nemluvili o témž

historickém fenoménu. Pod-

statné je umět rozlišovat. Kdy-

bychom chtěli důkladně analy-

zovat, co se v Československu

stalo mezi lednem a srpnem

1968, museli bychom vzít

v úvahu přinejmenším tři velmi

odlišné roviny: 1. působení po-

litiků „strany a vlády“ v ČSSR,

2. aktivitu nekonformních spi-

sovatelů a žurnalistů, iniciátorů

skutečně významných a pozo-

ruhodných změn, k nimž se

postupně přidaly další vrstvy,

včetně dělníků, 3. manévrování

Sovětského svazu a jeho po-

slušných satelitů z Varšavského

paktu, které vyústí v „obnovení

pořádku“ (Šimečka) v ČSSR za-

hraničním vojenským zásahem.

Zde jen stručně několik tezí.

Pražské jaro – iluze a skutečnost
Miroslav Novák
působí na katedře politologie FSV UK, je autorem francouzské

monografie „Od Pražského jara k Moskevskému jaru“*)

Předrevoluční situace
Proces dílčích reforem

v rámci tzv. destalinizace zasá-

hl komunistické Českosloven-

sko slaběji než jiné země „regi-

onu“. V předvečer Pražského

jara kumuloval Antonín No-

votný už více než deset let

funkce v čele státu a (přede-

Tehdejší „předlednová“ ČSSR

žila v typicky předrevoluční si-

tuaci, jak ji popsal na francouz-

ském případě Tocqueville.

Poměry se „objektivně“ vcelku

poněkud zlepšovaly, ale uspo-

kojit převládající očekávání ani

trochu nemohly. Aspirace libe-

rálně orientované části intelek-

tuálních vrstev se projevily vý-

razně na sjezdu spisovatelů

v květnu 1967, kde např.

Ludvík Vaculík prohlásil, že

podle jeho názoru občané už

v naší zemi neexistují.

30. října 1967 se konalo plé-

num ÚV KSČ, kde zdánlivě

drobný incident měl mít dale-

kosáhlé následky. Novotný

označuje Alexandra Dubčeka,

vyškoleného v SSSR, za sloven-

ského „buržoazního nacionalis-

tu“. Tím si pochopitelně proti

sobě postavil většinu Slováků,

včetně některých „dogmatiků“.

Když Novotný cítil, že jeho

postavení je ohroženo, obrátil

se na Brežněva. Ten na jeho

pozvání skutečně do Prahy

8. 12. 1967 přijel, ale protože

Novotnému nezapomněl ani

jak odmítl přijmout pobyt so-

větských vojsk na českosloven-

ském území, ani jak si dovolil

vyjádřit výhrady k odstranění

N. Chruščova, ponechal No-

votného jeho osudu. Ten ještě

v presidiu KSČ disponuje větši-

nou šesti proti čtyřem, když

ultradogmatik Hendrych v dů-

sledku čistě osobního sporu

s Novotným (který mu vytýkal

jeho nedůstojný způsob života)

přejde do druhého tábora.

Nelze tedy šmahem ztotožňo-

vat odpůrce Novotného s „libe-

rály“ uvnitř KSČ. Někteří z jeho

protivníků byli ještě horší než

on, např. na presidiu KSČ to

byl kromě J. Hendrycha i noto-

rický neostalinista D. Kolder.

Polednová politika
Hodnocení politiky předsta-

vitelů KSČ za Pražského jara

záleží na tom, zda vezmeme

v úvahu, co skutečně dělali

(a jak se později leckteří z nich

vybarvili, když prováděli poni-

žující „sebekritiku“, např. pre-

miér O. Černík a Č. Císař) nebo

*) Novák, M.: Du Printemps de Prague
au Printemps de Moscou: Nakl. Georg,
Ženeva 1990, 486 s.

Nelze šmahem 
ztotožňovat odpůrce 

Novotného s „liberály“ 
uvnitř KSČ. 

vším) komunistické strany. Do

čela strany se dostal už v roce

1953, kdy krátce po návratu ze

Stalinova pohřbu zemřel Kle-

ment Gottwald. Po smrti Anto-

nína Zápotockého roku 1957

se Novotný stal i prezidentem.

Dlouho odkládané změny pak

skutečně propukly později než

v jiných zemích sovětského

typu.

NABÍZÍME

V únoru 2002 vydal CEP

sborník č. 15/20002 „Čes-
ká republika, Spojené
státy americké a teroris-
mus“, který spojil příspěv-

ky ze dvou seminářů: „USA

a ČR – blízcí, nebo vzdále-

ní“ a „Útok na civilizaci –

střet interpretací“. Do pub-

likace přispěli Jiří Dienst-
bier, Hynek Fajmon,

Miloslav Bednář, Martin
Palouš, Miloš Calda, Jiří
Weigl, Ondřej Neff,
Milan Knížák a Tomáš
Klvaňa. Předmluvu napsal

Václav Klaus.

Cena na dobírku: 89 Kč, 80 stran.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz

Palachovy oběti vždy znovu

slyšíme, že se upálil na protest

proti sovětské okupaci. Taková

obět by byla skutečně marná.

Jako by mnozí nechtěli vědět,

že Jan Palach vmetl svou výzvu

do tváře československé spo-

lečnosti, když takto dramaticky

protestoval proti narůstajícím

ústupkům a morální sebede-

strukci.

Dodnes nás poškozuje, že

Mnichov československá vláda

přijala, že Hácha Hitlerovi pro-

tektorát podepsal a že naši

představitelé podepsali mos-

kevský protokol. Převaze zbra-

ní nebylo zřejmě možné v žád-

ném z těchto případů úspěšně

čelit, bylo však možné uchovat

si v porážce důstojnost. Jako

František Kriegel v Moskvě ne-

bo jako dánský král, který si ve

své okupované zemi vyjel do

města na koni s Davidovou

hvězdou na klopě.

Dnes se ve světě mnozí

shodují v tom, že Pražské jaro,

které bylo nadějí svobody,

a jeho potlačení, které tuto na-

ději zničilo, bylo jednou z roz-

hodujících událostí, které ve-

dly k pádu režimů sovětského

typu. Invaze definitivně zrušila

dlouholeté sympatie značné

části západní veřejnosti k So-

větskému svazu a distancovaly

se od něj i významné západní

komunistické strany. Poprvé

od třicátých let invaze vyvolala

otevřené spory uvnitř Ko-

munistické strany Sovětského

svazu. Michail Gorbačov mi

v září 1991 řekl: „Mysleli jsme

si, že rdousíme Pražské jaro,

ale rdousili jsme sebe sama.“

Važme si Pražského jara
Pražské jaro je ve světě do-

dnes vnímáno jako celonárodní

projev vůle ke svobodě. V 90.

letech je vysoce ohodnotili při

návštěvě Prahy mnozí státníci,

mezi nimi i takoví odpůrci soci-

alismu jako tehdejší prezident

George Bush a generální tajem-

ník NATO Manfred Wörner.

Pokojný průběh Pražského ja-

ra, stejně jako „sametovou re-

voluci“, jak ve světě pokřtili náš

rok 1989, navíc v demokratic-

kých zemích oceňují jako výraz

vysoké politické kultury.

Není náhoda, že jako první

byly přijímány do euroatlantic-

kých struktur Česká republika,

Polsko a Ma�arsko, ty z post-

■

komunistických zemí, jejichž

obyvatelé celonárodním vy-

stoupením prokázali touhu po

svobodě v dobách, kdy měli

jen malou naději uspět.

Pětatřicet let po Pražském ja-

ru žijeme v jiné době a debata

o tom, jak cíle a možnosti oné

doby odpovídají současným cí-

lům a myšlení, je nesmyslná.

Vzepětí celého národa na jaře

1968 a v srpnovém okupačním

týdnu však patří k našim nejlep-

ším národním tradicím. Ne-

máme jich mnoho a proto by-

chom si jich měli vážit.
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to, co se mimo ně a často proti

jejich vůli začalo spontánně

objevovat, mimo jiné v tisku.

Ještě v předvečer sovětské

„bratrské internacionální po-

moci“ v srpnu 1968 tvořili

„dogmatici“ mírnou většinu čle-

nů presidia KSČ, rozhodujícího

orgánu komunistické moci,

a to i když počítáme oportunis-

tu Černíka k „liberálům“.

Značná část členů presidia

KSČ (V. Bilak, O. Švestka, F.

Barbírek a E. Rigo) se dokonce

chtěla podílet na „dělnicko-rol-

nické“ vládě připravované so-

větskými okupanty. Někteří

z politiků Pražského jara se

udrželi u moci řadu let po so-

větské invazi – např. president

Svoboda a ministr obrany

Dzúr, kteří o své funkce přišli,

až když už je z „biologických“

důvodů nemohli vykonávat. Ti,

kdo se i za obtížných okolností

zachovali čestně, např. F. Krie-

gel nebo F. Vodsloň, tvoří jen

výjimky. Když se v říjnu 1968

v československém parlamentu

hlasovalo o „dočasném“ poby-

tu sovětských vojsk na našem

území, našli se jen čtyři poslan-

ci, kteří zvedli ruce proti.

Podobně jako Chruščov

v SSSR, i čeští a slovenští politi-

kové využívali liberálních spi-

sovatelů a žurnalistů k tomu,

aby oslabili své odpůrce (nej-

známějším případem v Sovět-

ském svazu je publikování

Jednoho dne Ivana Děnisoviče
od A. Solženicyna). Ale tisk se

vymkl komunistickému vedení

z kontroly a začal hlásat časem

něco jiného než si i ti „liberál-

ní“ představitelé KSČ přáli

(Připomeňme aspoň „Dva tisí-

ce slov“, jejichž autorem byl

Ludvík Vaculík). V každém pří-

padě Pražské jaro jako celek

nelze redukovat jen na reform-

ní komunismus a jeho intelek-

tuální výraz, jímž byl marxistic-

ký revizionismus (viz můj člá-

nek „Paralelní struktury a re-

formní komunismus“, Svě-

dectví, 17 (1983), č. 68).

Vlastní „polednová“ politika

byla nesporně dvojsmyslná.

Tato dvojznačnost plynula jed-

nak z toho, že si komunistické

vedení nepřálo přijít o svou

„vedoucí úlohu“ (kterou mělo

zakotvenu dokonce i v ústavě),

jednak z obavy ze sovětské in-

tervence. Typickým dokumen-

tem je „Akční program“ KSČ,

plný frází o tom, že KSČ si

Jednou z hlavních politických
iluzí reformních komunistů

a revizionistických marxistů je
teze, podle níž selhání 

komunismu u nás plyne prostě
z toho, že ve vyspělejších 

poměrech Československa byl
mechanicky aplikován ruský

model. 

■

svou „vedoucí úlohu“ nebude

vynucovat příkazy, ale pocti-

vou prací svých členů atp.

Pokud jde o politický pluralis-

mus rovnoprávných stran,

Dubčekovo vedení ho nepři-

pouštělo (připomeňme marné

snahy o uznání obnovené soci-

ální demokracie).

Reformní komunismus
Cílem reformního komunis-

mu nebylo odmítnout, ale jen

opravit existující komunistický

systém. Podobně revizionistic-

ký marxismus neodmítal ofi-

ciální marxisticko-leninskou

ideologii, ale chtěl ji jen „očis-

tit“. Zatímco marxistický revizi-

onismus konce 19. a začátku

20. století, jejímž hlavním před-

stavitelem byl E. Bernstein

(a který ovlivnil i T. G. Masa-

ryka), revidoval Marxe, revizio-

nismus reformistického období

revidoval v podstatě jen Sta-

lina.

Zatímco pro Bernsteina je

empirická skutečnost důkazem

proti Marxovým teoriím, revizi-

onisté 60. let vyvodili naopak

z krutých zkušeností s uplatňo-

váním marxistických teorií

v praxi iluzorní závěr, že

Marxovy ideje byly „zdeformo-

vány“ a že je třeba se vrátit

k „autentickému“ Marxovi (ne-

bo dokonce i Leninovi). Víc

důvěřovali sto let staré Mar-

xově liteře než zkušenostem

z jejího praktického testování

po dlouhá desetiletí v mnoha

zemích světa (z nichž některé

byly poměrně nezávislé, nelze

proto všechno svádět na vnější

vliv Sovětského svazu). Ne-

marxistické směry, které zá-

služně překračovaly „mantine-

ly“ reformního komunismu

(nejlepším jejich příkladem je

asi revue Tvář, s níž spolupra-

covali i dva pozdější prezidenti

Václav Havel a Václav Klaus),

byly i v 60. letech uměle odstr-

kovány na okraj.

Jednou z hlavních politic-

kých iluzí reformních komu-

nistů a revizionistických mar-

xistů je teze, podle níž selhání

komunismu u nás plyne prostě

z toho, že ve vyspělejších po-

měrech Československa byl

mechanicky aplikován ruský

model. Už T. G. Masaryk ve

svých statích o bolševismu hlá-

sal, že ruský komunismus je

vadný hlavně proto, že je rus-

ký, že ruská populace je ne-

gramotná apod. (Ve většině

dnešních demokratických ze-

mích by autoři takových textů,

jako psal „President-Osvo-

boditel“, byli trestně stíháni za

rasistické výroky.) V sofistiko-

vanější podobě tuto koncepci

rozvíjel v 20., 30. a 40. letech

20. století (a do šuplíku i po-

zději) historik a velký znalec

ruského komunismu Jan

Slavík.

V době Pražského jara ji in-

telektuálně formuloval zejména

filosof Jiří Cvekl v teoretickém

centrály imperialistických ze-

mí“!

Trpká porážka
Geopolitická situace svazo-

vala do jisté míry českým a slo-

venským představitelům ruce.

Nelze však tvrdit, že se nedalo

nic dělat ke snížení pravděpo-

dobnosti sovětské vojenské in-

tervence nebo k jejímu ztížení.

Známý disidentský generál

P. Grigorenko např. konstatuje

ve svých pamětech (Mémoires,
nakl. Presses de la Renaissan-

ce, Paříž 1980, viz s. 562-564),

že by k obraně Československa

proti překvapivé vojenské

agresi vedené Sovětským sva-

zem stačilo preventivně pro-

vést pár jednoduchých opatře-

ní (např. ochranu letiš�), a do-

dává, že v tomto smyslu napsal

někdy začátkem léta 1968 do-

pis Dubčekovi.

Je ale asi pravda, že tehdejší

československé komunistické

vedení výrazně lepší politiky

nebylo schopno, a� už v dů-

sledku svých iluzí (např.

Dubček chtěl sloučit svou víru

v komunismus sovětského ty-

pu s demokratizačními snaha-

mi) nebo v důsledku obav ze

ztráty moci a privilegií. Dubček

je podle mého názoru nejtra-

gičtější postava Pražského jara.

Byl to sice člověk osobně čest-

ný, který však nese těžkou po-

litickou (nikoli morální) spolu-

zodpovědnost za poměrně

hladký přechod od „poledno-

vého“ vývoje k neblahé „nor-

malizaci“, jejíž důsledky do-

dnes trpce poci�ujeme. Porážka

Pražského jara však také při-

spěla (nejen u nás, ale i v za-

hraničí) k překonání iluzí o ko-

munismu „s lidskou tváří“.

časopisu KSČ Nová mysl
č. 8/1968. Komunismus jako

produkt západní civilizace

podle Cvekla utrpěl svou trans-

plantací do ruského prostředí,

zatímco československý pokus

o uskutečnění nového modelu

socialismu prý povede k něče-

mu, co se doposud nejvíc v dě-

jinách světa přiblíží onomu pů-

vodnímu, autentickému mar-

xistickému pojetí. (Podobně ja-

ko Cvekl tehdy blouznil i slav-

ný spisovatel Milan Kundera,

podle něhož se Češi a Slováci

ocitli v samém centru světo-

vých dějin.) Cvekl se už dva ro-

ky poté v „sebekritice“ ve stej-

ném časopise (Nová mysl
č. 8/1970) nestyděl napsat, že

prý tento „specifický českoslo-

venský model socialismu“ vy-

pracovaly „antikomunistické

NABÍZÍME

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz

V roce 2000 CEP vydal sborník č. 6,

který mimo jiné diskutuje možnost

změny ústavy na většinový volební

systém. Do sborníku přispěli M.

Novák, M. Matula, Z. Koudelka

a I. Langer. Sborník dále obsahuje

texty k výročí rakouského ekono-

ma J. A. Schumpetera od Václava

Klause a Roberta Holmana či před-

nášku Evropská unie a problémy

demokracie od Johna Laughlanda.
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O tom, co byl pokus o čes-

koslovenskou reformu v roce

1968, se názory liší. Diskuse na

toto téma je však většinou ve-

dena jen publicistickou formou

či v krátkých polemických

článcích a ovšem také se sna-

hou přizpůsobit posuzování

politicko-konjunkturálním hle-

diskům.

Bývalá Komise vlády ČSFR

v letech 1990–92 vykonala roz-

sáhlou práci, o které píšeme na

jiném místě a shrnula její vý-

Pražské jaro – významná etapa našich dějin
Antonín Benčík
historik, autor řady knih o roce 1968*)

Václav Kural 
předseda Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–68*)

taje“ vyhození reformisté ko-

lem Dubčeka jako by neměli

„pocit odpovědnosti za osudy

českého a slovenského náro-

da“, jejichž větší část „musela

za jejich nevydařený pokus

platit.“

Takovéto hodnocení je po-

vrchní a neodpovídá skuteč-

nosti. Obrodný proces sice za-

čal jako souboj dvou křídel

v předsednictvu a v ÚV KSČ,

i tak však měl své společenské

zdroje: neúspěchy Novotného

režimu, nespokojenost obyva-

telstva s ním a s pokryteckým

přecházením hrůzných „pade-

sátých let“ která se manifesto-

vala zejména spisovatelským

sjezdem a obavou z pokusu

A. Novotného o „utažení šrou-

bu“ opřené o mocenské apa-

ráty.

V dalším vývoji, k němuž

„Leden“ významně otevřel dve-

ře, se však postupně bude více

a více jednat o hluboký spole-

čenský proces historického

rozměru. Nejen v českosloven-

ských rozměrech, ale i v roz-

měrech vleklé krize sovětského

impéria a komunismu vůbec –

od Berlína přes Jugoslávii,

Polsko, Ma�arsko až po ČSR

(při započítání konfliktu s Čí-

nou) až po rozpad sovětského

bloku a posléze i samotného

SSSR.

Podstata a povaha takto po-

jatého československého děj-

ství tohoto dramatu je ovšem

rovněž sporná. Jedna část kriti-

ky – tu přímo, tam v náznacích

– vychází z premisy, jako by

cílem náhle odstartovaného

pohybu mělo být už v dané

etapě dosazení liberální plura-

listické demokracie a jako by

kritériem historického hodno-

cení mělo být, zda dubčekovští

reformisté o takovýto cíl usilo-

vali nebo ne.

Takovéto nároky na dobu

a její aktéry jsou spíše volunta-

ristické, nebo� přeskakují man-

tinely příslušné vývojové báze

dané podmínkami mezinárod-

ními, tak vnitřními: „Západ“ si-

ce vyslovoval „Pražskému jaru“

své vřelé sympatie, ale respek-

toval, že ČSR patří do sféry

Sovětského svazu a dával před-

nost velmocenským vztahům,

které by umožnily jaderné od-

zbrojováni (SALT II.).

Z této strany nebylo možno

očekávat, že by se exponoval

pro zřízení československé plu-

ralistické demokracie – tím spí-

še, že v takovém případě by se

sovětská intervence asi uskuteč-

nila dříve než 21. srpna. Postoj

západu snad nejlépe charakteri-

zoval nám jistě nikterak příjem-

ný, ale realistický výrok Willyho

Brandta: „To nejlepší, co může-

me pro Československo udělat,

je nedělat nic“.

Politika možného
Za této situace neměl pokus

radikálních reformistů o zave-

dení pluralistické demokracie

naději na úspěch – tím spíše,

že byl nepředstavitelný pro

Kreml i pro konzervativní frak-

ci předsednictva ÚV KSČ a stra-

nického aparátu, na druhé stra-

ně však i proto, že valná část

společnosti se podle dobových

průzkumů zřejmě vyslovovala

pro „socialismus s lidskou tvá-

ří“, který představoval limit

i pro Dubčekův kruh.

Proto podle našeho názoru

nešlo dělat nic jiného než „po-

litiku možného“, nota bene ješ-

tě „těžko možného“, tj. usilovat

o spojení socialismu s demo-

kracií s „vírou uhlířskou“, že to

na XIV. sjezdu KSČ naději získá

a že tento sjezd projde. Teprve

při střízlivém zohlednění těch-

a sporný podpis „moskevského

protokolu“ ap.). Na druhé stra-

ně Dubček přece jen hájil spo-

jení socialismu s demokracií,

dovedl obhájit reformní proces

proti nařčení z „kontrarevolu-

ce“, a to i v sovětském zajetí

před hrozivou „trojkou“

Brežněv – Kosygin – Podogrnyj.

Stal se oblíbeným a neodepsa-

ným symbolem „Pražského“

(ale i slovenského) jara.

Cílem Pražského jara tedy

nebyla pluralitní demokracie li-

berální, ale socialistická s širo-

ce demokratizovanou, ale pře-

ce jen „vedoucí úlohou KSČ“.

Nelze souhlasit s tvrzením

některých autorů, že interven-

ce byla pro reformu a reformis-

ty záchranou, nebo� v ní našli

„obětního kozla“ (na něhož

pak mohli svést svou údajnou

neochotu skutečně reformovat)

a byli by se i bez ní vrátili k sta-

rému autoritativnímu režimu.

Byla to pouze jedna z potenci-

álních vývojových možností,

kdyby intervence normální vý-

voj nebyla zastavila. Druhou

možnost představoval vývoj

k pluralitní demokracii. Třetí,

nejpravděpodobnější, možnost

bylo dotvoření modelu demo-

kraticko-socialistického.

Normalizační oportunismus
Pointervenční normalizace je

pro hodnocení politiky vedení

KSČ vůbec a jeho reformního

křídla zvláš� dosti tristní.

K choulostivé otázce tzv.

moskevského protokolu: Dub-

ček a jeho pět stoupenců – „za-

jatců“ v nerovných podmín-

kách kladlo odpor, který vedl

aspoň k tomu, že situace za

Pražského jara nebyla v „Proto-

kolu“ kvalifikována jako „kon-

trarevoluce“, neodvolali doku-

ment odmítající intervenci, do-

sáhli pozitivního hodnocení

lednového a květnového pléna

(což zakládalo možnost aspoň

jistého operování Akčním pro-

gramem) a získali příslib etapo-

vitého odchodu intervenčních

vojsk.

To dávalo reformistickým

podpisovatelům kus víry, že

při vhodném a taktickém po-

stupu může podpis protokolu

posléze zůstat jen jakýmsi

„menším zlem“ a že pro zemi

se přece jen uhájí možnost po-

stupně realizovat aspoň redu-

*) Např. Benčík, A.: Rekviem za Pražské
jaro: Třebíč, Tempo 1998. Benčík, A. -
Domaňský, J.: 21. srpen 1968: Prah,
Delta 1990. Nedávno Benčík, A.: Uta-
jovaná pravda o Alexandru Dubčekovi:
Praha, Ostrov 2001.
**) Jedním z řady výstupů práce komise
je např. studie Kural, V. - Moravec, J. -
Janáček, F. - Navrátil, J. - Benčík, A.:
Československo roku 1968. Díl I: Praha,
Parta 1993.

Postoj západu snad nejlépe
charakterizoval nám jistě 

nikterak příjemný, 
ale realistický výrok 

Willyho Brandta: 
„To nejlepší, co můžeme 

pro Československo udělat, 
je nedělat nic“.

Cílem Pražského jara 
nebyla pluralitní demokracie

liberální, ale socialistická 
s široce demokratizovanou, 

ale přece jen 
„vedoucí úlohou KSČ“.

to daností je možno hodnotit,

zda vedení reformistů jednalo

správně či špatně.

I z pozice přihlížející k objek-

tivním danostem je ovšem na

místě kritické pojednání cílů

i taktiky protagonistů „obrodné-

ho procesu“, nevyjímaje samot-

ného A. Dubčeka. I pro ně

a pro něj není na místě bezvý-

hradná adorace. Sám Dubček

někdy „zaváhal“. (Kupř. dlouhá

pauza mezi lednovým a dubno-

vým plénem, nesporně chybný

podpis „pendrekového zákona“

sledky v několika odborných

studiích. To vše lze dnes studo-

vat v Ústavu pro soudobé ději-

ny a dokonce i v rozsáhlé kniž-

ní edici dokumentu, vydané

týmž ústavem. („Prameny k dě-

jinám československé krize

v letech 1967-1970“, z pera au-

torů Komise vzešel i autorský

sborník statí „Československo

roku 1968“ I.,II.).

Výsledky práce Komise se

však po jejím zániku ve spora-

dických diskusích bu� berou

na vědomí málo, nebo bývají

(někdy i s jistou bohorovností)

odmítány, aniž by se pořádně

znaly. Proto chceme připome-

nout některá fakta.

Boj křídel uvnitř KSČ?
Jedna část jeho kritiků věc

charakterizuje velmi jednoduše

(a prostoduše). Šlo prý o pou-

hý souboj dvou křídel ve špič-

kových orgánech KSČ o pozi-

ce, ,,o koryta“. Přitom prý „ex-

partajníci“, tj. ti posléze z „par-
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kovaně reformy, snad typu ma-

�arské „kádárizace“. Byly to

představy velice ústupové

a hloubkou porážky předem

velmi, velmi málo nadějné.

Zdály se však uchovávat aspoň

„naději, která umírá poslední“.

Byly to představy, které opět

vnášely do dějin náš častý

oportunismus, a které demora-

lizovaly slavné lidové vzepětí

těch dní. Bylo však jisté, že by

toto vzepětí přežilo na patřičné

úrovni další týden, měsíc, rok?

A že vystavení zkoušce represí

by lidé dubčekovce posléze ne-

obvinili právě z toho, že – snad

z obavy o osobní prestiž či ži-

vot – o své místo v dějinách –

nepodepsali a nezbavili tak ze-

mi „většího zla“, tj. přímé oku-

pačně-kolaborantské správy

a eventuální občanské války?

A� tak či tak, patří však čes-

koslovenský rok osmašedesátý

k významným kapitolám našich

dějin a měřeno delší perspekti-

vou přispěl k důkazu o nerefor-

movatelnosti sovětského mode-

lu uspořádání společnosti,

o nevhodnosti tzv. reálného so-

cialismu.

Protičeskoslovenská agrese – 
totální diskreditace komunismu

Jindřich Dejmek
autor působí v Historickém ústavu Akademie věd ČR

Pohled na sovětskou invazi

do Československa v srpnu

1968 zůstane pro každého ob-

čana této země jistě úzce spjat

s jeho postojem ke komunistic-

kému režimu a samozřejmě

i pokusu o jeho reformu „sho-

ra“ v měsících mezi lednem

a srpnem 1968, známým jako

Pražské jaro.

V té souvislosti považuji za

nutné ocenit, že soustavný ná-

tlak na „polednovou“ pražskou

reprezentaci ze strany Moskvy,

který vyústil v noci z 20. na 21.

8. v otevřenou agresi, vyvolal

reakci nejširší české a sloven-

ské veřejnosti na obranu vlast-

ního státu, srovnatelnou snad

jedině s odhodláním k obraně

demokratické republiky proti

nacistickému Německu tři de-

setiletí předtím. Použiji-li para-

fráze z jedné ze zpráv tehdejší-

ho britského velvyslance

v Praze W. Barkera, bylo by

neodpustitelné přehlédnout

vlastenectví spojené s odvahou
a disciplínou velké většiny Če-
chů a Slováků konfrontova-

ných s brachiální mocí komu-

nistické supervelmoci a jejích

evropských satelitů.

Třebaže zde není místo

k diskusi o tom, jak byl tento

důležitý (a v naší moderní his-

torii nepříliš častý) fenomén

v následujícím období promr-

hán, je nutné připomenout, že

k tragickému vyústění Praž-

ského jara nalézáme v dané

politické a především geo-stra-

gické situaci našeho státu sotva

pozitivní alternativu.

Nemá smyslu příliš rozvádět,

že zásadní zodpovědnost za

protičeskoslovenskou agresi

neslo tehdejší moskevské ve-

dení sovětské říše, a to jak po-

litické tak vojenské. Agresivní

prvky byly ostatně v politice

Moskvy zřetelné od zrodu bolše-

vického režimu až do jeho vyčer-

pání v osmdesátých letech.

Obsazení Československa

i následné tragické důsledky,

dotýkající se každodenního ži-

vota mnoha set tisíc jeho obča-

nů, usnadnily ale i další okol-

nosti, jež se již tak často nepři-

pomínají. Svůj díl odpovědnos-

ti nesporně nesla „polednová“

reformě-komunistická repre-

zentace, která – např. na rozdíl

od vůdců ma�arského povstání

roku 1956 – nejen neustále

zdůrazňovala svoje odhodlání

neochvějně udržet Českoslo-

vensko v rámci sovětského

bloku, ale většinou si možnost

sovětské agrese nebyla ochot-

ky sovětské agrese v samotném

Československu alespoň dlou-

hodobě jistý pozitivní dopad,

byla to zajisté především totální

diskreditace komunistického

vládního modelu i jeho zahra-

ničně-politické komponenty

v očích většiny Čechů a Slo-

váků.

Na rozdíl od části někdejších

reformě-komunistických lídrů

se totiž o dvě dekády později

většina občanů republiky ne-

chtěla vracet k demokratizační-

mu procesu Pražského jara, ale

usilovala o demokracii západ-

ního typu. S ní se pak naštěstí

prosadilo také jasné meziná-

rodní zabezpečení státu, samo-

zřejmě začleněním do NATO

a nikoliv do iluzorně promýšle-

ných „evropských“ bezpečnost-

ních soustav, jejichž nedokona-

lé konstrukce právě Čechům

a Slovákům přinesly ve XX. sto-

letí opakovaně jen tragedie.

Agresivní prvky byly 
v politice Moskvy zřetelné 

od zrodu bolševického režimu
až do jeho vyčerpání 

v osmdesátých letech.

na ani připustit a tedy chystat

jakékoliv obranné přípravy.

Nutno pak připomenout, že

objektivně pozici ČSSR zřejmě

příliš nepomohla ani tehdejší

politika Západu, v níž zcela

zřetelně převážil moment roz-

víjející se détente s Moskvou,

který z řady důvodů ani

Washington, ani jeho západo-

evropští spojenci nechtěli kom-

plikovat událostmi za „želez-

nou oponou.“ To málo akcí,

jež byli západní diplomaté

ochotni učinit bezprostředně

po sovětské invazi, mělo pak

směřovat především obecně

k diskreditaci sovětské politiky

obecně, zvláště v tzv. třetím

světě.

Jestliže měly tragické důsled-

NABÍZÍME

CEP vydal knihu Jindřicha Dejmka „Československo,
jeho sousedé a velmoci ve XX. století“ (2002). Autor

v ní analyzuje zahraniční politiku Československa, vzestu-

py a pády politických utopií a vztah Československa

k Polsku, Německu, Rakousku, Velké Británii, Francii,

USA, Sovětskému svazu a Rusku. Součástí knihy je výběro-

vá bibliografie k zahraniční politice československého stá-

tu a vývoj MZV a diplomacie Československa v letech

1918-1992. Kniha získala cenu Akademie věd ČR. 

Cena na dobírku: 239 Kč, 384 stran.
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tel. 222 192 406, e-mail: cep@iol.cz
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„Pražské jaro“ bylo a zůstává

vyděděno i se svými předjaří-

mi. V očích mnoha lidí je zatí-

ženo přesvědčením nebo do-

mněnkou, že šlo pouze o po-

kus některých vrcholných ko-

munistických funkcionářů, kte-

ří byli od Chruščovových od-

halení znejistění a hledali způ-

sob, jak kozu zachránit, aby

zůstala celá, a národ opít rohlí-

kem.

Jenomže „Pražské jaro“

s komunismem souviselo

v podstatě jen v tom smyslu,

že probíhalo za komunistické

vlády a že se na něm podíleli

také komunisté. Jinak bylo vý-

razem nespokojenosti naší

společnosti, jejích nejširších

vrstev, s tehdejší politikou

a voláním po zásadních změ-

nách.

Dívat se na „Pražské jaro“ ja-

ko na pouhé reformní hnutí

uvnitř vládnoucí strany je zjed-

nodušující a nepřiměřené. Byl

to pokus širokých kruhů naší

veřejnosti vzít kulturu, hospo-

dářství a nakonec i politiku do

vlastních rukou. Byl to rovněž

pokus, k němuž docházelo ni-

koli teprve v krátkém období

„pražského jara“, ale už řadu

kalendářních i symbolických

zim předtím.

Byl to v našich dějinách opět

jeden příklad emancipačních

snah, usilování o politiku od-

Pražské jaro bylo výrazem nespokojenosti
Dalibor Plichta
politolog, člen Masarykovy společnosti

Na rok 1968 se mi vzpomíná

těžko, protože tehdejší skvělé

šance a dramatické obraty jsou

dokonale přehlušeny tím, co

následovalo: dvěma desetiletí-

mi normalizace, pádem komu-

nismu, explosí úplně jiných

možností po roce 1989. Nechce

se mi drtit své hezké vzpomín-

ky na důležitý rok mého mládí

nemilosrdnou analýzou jevů,

o kterých jsme už tenkrát tušili,

že před solidnější kritikou ne-

obstojí.

Do oněch dvanácti měsíců se

podařilo natěsnat dva zcela od-

lišné a velmi silné zážitky: po-

kus reformovat reálný socialis-

mus či dokonce se vrátit k oby-

čejnému kapitalismu a pokuše-

ní vzdorovat nespravedlivému,

ale mocnému „velkému brat-

rovi“.

Reformní pohyby byly dneš-

kem měřeno asi slaboulinké,

nicméně jsme je milovali. Přišlo

mi to tak, že každý absolvent

vysoké školy se vedle vlastní

profese cítil tak trochu exper-

tem i v jednom dalším a tehdy

univerzálním oboru, a sice

v politice. Vždy� jsme všichni

absolvovali čtyřletý kurs vše-

možných filosofií (správná byla

ovšem jenom jedna) a ekono-

mických teorií (správná byla

zase jenom jedna) a podléhali

iluzi, že snad z tohoto základu

lze všechno další kutilsky vy-

myslet přímo v akci.

formu systému ekonomického

až nakonec k hledání cesty

k obnovení politického plura-

lismu a zrušení cenzury. Režim

samozřejmě ustupoval jen vá-

havě, nerad a pokud možno

jen tam, kde to nejméně bolelo.

K prolamování oficiálních ta-

bu docházelo proto nejprve

v těch odvětvích, jež nepracují

s jazykem a přesně vymezený-

mi pojmy, nýbrž melodiemi, li-

niemi, harmoniemi a metafora-

mi. Později to směla být poezie,

byla rehabilitována lyrika, v di-

vadlech se na jeviště mezi pro-

pagandistické schématické agit-

ky začal dostávat skutečný ži-

vot a skutečný člověk se sku-

tečnými problémy. Ještě pozdě-

ji pak připustil režim rozviklání

umělého monolitu filozofie

a ideologie.

Napomáhala tomu tehdy více

méně tolerovaná teorie konver-

gence, kterou si ovšem vlád-

noucí kruhy východního bloku

vykládaly podobně ve svůj pro-

spěch, jako si katolická církev

a její papež vykládají ekume-

nismus.

Na angažovanou nekonform-

ní publicistiku a tlak stále sebe-

vědomějšího veřejného mínění

odpověděla nakonec oficiální

politika souhlasem s ustavením

několika odborných pracov-

ních skupin, jež měly hledat vý-

chodiska zvláště k ekonomické

reformě a k „rozvoji politického

systému v socialistické společ-

nosti“, jak se pravilo v názvu

mezioborového týmu při Ústa-

vu státu a práva ČSAV (začal se

scházet od ledna 1967). Jeho

hlavou byl Zdeněk Mlynář.

Účastnil jsem se jeho prací

od samého počátku a byl jsem

jako nekomunista překvapován

otevřeností studijních podkladů

a debat, jež o nich byly vedeny.

Hned na prvním zasedání jsem

zaslechl, že „únor 1948 byl

omyl“. A bylo řečeno i to, že „je

třeba rehabilitovat Masaryka“

a dokonce, že „je třeba rehabili-

tovat Beneše“. Když jsem se

o těchto výrocích poté zmínil

Václavu Havlovi, byl jsem zno-

vu překvapen – tentokrát jeho

reakcí. Mávl jen pohrdlivě ru-

kou se slovy: „To nic není.“

Už tehdy na jaře 1967 jako

by bylo někde rozhodnuto, že

„pražské jaro“ i jeho předjaří se

mají stát pouhou bezvýznam-

nou epizodou, přestože šlo

o impozantní vzepjetí české

společnosti ve vzácné jednotě

se pokusit o návrat ke svobodě

a nezávislosti. Angažovanost,

s jakou se tenkrát národ tohoto

pokusu účastnil, zůstane asi na

dlouhou dobu nedostižná.

Teorii konvergence si 
vládnoucí kruhy 

východního bloku 
vykládaly podobně 
ve svůj prospěch, 

jako si katolická církev 
a její papež vykládají 

ekumenismus.

povídající českým zájmům a

duchovním tradicím. Byla to

doba výjimečné jednoty národa

a jeho odhodlání vytvořit nový

rámec pro důstojný život jak je-

dince tak národního společen-

ství, pro život v demokracii.

Byla to doba vzpoury nikoli

slepých davů svedených dema-

gogy, nýbrž inteligentní obrana

probuzeného národa. Nebyl to

výbuch bezmocného zoufal-

ství, nýbrž zrající plod intelek-

tuální a morální převahy ovlá-

daných nad ovládajícími.

Začalo se v oblasti kultury,

pokračovalo se pokusem o re-

Osobní vzpomínka na 1968
Ladislav Mravec
ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky

Paradoxně se zdá, že v roce

1968 mnoho lidí v politickém

slova smyslu ožilo až po srpnu.

Jako by účast na „obrodném

procesu“ nebo jeho kritika byla

jenom slabým lákadlem proti

možnosti konfrontovat se

v beznadějném souboji proti

náhle se zjevivší „bestii“ s inter-

nacionální kostrou a domácími

drápy. Staré dilema: racionální

výkon versus romantická obě�.

Okolnosti k tomu však provo-

kovaly, všude samé nerozzlobit

Sověty, nerozzlobit naše komu-

nisty, „neztěžovat situaci“ na-

šim reformátorům, musíme být

realisté.

Osobně jsem se dostal po ro-

ce 1968 do velice pohodlné si-

tuace (myslím z morálního hle-

diska): protože jsem v sedmde-

sátých létech seděl za podvra-

cení republiky něco méně než

dva roky, nikdo mě později ani

neverboval do tajných služeb,

ani nevyžadoval projevy loajali-

ty vůči tehdejšímu režimu.

Propadl jsem tak falešnému do-

jmu, že za to, co se v politice

děje, nenesu žádnou odpověd-

nost.

V tomto období se rok 1968

a z něj odvozená kriminální

zkušenost pro mne scvrkly na

zdroj humoristických historek,

jimiž se mí více znormalizova-

telní kamarádi rádi nechávali

bavit. Trochu jsem se probudil

až 17. listopadu, kdy jsem v di-

vadle vedle Národní třídy slyšel

hluk policejních motorů, který

mi připomněl zvukovou kulisu

invazních letadel z roku 1968.

Zapla� pánbůh, že jim tentokrát

došel benzín mnohem dříve.

■
■
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Sto let od narození George Orwella

ZPRÁVY ZE SEMINÁŘŮ CEPu

25. června měl kulaté naro-

zeniny velikán světové literatu-

ry George Orwell. CEP uspořá-

dal ke stému výročí jeho naro-

zení seminář, který se konal

v pondělí 23. června 2003

v Národním domě na Vino-

hradech. Úvodní slovo pronesl

prezident Václav Klaus. Zdů-

raznil, že jeho generace

Orwellem žila a ledacos od něj

pochopila i o fungování systé-

mu, v němž jsme žili.

Politolog Zdeněk Zbořil při-

pomněl životopisná data Or-

wella a hlavní díla. Zaměřil se

přitom na esej „Politika a ang-

ličtina“ z roku 1946. Jazykový

přístup k politice je podle auto-

ra užitečný, dokonce cennější

než ostatní. Jazykové interpre-

tace jsou pro Orwella typické –

„dřevěný jazyk“ se nevyskyto-

val jen v totalitních režimech,

ale i Británii za druhé světové

války. Dále se zabýval i problé-

mem dějin a války.

Konzervativní publicista

Benjamin Kuras upozornil na

„plíživou orwellizaci“, která se

projevuje v dnešní Británii.

Jejími projevy jsou „kontextová

trivializace“, „kulturní warholi-

zace“, „hodnotová postmoder-

nizace“, „významová linguini-

zace“, „právní saltomortaliza-

ce“, „ústavní vandalizace“, „so-

ciální inspektorizace“, „pouliční

kamerizace“, „instituční vydři-

dušizace“ a „ekonomická glo-

balizace“.

Tajemník prezidenta republi-

ky Ladislav Jakl odlišil spolu

s Orwellem tři roviny newspea-

ku: A – běžné dorozumívání, B

– propaganda a C – odborný ja-

zyk. Jako liberál kritizoval

představu, podle níž svět obsa-

huje příliš mnoho dober, je

proto žádoucí najít dobro

ústřední a to pak prosadit.

Orwell podle něj není kritikem

totalitních systémů, nýbrž toho

v nás, co dává zelenou vzniku

totalit budoucích.

Do diskuse se mimo jiné za-

pojili redaktor Radia 1 Jeroným

Janíček, farářka Církve česko-

slovenské husitské Michaela

Procházková a velvyslanec Srb-

ska a Černé hory Aleksandar

Ilič. O úspěchu akce svědčí ne-

jen bohatá účast, ale i mediální

ohlasy, kdy se orwellovské té-

ma, zejména v souvislosti s EU,

dostalo na stránky předních de-

níků.

ML

10. července 2003 přivítalo

Centrum pro ekonomiku a poli-

tiku na semináři zahraničního

hosta. Předseda britské Kon-

zervativní strany Iain Duncan
Smith pronesl přednášku o no-

vé Evropě, která předznamena-

la podepsání Pražské deklarace

tří konzervativních politických

stran – ODS, britské konzerva-

tivní strany a polské strany

Právo a spravedlnost. Akci mo-

deroval Jan Zahradil.
Naši dobu poznamenaly

podle Duncan Smithe dvě zá-

sadní události: pád berlínské

zdi a útok jedenáctého září. 9.

října 1989 padla železná opona,

která dělila západní a východní

Evropu. 11. září 2001 byla Ame-

rika napadena terorismem, kte-

rý nemá v dějinách západní ci-

vilizace obdoby. Evropské ná-

rody dnes stojí před další vý-

zvou – zabránit další unifikaci

Evropy.

Řečník připomněl historické

rozšíření Evropské unie, k ně-

muž má dojít v příštím roce.

Současně vyjádřil pochybnosti

nad současným stavem unijních

struktur. Zakladatelé unie pod-

le něj položili dobré základy.

Postupem doby však řada

z nich zastarala nebo nabyla

podob, které neodpovídají

dnešním požadavkům.

Duncan Smith odmítl „Starou

Evropu“, která je posedlá budo-

váním Spojených států evrop-

ských. Ty se podle něj zakláda-

jí na supranacionálních institu-

cích bez jasné odpovědnosti.

Na nich není nic nevyhnutelné-

ho. Češi, Poláci a Britové stejně

jako všichni lidé vyznávající de-

mokracii a svobodu by se měli

vydat jinou cestou a usilovat

o „novou Evropu“.

Novou Evropu britský řečník

načrtl jako pozitivní a praktic-

kou vizi: Evropu svrchovaných

demokracií, svobodných náro-

dů, které milují svobodu a jsou

suverénní. Evropu demokracií

se silnými národními parlamen-

ty a autonomními politikami.

Pokud jde o evropské instituce,

kritizoval Komisi, která dnes

ovládá Evropskou radu, ačkoli

by to mělo být naopak.

Evropské instituce musí být

otevřenější, transparentnější a

odpovědnější.

Duncan Smith odmítl, že

existuje jen „stará Evropa“

a nic víc. Není pravda, že

všechny evropské země musí

přijmout euro, ústavu, společ-

ný rozpočet a korupci, společ-

nou zahraniční a obrannou po-

litiku. Volba, že země bu� mu-

sejí přijmout všechny tyto věci

anebo z unie vystoupit, je pod-

le řečníka falešná. Britům, Če-

chům, Polákům stejně jako

ostatním národům musí zůstat

právo odmítnout euro i ústavu

a přitom zůstat v Evropské

unii.

Britský host několikrát cito-

val českého prezidenta Vác-
lava Klause. Varování prezi-

denta na mnichovském ekono-

mickém summitu, že demokra-

cie nemůže existovat v entitě

větší než nezávislý a suverénní

stát, označil za prorocké.

Přihlásil se ke Klausově obavě

o ztrátu suverenity, nedůvěře

vůči direktivám přicházejícím

ze vzdálených míst, které ne-

jsou vytvářeny doma a demo-

kraticky.

Prezidenti a premiéři evrop-

ských zemí uznávají podle

Duncan Smithe závažnost no-

vé evropské ústavy. Vytvořila

by jasnou převahu unie nad

členskými státy. Někteří politi-

ci to vítají, jiní naopak odmíta-

jí. Všichni se však shodují, že

přijetí evropské ústavy by bylo

závažnou změnou. To je dů-

vod, proč řada evropských po-

litických sil včetně britské

Konzervativní strany prosazu-

je referendum o evropské

ústavě.

Labouristické námitky, že

parlament – protože je suverén-

ní – může rozhodnout i o ev-

ropské ústavě, britský konzer-

vativec odmítl. Britský parla-

ment podle něj má stejné právo

přijmout evropskou ústavu jako

zakázat parlamentní volby.

Westminsterský parlament čer-

pá autoritu od britských obča-

nů a nemá právo sám rozhod-

nout o tak klíčové události.

Odpor proti ústavě je věcí prin-

cipu. Principu, že suverenita

náleží jednotlivým národům

a jejich občanům.

Letmo se Duncan Smith dotkl

pochmurné hospodářské situa-

ce v Evropě. Navzdory neko-

nečným řečem o ekonomické

reformě trpí podle něj evropské

ekonomiky rigidními pracovní-

mi trhy a vysokými vnějšími ob-

chodními bariérami. Vyslovil se

za posílení NATO jako základu

evropské kolektivní bezpečnos-

ti a obrany. Rozdíl mezi NATO

a EU je podle něj jednoduchý:

NATO garantuje národní suve-

renitu. Evropská ústava ji pod-

rývá.

Britský řečník dokonce vy-

zval k „demokratické revoluci“

v Evropě – návratu moci do

rukou národních států. Demo-

kracie podle něj není jen ab-

straktní systém principů, nýbrž

je součástí živé kultury a spo-

lečnosti. „Nová Evropa“ musí

být založena na novém vztahu

mezi moci a lidem. To je však

možné jen v rámci národních

demokratických institucí.

Projev v originále přinese CEP

v některém z příštích sborní-

ků.

ML
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Široký okruh bádání v ekono-

mii je nyní věnován empirické-

mu testování a modifikaci tra-

dičních postulátů ekonomické

teorie, zvláště o omezené racio-

nalitě, čistém sebezájmu a do-

konalé sebekontrole. Nedávný

výzkum, který byl oceněn

Nobelovou cenou za ekonomii

v roce 2002, má kořeny ve dvou

odlišných, ale konvergujících

přístupech: teoretických a empi-

rických studiích o lidském roz-

hodování v kognitivní psycholo-

gii a testech o předpovědích

ekonomické teorie pomocí la-

boratorních experimentů.

Nobelovu cenu za ekonomii

v roce 2002 obdrželi dva eko-

nomové: Daniel Kahneman za

„integrované náhledy z psycho-

logického výzkumu do ekono-

mické vědy, zvláště týkající se

lidských soudů a rozhodování

za nejistoty“ a Vernon Smith za

„provedení laboratorních expe-

rimentů jako nástroje v empiric-

ké ekonomické analýze, zvláště

při studiu alternativních tržních

mechanismů“.

Vernon Smith
Vernon L. Smith je americký

občan. Narodil se v roce 1927

ve Wichitě v Kansasu. V roce

1955 získal titul Ph.D. na

Harvardově univerzitě. Praco-

val na University of Massa-

chusetts a University of Ari-

zona. Od roku 2001 působí ja-

ko profesor ekonomie a práva

na George Mason University.

Vernon Smith je autorem řady

článků a knih o experimentální

ekonomii, vyjednávání a tržním

chování apod.

Experimentální výzkum v eko-

nomii má své předchůdce. Před

více než padesáti lety se

Chamberlin pokusil testovat neo-

klasickou teorii dokonalé kon-

kurence pomocí experimentů.

V roce 1994 nositel Nobelovy ce-

ny Reinhard Selten provedl ex-

perimentální studie o tvorbě cen

na oligopolních trzích. Rané ex-

perimentální studie o prediktivní

síle teorie her pocházejí od

Johna Nashe – rovněž laureáta

Nobelovy ceny.

Hlavním autorem experi-

mentální tradice je však Vernon

Smith. Vychoval a spojil velké

množství mladých výzkumníků

v experimentální ekonomii,

z nichž nejprominentnější je

Charles Plott. Vernon Smith se

zaměřil na tržní mechanismy.

Položil základy pro tuto vý-

zkumnou oblast v inovativních

experimentech s konkurenční-

mi trhy, v testech různých fo-

rem aukcí a při tvorbě tzv. me-

tody odvozené hodnoty.

Hlavní obtíž testování hypo-

téz v ekonomii je kontrola pre-

ferencí. Prodávající a kupující

obecně ovlivněni hodnoceními

zisků a ztrát, hodnoceními, kte-

ré nejsou přímo pozorovatelné

výzkumníkovi. Tento problém

uchopil Chamberlin, který nale-

zl metodu pro jeho řešení,

zvláště poskytnutím subjektům

„správné“ finanční motivace.

Chamberlin, který byl Smit-

hovým učitelem na Harvardu,

nechal účastníky angažovat se

při různém vyjednávání, jedna-

jící jako kupující a prodávající

fiktivního statku.

David Kahneman
Téměř před půl stoletím zave-

dl Edwards rozhodování jako

výzkumné téma pro psychology.

Allais načrtl na psychologii zalo-

ženou pozitivní teorii volby za

nejistoty, zatímco Simon navrhl

přístup k informacím a rozhodo-

vání založené na omezené racio-

nalitě. Ale výzkum v kognitivní

psychologii nenásledoval, do-

kud Daniel Kahneman a Amos

Tversky nepublikovali své zjiště-

ní o soudech a rozhodování.

Daniel Kahneman z Prince-

tonské univerzity se narodil

v roce 1934 v Tel Avivu (je izra-

elský a americký občan). V ro-

ce 1961 získal titul Ph.D. na

University of California v Ber-

keley. Působil na univerzitách

v Izraeli, Kanadě a USA. Od ro-

ku 1993 působí jako profesor

psychologie a veřejných otázek

na Princetonské univerzitě.

Kahneman je editorem řady

knih o volbě a hodnotách, zá-

kladech hédonistické psycholo-

gie a úsudku za nejistoty.

Kahneman a Tversky mají

nejvyšší citovanost v časopisu

Econometrica. Vzhledem k bari-

érám v komunikaci mezi tradič-

ními disciplínami bylo vyvinuto

pozoruhodné úsilí spojit vý-

zkum v ekonomii a psychologii.

Nobelova cena za ekonomii 2002
Marek Loužek 
analytik Centra pro ekonomiku a politiku, učí na VŠE

Nyní existují dva mosty mezi tě-

mito disciplínami – jedna posta-

vená na experimentálních meto-

dách, jiná na teoretickém mode-

lování. Oba slouží jako základ

pro behaviorální ekonomii.

Ekonomové předpokládají, že

tržní chování je motivováno pri-

márně materiálními podněty,

a že ekonomická rozhodnutí jsou

řízena hlavně sebezájmem a raci-

onalitou. V tomto kontextu racio-

nalita znamená, že tvůrci rozhod-

nutí využívají dosažitelné infor-

mace logickým a systematickým

způsobem, tj. činí optimální vol-

by mezi alternativami, aby byl

dosažen daný cíl. Znamená to

rovněž, že při rozhodnutí jsou

brány do úvahy budoucí důsled-

ky. Ekonomové tradičně považo-

vali preference tvůrců rozhodnutí

jako dané a fixní.

V psychologii, zvláště kogni-

tivní psychologii je lidská bytost

považována za systém, která

zakotvuje a interpretuje dosaži-

telné informace vědomým a ra-

cionálním způsobem. Lidské

chování řídí rovněž méně vědo-

mé faktory. Psychologie použí-

vá méně exaktní přístup, kde

rozhodování je řízeno vnímá-

ním, mentálními modely, emo-

cemi, postoji a pamětí.

Zatímco experimenty v eko-

nomii často zdůrazňují obec-

nost situace a skládají se z pe-

něžních výnosů a opakovaných

pokusů, psychologové se po-

koušejí uchopit vnitřní motiva-

ce a mentální procesy ve zvlášt-

ní rozhodovací situaci. Beha-

viorální evidence sebraná Kah-

nemanem a jinými zpochybňu-

je předpoklad ekonomické ra-

cionality, přinejmenším ve slo-

žitých rozhodovacích situacích.

Zákon malých čísel
Základní pojetí zakládající

Kahnemanův a Tverského vý-

zkum je, že lidé jsou neschop-

ní plně analyzovat situace, kte-

ré zahrnují ekonomické

a pravděpodobnostní soudy.

V takových situacích lidské

úsudky spočívají na určitých

„zástupcích“ či „heuristikách“,

které jsou někdy systematicky

podjaté.

Problém je, že jednotlivci

používají „zákon malých čísel“,

který připisuje stejné pravděpo-

dobnostní rozdělení empirické

průměrné hodnotě od malých

a velkých vzorků, čímž se po-

rušuje zákon velkých čísel v te-

orii pravděpodobnosti. Např.

ve známém experimentu bylo

zjištěno, že subjekty soudí, že

je stejně pravděpodobné, aby

60 % porodů v daný den byli

chlapci v malé porodnici jako

ve velké porodnici.

Příklad zákona malých čísel

je, když investor pozoruje ma-

nažera fondů obchodujícího

dva roky nad průměrem trhu

a dospívá k závěru, že manažer

fondů je lepší než průměr, za-

tímco skutečná statistická im-

plikace je velmi slabá. Podobný

příklad je tzv. omyl hazardního

hráče: mnoho lidí očekává, že

druhé vytáhnutí z náhodného

vzorku je negativně korelováno

s prvním, i když tahy jsou sta-

tisticky nezávislé.

Stejná „neracionalita“ nutí lidi

věřit, že spojená pravděpodob-

nost dvou událostí je vyšší než

pravděpodobnost jedné z udá-

lostí – v rozporu s fundamen-

tálním principem pravděpo-

dobnosti (konjukce). Např.

někteří lidé věřili, že když te-

nista Borg dosáhl finále ve

Wimbledonu, je méně pravdě-

podobné, že prohraje první set,

než že prohraje první set a vy-

hraje zápas.
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