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„V politice není absolutního dobra nebo zla, vše záleží na okolnostech …
Lidé přivyknou určitým poměrům, neradi se od nich odchylují
a když nemají příčiny zla přímo na očích, jeví se jim jako domněnka.“
Niccoló Machiavelli
Nejdůležitějším – životně významným úkolem skutečných neviditelných mocenských
garnitur je zajištění KONTINUITY MOCI.
Tato kontinuita moci dopřává neviditelným „vyvoleným“ stálý podíl na moci a majetku
bez ohledu na měnícím se vnějším politickém klimatu či na jeho viditelných
reprezentantech, vybíraných na jedno použití s ohledem na jejich ochotu k mentální
prostituci.

Stěžejní zásluhu na mičurinském vypěstění disidentského hnutí v bývalém SSSR a v
celé východní Evropě má nepochybně Jurij Vladimírovič Andropov, předseda Výboru
státní bezpečnosti KGB v letech 1967 až 1982, generální tajemník ÚV KSSS v letech
1982 až 1984 a jím vybudovaný - omlazený zpravodajský tým. Neobyčejně schopný,
inteligentní, pragmatický a vzdělaný šéf tajných služeb a diplomat vypěstil z bývalých
prominentů komunistického režimu (Sacharov, Bonnerová, Medvěděv a další)
použitelné disidenty, jako strategickou zálohu pro nadcházející změny.
O tom, že tyto změny jsou neodvratné, věděla KGB velice dobře od roku 1972, kdy
byly pod jejím dohledem podepsány první smlouvy mezi SRN a NDR o částečné
normalizaci vztahů mezi oběma státy. Připravovala se mírová smlouva s Německem
a v jejím důsledku i sjednocení země, tedy faktický rozpad Východního bloku. Tyto
změny se musely logicky promítnout do politického a společenského klimatu celé
Evropy, o čemž nepochybovaly ani dobře informované a ke spolupráci ochotné
zpravodajské služby Západu, zejména partnerská CIA. Bylo by sebevražedné, kdyby
nastávající vývoj nebyl podroben vzájemně korektní kontrole.
Od počátku sedmdesátých let bylo rovněž zřejmé, že SSSR ztrácí dynamiku v
obapolně výhodné americko-sovětské exploataci světa. Potvrzením toho byl i
negativní výsledek jednání v Reykjavíku 12. 10. 1986 mezi Reaganem a
Gorbačovem o Strategické jaderné iniciativě USA.
Michail Gorbačov, pragmatický, až po samu gumu flexibilní a ctižádostivý politik, byl
právě tím mužem, kterého si Andropov ještě před svou smrtí v roce 1984 vybral jako
hlavního aktéra následujících změn. Gorbačov byl také od svého nástupu k moci v
roce 1985 přijímán a mocně propagačně, později též hmotně podporován
reprezentací Západu, především USA, a to i navzdory jeho drastickému postupu vůči
předčasným „národním revolucím“ v Pobaltí.
Podle scénáře, vypracovaného KGB a akceptovaného CIA, začala příprava disidentů
v celé východní Evropě. Nejméně obtížná byla tato akce v Československu, kde byla
již v normalizačních prověrkách let 1969 až 1970 vytvořena z bývalých funkcionářů
KSČ dostatečně početná strategická záloha pozdější opozice, disentu a „nových
mocenských garnitur“. Vytvořením Charty 77 dne 1. ledna 1977 pod přímou
patronací KGB a StB byl tento proces obratně završen. Spontánní, tj.
bezpečnostními složkami nekultivovaný odpor jednotlivců, byl okamžitě a
brutálně potlačen. „Svobodný Západ“ mu nevěnoval sebemenší pozornost, a to
ani po naléhavých prosbách a žádostech příbuzných obětí. Šlo totiž o cosi
mimo scénář, co režiséři na obou stranách nepřipouštěli.
Perfektně zinscenované divadelní představení, realizované za štědrých finančních
dotací USA pro herce a komedianty, se v celé východní Evropě rozběhlo ve druhé
polovině roku 1989. Kabaretní představení „sametové revoluce“ 17. listopadu 1989, v
němž byla zneužita nespokojenost snadno manipulované mládeže, mělo sice drobné
vady na kráse v podobě fingované „hrdinné smrti“ demonstrujícího studenta Růžičky
alias poručíka StB Žifčáka, ale kdo by o takové maličkosti dbal ve víru „omamné
revoluce“.
Poslední skutečně významné detaily scénáře k finále již rozehraných „sametových
revolucí“ byly dojednány na summitu Gorbačova a prezidenta Bushe, stejně jako

mezi vrcholnými experty KGB a CIA, na Maltě dne 3. prosince 1989. Byly zde přijaty
garance nedotknutelnosti pro odstupující komunistické garnitury, jejich kompenzace
podílem na ekonomických krádežích a dofinancování vytvářených Občanských fór či
jiných delegovaných „iniciativ“.
Jediný, kdo se z tohoto scénáře dramaticky vymkl, byl komunistický vládce
Rumunska Nikolai Ceausesku, kterému už tak patřila bezmála celá země, takže ho
bylo obtížné korumpovat, navíc byl znám svou zatvrzelostí proti diktátům z Moskvy
stejně jako z Washingtonu. Pro výstrahu a varování skončil spolu se svou ženou na
malém dvorku pod palbou z kalašnikovů, rozstřílený jako řešeto dvojitými agenty
vlastních bezpečnostních složek za dozoru KGB.
Reportáž z těchto krvavých jatek byla okamžitě přenášena prominentními televizními
stanicemi do celého světa. Pohled na zmítající se těla v palbě samopalů jistě
pozitivně ovlivnil mysli váhajících a uspíšil rozhodování komunistických poslanců
Federálního shromáždění ČSSR, které dne 29. prosince 1989 zvolilo v dojemné
shodě predestinovaného Václava Havla prezidentem republiky. Rezignující Gustáv
Husák přijal triumfujícího Havla za pokřiku jásajících davů pod taktovkou
biskupského kandidáta Malého na hradě českých králů a rukou podáním mu fakticky
předal moc v zemi.
Objetí se nekonala, neboť na nich netrvala ani KGB ani CIA. Tím byla celá lidová
fraška, perfektně vymyšlená, dobře režírovaná KGB a ze strany StB obětavě
sehraná, dovedena do radostného konce. Je pozoruhodné, jak dnešní tzv. „odpůrci
komunismu“ rychle zapomněli, že za volbu svého „nejoblíbenějšího a světově
proslulého“ prezidenta vděčí právě komunistům!
Skutečně mocní bossové na obou stranách se konečně dostali k pohádkovým
majetkům. Dluhy na gážích „trpícím“ disidentům a aktérům OF byly po „kupónové
privatizaci“ bezohledně odvedeny s miliardovými úroky a zisky jsou z nás i nadále
bezohledně ždímány v částkách bilionů korun. Na své si přišli i všichni ti sluhové,
lokajové a prostituti nejrůznějších forem a kalibrů. Nejprve byli finančně vydržováni
ze zahraničí, později rovněž tolerováni při spekulacích s národním majetkem,
privatizačních podvodech, krádežích a rabování nedozírných rozměrů, ale též při
plánovaném kulturním zhovadění celé společnosti.
O tom všem, jakož i o neodvratných důsledcích „sametu“, je ANALÝZA 17.
LISTOPADU 1989 Miroslava Dolejšího (1931-2001), první vydání z roku 1990.
Autor, dlouholetý politický vězeň (poprvé ve vězení za „velezradu a špionáž“ v letech
1951 až 1960, podruhé za „pokus o vyzvědačství“ v letech 1976 až 1985), vyvolal
vydáním svého neúplného díla hysterický jekot a nenávistné vytí potrefených
disidentů, ale i obranné akce dozorující StB. Když se všem těmto zkompromitovaným
elementům nepodařilo autora zdiskreditovat, byla tímto úkolem za pomoci poltické
policie (StB) pověřena v roce 1991 Konfederace politických vězňů, jejíž
zkorumpovaní činitelé odporný čin dokončili. Dostalo se jim za to od slev na dráze,
umístění v komfortních starobincích až po bezcenné dekorace v podobě bílých lvů,
které si Havlovi chlapci a pohrobci dávají navzájem mezi sebou.

I. VÝCHODISKA
Základní mystifikací je tvrzení že, 17. 11. 1989 došlo v Československu ke spontánní
revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován
přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v
KSČ 1969-70 a založení Charty 77. Tento závěr dokládají tato fakta:
1) K převratům došlo ve všech komunistických státech Evropy synchronizovaně v
průběhu 7 měsíců. Z hlediska sociologického a psychologického je vyloučeno, aby
tyto převraty byly uskutečněny spontánně, neorganizovaným, dezorientovaným a
víceméně loajálním obyvatelstvem, proti téměř neomezené moci komunistických vlád
těchto zemí, zajišťovaných vojensky a bezpečnostně druhou největší mocností světa
- SSSR, jejíž síla nebyla otřesena.
2) Výsledkem všech těchto převratů je ponechání moci v rukou komunistických stran
- více nebo méně skrytě (přejmenování stran, taktické úpravy pogramů, přesun
skrytých kádrových rezerv do vedení a naopak, atd.).
3) Disidentská hnutí ve všech těchto státech, jejichž někteří členové převzali úlohu
dekorace v podílu na moci, byla založena a řízena komunisty, kteří v minulosti odešli
z řad svých stran, byli pak, často formálně, pronásledováni či krátce před převratem
vězněni, což bylo taktické opatření pro získání věrohodnosti a popularity před
veřejností, prováděné převážně západním rozhlasem a tiskem.
4) Politickým těžištěm účelů těchto převratů je realizace nové koncepce uspořádání
mocenských poměrů v Evropě, jejímž počátkem je sjednocení Evropy, počínající
sjednocením Německa. Politické převraty v komunistických státech Evropy byly
směrovány k podpoře tohoto sjednocení Německa a byly s ním synchronizovány.
5) Forma a průběh politických převratů v Evropě byly pravděpodobně předmětem
dohody Reagan-Gorbačov, uskutečněné v červnu 1987 při Reaganově návštěvě v
Moskvě. Od té doby se výrazně projevovaly organizace příprav na převraty ve všech
komunistických státech Evropy (formování disidentských skupin v Bulharsku,
Rumunsku, Maďarsku a jejich propagandistická příprava ze Západu, zintenzivnění
protestních akcí proti vládám, přesun zcela neznámých lidí do vedení opozice v
Československu nebo do jejího aktivu a jejich horečná popularizace uvnitř prostředí i
navenek /Jan Urban, Alexandr Vondra, Michal Žantovský, Jiří Křižan, Tomáš
Hradílek, Josef Vohryzek, Jan Litomiský, Stanislav Devátý, Bedřich Koutný, Josef
Bartoš, Karel Freund, Pavel Bratinka, Petr Burian, Arnošt Kohút, Lubor Kohout,
Michal Kocáb, Petr Placák, Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, Jana Petrová, Eva
Vidlářová, Petr Pospíchal, Jan Honner, Jaroslav Cuhra, Hana Holcnerová, Jiřina
Šiklová, Zdeněk Kotrlý, Miroslav Kvašňák, John Bok, Daniel Kroupa, Ivan Mašek,
Jaroslav Mlčák, Pavel Muraško, Pavel Nauman, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, Otakar
Veverka, aj./, zakládání nových opozičních skupin pod kontrolou StB nebo
armádních složek, které převzaly režii událostí do svých rukou, atd.).
6) Zřetelnou součástí těchto dohod byla ujednání o využití komunistických oligarchií k
udržení pořádku a k zachování vlivu komunistického mezinárodního hnutí v
mocenských strukturách po převratech. K tomu účelu vznikla kooperace mezi KGB a

CIA, jejichž společné komise převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových
vlád . Mocenskou stabilitu během změn probíhajících ve východní Evropě zajišťovaly
všude armádní složky řízené sovětským GRU, rozvědkou generálního štábu Rudé
armády.
7) Prohlášení všech převratových vlád o národním porozumění nebyly aktem
humanity, nýbrž politickým převratem vyvolanou potřebou rehabilitace komunistů k
jejich další účasti na moci. Byla diktována dohodami SSSR- USA (KGB - CIA). Za tím
účelem už 12 let před tím byla politicky iniciována koncepce lidských práv a prosazen
její význam /1976/, o nějž se pak dohody velmocí spolehlivě opíraly. Účast disidentů
v tzv. Hnutí za lidská práva /Jan Dus, Dana Němcová, Heřman Chromý, Marie Rút
Křížková, Stanislav Penc atd../ pak ospravedlňovala jejich smířlivost ke komunistům
a jejich kooperaci na moci, která je ve skutečnosti nesrovnatelně větší, než je na
první pohled patrné.
8) Politický převrat v Československu ani politika vlády Václava Havla nejsou v
žádném případě autonomní záležitostí Československa, nýbrž součástí kontextuální
politiky SSSR - USA pro Evropu. Každý jiný předpoklad pro analýzu a výklad této
politiky byl neúspěšný.

1.
Charta 77
Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1. 1. 1977 bylo 156 bývalých komunistů, mezi
nimiž se nalézají jména osob, výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou
účastí na teroru komunistů v padesátých létech, jako ku příkladu : František Krigel,
Ladislav Lis, Zdeněk Mlynář, Ludmila Jankovcová, Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský,
Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Ladislav Kolmistr, Jiří Hájek, Miloš Hájek, Jiří Ruml,
Oldřich Hromádko, Karel Šiktanc, František Šamalík, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout,
Jarmila Taussigová, Věnek Šilhán, Libuše Šilhánová, Bedřich Placák, Jaroslav
Šabata, Jan Štern, Jiří Kantůrek, Rudolf Zukal, Luděk Pachman, atd.
Ze zpravodajské analytiky prověrek v KSČ v létech 1969-1970 vyplývá, že přibližně
800 funkcionářů KSČ bylo formou vyloučení převedeno do tzv. zálohy, tj. pro použití
v takových situacích, jaké vznikly po založení Charty 77, po 17.11.1989 a pro
situace, které jsou projektovány jako další varianty možného vývoje. Z této
zpravodajské analytiky vyplývá, že přibližně 1120 komunistů emigrovalo /bylo
vysazeno/ do zahraničí s posláním působit v politické opozici a se zpravodajským
určením. Do této doby bylo aktivizováno pouze asi 260 těchto osob. Ostatní zůstávají
stále v záloze. Část těchto osob je možné identifikovat podle privilegií, kterých se jim
dostávalo od vlád hostitelských zemí ihned po jejich příchodu do emigrace: politický
asyl dostávaly okamžitě a bez průtahů, ihned po té si přes čs. konzuláty zařídily
vystěhovalecký pas a mnozí z nich navštěvovali bez komplikací Československo,
dostali zaměstnání v exponovaných Institucích států, do kterých byli vysazeni, jejich
děti tam studovaly na prominentních univerzitách, atd. Všichni významní komunisté
dostávali okamžitě profesury na universitách (Goldstucker, Šik, Sviták, Pelikán,
později Mlynář) a významné politické funkce. Pro spolupráci na této opoziční variantě
byly získány starší exilové instituce (Rada svobodného Československa v USA,

Česká akademie pro vědy a umění v USA, některé krajanské spolky a organizace,
atd.) a některé osoby z poúnorové emigrace (Tigrid aj.), zejména pak osoby kolem
rozhlasových stanic Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a BBC.
Tito lidé organizovali v zahraničí malé nátlakové skupiny (lobby), které si postupně
vytvářely kontakty na mezinárodní organizace a vlády států, vypracovávaly situace
pro reagenci oficiální politiky, zakládaly nakladatelství a vydavatelství, nadace,
organizovaly sběr finančních prostředků, atd. Patronaci nad těmito skupinami měly
vlády, diplomatické sbory a mezinárodni organizace západních spojenců USA. Celá
činnost byla současně pod částečnou kontrolou KGB. V Československu byli KGB
vybráni lidé z vedení ÚV KSČ, kteří byli o záměrech a některých akcích informováni
(od r. 1987 to bylo l3. odd. ÚV KSČ). Od r. 1987 byl koordinací činnosti těchto skupin
v zahraničí s Chartou 77 pověřen vedoucí tohoto oddělení Rudolf Hegenbart.
Finanční prostředky pro činnost Charty 77 a zejména pro soukromou potřebu jejich
vůdců, shromažďoval v Nadaci Charty 77 ve Stockholmu zeť sovětského akademika
Arnošta Kolmanna, František Janouch, sám dlouhou dobu působící v sovětském
jaderném výzkumu. Finanční prostředky pocházely především od židovských
mecenášů z mezinárodního PEN-klubu, Rotary-klubu, Jewish Agency,
Guggenheimovy nadace v USA, B nai B rith, Masarykovy nadace při Masarykově
museu v Izraeli, židovských odborových svazů zejména v USA, Švédsku, atd.
Nadace Charty 77 založila 6 vlastních literárních nadací (Cena J.Seiferta, Jiřího
Lederera, Fr. Kriegla, atd.), jejich prostřednictvím udělovaly ceny za literaturu
vybraným členům Charty za účelem jejich popularizace a propagace. Ze stejných
zdrojů byla vyplácena tzv. stipendia. Nadace Charty měla prostřednictvím
zednářských loží v Evropě a v USA vliv i na některé tradiční literární nadace, jejichž
prostřednictvím pak dosahovala udělování mezinárodních cen těm signatářům
Charty 77, kteří byli predestinování pro budoucnost k politickým funkcím (Havel,
Dienstbier, Battěk. Němcová, Palouš, Uhl, Šabata, atd.).
V období 1980-1989 bylo prostřednictvím Nadace Charty vyplaceno cca 376 tisíc US
dolarů na činnost Charty 77 v Československu a cca 1,341mil. US dolarů pro osobní
potřebu vedoucích členů Charty. Tato částka nezahrnuje peníze vyplacené za
literární a jiné ceny. Na osobní konta v zahraničí byla vedoucím osobám Charty
převedena souhrnná částka cca 6 milionů US dolarů. Tato konta (osobní) jsou
spravována advokátními kancelářemi v zahraničí, které zastupují jednotlivé
funkcionáře Charty 77.
V lednu 1990 obdržel Janouch jako jeden z prvních registraci od Federálního
ministerstva vnitra /FMV/ a od února 1990 jsou finanční prostředky distribuovány pro
Československo prostřednictvím této kanceláře. Z nich jsou rovněž financovány a
odměňovány některé činnosti OF a jeho vedoucích funkcionářů.
Charta 77 byla od svého založení v r.1977 koncipována jako zednářská lóže. Funkce
mluvčího je převzata ze Sionistické organizace. Aby nemohla být jako ilegální
organizace stíhána podle zákona, odesílala všechna svá prohlášení a stanoviska
státním úřadům. Ve svém prohlášení z 1. 1. 1977 konstatuje, že nechce škodit
komunistickému režimu, ale chce s ním vést konstruktivní dialog, což koresponduje s
komunistickým zaměřením vedoucích funkcionářů Charty a s dohodami, které byly o
jejím vzniku a působnosti uzavřeny. Počáteční zběsilá politická kampaň, která byla

proti Chartě 77 vedena ze strany ÚV KSČ, měla za účel na Chartu upozornit a
popularizovat ji u protikomunisticky smýšlející části občanské veřejnosti. Hlavní část
její popularizace pak převzaly vysílačky Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a BBC.
Přibližně od r.1974 byla v Československu konstituována nová báze KGB, která dnes
zahrnuje asi 7 až 8 tisíc občanů Československa, kteří nejsou v žádných evidencích
StB, min. zahraničí, atd. Jediným viditelným výrazem této báze je skupina
prominentních reprezentantů Charty 77, dnes převážně zastávající nejvyšší státní
úřady.
Celou dobu své existence působila Charta 77 se souhlasem a pod kontrolou Státní
bezpečnosti a KGB. Přesto, že materiály, vydávané nepřetržitě vedoucím VONS
Petrem Uhlem (tzv. Informace o Chartě 77) byly evidentně ve smyslu tehdy platných
zákonů protizákonné (min. podle paragr. 112 tr. zák.: poškozování zájmů republiky v
zahraničí), nebylo proti vydavatelům až na vyjímky nikdy brutálně zakročeno, tak jak
to v každém jiném případě vždy odpovídalo neměnné praxi StB. Je mimo jakoukoli
pochybnost, že kdyby činnost Charty 77 nebyla žádoucí, byla by taková skupina lidí
ještě v zárodku zlikvidována během 24 hodin /vždyť tajemník Zdeňka Mlynáře,
jednoho z otců Charty, Dr. Josef Hodic, patřil v té době, stejně jako mnoho dalších
signatářů Charty 77 první hodiny, ke špičkovým agentům StB!/ a nikdo ve veřejnosti
by se o její činnosti ani nedozvěděl, jak to bylo zcela běžné ve všech ostatních
případech jednotlivců a skupin, likvidovaných za činnost proti státu, nebo pouze za
své osobní postoje proti režimu. Charta však, většinou bez jakéhokoli drastického
omezení, vydávala knihy, prohlášení, poskytovala interview Svobodné Evropě, Hlasu
Ameriky a BBC, v posledních měsících před převratem její členové dokonce cestovali
do zahraniči (Jiří Hájek, Dana Němcová, aj.), kde vedli politické rozhovory.
Uvnitř Charty 77, VONS a ve všech ostatních jejích odnožích, působila rozsáhlá
agentura StB /Jaromír Glac, dr. Josef Hodic, Jan Hrabina, Jan Křen, Vlasta
Chramostová, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, Michal Kobal, Petr Burian, JUDr Josef
Průša, JUDr Josef Danisz, Věra Vránová, Pavel Muraško, Michal Kocáb, atd.atd./.
Na bázi II. a X. správy FMV to však byla činnost víceméně kontrolní (v rámci
objektové kontrarozvědky), nikoli řídící. Řízení Charty 77 bylo prováděno velmi
komplikovaným způsobem, který dovoloval jeho kontrolu ze strany USA. Hlavní řídící
funkci vzhledem k Chartě 77 vykonávaly osoby z báze KGB. Hlavní kontaktní osobou
byl vedoucí 13.oddělení ÚV KSČ R. Hegenbart, který současně řídil protiopatření
FMV. Hegenbart byl přímo angažován na přípravě převratu od srpna 1988, na jeho
provedení 17.11.1989 a dodnes jako kontakt působí prostřednictvím plk. StB Josefa
Vostárka (býv. Náčelník kanceláře FMV ministra Vratislava Vajnara) a pplk. Krásy na
řízení činnosti KC OF, zejména pak jeho personální politiky (schvalování osob pro
vládu, poslance FS, zahraniční službu, jiné politické strany, atd.) Směr kontaktu:
Ladislav Lis, Oldřich Hromádko, Zdeněk Jičínský, Jaroslav Šabata, Petr Kučera a
kancelář presidenta republiky, zejména některé poradce).
Přijímání členů (signatářů) Charty 77 skončilo dnem 17. 11. 1989, kdy počet
signatářů dosáhl cca 1900 občanů. Naprostá většina z nich podepsala Chartu ze
vzdoru proti režimu, aniž měla nejmenší tušení o charakteru a poslání této tajuplné
organizace.
Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za

dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena
několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými
svazky (zájmové a finanční nevyjímaje). Jsou to především rodiny: Havlových,
Dienstbierových, Pithartových, Šabatových - Uhlových - Müllerových - Tesařových,
Němcových, Paloušových, Bednářových, Kynclových, Hromádkových, Dobrovských,
Rumlových, Mlynářových, Pelikánových, Slánských, Šternových-Kantůrkových,
Freundových, Tominových, Korčišových, Paynových, Kocábových, Placákových,
Princových, atd. Všechny tyto více nebo méně rozvětvené rodiny jsou komunisté
nebo jejich potomci, svobodní zednáři a jejich potomci, a židé. Nyní přibližně 180
členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších
státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu.
Tato skupina občanů Československa byla pro své dnešní poslání schválena
pověřenými orgány SSSR a USA (prostřednictvím StB-GRU-KGB-CIA-Mossad).
Souhlas vyslovovaly také jiné mezinárodní organizace.
Charta 77 nedosáhla během svého 13-ti letého působení žádného politického vlivu
na domácí scénu, protože to nebylo žádoucí. Příprava politických převratů v Evropě,
včetně Československa, byla svěřena profesionálním organizacím, které k tomu měly
k disposici všechny potřebné prostředky a bohaté zkušenosti. Posláním Charty 77
bylo soustředění vhodných osob, s věrohodnou krycí legendou "odpůrců komunismu"
pro veřejnost, které by po převzetí moci po fingovaných převratech zajistily kontinuitu
se zaměřením světového komunistického hnutí, jehož součástí jsou i komunistické
strany všeho typu a všech taktických modifikací a programů. Jejich hlavním posláním
je zakrytí této dlouhodobé orientace a v důsledku toho působí k likvidaci jedné fáze
bolševismu: stalinismu – tedy období, kdy se světový bolševismus v Rusku vymkl
mezinárodní kontrole.
Občanské odsuzování a věznění některých nejaktivnějších členů Charty 77 a jí
založených odnoží bylo především velmi diferencované a mělo výchovný (kázeňský,
disciplinární) a propagační význam jak vzhledem k nim samotným, tak hlavně k
obyvatelstvu. Věznění členové Charty 77 se tímto způsobem učili podřizovat se
kázni, jestliže to okolnosti vyžadují, a současně jim bylo jejich uvěznění (nebo pouhé
zadržení na několik hodin) podnětem k obrovské mezinárodní propagační kampani,
vedené zahraničními vysílačkami a později i diplomatickým personálem amerických
spojenců. Československo se tímto způsobem seznamovalo s lidmi, o nichž by
bývalo v listopadu 1989 nevědělo vůbec nic, anebo by pro něj byli nepřijatelní, pokud
by byla dána přednost k seznámení s nimi prostřednictvím zpráv a informací z jejich
nejbližšího okolí. Organizovaná reklama a propagace jejich osob upravila jejich
obrazy v legendy a učinila z nich hrdiny, mučedníky, veliké spisovatele, myslitele,
politiky a demokracii oddané státníky. K tomu účelu byly zřízeny nejrůznější literární
ceny, udělovány čestné doktoráty na západních universitách, atp. V podstatě je tento
postup metodou hollywoodské tvorby Star, která se uplatňuje od počátku 20. století –
kdokoli může být populární, kdo je intenzivně po nějakou dobu propagován
všemocnou reklamou. Je to otázka účelu a nákladů, nikoli otázka kvality
člověka.
Agenturní činností StB proti Chartě 77 se zabývalo na FMV celkem asi 43 důstojníků
StB. Rozsah této činnosti není vyčerpán pouze seznamem akcí proti Chartě a VONS,
ale zahrnuje také činnost oddělení StB pro boj proti sionismu, judaismu, svobodnému

zednářstvu, Státnímu židovskému muzeu (tzv. kontrarozvědná ochrana) a židovstvu.
Z těchto útvarů, které podléhaly většinou přímo KGB (mezinárodní koordinace), byly
registrovány zahraniční signály (dispozice) pro činnost Charty. Současně byla
registrována kooperace s ostatními disidentskými skupinami, zejména v Polsku,
NDR, Maďarsku a SSSR.
Každý z těchto důstojníků StB řídil agenturu uvnitř Charty 77 a v počtu 5 až 7 TS
(tajných spolupracovníků). Osobní charakteristiky vůdců Charty 77 (vč. VONS a
ostatních tzv. nezávislých iniciativ) jsou vesměs nepříznivé. Psychiatrické analytiky
konstatují v mnoha případech osobní rozvrácenost, v některých případech drogy
(Jirous apod.).
Když se ministr vnitra Dr. Richard Sacher, zastupující ve vládě lidovou stranu, dostal
v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály, týkající se činnosti Charty 77
a osobních charakteristik některých jejích vůdců, vzniklo akutní nebezpeční odhalení
spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. President Havel nechal
jmenovat vládou Jana Rumla náměstkem FMV. Po 6 týdnech jeho působení na FMV
se ztratilo přes 15 tisíc OS (osobních svazků, tj. osobních materiálů občanů, kteří byli
z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB). President si současně vynutil předání
některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě (Uhl,
Urban).
Je nejvýš pravděpodobné, že nejdůležitější materiály, týkající se Charty a jejích
prominentů, byly z FMV odstraněny ještě před 17.11.1989. Kupř. magnetofonové
kazety s nahrávkami jednání mluvčích Charty, jejího vedení, jednání s některými
zahraničními diplomaty apod., které vedení Charty předávalo StB, zmizely (záznamy
o jejich existenci v osobních materiálech důstojníků StB byly patrně přehlédnuty).
Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: V. Havla, J. Dienstbiera,
Zuzany Dienstbierové, Petra Uhla, Jar. Šabaty, A. Šabatové, L. Hejdánka, V. Bendy,
J. Gruntoráda, M. Palouše, Kantůrka, E. Kantůrkové, Vl. Chramostové, M. Kubišové,
Zd. Jičínského, M. Motejla, Dr. Danisze, Zd. Rychtského, P. Pitharta, J. Urbana, P.
Kučery, I. Fišery, J. Hájka, A. Marvanové, P. Šustrové, J. Rumla, R. Slánského, W.
Komárka, M. Zemana, V. Klause, V. Dlouhého atd.
Dále byly odstraněny všechny materiály z listopadu a prosince 1989 z jednání tzv.
rozhodujících politických sil o převzetí moci v zemi. Rovněž byly odstraněny
objektové svazky “Obroda socialismu” (Klub reformovaných komunistů a estébáků z
r. 1968 – politicky nejvýznamnější složka Charty 77 a dosud v OF). Dále zmizely
objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozice v
zahraničí – Pelikánovy “Listy", Tigridovo nakladatelství “Svědectví”, Škvoreckého
nakladatelství v Torontu, objektové svazky “Rada svobodného Československa”,
nakladatelství A. J. Leihma, atd. Rovněž byly odstraněny objektové svazky
schwarzenberského paláce ve Vídni.
Existuje velmi mnoho dalších důkazů o expozituře Charty a jejím spojení s
konspirativní komunistickou mocí. Většina z nich však není vhodná k zveřejnění pro
rizika s tím spojená. Rozsah ostatních by zdaleka překročil únosný rámec této
zprávy.

2.
Převrat 17.11.1989
Zpráva parlamentní Komise FS pro vyšetření podstaty událostí 17.11.1989 byla
prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna. Důsledky šetření se promítly do
odsouzení několika bezvýznamných policistů k několikaměsíčním trestům.
Vyšetřování bylo zaměřeno pouze na násilnosti na Národní třídě, bylo
zmanipulováno a záměrně se vyhýbalo vyšetření politického pozadí převratu.
Podobný osud postihl Nezávislou vyšetřovací skupinou studentů, která vznikla jako
reakce na evidentní manipulování vyšetřování parlamentní vyšetřovací komisí
Federálního shromáždění.
Důsledkem tohoto stavu věcí byly rychle a všeobecně se rozšířivší pochybnosti o
nejapné legendě sametové revoluce, jak ji dosud urputně hlásá president a vláda
Charty 77.
President rovněž nedodržel svůj veřejně daný slib, že budou zveřejněny všechny
záznamy o jednání s Adamcovou vládou a následně jednání tzv. rozhodujících
politických sil (dodnes není známo, kdo je tímto pojmem označen).
S odstupem měsíců se však stalo zřejmým, že masakr na Národní třídě byl předem
připraven a že byl koncipován jako signál zahájení převratu. Po něm byla iniciativa
okamžitě předána Chartě 77 – to dokazuje, že v přípravách existovala spolupráce
(mimo mnoha dalších důkazů). Charta ihned po masakru převzala iniciativu
rozšířením sdělení sl. Drážské o smrti studenta Šmída, které se ukázala
desinformací. Tento kritický bod spojení Charty 77 a zasvěcené části ÚV KSČ nebyl
dosud objasněn a tvoří jedno z ústředních politických tajemství.
Když byly tyto pochybnosti občanů spolehlivě zaregistrovány, natočila BBC pořad o
událostech 17. 11. 1989 v němž legenda je korigována a vyúsťuje v tvrzení, že to byl
nepodařený vnitrostranický převrat, který měl pouze odstranit Jakešovo vedení, ale
který se vymkl z rukou. Na základě této predikce vystoupil jeden z předních mužů
Charty Jiří Ruml s požadavkem, aby vyšetřování 17. listopadu bylo obnoveno.
Nebezpečí, které v sobě takový požadavek skrývá spočívá v tom, že komise bude
sestavena opět ze zasvěcených lidí Charty 77, kteří budou dokazovat tvrzení pořadu
BBC, které je pokládáno za přijatelnou politickou verzi, korigující nesmyslnou
báchorku o sametové revoluci. Stejným cílem však bude zakrytí každého spojení
Charty s komunisty a kontinuity komunistické vlády – chartistické elitě stále
vyhovuje být považována za něco jiného, než čím ve skutečnosti je . Je
nepochybné, že kdyby byla zveřejněna pravda, Havel a jeho vláda Charty 77 by
museli padnout. To je však nepřijatelné pro zahraniční sponzory, kteří Chartu
vypracovávali 13 let a nemají za ni přijatelnou náhradu, se kterou by mohli souhlasit
také Rusové. Vláda Havlovy Charty musí být tedy udržena. Z provedené analýzy lze
vybrat skutečnosti, které chronologicky seřazeny, poskytují následující sled událostí:
poradce presidenta USA John Whitehead na podzim 1988 po své 12-ti denní cestě
po Východní Evropě shledal, že politická situace dovoluje zahájení příprav k
převratu. Pro Československo (Chartu 77) to znamenalo pokyn k vystoupení ze sebe
samé a její členové postupně založili řadu skupin, nazývanými nezávislými
iniciativami: SPUSA (Společnost přátel USA), HOS (Hnutí za občanskou svobodu),

DI (Demokratickou iniciativu), Obrodu socialismu (svaz bývalých komunistů a
příslušníků StB z r. 1968), České děti (monarchisté), NMS (Nezávislé mírové
sdružení), atd. Všechny tyto skupiny pracovaly pod vedením Charty 77. Cílem bylo
vyvolání dojmu početního zvětšení opozice vůči vládě, i když to byl dojem pouze
optický, ale potřebný pro zahraniční propagandu.
Politicky nosnou byla pouze Obroda socialismu. V ÚV KSČ byla vytvořena skupina
Urbánek-Mohorita, která byla Hegenbartem pověřena jednáním s Obrodou. Účelem
byla spolupráce na kompromitaci Jakeše a jeho odchod z vlády. Hegenbart byl v této
činnosti řízen KGB. Byl natočen film z Jakešova kompromitujícího vystoupení v
západočeském kraji, KGB rozmnožila jeho videokazety a v zahraničí se prodávaly za
20,- DM. Současně prováděl Hegenbart izolaci Jakeše, který nebyl zasvěcen do
událostí, aby byl v případě zahájení operace eliminován nežádoucí zásah. Hegenbart
byl rovněž rozhodujícím mužem, který v červenci a srpnu 1989 řídil stanovisko ÚV a
vlády k exodu východních Němců ze západoněmeckého velvyslanectv v Prazeí. V
rámci spolupráce Hegenbart-Obroda vycestoval Jiří Hájek těsně před převratem do
Rakouska k projednání některých podrobností, souvisejících s datem a technikou
převratu.
Den 17. 11. byl zvolen jako nejvhodnější vzhledem k tomu, že je Mezinárodním
svátkem studenstva a zaručuje tedy mezinárodní odezvu, a dále proto, že to byl
poslední termín s aspirací na mezinárodní odezvu před schůzkou Gorbačov – Bush
na Maltě, kde měl být projednán další postup velmocí při řízení sjednocování
Německa, což předpokládalo také politickou změnu v Československu.
Ze zprávy, zveřejněné Nezávislou vyšetřovací komisí studentů je dostatečně známo,
jak bylo zmanipulováno jednání Pražské vysokoškolské rady za účasti Vasila
Mohority k přípravě manifestace . Ke skutečnostem, které jsou už veřejně známy o
průběhu masakru na Národní třídě, lze připojit:
A) Přibližně 2 hodiny před příchodem průvodu studentů, vedených poručíkem StB
Zifčákem alias "studentem Růžičkou" na Národní třídu, kde podle oficiální trasy
neměl co dělat(!), byl zastaven provoz tramvají v obou směrech. Dopravní podnik
tedy musel dostat takový příkaz už asi 3 hodiny před tím. Současně byla Národní
třída téměř vyklizena (liduprázdná).
B) Pohotovostní oddíly SNB byly v pohotovosti v Mikulanské ulici a v Kokviktské už 3
hodiny před příchodem průvodu na Národní třídu.
C) Asi 1 hodinu před příchodem průvodu byly uzamčeny všechny domovní dveře
všech domu od Perštýna až k Národnímu divadlu, přesto, že tudy průvod neměl
projít!
D) Zásahová četa ÚRNA (Útvar rychlého nasazení), která byla ve 3. pohotovostním
sledu (její členové byli doma u rodin, ale museli být k dispozici u telefonu), dostali v
10,30 hod. telefonický rozkaz k okamžitému návratu do útvaru (tedy 8 hodin před
nasazením), tj. asi 4 hodiny před zahájením manifestace. Po příchodu k útvaru jim
byla nařízena pohotovost. Když četa nastoupila v maskovaných uniformách a
maskovacích čepicích, byl jim vydán rozkaz k nasazení červených baretů, které jsou
součástí vycházkové uniformy. V 11,30 hod. byla četa převezena autobusem do
Bartolomějské ulice k soustředění. Od 13,45 probíhala jejich instruktáž třemi
důstojníky StB v civilu o jejich zákroku u Národního divadla – tedy v době, kdy
manifestace začínala ve vzdálenosti asi 3 km. Zásahové četě byl na zvětšeném

obraze podrobně vyložen uzávěr u Národního divadla včetně nasazení obrněných
transportérů vybavených radlicemi. Byla instruována, že důstojníci StB jim budou
ukazovat vytypované osoby v průvodu, které jsou pak povinni vytáhnout a zadržet.
ÚRNA je cvičena pro bleskovou akci, nikoli pro pořádkovou policejní službu. Plk.
Bečvář, který vydal rozkaz k jejich nasazení, musel vědět, jak tato složka bude
reagovat, musel rovněž vědět, že jejich nasazení je neadekvátní, protože podle
zákona a vnitřních předpisů FMV je ÚRNA nasazována pouze při bezprostředním
ohrožení životů, při organizovaném a ozbrojeném odporu. Nic takového se na
Národní třídě nedalo očekávat. Plk. Bečvář byl do funkce dosazen právě
Hegenbartem a je pravděpodobné, že protipředpisový rozkaz k nasazení ÚRNA
nevydal z vlastního rozhodnutí. Zde kdesi mohou spočívat příčiny, proč se zastřelil.
E) V odpoledních hodinách 17.11.1989 opustilo Prahu celé vedení Charty 77 včetně
rodin. V Praze zůstali pouze Uhl, Benda, Němcová. Patrně existovalo jisté nebezpečí
jejich pozatýkání v případě, že by se Hegenbartovi nepodařilo paralyzovat akce a
rozhodnutí většiny vedoucích ÚV KSČ a FMV, kteří nebyli do charakteru operace
zasvěceni. Chartisté se však všichni vrátili už v sobotu v poledne zpět do Prahy. V té
době a během neděle se Hegenbartovi podařilo definitivně odstranit nebezpečí
zákroku Lidových milicí, které Jakeš mobilizoval.
Cílem operace nebylo pouze odstranění Jakeše, ale i dočasný taktický ústup
komunistů ze světla do předem připravených pozic, jejichž dislokace a krytí bylo
předmětem dojednávání s Obrodou socialismu od ledna 1989. Od téže doby (po
zatčení Václava Havla) byli Hegenbartem mobilizování herci, zpěváci aj. k
podpisovým akcím za jeho propuštění. Všichni iniciátoři byli komunisté nebo
spolupracovníci Státní bezpečnosti.
Ze seznamu studentů, kteří připravovali manifestaci a později se chopili organizování
studentstva vyplývá, že jde výlučně o děti prominentních rodičů. 86% těchto studentů
mělo rodiče ve vysokých funkcích v KSČ, FMV, diplomatických službách, v kategorii
generálních ředitelů, vysokoškolských profesorů, atd. Existují důkazy o instruování
těchto dětí jejich rodiči. Existují rovněž důkazy o tom, že už od června 1989 byla
vypracována hesla, jako “Nejsme jako oni”, “Nechceme násilí”, atd. a formy jejich
uplatňování při demonstracích tak, aby nedošlo k fyzickému napadání komunistů (to
byla jedna z podmínek dohody o předání moci) a záruky za ni převzali sami
komunisté prostřednictvím studentů a Občanského fóra.

3.
Občanské fórum
Koncepce OF byla dohodnuta asi půl roku před převratem a schválena
Hegenbartem. Na jeho vyhlášení Havlem v Realistickém divadle sváželi pověření
důstojníci StB svými soukromými vozy všechny hlavní členy Charty 77. Uvolnění
divadel fingováním protestních stávek organizovala StB prostřednictvím svých
agentů mezi herci a základními organizacemi KSČ v divadlech.
Vedením OF byli pověření výhradně kmenoví členové Charty 77. Kvalifikovaný
zpravodajský odhad předpokládal, že pro nasazení v OF bylo uvolněno přibližně
1100 lidí z nové báze KGB. Agentura StB byla nasazena celá (v Chartě 77), i když
posléze došlo k řadě průvalů, z nichž některé byly účelové (Danisz apod.). Občanské

fórum si zachovalo horizontální organizaci Charty (s hermeticky uzavřeným
koordinačním centrem), protože to nejlépe vyhovovalo možnostem průniků
(politických, zpravodajských, finančních, kontrolních) do místních OF a potřebám
infiltrace všech ostatních politických stran, klubů, organizací a spolků, vznikajících ve
vazbě na OF, tedy v podstatě na početně multiplikovanou Chartu 77.
Nejsilnější pozici v OF si udržuje Obroda socialismu, která je stále jeho rozhodující
složkou. Zajišťuje kooperaci s KSČ a koordinaci v oblasti personální politiky ve vládě,
diplomatickém sboru, FS a obou národních radách, republikových vládách a ve sféře
komunální (O. Černík). Všechna rozhodující místa v oblasti veřejné moci, rozhlase,
televizi, tisku, průmyslových podnicích, školství, zdravotnictví, soudech, prokuratuře,
apod., jsou obsazovány komunisty (tzv. bývalými). / Zřejmě není náhoda, že O.
Černík, A. Dubček a někteří další pomocní režiséři a herci 17. listopadu zemřeli
krátce potom v důsledku "autonehody" atp. - pozn. NN /
Pro tuto koncepci je výchozím bodem historie a politiky rok 1968. Je předkládán jako
prvotní počátek dnešní demokratické politiky a jeho aktéři jsou tak předurčování k
převzetí veškeré moci. Tento politický akt, podporovaný Západem, má rehabilitovat
hromadné nasazení tzv. bývalých komunistů. Je to schema, které je uplatňováno ve
všech komunistických státech Evropy. V Československu je však nejzřetelnější
vzhledem k počtu komunistů vyloučených v r. 1968 z KSČ – jejich značný počet si
nevynucuje přejmenování KSČ ani změnu programu, protože tato organizace má
jako svoji veřejnou variantu OF.
Po 17. 11. 1989 se k zakladatelům a provozovatelům OF připojili zaměstnanci
Prognostického ústavu ČSAV, z nichž mnozí zaujali nejdůležitější funkce v národním
hospodářství a v politice. Pověření tohoto ústavu vyplývá z faktu, že zpracovával
nynější hospodářskou reformu už od roku 1987, kdy si vláda objednala na impuls z
Moskvy tzv. Prognózu rozvoje národního hospodářství ČSSR. Část nákladů na její
vypracování byla refundována RVHP (stejně postupovaly ostatní komunistické vlády
v Evropě). Tato studie nebyla prognózou, nýbrž variantou současné reformy, při níž
byla paralelně vypracována a v zahraničí odsouhlasena koncepce hospodářské
činnosti po převratu. V rámci prací na této studii vycestovalo na stáže asi 40
pracovníků, kteří prováděli konzultace s bankami, průmyslovými koncerny a
poradenskými službami v USA, Francii, SRN, Velké Británii a Itálii. Po dokončení a
odevzdání studie navrhoval ministr Kincl experty zatknout a odsoudit pro jejich styky
v zahraničí, které se vymykaly rozmezí jejich studijního poslání. Hegenbart jeho úsilí
zastavil a po převratu se z ústavu do vedení státu dostali: Komárek, Klaus, Dlouhý,
Zeman, Klímová, aj.
V rámci dohod o kontinuitě moci komunistické oligarchie byla činnost OF od počátku
až k volbám vedena k likvidaci nebo ovládnutí zevnitř jakékoli potenciální
protikomunistické opozice, která by mohla uvnitř nebo vně OF vzniknout. OF bylo
pod spolehlivou kontrolou komunistů stejně jako samotná KSČ a ostatní politické
strany bývalé Národní fronty. Bylo však nutné zabránit vzniku jakékoli nezávislé
organizace, které by tuto hegemonii mohla dříve nebo později ohrozit. Proto bylo v
období únor – duben rozbito studentské hnutí a vyřazeno z jakékoli politické
konkurence a učiněno zcela pasivním a byly provedeny čistky v samém Občanském
fóru /až na veřejnost se zřejmě dostal pouze brněnský spor Šabata - Cibulka, kdy
ostatní odpůrce komunismu se vedení OF Jan Urban - Petr Kučera - Ivan Fišera

podařilo umlčet v naprosté tichosti/.
Když se před volbami ukázalo relativní nebezpečí ze strany KDU, byly jeho volební
šance zlikvidovány akci proti jejímu předsedovi Bartončíkovi, který byl, stejně jako
většina ostatních figur na scéně, spolupracovníkem StB. V této akci se osobně
angažoval V. Havel nejen výroky z rozhovoru s Bartončíkem, ale zejména tím, že
vzal pod svoji osobní ochranu Jana Rumla, který útok vedl. Ihned po volbách byla
torpedována Čs. strana socialistická akci Melantrich, v níž se rovněž osobně
angažoval Havel zasláním dopisu o svobodě slova. Vzápětí na to byla roztržena
Republikánská strana, v očekávání je destrukce Lidové strany. Tím OF zcela ovládlo
vnitropolitickou situaci a destruovalo jakoukoli opozici. Akce byly provedeny zcela
profesionálně a vylučují, že by jejich autory mohli být diletanti z OF. Kromě toho
forma jejich provedení nutně předpokládá dokonalou a disciplinovanou organizací s
federálním rozměrem. Důkazem její existence je rovněž volba Vasila Mohority
místopředsedou FS naprostou většinou hlasů, když KSČ má pouze 14% mandátů ve
FS. Podobných důkazů o dokonale fungující kooperaci mezi KSČ a ostatními tzv.
opozičními organizacemi (někdy vysloveně "protikomunistickými") existuje celá řada.
Přibližně od března 1990, kdy se v KC OF začal objevoval vliv mimopražských OF,
který nekorespondoval s cíli zasvěcených mezi chartisty, začalo docházet k silné
názorové diferenciaci, která pokračuje a nabývá na ostrosti. OF politicky nepřežilo
své volební vítězství. Všechny kritiky totiž vyloučit nemohlo... Příznaky se projevily už
při sestavování federální vlády, která byla v základních ministerstvech sestavena
Havlem už 3 týdny před volbami. Po akci Bartončík se v jejím důsledku projevil strach
mnoha funkcionářů a sestavení vlády se protáhlo o 10 dní déle, než president
předpokládal. Bude-li názorová diferenciace pokračovat, stává se nejistým původní
předpoklad, že vláda dosáhne vždy požadované většiny hlasů pro své návrhy ve FS.
Tento fakt vytváří předpoklad pro parlamentní krizi, zejména při hlasování o
zákonech (všechny tři ústavy), jejichž přijetí vyžaduje 2/3 hlasů. Nezvládnutí takové
situace by si mohlo vynutit vypsání nových mimořádných parlamentních voleb, v
nichž by OF nezískalo už tak výraznou většinu. Rozptýlení hlasu pro ostatní strany
by vytvořilo situaci, v níž by žádná strana nedominovala tak výrazně, aby byla
schopna sestavit novou vládu, která by měla naději v takto roztříštěném FS prosadit
jakýkoliv zákon či opatření. Pak by musela následovat autoritativní opatření
presidenta. Ta by mohla mít reálnou naději na úspěch jenom tehdy, jestliže by měl v
té době (1 – 1,5 roku) ještě tolik popularity jako nyní, což je však nepravděpodobné,
a v takovém případě by následovala celospolečenská krize a politický pat.
Podobné tendence se však projevují s různým fázovým posuvem ve všech bývalých
komunistických státech Evropy a jejich intenzita bude vzrůstat s hospodářskou a
sociální devastací. Nelze vyloučit, že vytvoření podmínek pro vnitropolitický pakt ve
všech státech Východní Evropy je cílem řídících velmocí, protože by vedl k silným
sociálním nebo národnostním nepokojům, možná povstáním /např. na Balkáně/,
které by byla sjednocené Evropě na Západě vhodnou záminkou k vojenskému
obsazení v zájmu míru v Evropě a k nadiktování východoevropské konfederace,
řízené západní Evropou, USA a SSSR.
Reálnost takové varianty politického a hospodářského vývoje se objevuje ve
způsobech zamýšleného konstituování OF v průběhu následujících dvou let jako
jediné autoritativní organizace ve státě. /Díky Václavu Klausovi, který se stal k šoku

zasvěcených předsedou OF proti určenému Martinu Paloušovi, což vedlo k
rozštěpení OF na pravicovější ODS a levicově-liberální Občanské hnutí, tato
koncepce padla - pozn. NN/
Jedním z projevů této snahy je pokus o vytváření presidentské vlády. Souvislosti s
ostatní Evropou jsou naznačovány expoziturou presidentových poradců ze zahraničí,
kteří ho řídí (Schwanzenberg, Šik, oba Pelikánové, Fischl, Kohout, Povolný, atd.).

4.
Komunistická strana
V polovině roku 1988 bylo informováno o přípravě převratu v Československu 12 lidí
z nejvyššího orgánu KSČ. V říjnu 1989 se tento počet zvětšil přibližně na 90 lidí, z
nichž většina nebyla přímo z aparátu KSČ.
Naprostá většina členů KSČ byla převratem a ztrátou své moci překvapena a
označovala postup svého vedení za zradu. Od února do dubna 1990 nastalo v
řadách členů KSČ znatelné uklidnění díky informacím, které jim zprostředkovalo
vedení až na úroveň okresních výborů.
Došlo k všeobecnému pochopení faktu, že moc 1,7 milionů členů KSČ, 250 tisíc
mužů plně vyzbrojené armády, 60 tisíc mužů FMV, 150 tisíc ozbrojených členů
Lidových milicí a půl milionu občanů sympatizujících se režimem, nebyla poražena, a
že události jsou taktickou formou změn, jinak v krátké době neproveditelných.
Pokusy malých lokalizovaných skupin komunistů, kteří se z neznalosti chtěli postavit
na odpor, i když nikoli ihned veřejný, byly na zákrok vedení strany odloženy.
Informace o připravovaném převratu StB byly rozšiřovány OF záměrně k vytvoření
atmosféry ohrožení, umožňující snazší zvládnutí veřejnosti, jejímu semknutí kolem
OF a k získání sympatií.
V prosinci 1989 byly všichni rozhodující funkcionáři KSČ, armády, LM, FMV přesně
informováni o situaci a jejím smyslu. Latentní pohotovost byla udržována pouze do
března 1990, kdy byla situace stabilizována zákonem č. 15/90 z 23. 1. 1990, který
zaručoval KSČ veškerou právní ochranu, garantovanou novou vládou. Veřejnost se
proti zákonu nepostavila na odpor a situace byla zvládnuta.
Nikdo z vedoucích funkcionářů starého ani nového vedení KSČ nepomýšlel na
převrat, protože předání zjevné moci a ústup do ústraní bylo direktivou moskevského
vedení Světového komunistického hnutí. Stalo se zcela zřejmým, že Moskva by
žádný pokus o zpětné převzetí moci KSČ nepodpořila, naopak, postavila by se proti
němu. Ve stejném smyslu byly vydány rozkazy jednotkám sovětské armády na území
Československa, k nimž byli už počátkem listopadu 1989 vysláni důstojníci Rude
armády se zvláštním posláním.
Charta 77 v čele s Václavem Havlem dodržela s podporou zakonspirované části StB
všechny dohody o průběhu převzetí moci i o další neveřejné spolupráci s KSČ
(zprostředkováno Obrodou). Za účelem mezinárodní kontroly dodržení těchto dohod
se Československo stalo od listopadu 1989 zpravodajsky a kontrarozvědně

otevřenou zemí.
Dohody byly rovněž precizně dodrženy ze strany KSČ. Indiferentní a zmanipulované
obyvatelstvo Československa nepůsobilo svým vystoupením (neplánovaným a
neorganizovaným) žádné komplikace. Reakce proti setrvávání komunistů ve všech
oblastech veřejného a politického života země jsou zatím stále pod kontrolou Havlovy
vlády a aparátu bývalé moci. Rovněž byly zvládnuty reakce proti nástupu komunistů
z padesátých let zpět do vedoucích posic.
Volby v červnu 1990 byly zmanipulovány především difúzí voličů do množství
plánovitě vytvořených indiferentních politických stran a rozptylem voličského
potenciálu. Sestavením pevného pořadí kandidátů na volebních listinách bylo
zajištěno zvolení předem vybraných a schválených osob, zařazených na volitelná
místa. Všechny politické strany byly infiltrovány a ovládnuty zevnitř předem
připravenou organizací osob, sestavenou ve spolupráci s StB. Mezinárodní kontrola
byla zajištěna expoziturou emigrantů (kupř. Škutina v ČSS, Pachman, Strobinger v
ČSL, Horák v ČSSD, atd. Stejně tak byl obsazen Havluv štáb a vedení OF).
Komunisté si podrželi veškerou moc ve státě. Pozice jejich odpůrců, pokud v
naprosto dezorientované veřejnosti existují, jsou politicky bezvýznamné a tedy
zanedbatelné. Charta 77, transformovaná v OF, je jejich spojencem, který na sebe
vzal pouze úlohu krytí. Zveřejnění symbiozy SSSR – USA, pečlivě skrývané téměř
100 let, určuje novou dimenzi celosvětového politického zápasu. Bez jeho definování
není úspěch, spočívající v aktivním podílu na něm, pravděpodobný.

II. SJEDNOCENÍ EVROPY
Jedním z nejvýznamnějších atributů politiky Václava Havla je úsilí směřující k
podpoře sjednocovací politiky v Evropě. Muž, který nerozumí politice jednoho malého
státu, se stal vykladačem koncepcí politiky kontinentu.
Sjednocení Evropy není a nemůže být záležitostí pouhých sjednocovacích technik,
protože všechny takové pokusy v minulosti skončily nezdarem a katastrofami.
Evropská krize současnosti, po dvou světových válkách a 45 let trvající ruskoamerické okupaci, je v podstatě psychicko-morální povahy. Oběma světovým válkám
se patrně nebylo možné vyhnout, avšak státnická vedení mohla zabránit tomu, aby
cíle válek utonuly v paroxysmu mas a v manipulaci neevropských manažerů nebo
stranických byrokratů.
Politická demokracie parlamentního typu /zastupitelská demokracie/ se od roku 1918
jevila v Evropě neschopná vládnou svými politickými problémy a státními úkoly. Proto
by už nyní neměla být demokracie posuzována jako dogma nebo ideologicky, není-li
opodstatněna schopností občanů získat a pro své rozhodování vyhodnotit veškeré
potřebné informace a na základě nich vybrat a kontrolovat své vůdce a na druhé
straně schopností evropských vůdců vést, vládnout, ukazovat cestu, rozhodovat a
brát na sebe odpovědnost, tedy nést světlo. Je nejvýš pravděpodobné, že za několik
desetiletí se bude v Evropě vládnou podle zásad naprosto se lišících od parlamentní
demokracie a tento fakt by neměl být už nyní pouštěn ze zřetele a ignorován.
(Přirozeně, že alternativou k demokracii není myšlena diktatura v jakékoli podobě).

Z geopolitického hlediska bude mít základní vliv na utváření Evropy očekávané
vyplynutí Ruska z rámce Evropy a jeho participace s USA na ovlivňování poměrů na
euroasijském kontinentě. Z tohoto hlediska jsou Havlovy výroky o míru a morálce
nekonsekventní.
Dvoutisícileté dědictví Evropy je nyní ohrožováno z jedné strany vášněmi davů,
manipulovaných mimoevropskými zájmy, a na druhé straně lidskou leností,
spotřebitelskou mentalitou a zbabělostí, vyhýbající se vypětí sil a obětem k dokonání
díla svrchované, nezávislé Evropy. Československá účast na koncipování
evropského sjednocování by si měla být vědoma mimo jiné také toho, že každé
neúměrné oslabení vojenské síly Evropy jako celku poskytne mimořádnou výhodu
politice násilí. Evropa nesmí zůstat bezmocná proti nebezpečí zvenčí! Cíl politiky
světového míru nemůže spočívat v pouhém konsolidování vlastního státního
evropského systému prostřednictvím mírových smluv nebo jakoukoli vojenskou
kontrolou, prováděnou neevropskými velmocemi. Je nutné nahradit pasivní evropský
mírový program aktivním, dynamickým. Trvalý mír z pozice trvalé síly! Revize
stávající koncepce prostého pacifistického, tj. odevzdaného pojetí míru je
proveditelná pouze za předpokladu fungující politické organizace silné Evropy.
Otázka bezpečnosti tedy bezprostředně souvisí s problémem schopnosti Evropanů
vládnout v Evropě. Tento problém je velmi akutní! Pozitivní účast Československa na
jeho řešení je mimo jiné také otázkou odvahy k přiznání se ke znalosti vlastních
skutečných politických dějin od roku 1918, soustavně zkreslovaných legendami.

1.
Československo a Evropa
Před vypuknutím 1. světové války dlužily Spojené státy Evropě 50 milionů dolarů.
Když v roce 1918 válka skončila, dlužila Evropa Spojeným státům 10,5 miliardy
dolarů v tehdejší hodnotě. Americký průnik na evropský kontinent byl současně
počátkem snah o sjednocení a pacifikaci Evropy.
Cílem vítězů 1. světové války, především USA, bylo rozbití velkých mocenských států
a zničení jejich vlivu v Evropě: Rakousko – Uherska, Německa, Ruska a Turecka. V
těchto státech vládli dědiční monarchové, kteří byli současně hlavními oporami
náboženských idejí a církví. Likvidace všech těchto pilířů mocenské stability byla
základní podmínkou úspěšnosti světového nástupu amerického mezinárodního
kapitálu do takto uvolněného prostoru a jeho politické projekce: Internacionalizace
světa, jeho socializace, oslabení a později odstranění velmocenského postavení
Evropy v něm (zbavení zámořských kolonií) a její postupné podřízení kosmopolitním
neevropským cílům, až po globalizaci světa pod vedením levicových liberálů USA.
K tomuto účelu byla programově aplikována idea atheismu a idea národnostní v její
odstředivé podobě. Současně tak byla prakticky likvidována hospodářská a politická
moc aristokracie (většinou křesťanské) a církví.
V dějinách Evropy po pádu Říma až do doby osvícenecké a francouzské revoluce
převládala univerzální idea náboženská, která měla ohromnou moc a vliv na osudy
Evropy. Po francouzské revoluci však vznikla národnostní idea, vzbuzená touto

revolucí, která měla rozbít mocné státní útvary, rozkouskovat Evropu, zničit moc
šlechty a církví. Před francouzskou revolucí národnostní idea neexistovala, národy jí
nepřikládaly žádný význam. O osudu národů rozhodovaly panovnické sňatky,
dědické nároky dynastií, nebo válečná vítězství či porážky. Napoleon Bonaparte
nakládal zcela libovolně s územím jednotlivých národů a vyvolal v Evropě
národnostní myšlenky. Evropské universální náboženské myšlení bylo v této etapě
vývoje lidské společnosti, začínající zrychleným tempem směřovat k úplné
emancipaci člověka jako svobodné duchovní bytosti, rozvráceno ideami přirozených
lidských práv, svobod, lidské a občanské rovnosti a národnostní idea se tak stala
jedním z dalších účinných prostředků postupné mocenské pacifikace Evropy jako
duchovně, kulturně a relativně i politicky spřízněného celku, a to podle osvědčené
imperiální zásady rozděluj a panuj.
Filosofický základ poskytl národnostní ideji v Německu Herder a od té chvíle se jí
dostávalo všeobecné propagace, jejímž následkem bylo rychlé pronikání této a
postupně i dalších idejí, idejí postupného drobení až k atomizaci na jednotlivé lidské
bytosti, do všech evropských zemí bez ohledu na jejich historické hranice, zájmy
dynastií, plány státníků, diplomatů a církví. Svým posláním byla idea národnostní
revoluční od samého počátku – likvidace stávajícího politického a mocenského stavu.
V propagačním tvaru usilovala tato idea o přetvoření Evropy na takových základech,
aby každému národu, i nepočetnému, se dostalo samostatnosti. Souběžně s
národnostní ideou byla zcela účelově a programově použita idea liberalismu, po níž
pak následovaly ideály demokracie a socialismu. Všechny směrovaly k destrukci
aktuálního evropského myšlení a stávajících mocenských poměrů.
Význam, který národnostní ideji připisoval americký president Wilson, vyjádřil na
konci své řeči z 8. ledna 1918, když řekl:
“Je to zásada spravedlnosti pro všechny národy a kmeny a jejich právo žít vespolek
ve stejných podmínkách svobody a bezpečnosti, ať jsou silné nebo slabé.”
Na základě mírové smlouvy (1919 a 1920) vznikla ČSR, bylo osamostatněno Polsko,
utvořeno království S.H.S. (dnešní Jugoslávie), k Dánsku byla připojena severní
polovina Šlesvicka, Francii vráceno Alsasko – Lotrinsko, k Rumunsku připojena
Besarábie, Sedmihradsko a část Banátu, k Itálii přivtěleny Tyroly, Terst, atd. předtím
byly utvořeny jako samostatné státy Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Toto
přerozdělení bylo v Evropě provedeno s odvoláním na spravedlivou národnostní
ideu, avšak skutečným důvodem k němu byly mocenské zájmy a záměry s Evropou,
zejména ze strany USA. Vzdor tomu prohlásil Wilson 11. února 1918 v americkém
kongresu. “Národy a země nesmějí již být dále předávány z nadvlády do nadvlády
jako nějaké zboží nebo kostky ve hře. Určité vymezené požadavky národnostní musí
být v mezích možností uspokojeny, aby nebyl pokoj Evropy a celého světa rušen.”
Když se záhy ukázalo, že toto rozdělení Evropy bylo předehrou k bolševickým
revolucím, které měly Evropu znovu sjednotit v bolševickou internacionální mocnost
pod vládou komunistického Ruska, vystoupila propaganda národnostní ideje s
výkladem, že principy svobody a sebeurčení národů nelze plně uskutečnit do všech
důsledků, jednak vzhledem k promíšenosti národů, zvětšující se směrem na Východ,
a jednak vzhledem k nutnosti respektování zeměpisných a hospodářských podmínek.
Jejich nerespektování by znamenalo učinit nové národní státy neschopnými života,
čímž se zdůrazňovala nutnost podřízení jedněch národů druhým, tedy rehabilitace

stavu, který v Evropě existoval už před jejím rozdrobením. Všechny státy v Evropě
měly tedy dále a znovu národnostní menšiny, často i početně i jinak významné,
zejména když tyto minority měly za sebou velký a mocný stát národa, k němuž
příslušely. Národnostní idea se přetvořila z vnitřní záležitosti států v otázku
mezinárodní a tak byla manipulace soustředěna do pravomoci mezinárodních
společností (Společnost národů, od roku 1945 OSN) a stala se prostředkem
mezinárodní politické manipulace. Problémy, které byly dříve přehledné v rámci
velkých států, staly se nepřehlednými v rámci nenárodnostních, cizích,
mezinárodních institucí.
Československý stát bez jakéhokoli raison d‘étre byl experimentem státu, uměle
vytvořeného na základě výsledků 1. světové války na přání vítězné Velké Čtyřky
/USA, Velká Británie, Francie, Itálie/. Nebyl založen ani na principu sebeurčení, ani
na principu národnostním (žilo v něm 46,81% Čechů a Slováků, ostatní obyvatelstvo
bylo jiných národnostní). Byl vytvořen jako klín, zabraňující styku Německa s
Rakouskem, což bylo symbolicky vyjádřeno státní vlajkou. Československo nebylo
zbudováno pro vojenskou nebo politickou sílu, nýbrž k docílení hospodářského
úspěchu a proto dostalo hlavní přírodní zdroje a průmyslové bohatství starého
Rakouska a bohatý díl přírodních zdrojů Uher, hýčkáno Francií, Spojenými státy a
Anglií jako instrument jejich politického vlivu v Evropě. Zájem vítězných velmocí se k
němu upínal vzhledem k tomu, co se od něho očekávalo v budoucnu:
Československo mělo největší možnosti a hrozilo mu největší nebezpečí. Obchodně
a průmyslově vyvinuté obyvatelstvo mělo rozšířit po východní Evropě síť obchodních
tepen, které by daly život vyčerpaným národům, politikou těsné spolupráce mělo
ulehčit utrpení sousedů a stát se vůdcem v rozvoji střední Evropy na zásadách
parlamentní demokracie. Tyto záměry byly v současné době pouze modifikovány,
jejich podstata se však nezměnila. T.G. Masaryk byl tímto posláním ČSR srozuměn a
není zajisté náhodou, že V. Havel byl v Izraeli prohlášen Masarykovým
pokračovatelem.
Vzájemný poměr Čechů a Slováků byl v roce 1918 pro velmoci zcela zanedbatelný a
nezajímavý. Jejich hlavní myšlenkou, jež vedla k rozhodnutí mírové konference
vytvořit ČSR, bylo zřídit v centru Evropy vysoce vyvinutý a soběstačný průmyslový
stát, fungující na principech parlamentní demokracie, a to bez ohledu na národnostní
vztahy. Vše za jediné podmínky, že v něm německý a maďarský živel nebude tvořit
většinu. Naopak při zřizování Rakouska a Uher se nehledělo k hospodářským
potřebám, ale k tomu, aby byli soukmenovci pod jednou střechou. Rozdíl byl v tom,
že v případě ČSR šlo o přátele vítězů, v druhém případě o jejich nepřátele.
Mír St. Germainský, Wilsonových 14 bodů a Versaillský kongres daly vzniknout
novým státním útvarům, nedisponujícím přirozeně regulujícím principem tradice,
špatně odolávajících totalitní bolševické propagandě a primitivní sociální demagogii a
s nepatrnou nebo žádnou váhou v dějinách Evropy. Československo nemělo nikdy
velkou, mocnou šlechtu ani vlastní vlivnou buržoazii a proto celé jeho politické dějiny
jsou poznamenány plebejstvím jeho politiků i obyvatelstva. Politický vliv tradičních
středoevropských velmocí byl v Evropě anulován a bylo započato s prováděním
koncepcí na sjednocování Evropy, které z ní mělo v celosvětovém měřítku postupně
učinit druhořadý kontinent (Vanderlipův návrh na banku Spojených států evropských,
Panevropa R. Coudenhove – Kalergiho, Briandův návrh evropské konfederace, atd.).
Tradiční evropské státy měly být především zbaveny svých kolonií a tím značné části

svých trhů a své finanční síly, což bylo nutným předpokladem pro úspěšné zahájení
finanční a mocenské expanze v Asii, Africe a Latinské Americe ze strany
kosmopolitní finanční moci. Hitlerem vedená vzpoura národně socialistického
Německa tyto záměry na čas pozdržela a současně usnadnila jejich realizaci po
porážce Německa ve 2. světové válce, kdy následovalo nové přerozdělení světových
mocenských pozic a v Evropě 45 let okupace, po jejímž ukončení se nyní opět
přistupuje k nové formě podřízenosti Evropy.
Autoři sjednocovacích koncepcí pro Evropu, Rusové a Američané, usilují o
mechanické sjednocení už přes 70 let a usilují o ně ve svém velmocenském zájmu.
Ukazuje se však naprosto nesporně, že ryze politické řešení problému reorganizace
Evropy pod zorným úhlem politické účelnosti, je nemožné. Každý pokus vybudovat
nový kontinentální či dokonce světový, mezinárodní řád se zřetelem jen na cíle a
zájmy světových velmocí, nemůže skončit jinak než chaosem. Imanentní slabinou
všech spolků států v minulosti bylo a zřejmě i bude nedostatek úzkého právního a
mravního spojení mezi organizací centrální spolkové moci, jeho reprezentací a
jednotlivými lidmi, nazývanými jednoduše lidem. Přes všechnu obrovskou finanční a
vojenskou moc sjednocovatelů Evropy jsou možnosti všech tvůrců velkých,
integrovaných politických systémů, velmi omezené. I kdyby se formálně podařilo
postavit ve smyslu logické právní architektury ladnou budovu právního sjednocení
evropských národů, nepanoval by v ní onen soulad, duch dobrovolné přijatého
podřízení a sebeobětování, onen sociálně charismatický prvek, bez něhož i stát sám
se stává neoduševnělým a mechanickým Leviathanem. Právní a mocenské techniky
nemohou tento problém rozřešit, pokud ho vnitřně nepřijmou lidé. Ani na začátku 21.
století by vláda Sjednocené Evropy neměla komu panovat, protože by neměla své
vlastní poddané, které by inspirovala, kteří by vizi Sjednocené Evropy přijali za svou.
Tradiční evropské státy (Anglie, Francie, Německo, Itálie, Rakousko, skandinávské
země apod.) jsou si tohoto problému vědomy. Není si toho vědoma reprezentace
Československa. Nasazení internacionálních poradců presidenta, izolace jeho
kabinetu na Hradě, konstrukce osobní moci a autoritářské výkonné organizace pod
Hradem, vzbuzují přirozenou nedůvěru Evropy, z níž plynou nebezpečí vážných rizik
pro stát. Václav Havel se stává pro Evropu národů nepřijatelným tím, že na sebe vzal
úlohu mluvčího cizích, neevropských sjednocovacích koncepcí.
Naprostá většina Evropanů pociťuje potřebu oprostit úsilí o duchovní a kulturní
solidaritu lidstva od podivností pacifismu, internacionalismu a kosmopolitismu, které
Evropu vnitřně ničí a kazí a jejichž hlasatelem se stal právě V. Havel. Duchovní
jednota Evropy stojí nad, ale i mimo politické boje a nad i mimo fakt, že existují války.
Klást požadavek, že se Evropané musí vzdát svého bojovného ducha, že se musí
podřídit pacifickému míru v zájmu světa, aby bylo dosaženo duchovní a kulturní
beztvarosti, může být pouze axiomem nesmyslné logiky, odporující smyslu
evropských dějin. Ještě osudnějším axiomem je vnucovaný názor, že je nutné vzdát
se silného a vyhraněného svérázu národů a nahradit jej bezbarvou, jednotnou
zamerikanisovanou duchovní jednotou Evropy nebo z vnějšku vnucenou zdánlivou
jednotou politickou, vojenskou a hospodářskou, jak o to usilovali nadnárodní
bolševický internacionalismus a americký kosmopolitismus posledních 45 let.
Naopak: jen Evropa sestávajících ze silných, svérázných a sebevědomých národních
jednotek s hlubokými kořeny a jasně vyhraněným hlubinným duchovním
charakterem, může prospět vytvoření vysoké společné duchovnosti, která, stejně

jako nebyla zničena posledními dvěma světovými válkami a téměř půlstoletou
okupací, nebude zničena ani jinými válkami a okupacemi, kterým snad bude ještě
Evropa v budoucnosti podrobena.
Ve své dlouhé minulosti mohla Evropa, bezesporu právě díky svým mnohotvárným
složením, tak dlouho udržet světovládu, přičemž hegemonie přecházela ponenáhlu z
jednoho národu na druhý tím, že každý národ podle jakési imanentní posloupnosti
přebíral vedení, dala tato mnohotvárnost evropskému duchu veliký přínos myšlenek,
tradic, novou duchovní sílu. Mocná síla Evropy tkví v tom, že měla vždycky národy
vyznačující se větší zkušeností, větší zralostí a vedle toho mladší a vitálnější národy.
Posloupnost těchto národů v přebírání vedoucího mocenského postavení stála
Evropu mnoho krve, ale právě tou sílila velká evropská civilizace. Není důvodu
předpokládat, že budoucnost se bude příliš lišit od minulosti, nesměřuje-li Evropa ke
své zkáze. Neuvědomí-li si president a vláda Československa tyto skutečnosti včas,
riskuje, že imanentní vývoj Evropy Československo smete.

2.
Mezinárodní souvislosti sjednocení
Antagonismus socialismu a kapitalismu, SSSR a USA, splnil svůj účel tím, že rozdělil
svět, vysál nezměrná území a nezměrné počty obyvatel a odstranil heterogenitu
světa z počátku 20.století. Nyní je jako nepotřebný odvolán.
Zcela neočekávaně, na vrcholu své vojenské a politické moci, provedla druhá
největší velmoc světa obrat a bez vyzvání, bez jediného výstřelu, kapitulovala.
Podobný jev nemá v dosavadních dějinách politiky obdobu. Komunisté se omluvili za
genocidu, osmdesát milionů mrtvých prohlásili za oběti určitých nedostatků,
přistoupili na pakt o lidských právech, prohlásili se za přesvědčené demokraty, občas
se přejmenovali, přísahali na mír a humanitu a zůstali u moci všude tam, kde se jí
zdánlivě vzdali. Hlasatelé lidskosti na Západě to přijali s nadšením a s jásotem. Tajné
služby SSSR a USA, které 45 poválečných let zásobovaly svět historiemi o svém
nesmiřitelném nepřátelství, si vyměňují delegace svých usměvavých vůdců a
ředitelů, které se střídavě scházejí v sídlech KGB v Moskvě a CIA v Longley a
tiskové agentury s nadšením komentují porozumění a přátelství, v jakém je vedeno
jejich jednání.
Zmanipulované a z vnějšku řízené obyvatelstvo Evropy se zděšením sleduje
nepochopitelné sjednocování Německa, vládu přejmenovaných komunistů ve středu
Evropy, na jihu i na východě, klade otazníky za všechno, co charakterizuje boj o moc
v Rusku, udiveně sleduje rychlost a snadnost proměn, které jim nedovolují pochopit a
vysvětlit, co se kolem nich děje.
Příčiny těchto jevů jsou v podstatě dvě:
• potřeba konsolidace území dobytých v době aplikace antagonismu socialismu
a kapitalismu, která vyřadila za světové politické hry všechny ostatní rivaly,
• vytvoření politických předpokladů pro uskutečnění Velkého Izraele.

Konsolidační snaha se týká především Evropy a jejím zakončením se má stát
politické, vojenské a hospodářské sjednocení kontinentu pod vedením nadnárodní
demokratury, která bude v labyrintech tzv. zastupitelské demokracie ve svých
rozhodnutích svými voliči zcela nekontrolovatelná. To nutně povede k hlubokému
odcizení.
Tím bude Evropa definitivně vyřazena ze světové politiky jako samostatný, nezávislý
politický subjekt a stane se z vnějšku řízeným prostředkem hospodářského a
politického působení USA. Společně se pak v 21. století budou dělit o podíl na
ovlivňování celosvětového vývoje s Ruskem a Čínou.
Instalace celoevropské vlády předpokládá oslabení dosavadních vlád národních
států, zejména v západní Evropě. V rámci prohlubující se integrace států Evropského
společenství budou vlády delegovat značné části svých pravomocí a suverenity
zejména v oblasti vojenství a zahraniční politiky substituujícím celoevropským
úřadům. Vojenskou a finanční hegemonii nad západní Evropou si ponechají USA.
Přechodně bude nalezena forma integrace okupačních armád SSSR – USA formou
kooperace vojenských bloků, které pak v rámci politického sjednocování pojme malé
národní armády jednotlivých států Evropy.
V rámci ideí demokracie, míru, humanity a sebeurčení bude Evropa rozdrobena na
malé, relativně svéprávné národnostní menšiny a tak budou rozvráceny i dosud velké
a mocné státy: Německo zesílí význam zemských vlád na úkor centrální vlády
Německa, která pak velkou část své vojenské a zahraničně politické suverenity
deleguje na celoevropské orgány. tím má být Francii, Anglii a ostatním garantováno,
že Německo po svém sjednocení nebude usurpovat politickou moc v Evropě.
Podobnou cestu budou postupně sledovat i ostatní evropské země. Tím bude
velmocem garantováno, že žádná z tradičních evropských velmocí nebude moci
mobilizovat Evropu k samostatnosti. Celoevropská vláda bude (jako OSN) vytvořena
na principech kontinentální bezmocnosti a podřízena kontrole USA, Ruska a OSN.
Mohutný hospodářský potenciál sjednocené Evropy bude směřován především do
oblastí, na nichž bude mít zájem hegemonistická politika USA a jeho finanční
kontrolou bude zabráněno hospodářskému spojení s potenciálními partnery, kteří
jsou nežádoucí: Čína, Japonsko, arabské státy a Indie. Zboží a peníze ze
sjednocené Evropy budou směřovány především do Ruska.
Rusko bude velmi volně postupně konfederováno a převezme ochranu hranic s
Činou a na Středním Východě, kde bude zabraňovat sjednocení arabských států,
pronikání militantního islámu do Ruska a do Evropy a paralyzovat jakýkoli odpor proti
vytváření Velkého Izraele. Za to se mu dostane výživy z Evropy.
Vznik Velkého Izraele předpokládá nejen udržení a osídlení dosud Izraelem
okupovaných území Jordánska, Sýrie a Egypta, ale okupaci dalších (Libanon, Lybie,
atd.). Aby tato koncepce byla proveditelná, byl odstraněn protižidovský režim
Brežněvův (předtím Stalinův), který podporoval vojensky a hospodářsky arabské
země, a jistil je proti USA v mezinárodní politice svými strategickými zbraněmi.
Existovala hrozba sjednocení arabských zemí v jedinou protižidovskou ligu, jejíž
vojenské či politické vystoupení by mohlo ohrozit jednak Izrael jako stát a celý Západ
jako odběratele nafty. Toto nebezpečí bylo nyní odstraněno částečně politickým
převratem v Rusku po nástupu Gorbačova a odmítnutí všech forem pomoci a
podpory evropských komunistických států OOP. Kontrolou celoevropské vlády bude

zabráněno, aby Arabové mohli získat vojenskou a hospodářskou (i politickou)
podporu této sjednocené Evropy. Učinit Araby bezmocnými, je nutné především
proto, aby bylo možné bez velkého rizika okupovat všechna arabská území, která
mají být podle biblické představy Židů součástí Velkého Izraele (od Eufratu až po
Lybii).
Tuto politiku sledují rovněž USA, které jsou od roku 1948 vazalem státu Izrael.
Především proto bylo nutné uskutečnit tak nesmírně rozsáhlé politické změny v
celém světě. I když značná část arabských států je pacifikována USA (Egypt, Kuvajt,
Saudská Arábie, Sjednocené arabské emiráty, Jemen, atd.) a jsou pod jejich
kontrolou, existují nacionalistické a vojensky silné státy, vyzbrojené sovětským
blokem, jako je Sýrie, Irák, Lybie, jejichž protižidovská a protiizraelská orientace
znemožňuje vojenskou okupaci dalších arabských území. Izrael však začátkem 90tých let evakuuje z Ruska více než jeden milion Židů a tato území potřebuje. Tím nutí
USA k urychlení politických, vojenských a hospodářských opatření, která mu
provedení záměrů umožní. Všichni američtí presidenti, všechny americké vlády jsou
posledních 42 roků zajatci této politiky.
Vládě USA a Izraeli se nepodařilo zajistit dostatečnou kontrolu nad Čínou,
Japonskem a Indií, které mají vlastní velmocenské aspirace. Tento fakt nevylučuje,
že právě tyto státy budou usilovat o podporu Arabů, zejména Japonsko, které je
zcela závislé na dovozu ropy ze Středního východu. Odtud také pochází japonské
úsilí o hospodářské pronikání do Číny, Evropy a USA. Čína už svoji inklinaci
naznačila podporou Pákistánu, Libye a Sýrie jako mocenské protiváhy
konkurenčních globalistů.
Americká finanční kontrola evropského hospodářství má rovněž vyloučit možnost
evropských potravinových pomocí arabským státům v případě válečného konfliktu s
Izraelem.
Československo je tradiční pevností židovského vlivu v Evropě, a proto vždycky
vzbuzovalo nelibost v křesťanských, zejména katolických, kruzích Evropy (Rakousko,
Maďarsko, Polsko, Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko atd.). Nyní znovu
obnovená symbiosa Izrael – Československo může způsobit mnoho potíží, zejména
se státy východní Evropy, které jsou (založením svého obyvatelstvem) protižidovské.
Z bezvýznamného člověka a průměrného spisovatele vytvořila světová reklama
nákladem cca 13 milionů US dolarů z Václava Havla osobu, nazývanou světovým
spisovatelem, krále filosofů, evropským politikem, největším žijícím humanistou, atd.
Jeho osoba garantuje investorům a věřitelům politickou úlohu Československa v
Evropě a i jinde, vždy podle potřeby. Nikoli náhodou v jednom ze svých prvních
prohlášení Havel nabídl své zprostředkování mezi Židy a Araby, i když to vzbudilo
posměch. Přesto jeho úloze je přizpůsobováno všechno, co je nutné, včetně
vnitřního politického režimu státu: osobní presidentský režim, podřízenost KSČ,
vytváření jediné politické výkonné armády OF, zničení jakékoli opozice, která by byla
schopna jeho budoucí politiku korigovat, atd. Také proto jsou jeho zahraniční poradci
téměř výlučně sionisté nebo alespoň Židé.
Proto Havel obnovil v Československu všechny židovské společnosti a přislíbil
transfer židů z Ruska přes Československo, obnovil zednářské lóže, jejichž členy se

stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a OF, vlády a diplomatického sboru.
Ihned po svém zvolení presidentem republiky, k němuž byl předurčen od května
1989, vzal pod ochranu KSČ a její členy a dříve, než se občanská veřejnost
vzpamatovala, nechal v parlamentu odhlasovat zákon č. 15/1990 z 23.1.1990 o
politických stranách, jímž byla zajištěna legalita existence KSČ pro budoucnost,
právo na účast ve volbách a podíl na legitimní moci ve státě. Svůj postoj odůvodnit
tézemi politiky národního porozumění, humanitou, lidskými právy, odpuštěním a
láskou k bližnímu. Tímto aktem legitimoval rozhodnutí setrvat na autoritativních až
totalitních principech vlády, v případě potřeby i proti vůli obyvatelstva.
Průnik mezinárodních velmocenských souvislostí do politiky V. Havla se projevuje v
hospodářské a ústavně právní destrukci Československa, jehož rozdělení si vymohlo
Rusko, do jehož vlivové sféry má připadnout Slovensko.
Rychlá varianta hospodářské reformy V. Klause způsobí ve skleníkovém prostředí
postsocialistické ekonomiky hospodářský a sociální rozvrat, jehož zamýšleným cílem
je podstatné snížení hodnoty národního majetku a jmění. Krycím cílem je zjistit jejich
skutečnou hodnotu v konkurenčním prostředí a dosáhnout konvertibility čs. měny.
Zahraniční investoři a zahraniční věřitelé republiky vyčkají poklesu hodnoty
národního majetku (znehodnocení uzavíraných továren, neschopných v tak krátkém
čase přizpůsobení světové konkurenci apod.), protože to sníží ceny, za které potom,
v druhé fázi, tento majetek skoupí. Rovněž bude dosaženo poklesu ceny pracovní
síly prostřednictvím nezaměstnanosti ve spojení se zvýšením intenzity práce. Velmi
značné úspory obyvatelstva budou likvidovány postupným zdražováním a odčerpány
prodejem státních obligací, dluhopisů, akcií bývalých státních podniků, které se
později v řadě případů zhroutí a hodnota cenných papírů bude anulována. Úspory
nezkušených soukromých podnikatelů, investované do pořizování výrobních
prostředků, budou později (z velké části) likvidovány jejich zhroucením pod tlakem
konkurence na trhu jimi produkovaného zboží a služeb.
Vítězství této rychlé varianty vedlo k přesunu Waltra Komárka a Miloše Zemana do
rezervy pro dobu, kdy po ekonomickém zhroucení bude následovat druhá fáze
reformy, tedy reformně-komunistická (sociálně demokratická). Dojde k ní asi po dvou
letech, kdy z transferu Židů z Ruska zůstane asi 17 až 37 tisíc těchto lidí v
Československu (o jejichž vazbách ke KGB netřeba pochybovat). Těmto osobám pak
bude svěřen zahraniční (především židovský) kapitál a konexe, které mají jejich
banky, společenství a především KGB k dispozici (Merkuria, Rotary, atd.). Tyto
konexe zaručí úspěch. S jejich pomocí (v součinnosti s ostatními Židy, rozptýlenými
stejným způsobem ve státech východní Evropy, většinou rovněž z Ruska) bude pak
provedeno hospodářské vyrovnání (spádované směrem na Východ) s ostatní
Evropou.
Druhým výrazným aspektem politiky Havlova kabinetu je příprava k odtržení
Slovenska. V období 1990 – 1992 budou přijaty nové ústavy a zahájeny přípravy k
rozpojení hospodářských vazeb mezi Slovenskem a historickými zeměmi Čech a
Moravy. K osamostatnění Slovenska dojde později (asi za 5 – 8 let) v souvislosti se
sjednocováním západní a východní Evropy (integrace má být dokončena do roku
2000). Do té doby bude hlavní veřejnou snahou V. Havla udržet oba národy
pohromadě v jednom státě. V rámci sjednocení pak obětuje československý stát.
Program liberalizace poměrů v Evropě bude umožňovat volný pohyb obyvatelstva

bez ohledu na hranice a v jeho intencích dojde k částečnému osídlení pohraničí
historických českých zemí potomky bývalých sudetských Němců. Rozpad
současných JZD, nejasnost zákona o půdě a soukromém zemědělském podnikání
spolu s nechutí a neochotou mladé generace k samostatnému podnikání v
zemědělství způsobí, že země v těchto oblastech nebude obdělávána a stane se
snadnou kořistí platbyschopných a k práci ochotných cizinců. Slovensko pak bude
destruováno menšinami maďarskými, ukrajinskými, rumunskými, židovskými. Z obou
národů zůstanou malé etnické menšiny, enklávy bez jakéhokoli významu politického
a hospodářského – stanou se mezinárodními Evropany.
Přes hospodářský a finanční průnik se pokusí dostat k moci další zasvěcené a dobře
informované skupiny zbohatlíků z řad komunistické nomenklatury, StB, Charty a OF,
pronikající zejména do oblasti zábavního průmyslu, hotelů, cestovních kanceláří,
reklamy a hromadných sdělovacích prostředků. Budou zakládat soukromé
společnosti, které postupně ovládnou uvedené oblasti působení a monopolizují je.
Byli s velkým předstihem před ostatními informováni o tom, že Československo bude
především orientováno na cizinecký ruch a podle vzoru organizovaného zločinu na
Západě budou chtít ovládnout i s tím spojený servis: herny, prostituci, drogy,
vydírání. V tomto smyslu se stanou součástí mezinárodních organizací s
analogickým zaměřením, na nichž už celou řadu let na Západě participuje také
sovětská KGB. Řada vysoce exponovaných komunistů dá přednost anonymní
finanční účasti na těchto podnicích, která jim však přesto zajistí dostatečnou moc.
Taková perspektiva byla ze strany StB předložena rovněž řadě herců a zpěváků,
kteří byli verbování v r. 1989 k účasti na podpisových akcích proti režimu. Přesuny
kapitálu do těchto oblastí už byly zřetelně detekovány. Participace na této
neviditelné, neformální, ale faktické moci je rovněž registrovaným důvodem ke slepé
oddanosti celé řady funkcionářů OF. Je velmi pravděpodobné, že fakt registrace
přibližně 35 tisíc občanů Československa u KGB v Moskvě (mimo jakoukoli evidenci
v Československu v kartotékách StB či KSČ) souvisí právě s touto tak rychle se
rozvíjející bází činnosti.
Průnik bude proveden prostřednictvím burzy a burzovních spekulací, činností
mezinárodních odborných poradenských a konzultačních firem a kanceláří,
soukromých rozhlasových a televizních vysílačů, soukromých tiskovin apod. Veřejná
moc viditelných úředníků a funkcionářů bude nahrazena neviditelnou a
nekontrolovatelnou vládou pečlivě skrytých subjektů opravdové moci, ovládajících
všechny prostředky masové manipulace. Jejich působnost bude zaměřena na
znemravnění veřejnosti, zejména pak mládeže, pod lákavými hesly svobody projevu
a podnikání, jak odpovídá cílům snadno ovladatelné, na jednotlivce atomizované,
sjednocené Evropy.
Do této mocenské, neviditelné báze, budou vpuštěni pouze ti, kteří jsou členy
příslušných rodinných klanů, lobby, skupin, organizací či mafií!

3.
STAV ZEMĚ
Všeobecná krize Československa je především krizí morální. Všechny ostatní
krize se od ní odvozují. Počátky této krize neleží pouze v hranicích tohoto státu a

nepočínají komunistickou diktaturou. Osvícenectví, renesance, zprůmyslňování,
atheismus, bolševismus i amerikanizace rozrušily původní lidskou pospolitost a
vytvořily abstraktní virtuální společnost, v níž vládnou zcela odlidštěné
principy.
Pro každou reálnou politickou úvahu o hledání možných východisek je nutné vzít za
základ hlavní zjištění analýzy: Československá občanská společnost je zcela
rozvrácená. Češi přestávají být národem, protože jim chybí vůle být národem. Ke
konstrukci programu politické záchrany je však rovněž nutné chápat příčiny
současného stavu.
Původní lidská pospolitost v našich zemích byla živým organismem, byly to vztahy
organického soužití, vztahy přirozené, jejichž závaznost byla pociťována jako
samozřejmost. V této pospolitosti vládla tradice, přirozená autorita, svornost a
obecný mrav. Jejími základy byla pospolitost krve, domu, vesnice, místa, pospolitost
ducha, stejný duchovní kult. Řízení a vedení v takové pospolitosti bylo nejčastěji
vyjádřeno otcovstvím, na vyšší úrovni pak autoritou obecně uznávané převahy stáří,
síly a moudrosti.
Tato pospolitost však byla zničena a byla nahrazena společností. Společnost
však není živý organismus, nýbrž mechanický agregát. Jednotlivci v ní nejsou
spojeni organicky, ale vnějšně, mechanicky a účelově. Každý žije pro sebe a ve
stavu napětí vůči ostatním. Vztahy mezi lidmi jsou vztahy mocenských
subjektů a jako takové jsou organizovány a upravovány pravidly, konvencemi a
zvláště právem, podobně, jako vztahy válčících stran. Na rozdíl od pospolitosti,
kde převládá domácí hospodářství a zemědělství, ve společnosti převládá
obchod, průmysl a manipulace. Vůdcové společnosti jsou finančníci,
průmyslníci a manažeři, funkci náboženských církví převzali ideologové,
demagogové a organizátoři davů. Svého nejúplnějšího vyjádření dosahuje
společnost ve velkoměstech. Československo nezůstalo samozřejmě tohoto
všeobecného vývoje ušetřeno. I když se komunistická moc v mnohém lišila od
západních systémů, má s nimi v tomto smyslu (ve svých důsledcích) mnoho
společného. Francouzská revoluce znamenala začátek sekulárních masových hnutí,
která si vytyčila heslo rovnosti. Toto heslo pak převzaly dvě největší sociálněinternacionální a sociálně-nacionální totality 20. století: bolševismus a fašismus.
Nastalo století davů a demagogů. Projev vůle k rovnosti se změnil ve vůli po
ničení všeho, co se odlišuje od vládnoucího průměru. Nepřijetí elementárního
faktu vzájemné nerovnosti vedlo ke strukturální dezintegraci lidské společnosti.
Pokrokářský optimismus rozhlodal všechny vazby a vedl k naprosté atomizaci
lidských bytostí. Masová společnost konzumentů porušila stávající hodnotovou
hierarchii a tím i dosavadní struktury společenského uspořádání a přivedla k moci
nad sebou síly, o kterých každý prozíravý ví, že to jsou síly špatné a neschopné, totiž
demagogy, byrokraty, korupčníky, hazardéry, gangsterské organizace, anonymní
instance bez odpovědnosti, nahodilé kvantitativní většiny bez opravdového prověření
kvalitou.
Ze společnosti byla rafinovaně vyjmuta nezbytná složka jejího hodnotového systému
– přirozená nábožnost, která byla vytlačena ideologiemi. Každá ideologie je scestná
a vzbuzuje v lidech iluze, které jsou utopické. Připomínám to jako memento pro
případ pokusu, učinit z demokracie, lidských práv a humanity oficiální ideologii -

"náboženství" československé vnitřní a zahraniční politiky. Stav současné masové
společnosti na Východě i na Západě je dokladem zhroucení všech pokrokových a
rovnostářských idejí a neměli bychom na to zapomínat především dnes, kdy máme
ještě jakous takou šanci volby. Ideje pokroku všeho druhu už selhaly, i když si od
nich svět tolik sliboval a tolik věřil – výsledkem je oblouzený, rozvrácený, zbloudilý
svět.
Žijeme v době masových stran a společností – Československo, KSČ ani OF /ODS,
sociální demokracie/ nejsou výjimkou. Složitý chod moderních států podporuje
tendence k organizaci, specializaci a byrokracii, což jsou konstitutivní znaky masové
spotřební společnosti. V takové společnosti (a Československo do této kategorie
patří!) vždycky vznikají totalitní tendence, které ji mohou zničit – ne jen komunistické
podzemí v současnosti. Po rozkladu tradiční společnosti a její aristokratické
autoritativní elity vzrostl vliv méně civilizovaných davů. Dominující mocenské skupiny
jsou přístupné vlivům a tlakům těchto zprůměrovaných davů, o jejichž přízeň
minimálně v období voleb jsou nuceny se ucházet a naopak dav je atomizován,
rozptýlen, neorganizován a tudíž velmi způsobilý a vhodný pro manipulaci a v
případě nutnosti i k mobilizaci k totalitnímu hnutí. Samotné OF je výrazem
analogických jevů a jeho devítiměsíční vývoj nese neklamné stopy rukopisu
amerických analytiků CIA a analytiků KGB na jeho vznik a působnosti. Je
koncipováno schopnými znalci, kteří mu tak usnadnili vysokou flexibilitu a
multivariantní možnosti vývoje.
V Československu se naprosto nedostává nezávislých stupňů a skupin mezi rodinou
a státem – to je další významný aspekt závěrů provedené analýzy. Masová
spotřebitelská veřejnost, tvořená bytostmi, které svoboda permanentní volby a z toho
plynoucí permanentní zodpovědnosti obtěžuje, však nemůže vytvořit
mnohovrstevnou kvetoucí demokracii na principu "jednota v mnohosti" a naopak,
taková demokracie vylučuje zprůměrovanou masovou společnosti – je s ní
neslučitelná. Toto dilema je skrytě obsažené a dovedně zamaskované v koncepci
výkonu politické moci, jak je u nás zaváděna zahraničními poradci presidenta
republiky. Nabízené východisko, svědčící o tendenci směřování k totalitě, je
akcentování významu hospodářských reforem (jak bylo vypracováno Milošem
Zemanem pro program OF), což předznamenává preferenci atributů směřujících k
zesilování davových spotřebitelských tendencí /se skutečnou demokracií
neslučitelných/ ze strany OF.
To předznamenává rovněž politický posun Havlova kabinetu a náznaky přeformování
rekonstruovaného OF v povolebním období – tedy tendence akceptovat pokračování
v zesilování masové společnosti spotřebitelů. Masová společnost spotřebitelů se
vyznačuje převahou přímé akce, přímé demokracie a neorganizovaného hnutí, které
překračuje rámec běžné legality klidných etap sociálního vývoje a ohrožuje a ruší
demokratické instituční procedury zastupitelské demokracie (signál: forma útoku na
dr. Bartončíka). Takto konstituované a opracované OF je způsobilé kdykoli v případě
potřeby zavést diktaturu. Protože masové hnutí, které může OF kdykoli vyvolat (jak to
činila KSČ), popírá úctu k principům svobodné soutěže za rovných podmínek /mezi
těmi, kdo jsou připuštěni na start - pozn. NN/ a veřejné diskuse /mezi těmi, kdo jsou
připuštěni k diskusi - pozn. NN/ jako základny pro kompromisní řešení konfliktních
zájmů /tedy těch, které jsou stávající mocí za takové uznány - pozn. NN/. Zejména
dnešní OF, které je samo dílem takového hnutí (i když uměle vyvolaného) by na to

nemělo zapomínat, protože může být vrženo proti komunisty pevně ovládaným
odborům a obětováno. Legalita volbou by ho nezachránila.
Sociální hodnotový systém minulosti, na který se dnešní vláda slovně odvolává, kladl
hlavní důraz na práci a povinnost a hodnocení spotřeby jako něčeho, co je odměnou
za práci, což však v životě člověka nemá hrát rozhodující roli. Neomezená spotřeba
byla výsadou vládnoucích skupin, pro většinu obyvatelstva se však pokládala za
zhoubnou a byla ztotožňována s rozmařilostí a mravní degenerací. Dnes jsme však
v situaci, kdy lidé naplňují obsah slova svoboda množstvím zboží, hltáním
dojmů z cest, počtem pornografických časopisů, striptýzů, neomezenou
homosexualitou, násilím, poživačností – a vláda tuto tendenci podporuje,
protože takto zahlcený občan nemá čas sledovat vládu a nepřekáží. A pak tu je
to nejdůležitější. To všechno odvádí lidi od chápání toho, co je pro ně v životě
opravdu zásadní: od cesty ke své podstatě a k podstatě toho, co se odehrává
kolem nich...
Zdrojem spotřebitelského způsobu života, který zasáhl Evropu amerikanizací po 2.
světové válce a komunismem o 20 let později, je především depreciace budoucnosti,
vyvolaná možností zničení světa v kteroukoli chvíli, pocitem jedincovy naprosté
bezmocnosti proti tomu a proti úplné manipulaci s jeho vědomím, dále s rozvojem
techniky, který umožnil masovou výrobu pro masovou spotřebu. Život potom dostal
ve své hodnotové a postojové tendenci tento směr: lidé začali soudit, že pracovat je
třeba tak, aby člověk co nejdříve, už v mládí, mohl užívat ovoce svého úsilí a není
nutné se příliš starat o budoucnost, protože je nejistá a starý člověk už nemůže
vychutnat všechny požitky, které trh života nabízí. Pokud jde o potomstvo, má se řídit
stejnými pravidly. Pod vlivem tohoto krátkozrakého materialistického životního kréda,
konzumní orientace sama na sebe, obyvatelstvo Československa ve všech směrech
silně zdegenerovalo.
Jasně konturované ideje a mravní normy ztratily na přitažlivosti, rozšířil se morální a
sexuální liberalismus, na významu a oblibě získaly viditelné a hmotné hodnoty, jako
oblečení, dobré jídlo a pití, osobní vůz, chata, kvalitní bydlení, cestování, sexuální
život. Komunisté pochopili tento trend a navíc nabídli obyvatelstvu možnost
krást, lhát, udávat, pomlouvat – beztrestně. Za to získali lhostejnost
obyvatelstva, které se s jejich vládou smířilo a přestalo je obtěžovat. Proto u
nás prakticky neexistoval odpor proti komunistické diktatuře a sovětské
okupaci.
Spotřebitelský trend životního stylu se však střetává s faktem, že spotřebních statků,
které přitahují zájem a aspirace lidí, není tolik, aby mohly být uspokojeny žádosti či
potřeby všech. Spotřebitelskost není zdaleka ještě pro každého každodenní
skutečností, její univerzálnost není v oblasti reality, ale především v oblasti chtění,
aspirací, přání a hodnocení. Tento fakt ve svých důsledcích znamená, že věci, které
jsou předmětem spotřebitelského usilování, si udržují svůj kurz i proto, že nejsou
každému přístupné. Je velmi pravděpodobné, že aspirační hodnota japonského
osobního auta ve stupnici společenského oceňování by okamžitě poklesla, kdyby jej
vlastnil každý. Stav, kdy je množství žádaného zboží menší než množství lidí, kteří
po něm touží, je stavem boje a soutěže, který se projevuje hledáním
nejvýhodnějších, nejefektivnějších a nejrychlejších cest k dosažení vzývaných
hodnot.

Proto také současná masová průmyslová společnost je společností výkonovou. Její
princip zvyšování životního standartu je ve své realizaci podmíněn výkonným
věděním, které se stalo náhražkou vzdělání, nenahraditelným výrobním prostředkem
a podstatným stavebním principem takové společnosti. Pouze tímto výkonným
vzděláním a věděním je možné dosáhnout iluze pokroku. Výkonové vědění je však
vlastnictvím dominantních společenských skupin a všechno, co je zahrnováno pod
pojem pokrok je jimi neseno. Tyto dominantní mocenské skupiny jsou držiteli
špičkových pozic, do nichž se dostaly na základě výběru orientovaného v podstatě
na osobní výkonové vědění. Díky svým pozicím a rolím mají moc nebo vliv
bezprostředně přispívat k udržení nebo změně stávající mocenské a sociální
struktury a norem, které jsou jejím vyjádřením a nositelem. Dominantní mocenské
skupiny na základě své na obdiv stavěné prestiže mohou sehrát vzorotvornou roli,
čímž vytváří, určují a udržují normativní chování jiných lidí. Zachování komunistů v
těchto pozicích jednoznačně určuje politickou tendenci, sledovanou Havlem a OF.
Masová průmyslová a spotřebitelská společnost je hierarchicky členěna podle
výkonové kvalifikace – společnost Československa je konstituována stejně a tento
fakt nelze přehlédnout či ignorovat při posuzování motivace Havlova kabinetu. Podíl
a význam vlastní práce rozhoduje o statutu a pozicích. Špičkové pozice zaujímají ti,
kteří mají nejlepší výkon uznávaný skupinou - a to jsou právě dominující mocenské
skupiny, které se obvykle samovolně prohlašují elitou (Charta 77, OF). Důležité, je
aby byl výkon skupinou uznán.Pouze výkon doprovázený úspěchem opravňuje k
zařazení mezi mocenskou špičku. Teprve úspěch činí kvalifikace relevantní pro
tvorbu dominantní mocenské skupiny: tyto dominantní skupiny nejsou omezeny a
politickou oblast, ale působí i ve všech ostatních sférách, včetně zábavního
průmyslu. Takováto masová průmyslová společnost konzumentů je životně závislá
na stupňování produktivity, a proto v ní stále větší význam získává výkonová autorita
(proto president a jeho poradci neustále při každé příležitosti prezentují svoje
pracovní zatížení). Představitelé výkonové autority pak nutně usměrňují chod
společnosti, které svou činností vtiskují tvářnost. V zájmu úplné realizace konzumní
společnosti jako výkonové je odbourání všech determinantů vzestupu mimo rámec
výkonového principu. Žádný úspěch však nespočívá pouze na odborném výkonu.
Úspěch často zahaluje tím, že ideologicky legitimuje sebe jako výkonovou zdatnost
(presidentská kancelář, vláda, parlament).
Dnešní československou spotřebitelskou společnost charakterizuje především
snížení kdysi převažujícího podílu rodiny na zespolečenštění jednotlivce. Tuto funkci
do značné míry převzala škola, ubytovna, reklama, televize a vrstevníci. Novodobou
společnost vyznačuje hojnost styků, jejich rozdrobení a odosobnění, osamocení
jednotlivce uprostřed množství. Vznikla otupělost k přemíře dojmů, peněžní
hospodářství vede k uniformitě spotřeby, zdůrazňuje se výkonnost, která vede k
vykořisťování. Člověk tak nabývá svobody úděsnější než otroctví, vedoucí ke splynutí
s něčím větším a mocnějším.
V takto koncipované společnost je nejvýznačnější tendencí stálý rozvoj byrokracie.
Členové této byrokracie mají nejvýraznější problémy: rozpory mezi povinností a
osobními zájmy, nutnost družnosti a sebeovládání, vytváření klik a mafií, potřeba
ztotožňování se s cíli úřadu či podniku, pocit bezmocnosti. Taková byrokracie
vyvolává oddělování cílů od prostředků, což má za následek oddělování normativní,
které se projevuje jako desintegrace a rozklad hierarchie jakýchkoli hodnot.

Vzrůstající specializace masové společnosti produkuje veliké množství hodnot
navzájem nespjatých, nesouvislých. Úpadek autority církví je jen jedním článkem
trendu, k němuž patří pokles prestiže patriarchální rodiny, ztráta identity osobnosti a
oslabení její autonomie. Převládá člověk řízený z vnějšku, podřízený úplné
manipulaci. Člověk, naprosto způsobilý přijmout jakoukoliv diktaturu a zcela
neschopný jednání podle vlastní úvahy a s odpovědností za něj. Člověk, neschopný
samostatného života v demokracii, pokud jí nebude rozumět jako pouhému heslu,
vyhlašovanému k vytržení davu.
Ekvivalentem přebytku hodnot, produkovaných takovou konzumní společností,
je obtížnost volby a výběru: masový člověk je v postavení malého dítěte v
obrovském hračkářství: všechno ho to přitahuje, ale všechno si koupit nemůže
a když už se pro něco rozhodne, ví, že ho to nebude dlouho bavit. Je
indiferentní ke všemu specifickému. Je evidentní, že v Československu tento
typ lidí převládá a mělo-li by se stát cílem jeho zdokonalování v těchto jeho
vlastnostech, pak je demagogií deklarovat demokracii, humanitu a lidská
práva, protože takové ideje jsou s takovými lidmi neuskutečnitelné. Davy
takových lidí budou dnes zbožňovat Václava Havla se stejnou samozřejmostí,
jako zítra v milionech budou požadovat jeho veřejnou popravu.
Destrukce člověkova vztahu k transcedenci je paralelou rozkladu jeho vztahu k
ostatním lidem. Dnešní lidé jsou blíže primitivnímu modlářskému kmeni než
náboženské kultuře středověku. Kromě regrese k modlářskému pojetí boha
vnikly do náboženství představy podstatných rysů současné konzumní
společnosti. Konzumní člověk , přeměněný ve zboží a prožívající svou životní
energii jako investici, která je mu prostředkem k dosažení co největšího zisku
se zřetelem k jeho postavení a k situaci na trhu osobností, si přeměnil víru v
boha v psychologický nástroj lepšího přizpůsobení pro konkurenční zápas, v
prostředek ke zvýšení schopnosti dosáhnout úspěchu. Stejně tak si sympatie k
ostatním přeměnil v neosobní slušnost a boha změnil v generálního ředitele
akciové společnosti světa.
Organizovaná transformace politických a komerčních potřeb v potřeby individuálního
člověka ho vnitřně utlačuje a tak oživuje tradiční náboženské mýty. Tato vnitřní
identifikace, která je ideologickým protějškem eliminace opozice antagonistických
zájmů a skupin, které spotřebitelská společnost považuje svou největší vymoženost,
vede k omezení vnitřní dimenze ducha. To všechno je důsledkem totálního
přízemního empirismu v práci s pojmovým aparátem, který je metodologickou
legitimací duševního zmatku dnešních intelektuálů.
Zmasovění poslechu rozhlasu, televize a četby tisku usnadňuje rychlé společenské a
politické změny. Obecenstvo jejich produkci přijímá, přitakává jím uznaným
hodnotám a nerozrušuje-li ho upoutáváním pozornosti na hlubokou problematiku
bohatého vnitřního života člověka, je spokojeno. Intelektuál stále řeší dilema: služba
v byrokratickém stroji nebo úsilí o uskutečnění vlastních ideálů za cenu osobní oběti.
Z potřeby zničení hodnot, které přerůstají chápání, což uráží, se davová
spotřebitelská kultura neopírá o abstrakce, ale o hvězdy: operuje s hrdiny, kteří jsou
symbolem společenských hodnot a de facto ekvivalenty antických bohů. Tento
aspekt byl příčinou neobyčejně rychlé ztráty prestiže Charty 77 a OF i jejich někdejší

popularity. Osudem hvězd, na rozdíl od hodnot, je rychlý vzestup a pád...
Zmatení a destrukce hodnot nutí mladou generaci k přizpůsobení, které se projevuje
cynismem, soustředěním se na co nejužší obor, jehož ovládnutí skýtá záruku
úspěchu, a zanedbáváním všeho ostatního.
Část mládeže pohrdá konvencí a úctyhodným životem, má nechuť k životnímu
soutěžení a pohrdá životním stylem svých rodičů. Jejich vzpoura proti rodičům je
přivedla do opozice režimu, vrhla je do ulic a motivovala jejich jednání v roce 1989.
Kult umění je podporován, protože má schopnost vytvářet mýty – proto
president dramatikem a invaze zpěváků a herců do vlád a parlamentů. Film, televize,
poskytují hotové modely vyjadřování citů a postojů a tím ovlivňují myšlení a chování
lidí. Proto všichni generální ředitelé televize, rozhlasu a filmu jsou (bývalí?)
komunisté. Zábavní průmysl spotřebitelské kultury může vyrábět pouze výrobky
sériové a s krátkou životností – včetně popularity prominentů. Sériovost obsahu je
charakteristickou vlastností masové spotřebitelské kultury: umožňuje masový odběr a
masovou spotřebu, vytváří návyky a zájmovou orientaci. Preference takového pojetí
kultury presidentem může odrazovat. Taková kultura, zejména pak televizní, ve
srovnání s tradiční kulturou, zvětšuje vizuální formy exprese a vytváří kulturu obrazů.
Její konzumenti soudí, že účast na kultuře se zakládá na shlédnutí a jsou
přesvědčeni, že pro porozumění obsahu stačí krátký pohled. Tím ztrácí schopnost
kontemplace, koncentrace a uvažování. Pohled na film nebo televizi není spojen s
vlastní úvahou, jako např. u knihy, plastiky nebo hudby, a vzniká primitivní, infantilní
vztah k světu. Tento moment vede ke zmenšení role psaného slova a ke krizi knihy.
Občanský spotřebitelský dav státu se zřetelně cítí lépe pod tlakem autorit než ve
svobodné liberální demokracii, protože neví, co si s takovou svobodou počít, zvláště,
když je spojena s neutěšenou hospodářskou situací, protože jsou to velké děti,
infantilní dospělí, kteří chtějí, aby se o ně někdo staral. V liberální demokracii však
mají pocit, že se o ně nikdo nestará. Svoboda se jim stává břemenem a touží po
silné ruce někoho, kdo by o ně pečoval a převzal za ně veškerou odpovědnost.
Dávají přednost hospodářské a spotřebitelské zabezpečenosti před politickou
svobodou. Nejsou schopni autonomní morálky – jejich morálka je vysloveně
heteronomní a spočívá víceméně na autoritě: řídí se tím, co je jim shora jako mravní
povinnost uloženo, nejsou však schopni určit, co má být touto mravní povinností.
Konvenuje jim moc, nikoliv právo – právu se podrobují jen proto, že je spojeno s
mocí. Této moci se čs. spotřebitelská masa koří tím více, čím je energičtější, a
projevuje vůči ní masochistické postoje. Jakýkoli vládce je pro ně nositelem
numinosního hodnotového zážitku a ten není možný bez momentu tremenda.
Podobný postoj zachovává čs. spotřebitelský dav i ve vztahu k politickým ideologiím.
Jejich náboženský instinkt se projeví i tehdy, když se odkloní od náboženství.
Kterákoli politická ideologie či státní ideologická dogmatika, mohou mít v
Československu úspěch jedině tehdy, stanou-li se samy sekularizovanými
náboženstvím. Filosofická kritičnost, skepse a relativnost je tomuto davu naprosto
cizí.
Takový dav, v nějž se změnila čs. společnost, nemůže být nositelem hospodářského,
politického a kulturního života, protože je v podstatě pasivní, netvořivý a
neplnohodnotný. Může sehrát kladnou funkci jen v takovém systému, který
respektuje tuto jeho bytostnou přirozenost a buduje sám sebe na určitých

konstituantách. Existuje zřetelné nebezpečí, že těchto vlastností bude bez nápravy
použito k vytvoření nové organizace s výrazně totalitními sklony , kupř. v rámci OF.
Neuvědomovat si tento stav československého obyvatelstva a nezařídit se podle
toho, se rovná politické sebevraždě. Tato občanská veřejnost je nyní jako celek i jako
jednotlivci, depersonalizována. Výsledkem je jakýsi nový druh poddanství, jemuž
obyvatelstvo uvyklo a je způsobilé jakémukoli aktivnímu přizpůsobování se. Podřizuje
se jakékoli reklamě a propagandě, která je součástí politické manipulace, exploatuje
různé instinkty a postoje, zakořeněné ve vědomí tohoto davu, a proto se výkon vnitřní
moci bez ní nemůže obejít. Dvě generace vyprodukované padesáti léty diktatur
uvykly poslouchat a dokonce se aktivně ztotožňovat s příkazy režimu, ztotožňovat se
s každým režimem a pracovat tak na svém podřízení. Lidé už akceptovali, že
všechna závažná politická rozhodnutí, kterými se vůdčí mocenská skupina (kterákoli)
podjímá moci, jsou vynášena a prováděna arbitrážně, samovolně, bez nejmenší
kontroly ze strany veřejnosti, a že se k tomu vydatně používá prostředků dominace a
manipulace. I když propaganda není vždy přijímána afirmativně a někdy se střetává s
výsměchem a ironií či lidovým vtipem, nemůže tento typ reakce rozložit perfektně
vypracovaný systém dominace a manipulace, který se beze změny používá dosud.
Tento systém je příliš účinný, než aby jej mohl dav účinně kontrolovat či korigovat
vyzkoušenými prostředky protipůsobení. Naprostá okupace všech prostředků
masové komunikace umožňuje denně napájet občana státním vědomím, které ta
která skupina manipulátorů pokládá za funkční, zglajchšaltovat jeho myšlení.
Komunistická oligarchie se v minulosti orientovala spíše na predominaci než na
výkon, a to ji přeměnilo ve ztrnulou a uzavřenou. Tato skupina lidí byla k moci
vynesena masami a pak si je prostřednictvím totální centralizované organizace
společenského života podrobila a ujařmila je. Vyšší byrokracie v jejich službách,
která dodnes zůstala nedotčena, se nestřídala tak často jako jiné mocenské skupiny
a získala díky své stabilitě před ostatními předstih a ovlivňuje dosud stále tvorbu
politické vůle. Domněnka, že proces tvorby politické vůle se uskutečňuje zdola
nahoru je iluzí, o jejímž primitivismu už snad v Československu nikdo nepochybuje.
Lidé v konzumní společnosti nejsou schopni tvořit politickou vůli bez pomoci sociálně
a politicky aktivních menšin. Demokracie v davové konzumní společnosti
předpokládá pevné vedení, dobře fungující systém, což jsou v podstatě podmínky
nesplnitelné. V každé demokracii všude na světě vládne mocná menšina nad širokou
občanskou veřejností a v existenci těchto mocenských menšin tkví faktické možnosti
demokracie. Pojem demokracie je už jen politickým propagandistickým heslem,
demagogickou formulkou či derivací. Klasická demokracie západního typu přestala
plnit svou funkci a je stále méně schopna integrovat společnost svými metodami
politického řízení a vedení. Její osud nyní závisí na tom, zdali si dokáže vytvořit
vůdcovské vrstvy, jež by odpovídaly její podstatě. Nepodaří-li se to, pak se velmi
pravděpodobně neubrání náporu některé modifikace totality. Prvořadou krizí
obyvatelstva Československa je krize mravní a krize postojů. Prostě napodobování
západních systémů v sobě skrývá nebezpečí vtažení země do dalších krizí, které se
projevují v celé Evropě a odsunují ji na periferii světa.
Dynamika změn vztahů mezi lidmi nejen v Československu, zůstane-li neřízena,
člověka zničí. Bude-li řízena, zničí jeho individualitu a všechny hodnoty, které dosud
ve svých dějinách vytvořil. Napětí mezi těmito dvěma alternativami, mezi zkázou v
jedné či druhé formě, se stává měřítkem, jímž je odměřována budoucnost.

4.
OBECNÉ PODMÍNKY
Od počátku 20. Století nastala doba konce všeho neměnitelného a posvátného a
začala doba relativismu bez hranic, doba zmechanizování života, doba manipulátorů
a spotřebního davového člověka. Ideologové všeho druhu, utopisté a revolucionáři
neposkytují už žádnou naději, protože jejich království pravdy na zemi a věčné
vysvobození ve svobodě, byly vždycky neuskutečnitelné. Všichni byli obětí vlastní
neznalosti hranic možného.
Mezinárodní finančníci, profesionální političtí hráči a relativističtí manipulátoři naproti
tomu vytvořili skutečnosti, které v mnohém předstihly sny utopistů. Jejich produkty
jsou velkoměsta, organizátoři davů a jejich smýšlení, náhrada života spotřebitelstvím
a světové sjednocení. To všechno nemuselo být předem plánováno, předvídáno ani
proklamováno, nemuselo to být do důsledků součástí žádných idejí, postupné
aproximace k tomuto stavu byly víceméně dílem nahodilosti, dovedně využitých.
Neplánovanost vědeckých a technických vynálezů vytvořila technologické prostředí,
které rozdělilo radikálně život člověka na specifické funkce, které jsou měřeny a
řízeny. Život se rozbil do útržků. Lidé žijí každý útržek samostatně a nemohou je
spojit v celek, který by dával nějaký smysl. Člověk žije různé životy v jednotlivých
epizodách a má je zpřeházené. Žije jednu epizoda a na ty ostatní nedokáže
zapomenout, nemůže se jich zbavit. Když to nejméně chce, vynoří se a stojí
nesmiřitelně proti sobě. Části jsou jasné, ale celek je mlhavy a nepochopitelný. Není
jasné, zda-li rozum člověka osvobozuje, nebo zda-li činí nesčetné inovace samu
strukturu společnosti ještě nejasnější a záhadnější. Je však zřejmější, že člověk,
manipulátor, byrokrat či vědec, ztrácí svou intelektuální vládu nad skutečností.
Tento relativistický stav vytváří mezi lidmi a lidskými hodnotami, k nimž dopívali celá
tisíciletí, nové prostředí, v němž všechna předcházející přesvědčení, světská i
náboženská, jsou zpochybněna. Už druhá polovina 19. Století naznačovala krizi
všech idejí, demokracie, náboženství i politiky.
Demokracie stojí tváří v tvář vysoce technologickému světu, v němž je společnost
nedemokraticky rozdělena na vysoce kvalifikované a vysoce nekvalifikované sektory
a lidi. Vzniká otázka, zda bude vládnout technologická mocenská skupina.
Náboženství a filosofie prožívají svou vlastní krizi. Jakmile jednou lze vnější prostředí
pochopit, člověk už nepotřebuje útěchu vymyšlených demiurgů. Avšak v tomto
novém postoji musí člověk čelit trapné skutečnosti,že při poznání různých aspektů
společnosti se společnost jako celek zdá být nevysvětlitelná. Kromě toho musí člověk
převzít novou odpovědnost za svůj svět, v němž už není vhodného nadpřirozena, na
které by svaloval vinu za své neštěstí.
Technologie je ve své podstatě sociální povahy a sociální krize se často odrážejí v
literatuře, která citlivě reaguje, než v číslech, vykazujících výrobu a spotřebu zboží.
Vzpoura, pochybnosti, odcizení a dekadence patří dnes k dominantním literárním a
uměleckým tématům. O všem lze pochybovat a zdá se, jako by se lidstvu hnusil jeho
vlastní vývoj. Všechno myšlení končí v nejistotě a zmatku a taková je celá dnešní
nálada.

Bolševismus už nemá žádný význam a kapitalismus spěje ke konci vlastní
dekadencí, protože jeho ekonomie ničí jeho vlastní civilizaci a osobnost člověka.
Převzetí takového vzoru by nemělo být programovým cílem, zejména pak ne
dominantním programovým cílem. Klasické pojetí kapitalismu kombinovalo zvláštní
etiku s výrobním systémem: soutěžící jednotlivec se svým absolutním právem na
soukromé vlastnictví sloužil druhým lidem tím, že šel za vlastním prospěchem. To byl
volný trh, tj. neviditelná ruka určující ceny, předělující peníze a výrobní prostředky
tam, kde jich bylo možné nejlépe využít atd., což usměrňovalo každou
antagonistickou osobní chamtivost ke společnému dobru. V takové situaci je
vydělávání peněz ctností, protože podporuje individualistické snahy, inovace a
bohatství společnosti. Toto svobodné soutěžení však svými vlastními hluboko
zakořeněnými tendencemi téměř zničilo samo sebe. Vedlo k soukromé kolektivizaci
ekonomie a k velkému nahromadění bohatství několika málo lidí a tomu odpovídající
koncentraci ekonomické moci v rukách lidí, kteří často nejsou majiteli, nýbrž jen
správci a manažery investovaných kapitálů, jež spravují podle vlastního dobrozdání s
cílem zvětšit zisk. Dekadence se projevuje právě v této koncentraci a kolektivizaci, z
níž vyplývá možnost diktovat ceny spíše než reagovat na zákon nabídky a poptávky,
využití zisků a plánovacích technik, stratifikace vynalézavosti a odstranění rizika na
peněžním trhu. Tato kolektivnost vede ke krizi odpovědnosti – vzniká otázka, zda je
manažer odpovědný pasivnímu akcionáři nebo veřejnosti.kolektivizace vede ke krizi
odpovědnosti.
Tento západní hospodářský vzor byl tradičně identifikován s úsilím dosáhnout
okamžitého peněžního zisku. Poněvadž se však korporační podnik rozvíjel po
dlouhou dobu své činnosti, jeho moc už není osobní, nýbrž kolektivní a zástupná.
Tak existuje možnost, že při dlouhodobém plánování budou korporace ochotny svou
politiku integrovat s politikou státu. Protože korporace spěje k byrokratickému
kolektivistickému řádu, který není kapitalistický ani socialistický, vzniká nová filosofie
a metoda řízení.
Dekadence chudiny spočívá v její neschopnosti snesitelně vládnout sobě samé.
Vlastnosti a city, které u ní vyvstanou ve dnech vášnivých a spontánních povstání,
jako solidarita, loajalita apod., se zinstitucionalizují a zbyrokratizují, jejich vedoucí
skupina se změní v cíl sobě samé a utlačení zůstanou předmětem historie, nejnižší
figurou ve hře . Protože dekadence chudiny otupila své dřívější ostří a dekadence
kapitalismu se změnila v korporační kapitalismus, skončila pojetí socialismu a
kapitalismu z 19. Století jako utopie. Tradiční sociální kategorie se staly
anachronismem. Nynější problémy mají co dělat s kvalitou života a k ní nemají
ideologové minulých dob co říci. V masové spotřebitelské společnosti však chybí
dynamika, impuls pohybu vývoje, chybí vnitřní opozice. Možná, že ji jednou vytvoří
vzdělaní i nevzdělaní lidé, kteří se v takovém světě ocitnou mimo konzumní hru.
Když bůh zemřel, člověk, který ho měl nahradit, se znechutil sám sobě. Z toho
vznikla krize víry a nevíry, která způsobila duchovní prázdnotu 20. století. Člověk se
začal bát své vlastní moci. Ve vakuu této krize je nebezpečí, že se může zrodit uměle
zkonstruovaná fanatická pseudovíra. V rozkladu světa má člověk možnost vytvořit
svět nový, uvědomí-li si skutečnou dynamiku tohoto světa. Technicky je možná
podstatná redukce práce a tím i úsilí o obstarávání živobytí, avšak takové
osvobození bude nejen zdrojem nové spirituální krize. Bez práce a s ní spojeného

přinucení, se může společnost rozpadnout. Práce symbolizuje boj člověka o přežití,
přičemž velká většina lidí nemá možnost vybrat si ten druh práce, o který by měla
největší zájem, ale nadbytek může tuto situaci změnit. Taková alternativa se však
může zvrhnout v chaotickou situaci, kdyby byl odstraněn vliv nutné práce, přinášející
vystřízlivění. Takové změny mohou člověka zničit. Volnost vzniklá z nadbytku vzbudí
v člověku vrozenou schopnost destrukce tím, že ho zbaví nutnosti pracovat. Buď si
tedy člověk zvolí novou společnost, anebo si nová společnost zvolí jeho a zničí ho.
Náhodné změny se už staly mocným plánovacím faktorem a nebude-li jiného,
moderní technologie bude sledovat svůj vlastní podvědomý plán. Umožní vznik
celostátního ekonomického plánování, které povede k totalitě a vytvoří tupou, na nic
nereagující mocnou byrokracii. Plánovaná ekonomie použije spotřebitelského trhu a
cenového systému jako způsobu k určování vkusu veřejnosti. Tyto tendence se už
zcela zřetelně projevují v koncepci hospodářské reformy, jejímiž autory jsou
osvědčení komunisté.
Člověk byl schopen ovládnout přírodu, ale není schopen ovládnout sám sebe. Je
otázkou, může-li změnit racionalitu svého výrobního procesu v racionalitu lidskou.
Vývoj spěje k vytvoření velmi tenké vrstvy mocných a ohromné odcizené masy.
Odcizení, cizota, se už dnes projevují jako stav osamocení, odloučenosti a boje stav
plodící starosti o prosazení a upevnění své existence ve společnosti. Je to stav
nespoléhající na nic, stav vůle po majetku a moci. Postupná racionalizace světa
provokuje otázku, nestává-li se politika anachronickou iracionální perverzí uvnitř
trendů narůstajících pravidelností, schematizace a technizace.

III. LIMITY MOŽNOSTÍ
Faktická světová moc je neviditelná a projevuje se řízením oběhu peněz a finančními
operacemi, které pak dávají výraz politice. Světovým rozměrem této působnosti jsou
určeny hranice a možnosti každého odporu proti směru, jímž je řízen osud lidstva a
jednotlivých států. Komunismus i kapitalismus vytvořil konzumní společnost, která je
řízena výlučně regulací oběživa. Na této bázi bude probíhat každý proces, který na
sebe může vzít jakoukoli zprostředkovací podobu. Důsledkem je odlidštění.
Vliv peněz, jako prostředku ovládání lidí, změnil vztahy lidí mezi sebou a vztahy
jednotlivce ke společnosti. Dovršenou formou abstrakce společnosti a atomizace
dnešních jednotlivců, je peněžní forma směnné hodnoty, peníze, jak v kapitálové, tak
i úrokové podobě.
Peníze se staly nejpevnějším poutem mezi lidmi a podstatou jejich nejreálnější
pospolitosti a nestrpí žádnou jinou, jež by stála nad nimi. Peníze, to je žárlivý Bůh
Izraele, který nestrpí vedle sebe žádného jiného Boha. Peníze degradují všechny
lidské bohy a mění je ve zboží. Peníze se staly hodnotou všech věcí, hodnotou, která
se ustavila sama pro sebe. Staly se universálním prostředkem veškeré moci, která je
v dnešní době uplatňována. Jejich ovládání je spolehlivě anonymní a prostřednictvím
této anonymity je spolehlivě anonymní i moc jimi vykonávaná. Peníze zbavily celý
lidský svět a přírodu jejich přirozené hodnoty. Staly se odcizenou podstatou lidského
jsoucna a tato cizí podstata člověka ovládá a člověk se jí koří. Zatímco politika je
zdánlivě nadřazena peněžní moci, ve skutečnosti se stala její nevolnicí. Moc peněz je
despotická, osudový extrakt, který se stal všeobecným katanem, vypovídající válku

celému lidskému pokolení. A přece je to v podstatě zvnějšněná mohoucnost lidstva,
jeho odcizená a na pospas se vydávající rodová podstata.
V penězích nabývá všechno zboží svého odcizení a zároveň však jediného
adekvátního bytí. Zboží, univerzální cíl současné konzumní společnosti, se totiž
stává zbožím jen všestranným zcizováním – směnou. Tuto schopnost či tuto potřebu
všestranného zcizování neustále zdokonaluje a rozvíjí, neboť je to její základní
existenční projev. Peníze jsou vrcholným uspokojením této potřeby. Protože
představují odcizenou podobu všeho ostatního zboží, čili produkt jejich všeobecného
zcizování, jsou absolutně zcizitelným zbožím. Proces oddělování směnné hodnoty od
hodnoty užitečné, je současně věcným výrazem procesu oddělování společnosti od
jednotlivých individuí, jehož výsledkem je prázdná abstrakce společnosti na jedné
straně a masa izolovaných, navzájem nerozlišitelných individuí na straně druhé. Tato
reálná abstrakce od všeho lidského, nejhlubší výraz nelidské podstaty této politické
činnosti.
Volby tohoto způsobu světovou politickou mocí strhla samozřejmě k nápodobě
všechny, kdo se světové politiky zúčastňují. Finanční politika se stala universálním
prostředkem boje o světovou moc a současně i prostředkem boje proti ní.
Všechny lidské vztahy se přetváří v kvantitativní atribut mrtvých věcí. Každé nové
učení rozvíjejícího se systému (pojmu) hodnoty je novým abstrahováním od dalších
kvalit. Proces jeho konkretizace je procesem zabstraktňování člověka – stejně, jako
proces subjektivizace hodnoty je procesem objektivizace člověka (stává se objektem
působení svých vlastních výtvorů).
Výrobce zboží vyrábí výrobky, které nemají pro něho samého bezprostřední hodnotu,
ale mají užitnou hodnotu pro jiné. Pro výrobce mají jen tu užitnou hodnotu, že jsou
nositelem směnné hodnoty a tak prostředkem směny. V důsledku toho je majitel
zboží nucen samotnou povahou svých výrobků, zbožím, zcizit je za jiné zboží, jehož
užitnou hodnotu potřebuje. Vůbec všechna zboží mají tu vlastnost, že nemají užitnou
hodnotu pro své majitele a mají užitnou hodnotu pro své nemajitele. Musí proto
přecházet z ruky do ruky, vstupovat do směny, kde se teprve vztahují k sobě jako
hodnoty a jako hodnoty se také realizují. Forma peněz je jen odrazem vztahů všeho
zboží,který utkvěl na daném zboží. Peníze se stávají směnným prostředkem zboží,
charakterizujícím procesem oběhu, tj. oběživem. Tato zprostředkující funkce peněz je
životně důležitá, lokajská a dohazovačská. Vznikají dvě protikladné navzájem, se
doplňují metamorfózy: přeměna zboží v peníze a zpětná přeměna peněz ve zboží, tj.
prodej a koupě. Oddělení koupě od prodeje rozkládá původní prostou výměnu. Nikdo
nemusí kupovat bezprostředně po tom, co prodal. Může se s penězi v kapse vydat
do světa hledat jiné trhy, které lépe uspokojí jeho potřeby a pravděpodobně vyvinou
nové. Tento charakter rozvinuté peněžní směny a její rozšíření znamená definitivní
přetržení pupeční šňůry, která poutá individua k přirozeně vzniklé pospolitosti a
likvidaci bezprostředního vztahu člověka a přírody. Na místo izolovaného, místního,
primitivního vývoje s jeho omezeným lokálním individuem nastupují (s rozšiřováním
trhu na světový trh) světové dějiny, kterým odpovídá světodějná existence individuí,
jakási empiricky univerzální individua. Osvobození každého jednotlivého individua se
uskutečňuje tou měrou, nakolik se dějiny mění v dějiny světové.
Oběh je nepřetržitý pohyb zboží, ale pokaždé jiného zboží. Každé zboží se pohne jen

jednou, pak zaniká, naplňuje své poslání. V dalším pohybu pokračuje nikoli jako totéž
zboží, nýbrž ve svém zrušeném jsoucnu, tj. jako jiné zboží – jako zlato.
Oběh tedy přestavuje jednotu nepřetržitosti a přetržitosti, přičemž jeho trvání, jeho
nepřetržitosti připadá zcela penězům. Změna formy zboží se jeví jako přemístění
peněz. Peníze uvádějí zboží do pohybu tím, že realizují jejich ceny, že vůbec celý
pohyb vychází od peněz, kdežto zboží jsou nehybná. Peníze tu přestavují boha v
jeho absolutní neomezenosti a všudypřítomnosti, v atheistické podobě. Jejich zlatý
háv způsobuje, že se jim klanějí i nevěřící.
Hodnota zlata a peněz není jejich vlastní hodnotu, nýbrž hodnotou celého světa
zboží, kterou pouze přestavují tím, že jim dávají cenu. V této podobě existují jen jako
myšlená hodnota, jako ideální forma, existující jen v představě. Zatímco zlato se
stává ideálními penězi neboli měrou hodnoty proto, že všechna zboží jím měřila své
hodnoty a tak je činila pomyslnými protiklady své užitné hodnoty, podobou své
hodnoty, stává se reálným i penězi v důsledku toho, že je zboží při svém
všestranném zcizování činí skutečně odcizenou čili přeměněnou formou své užitné
hodnoty, a tedy skutečnou podobou své hodnoty. Zrada peněz, jejich výlučné
postavení, spočívá tedy v tom, že zatímco zboží se vzdávají penězům cele,
zachovávají si peníze své soukromí, chovají se zdrženlivě. Zboží se zřekla své
obecnosti, kdežto peníze se nezřekly své zvláštnosti. Peníze, které byly dříve
pomíjivým bytím, stávají se nyní jejím absolutním bytím, proti čemuž se jednotlivá
zboží jeví jako pouhé zdání, jako jejich odlesk. Z pouhého prostředku se staly peníze
samoúčelem, ze svého pohybu učinily obsah směnného procesu a tento tudíž
pouhou formou. V penězích mizí veškeré rozdíly, veškerá individualita. Avšak tím, že
odcizují veškerou individualitu, stávají se samy jediným, výlučným individuem.
Peníze jsou absolutním zbožím, absolutní jsoucností hodnoty. Zatímco každé zboží
je pomíjivé, konečné, peníze jsou věčným, nekonečným, nepomíjivým jsoucnem
hodnoty. Hodnota je tu adekvátní svému pojmu. Zboží se ukázalo pro peníze
pouhým rozlišovacím momentem, pouhým dočasným odcizením vědomí. Co je bůh
pro teoretický svět, to jsou peníze pro praktický život převráceného světa: Odcizená
mohoucnost lidstva, jeho zašantročená životní činnost.
Peníze pomáhají zprostředkovat výměnu látek mezi člověkem a přírodou, mezi
člověkem a člověkem tím, že umožňují vzájemnou výměnu činností. Tak se postupně
staly peníze univerzálním zprostředkovatelem, prostředníkem vůbec. Místo aby
člověk byl sám prostředníkem člověka. V této podobě se stávají skutečným bohem,
neboť jsou skutečnou mocí nad tím, co zprostředkují. Jejich kult se převrátil v
samoúčel. Předměty, odloučené do tohoto prostředníka, ztrácejí hodnotu. Nikoli on je
odleskem světa zboží, nýbrž svět zboží je jeho odleskem. To se pak zcela zvláště
opakuje a prokazuje v penězích jako kapitále, je-li kapitál použit k politickému a
duchovnímu ovládání lidí. Do té doby zprostředkovávaly věci a tím i lidi, nikoli však
sami sebe. Nyní jsou absolutním zprostředkováním v sobě samých, cílem sobě
samých, tedy samoúčelem. Veškerý zprostředkující pohyb k tomu výsledku beze
stopy mizí: peníze plodí peníze, vystačí si samy a jejich původní poslání je zcela
zapomenuto. To je největší vítězství anonymních vládců.
Protože všechna zboží jsou jen představovanými penězi,jsou peníze jediným
skutečným zbožím. V protikladu ke zboží, která představují samotné bytí směnné
hodnoty, všeobecné společenské činnosti, abstraktního bohatství, je zlato

materiálním bohatstvím materiálního bytí, smysl všech věcí, kompendiem
společenského bohatství. Svou formou je zároveň bezprostředním vtělením
všeobecné činnosti, svým obsahem souhrnem všech věcí, kompendiem
společenského bohatství. Svou formou je zároveň bezprostředním vtělením
všeobecné činnosti, svým obsahem souhrnem všech reálných prací. Je to všeobecné
bohatství jakožto individuum. Peníze samy jsou jedinou individualitou a nestrpí vedle
sebe žádnou jinou individualitu. Jednotlivé formy bohatství představují alikvotní části
tohoto všeobecného bohatství, společného jmenovatele všech věcí. Je to naprostá
nad vláda kvantity, které zplodila dnešní konzumní společnost, tak snadno
ovladatelnou anonymně kýmkoli.
Tato specifická forma bohatství uspokojuje lidské potřeby rovněž specifickým
způsobem – abstraktně. Zatímco po stránce užitné vyjadřuje zboží svým vztahem ke
zvláštní potřebě jen jeden moment, moment hmotného bohatství, jeho ojedinělou
stránku, uspokojuje jen jednu určitou potřebu, uspokojují peníze každou potřebu.
Jakoukoli potřebu mohou uspokojit (jako smyslová abstrakce) zase jen abstraktním
způsobem tím, že přemění všechny potřeby v jedinou potřebu: v potřebu peněz. Jsou
proto po této stránce spíše ochuzením než skutečným bohatstvím a obohacením –
považujeme-li za skutečné bohatství mnohostrannost potřeb člověka.
Peníze nepředstavují žádný individuální vztah k svému držiteli a nepředstavují ho,
jejich držba neznamená rozvoj některých osobnostních vlastností jeho individuality,
protože samy nemají žádnou individualitu. Existují jen jako předmět, jehož se lze
mechanicky zmocnit a který lze právě tak dobře ztratit. Držiteli však poskytuje
všeobecnou vládu nad společností, nad celým světem požitků a činností. Peníze
dělají z každého člověka něco, čím sám o sobě není. Být a jevit se, se staly dvěma
rozličnými pojmy. Nikdo tu nemůže prokázat svou skutečnou totožnost.
Penězům však chybí jakékoli kvantitativní určení. Kvantitativní zvětšování je jediným
způsobem jsoucna a pohybu, které peníze mají – nekonečného pohybu. Jejich trýzeň
je v neschopnosti sebeuspokojení – s každým novým přírůstkem nabývají nových
hranic, nového omezení, které se nesnáší s jejich podstatou. Bezměrnost je jejich
pravou mírou: protiklad mezi jejich existencí (jejich určitým množstvím) a jejich
pojmem (bezměrnost) je nekonečný, nezprostředkovatelný. To je zdroj jejich
neuhasitelné žízně a nevyčerpatelné energie a aktivity.
Uvedené principy byly jednou z příčin nynějšího ústupu komunismu a jeho stažení ze
světové politiky: Stalinova a později Brežněvova koncepce hospodářské a finanční
autarkie se ukázala být méně efektivní, než se původně očekávalo, a volný trh na
Západě zplodil konzumní společnost, ovladatelnou totálně a s menšími riziky.
Národní ekonomiky neexistují, existuje pouze světová ekonomika, jejíž řízení je
určováno konsorciem 14 světových bank. Tento jediný fakt rozhoduje o suverenitě
států a nezávislosti jejich politiky, protože toto konsorcium vlastní, řídí, nebo alespoň
kontroluje 72 procent veškerého světového oběživa.
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Anotace
Magisterská práce analyzuje vybrané dvě úvodní části významné konspirační teorie o Chartě
77 a sametové revoluci, takzvané “Analýzy 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce
1989“ z pera dlouholetého politického vězně komunistického režimu Miroslava Dolejšího.
Práce se pokouší doložit, která z Dolejšího tvrzení jsou pravdivá či alespoň pravděpodobná,
ale také co z Analýzy tvoří spekulace či přímo dezinformace.
V

tomto směru práce odmítá nejzávažnější Dolejšího obvinění, totiž že Charta 77

představovala od svého vzniku vědomě vytvořenou kádrovou rezervu, ba dokonce tzv.
řízenou opozici vedenou lidmi napojenými na československou a sovětskou tajnou policii.
Navrhujeme uvažovat o Chartě 77 spíše jako o kontrolované opozici a kontra-elitě schopné
případně nahradit zdiskreditované komunisty.
Práce také nepotvrdila Dolejšího názor, že předání moci na konci roku 1989 bylo
předem dohodnuté, ačkoli větší či menší změny očekávali jak disidenti tak i elity starého
režimu a přestože existovaly styky mezi oběma těmito tábory. Někteří komunisté se zřejmě
na nové podmínky připravovali a dokonce pomohli rozproudit revoluční události. Později
během jednání OF a KSČ pak pravděpodobně byly odcházejícím komunistům přislíbeny
garance obvyklé v tzv. sjednaných přechodech.

Klíčová slova: Miroslav Dolejší, Charta 77, Občanské fórum, StB, sametová revoluce,
konspirační teorie

Annotation
This magistr thesis examines the first two parts o f the significant conspiracy theory about
Charter 77 and the velvet revolution: “Analysis o f 17th November and the changes in eastern
Europe in 1989” written by Miroslav Dolejsi, a long-time political prisoner o f communist
regime. The submitted thesis tries to demonstrate which o f Dolejsi's assertions are truthful
or at least probable, but also what is speculation or even disinformation.
In this regard, the magistr thesis refutes Dolejsi's gravest charge, that the Charter 77
represented right from its inception an intentionally created political reserve, or even the socalled “guided opposition” led by people linked to Czechoslovak and Soviet secret police.
Rather, we suggest thinking about Charter 77 as a “controlled opposition” consisting
o f a contra elite potentially capable o f replacing the discredited communists.
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The magistr thesis also did not find evidence to prove Dolejsi's claim that the power
handover in 1989 was arranged in advance, although both dissidents and elites o f the old
regime calculated on forthcoming changes and contacts between these two camps did exist.
Pragmatic communists had probably been preparing themselves for the new conditions
and some even helped to trigger the revolutionary events. Later during the talks between Civic
Forum and Communist party the leaving communists could have been promised kind
o f guarantees typical for the so-called negotiated transitions.

Keywords: Miroslav Dolejsi, Charter 77, Civic Forum, StB (Czechoslovak secret police),
velvet revolution, conspiracy (theory)
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„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť
pravda tě vysvobodí.“
Jan Hus

„A vím, čím hlouběji se člověku podaří proniknout do problémů společnosti, tím méně
popularity u současníků obyčejně najde. Lidé neradi poslouchají nepříjemné věci. Ale právě
v tom je hodnota intelektuálovy (nikoli politikovy) výpovědi o věcech veřejných. Její
podmínkou je vědomá abdikace na snahu líbit se většině.“

Jan Tesař
(Otevřený dopis Jana Tesaře mluvčímu Charty 77 Jiřímu Hájkovi)

„Dvacáté století lze bez nadsázky charakterizovat jako století tajných služeb.“

Pavel Žáček
(Reflex, 17.8.2000)

„Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena (...) Každý má právo vyjadřovat
své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura
je nepřípustná.“

(z Listiny základních práv a svobod)
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1. Uvod: Konspirační teorie sine ira et studio
1.1. Dolejšího Analýza jako teorie spiknutí (téma, cíl, metoda a smysl práce)

Každá revoluce si vytváří svou vlastní mytologii (srov. Dvořáková / Kunc, 1994: 36), svoje
mučedníky, svoje (údajné) historické předobrazy. Ráda o sobě prohlašuje, že je revolucí
takříkajíc zdola, spontánně vzniklou. Současně však každá systémová změna vyvolává
otázku, kdo za ní skutečně stál, čeho chtěl dosáhnout, jaké zájmy byly v pozadí. Odpověď
stěží poskytne oficiální výklad událostí, ten totiž vždy slouží alespoň částečně k legitimizaci
nově nastolené moci. Poskytne ji tedy výklad opoziční, sklouzávající tak často k tzv. „teoriím
spiknutí“ !?

Konspirační teorie mají všeobecně velmi špatnou pověst, a to jak v akademickém, tak
i veřejném diskursu. To by nám ale nemělo bránit zabývat se jim i nepředpojatě. Zatímco jsou
totiž mnohé z nich opravdu nanejvýš obskurní, jiné se naopak ukazují být relativně dobře
podložené. Domníváme se, že do této kategorie patří alespoň z části i takzvaná „Analýza 17.
listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989“ (dále jen Analýza) zveřejněná v roce
1990 dlouholetým politickým vězněm komunistického režimu a po revoluci pracovníkem
Federálního ministerstva vnitra Miroslavem Dolejším (20.11.1931 - 26.6.2001).

Dolejšího Analýza podobně jako většina konspiračních teorií (srov. Pipes, 2003: 61-62)
interpretuje historické události jako výsledky tajných a často dlouhodobých záměrů, přičemž
zdůrazňuje roli tajných služeb a/nebo „tajných společenství“ (nejčastěji svobodných zednářů),
popřípadě židů / Židů či všech dohromady (srov. Pipes, 2003: 102, 33, 40). Což ale historie
nezná řadu skutečných spiknutí (srov. Pipes, 2003: 34)? Není pravda, že mezi „otci
zakladateli“ americké státnosti i francouzskými revolucionáři najdeme řadu svobodných
zednářů? Nebo snad mezi první generací bolševiků nepřevažovaly osoby židovského původu?
Copak Radomír Luža, dlouholetý předseda exilové Rady svobodného Československa, o sobě
(a svých kolezích) nepřiznal, že spolupracoval se západními tajnými službami1?

1 srov. Blažek, Petr / Koura, Petr. Dějepisec v centru dění. (http://www.czsk.net/svet/clanky/osobnosti/luza.html)
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Přirozeně, žádná ze shora uvedených skutečností ne-dokazuje ještě nic o jakémkoli spiknutí.
Přesto vidíme, že většina konspiračních teorií má určitou oporu v realitě (existenci zednářů či
tajných služeb nikdo nepopírá, polemizuje se však o jejich vlivu a záměrech) a už jen proto je
nelze a priori odmítnout. Americký historik Daniel Pipes o teoriích spiknutí v této souvislosti
říká: „... jsou založeny do velké míry na pravdě a jsou do té míry racionální, že vypadají
zcela hodnověrně. Jenomže prvek pravdivosti je naředěn ještě větší dávkou fantazie.“ (Pipes,
2003:45-46)

Naší výzkumnou otázkou bude tedy určit a podrobně dokladovat, co (ne)pravdivého (či
alespoň

pravděpodobného)

obsahuje

Dolejšího

Analýza.

Pracovní

hypotézu

přitom

formulujeme v souladu se shora citovanou Pipesovou tezí: Dolejšího Analýza podle nás
obsahuje poměrně mnoho pravdivých (a také zajímavých) informací a řadu více či méně
pravděpodobných spekulací, ale vedle toho i tvrzení nejen nedokazatelná, nýbrž někdy
i zjevně zcela nerealistická.

Ve všech kapitolách předkládané práce soustavně pracujeme s textem Dolejšího Analýzy, což
nás na rovině metodologie přibližuje takzvané textové analýze, nikoli ale analýze diskursivní
(jíž jde primárně o jazyk a „významotvomé praktiky“; srov. Drulák, 2008: 92) či obsahové
(která

zase studuje například četnost výskytu klíčových výrazů; srov. Drulák, 2008: 98).

Zatímco klasickou diskursivní analýzu nezajímá pravdivost informací obsažených ve
zkoumaném dokumentu (srov. Drulák, 2008: 93), nám půjde právě o ni. V tomto ohledu tedy
používáme vlastní postup přizpůsobený potřebám výzkumné otázky.

Naší metodou je srovnání tvrzení Analýzy s všeobecně přijímanými zdroji pojednávajícími
stejná témata. Domníváme se, že takovéto srovnání může poskytnout užitečné „rozuzlení“
četných kontroverzí vyvolaných Analýzou a jejím nediferencovaným odsouzením. Dolejšího
materiál navíc dosud nepředstavoval objekt vážného studijního zájmu specializovaných
badatelů, což rovněž činí naši práci potenciálně přínosnou.

Z Dolejšího Analýzy přitom vybíráme jen dvě úvodní části, konkrétně po sobě jdoucí zásadní
oddíly nazvané „Charta 77“ a „Převrat 17.11.1989“. Toto omezení je nutné jednak z důvodu
limitovaného rozsahu magisterské práce, ale i proto, že zbytek Analýzy tvoří problematika
zasahující spíše do oblasti mezinárodních vztahů, nikoli soudobých československých dějin
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(to platí i pro část pojmenovanou „Východiska“, které jsme se chtěli věnovat původně, ale
jejíž analýzu nakonec přesouváme do budoucí rigorózní, respektive disertační práce).
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1.2. Použité zdroje - důvěřuj, ale prověřuj

Po zdůvodnění výběru tématu se musíme ještě zastavit u použitých zdrojů. Jako primární
zdroj nám slouží text Dolejšího Analýzy, tak jak je volně přístupný na internetu, například na
webových stránkách disidenta Petra Cibulky2 (veškeré citace z Dolejšího Analýzy pocházejí
odsud).

Pokud jde o sekundární zdroje, odkazujeme ponejvíce na práce historiků (Jiří Suk, Jan
Měchýř, Miroslav Vaněk, Jana Čechurová), politologů (Rudolf Kučera, Oskar Krejčí, John
Keane), sociologů (Ivo Možný) a vzhledem k aktuálnosti tématu také na články z tisku
(Necenzurované noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Reflex, Babylon). Na mnoha místech
citujeme i z pamětí či jiných svědeckých výpovědí přímých účastníků událostí (komunisté,
disidenti, studentští vůdci), jakkoli jsme si vědomi, že jejich tvrzení mohou být někdy
nepřesná (ať už z důvodu zapomínání, zpětné projekce, osobní angažovanosti nebo
autostylizace) či jinak zkreslená nevyhnutelnými subjektivními faktory.

V zásadě ale ke všem autorům přistupujeme bona fide. Výjimku tvoří jen nejvyšší představitel
StB Alojz Lorenc, který ve svých pamětech otevřeně upozorňuje, že o jistých věcech neřekne
celou pravdu a jiné dokonce úplně vynechá (srov. Lorenc, 1992: 18). Lorenc navíc
prokazatelně klame a to přinejmenším tam, kde popírá spolupráci StB a teroristických skupin
(srov. Lorenc, 1992: 90). Podle zveřejněných archivů KGB však československá tajná služba
poskytla pomoc například italským Rudým brigádám (srov. Andrew/Mitrochin, 2001: 307308). Přesto i Lorence v předkládané práci opakovaně citujeme, ale v jiných záležitostech,
u kterých jsme nezjistili, že by mystifikoval či něco podstatného zatajoval.

Nakonec se ještě musíme zastavit u knihy „Polojasno“, na kterou v předkládané práci hojně
odkazujeme. Tento bestseller Václava Bartušky přináší množství důležitých informací, na
jejichž základě sám autor formuluje několik různých hypotéz o možném spiknutí stojícím
v pozadí listopadových událostí. Dnes však Bartuška tyto konspirační teorie odmítá a to
včetně té nejpravděpodobnější o spiknutí části StB a reformních komunistů (srov. Týden
45/2009, str. 37). Přitom ale nezpochybňuje fakta uvedená ve své knize, která podle našeho

2 viz http://www.cibulka.com/nnoviny/nnl998/nn0198/obsah/mir/mir.htm
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názoru nepřipouští jiný závěr, než že zásah na Národní třídě byl součástí širšího plánu, jakkoli
zůstává otevřené, kdo všechno do něj byl zasvěcen a co přesně sledoval.
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2. Stať (1. část): Charta 77 - svědomí národa nebo stínový
establishment?

2.1. Charta 77 jako velká rodina
Chartu 77 netřeba představovat. Její význam pro českou politiku i politické myšlení byl a je
z mnoha důvodů stále značný. Nebudeme zde opakovat známé věci, podíváme se místo toho
rovnou, jaké jsou výpovědi Dolejšího o Chartě 77.
Napřed ale musíme opravit jisté nepřesnosti, kterých se autor Analýzy na několika
místech dopustil, když uvedl jako počet signatářů první vlny číslo 217 (ve skutečnosti 242)
a zařadil mezi tyto osoby i jména lidí, kteří Chartu 77 - ač se třeba také pohybovali v disentu
- nikdy nepodepsali (Luděk Pachman, Karel Šiktanc, Jarmila Taussigová) nebo tak učinili až
v pozdějších podpisových vlnách (Ladislav Kolmistr, Ludmila Jankovcová). Dolejší také
v jedné z pasáží chybně označil za „vůdce Charty 77“ i pracovníky Prognostického ústavu
(konkrétně Valtra Komárka, Václava Klause a Vladimíra Dlouhého), ačkoli jinak je z jeho
textu zřejmé, že věděl o jejich „nechartistickém původu“.
Nyní tedy přejděme k Dolejšího názorům na Chartu 77. První se týká fungování,
respektive složení a personální historie členů této opoziční skupiny:

„Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za
dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika
rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky (zájmové a
finanční nevyjímaje). Jsou to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Pithartových,
Sabatových

-

Uhlových

Bednářových,

Kynclových,

Pelikánových,

Slánských,

-

Múllerových Hromádkových,

Tesařových,
Dobrovských,

Štemových-Kantůrkových,

Němcových,

Paloušových,

Rumlových,

Mlynářových,

Freundových,

Tominových,

Korčišových, Paynových, Kocábových, Placákových, Princových, atd. Všechny tyto více
nebo méně rozvětvené rodiny jsou komunisté nebo jejich potomci, svobodní zednáři a jejich
potomci, a židé.“

Předběžně můžeme říci, že Dolejší má v podstatě ve všech svých shora citovaných
vývodech alespoň částečně pravdu. Jako existovalo později (rovněž značně uzavřené)
Koordinační centrum Občanského Fóra (kde ovšem nepůsobili jen lidé z disentu), tak bylo
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i něco jako „koordinační centrum Charty 77“, které tvořilo skutečně několik málo rodin
hlavně v Praze, jejichž členové se ve funkcích mluvčích střídali a měli vůbec na dění
v opozici rozhodující vliv (na postu mluvčích se mezi lety 1977-1989 vystřídalo celkem 35
různých osob, z nichž nejspíš pouze čtyři - Jaroslav Šabata, Jan Litomiský, Stanislav Devátý
a Tomáš Hradílek - měli v době výkonu funkce mluvčích trvalý pobyt mimo Prahu).
To ovšem zdaleka nemuselo znamenat nějakou konspiraci či zlou vůli; na tomto stavu
se podepsaly objektivní okolnosti, už jen fakt, že většina nejvýznamnějších signatářů
pocházela z Prahy. Zejména v první vlně lidé z hlavního města naprosto dominovali a tvořili
až 90 % z celkového počtu 242 podepsaných (srov. Keane, 1999: 186). Pouze menšina se
rekrutovala z Brna (Jaroslav Šabata, Jan Šimsa, Milan Uhde, Božena Komárková) a jen
symbolický zlomek ze Slovenska (Dominik Tatarka). Nepatrné chartistické ostrůvky pak
existovaly ještě na několika dalších místech po republice, například v Mladé Boleslavi (Alfréd
Kocáb) či v Litvínově (Vavřinec Korčiš).

Diskuse a spory o elitářství v Chartě 77 jsou známé a týkaly se mimo jiné právě tohoto.
Nikdy se nepodařilo svolat „generální sněm“ signatářů Charty 77 (což je ale pochopitelné),
někdy byl problém konzultovat i jen zbylé dva mluvčí. Řadoví „členové“ si tak stěžovali na
minimální vliv, jenž na směřování Charty 77 měli, stejně jako si později stěžovali například
regionální představitelé Občanských fór. Toto vše ale vyplývá ze sociologie organizací (viz
mimo jiné tzv. železný zákon oligarchie) a samozřejmě z prostředí, jaké opozici obklopovalo.

Na druhou stranu lze na Chartě 77 a jejích členech sledovat, jak pronásledování stmeluje,
utužuje již existující svazky. Dodnes se říká, že signatáři tvořili jakousi velkou rodinu, určitý
svět pro sebe, uzavřený kolektiv („paralelní polis“ či „veselé ghetto“ v

případě

undergroundu). Mnozí se ostatně velmi dobře znali již z období před Chartou 77, zejména
z takzvaného křesťansko-marxistického dialogu 60. let (na kterém participovali pozdější
chartisté první vlny Milan Machovec, Ladislav Hejdánek, Jiří Němec, Julius Tomin, Jan
Sokol, Erika Kadlecová) a/nebo z organizace Společnost pro lidská práva (zde působili mezi
lety 1968 a 1969 pozdější chartisté první vlny Emil Ludvík, Milan Machovec, Václav Černý,
Václav Havel, Jaroslav Seifert, Ladislav Hejdánek, Petr Pithart, Milan Uhde, František
Kriegel), z Hnutí revoluční mládeže (zde působili na přelomu 60. a 70. let pozdější chartisté
první vlny Petr Uhl, Ivan Dejmal, Petruška Šustrová, Jaroslav Suk, Jaroslav Bašta, Egon
Čierny, Vavřinec Korčiš), ze Socialistického hnutí československých občanů (zde působili na
počátku 70. let pozdější chartisté první vlny Milan Hübl, Rudolf Battěk, Karel Kyncl,

13

Vladimír Nepraš, Jaromír Litera, Jan Tesař, Jaroslav Šabata, Karel Fridrich, Zdeněk Přikryl,
Karel Čejka) či z evangelického hnutí Nová orientace (na této platformě vzniklé již na konci
50. let postupně participovali pozdější chartisté první vlny Božena Komárková, Jan Šimsa,
Alfréd Kocáb, Milan Balabán, Miloš Rejchrt, Jakub Trojan, Ladislav Hejdánek). Někteří
chartisté se znali dokonce ještě z mnohem starší doby. Příkladem budiž dramatik Milan Uhde,
který jako vysokoškolský student chodil na přednášky Jaroslava Sabaty, s nímž se pak po
letech sešel v brněnském disentu.

Dolejší má rovněž pravdu, pokud jde o rodinné a příbuzenské propletence v rámci Charty 77
a jejího širšího okolí. Jak dokládají příjmení a hlavně dochované podpisové lístky
jednotlivých signatářů3, podepisovali v řadě případů „Prohlášení Charty 77“ oba manželé (to
bylo velmi časté), otec i syn, sourozenci či dokonce celé rodiny (např. Sabatoví - Jaroslav,
Václav, Jan a Anna ml., později i Anna st.).
Jako příklady manželských dvojic mezi prvními signatáři uveďme:

1. Anna Sabatová a Petr Uhl
2. Irena Dubská a Zdeněk Mlynář
3. Jelena Mašinová a Pavel Kohout
4. Dienstbierovi (Zuzana a Jiří)
5. Hromádkovi (Marie a Oldřich)
6. Johnovi (Jarmila a Josef)
7. Kadlecovi (Erika a Miroslav)
8. Němcovi (Dana a Jiří)
9. Richterovi (Aleš a Zuzana)
10. Stehlíkovi (Dana a Josef)
11. Stemovi (Jana a Vladimír)
12. Šebkovi (Jana a Václav)
13. Šilhánovi (Libuše a Věnek)
14. Vaněčkovi (Dagmar a František)

Tento model se opakoval i v dalších podpisových vlnách, kdy se k Chartě 77 připojovali také
manželé či manželky původních signatářů. To je i případ pozdější mluvčí Zdeny Tominové

J viz http://libpro.cts.cuni.ez/chartayindex2.htm#b
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(tehdejší žena signatáře první vlny Julia Tomina), která Chartu 77 podepsala v květnu roku
1978. V únoru o čtyři roky později přidala svůj podpis manželka Václava Havla Olga. Dále
jde třeba o manžele Ledereroví (Elzbieta a Jiří), Šulcovi (Olga a Zdislav), Jirousovi (Juliana
a Ivan, jehož bývalá žena Věra podepsala Chartu 77 v první vlně), Princovi (Květa a Jan),
Stankovičovi (Olga a Andrej), Stibicovi (Jarmila a Jaromír), Freundovi (Zina a Karel),
Danielu Brodskou a Petra Brodského či Vlastu Chramostovou a Stanislava Milotu.
Jindy naopak Chartu 77 podepsal jen jeden z manželů, ačkoli v opozici působili oba.
Za všechny jmenujme manžele Bendovi (Kamila a Václav) a Kantůrkovi (Eva a Jiří).

Dvojice otec a syn zahrnovaly zejména 1) Jana Patočku seniora a Jana Patočku juniora,
2) Radima Palouše a Martina Palouše, 3) Zdeňka Mlynáře a Vladimíra Mlynáře, 4) Jiřího
Rumla a Jana Rumla, 5) Vavřince Korčiše staršího a Vavřince Korčiše mladšího, 6) Jana
Šimsu a Martina Šimsu. Podobně bychom mezi chartisty našli i dvojici matka-syn (Eva
Kantůrková a Jan Stem či Josefa Slánská a R udolf Slánský ml.) a občas i další příbuzenské
vztahy: například signatář první vlny Stanislav Budín byl tchánem jiného signatáře první vlny
Zdeňka Mlynáře.
Zároveň poměrně často a ovšem nikoli překvapivě docházelo k tomu, že členové
jednotlivých disidentských rodin mezi sebou uzavírali sňatky či se jinak spojovali.
Připomeňme jen nejznámější skutečnosti:

Spisovatel Jiří Gruša si vzal za ženu dceru germanisty a někdejšího velvyslance v Izraeli
Eduarda Goldstuckera. Manželkou politika Zdeňka Mlynáře byla socioložka Irena Dubská,
předtím Rita Budínová (později Klímová). Zetěm filosofa Jana Patočky se stal filosof Jan
Sokol. Zetěm akademika Arnošta Kolmanna jaderný fyzik a ředitel Nadace Charty 77 ve
Stockholmu František Janouch. Manželství uzavřeli Petr Uhl a dcera osmašedesátníka
Jaroslava Sabaty Anna Sabatová. Syn filosofa Radima Palouše Martin Palouš si stejně jako
hudebník Milan „Mejla“ Hlavsa vzal za ženu jednu z dcer manželů Němcových. Podobně
byly provázány významné brněnské disidentské rodiny Mullerů a Tesařových - sestra,
respektive bývalá žena Jiřího Můllera prošla manželstvím s historikem Janem Tesařem, který
se později oženil s chartistkou první vlny Annou Koutnou.

Obdobný vztah nalezneme rovněž mezi Kantůrkovými-Štemovými - spisovatelka Eva
Kantůrková se poprvé vdala za Jana Sterna (s nímž měla stejnojmenného syna). Psycholog
Jiří Němec žil po určitou dobu s manželkou básníka Ivana Jirouse. Václav Havel měl zase
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poměr s bývalou manželkou dramatika Pavla Kohouta Annou Kohoutovou (srov. Keane
1999: 221, 232 a 415, pozn. 257) a také s (bývalou?) manželkou chartisty Jana Vodňanského
Jitkou Vodňanskou (srov. Keane, 1999: 236-237). Jeden z posledních mluvčích Charty 77
Miloš Hájek žil po rozvodu s chartistkou první vlny Hanou Mejdrovou (srov. Vaněk/Urbášek,
2 0 0 5 ,1. díl, str. 120). Brněnský chartista Petr Cibulka měl zase za družku (i když zřejmě až po
revoluci) Hanu Marvanovou, jednu ze zakladatelek Nezávislého mírového sdružení. Václav
Benda byl švagrem filosofa Zdeňka Neubauera a Olga Havlová vzdálená příbuzná Věry
Čáslavské (jejíhož syna Havel-prezident po revoluci omilostnil).

Zájmové, respektive finanční svazky mezi osobami z opozičního prostředí existovaly zřejmě
u lidí, kteří rozdělovali (například Václav Havel či Václav Benda, srov. Cibulka, 1999: 105106) a/nebo přijímali peníze ze Západu. Zájmové svazky se však mohou týkat i těch, kteří po
revoluci restituovali nějaký majetek či se o to alespoň pokusili (Václav Havel, Marta
Chadimová, ale i Karel Schwarzenberg, významný mecenáš Charty 77 a po revoluci jeden
z nejbližších spolupracovníků Václava Havla).

Na závěr této části si položme otázku, co se zřejmě snažil Dolejší naznačit, když zdůraznil
příbuzenské a zájmové svazky mezi chartisty. Ti jak známo tvořili výraznou menšinu, přesto
byli v jistém smyslu silní, neboť na stejné lodi (shodně postižení tzv. osmašedesátníci). Mohli
většinou spoléhat jen jeden na druhého a tento pocit si s sebou někteří přinesli i do politiky
(Václav Havel, jenž se jako prezident obklopil svými kamarády). Jinými slovy, v disentu
a specielně v Chartě 77 se vytvořil potenciálně velký prostor pro nejrůznější vztahy protekce,
patronáže, klientelismu, možná i nepotismu (viz také část „Charta 77 jako kontraelita“).
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2.1.1. Židé v opozici - falešná stopa

Jak jsme viděli výše, Dolejší tematizuje počet židů / Židů (vyznavačů judaismu / příslušníků
židovského národa) mezi chartisty. Zde chceme hned na úvod učinit důležitou poznámku:
důrazně se distancujeme od antisemitismu, který zřejmě u Dolejšího hrál jistou roli, to však
tato práce nezkoumá.
Dolejší nepředkládá žádný konkrétní seznam židů / Židů. My však něco takového
musíme - bona fíde - udělat, abychom alespoň přibližně ověřili pravdivost jeho tvrzení.
Žádné jiné účely přitom nesledujeme. Jsme si plně vědomi toho, že sestavování podobných
seznamů asociuje hrůzné zkušenosti z minulosti a také praxi některých současných krajně
pravicových skupin.
Jmenné seznamy židů / Židů však můžeme najít i v samotných židovských publikacích
(např. v této práci zmiňovaný American Jewish Year Book) a různé zmínky o židovství těch
kterých osob se nacházejí i v (odborné) literatuře (viz níže uvedené odkazy). Už jen z toho
důvodu považujeme následující (nikoli kompletní) výčet za legitimní.
Mezi židy / Židy přitom zahrnujeme i osoby jen částečného židovského původu
či konvertity k judaismu. Zároveň se v předkládaném seznamu neomezujeme jen na chartisty,
ale zmiňujeme židy / Židy mezi disidenty obecně a také mezi významnými představiteli exilu.

Významní disidenti a exulanti (částečného) židovského původu či židovského vyznání:
1. Rudolf Slánský junior4 (chartista první vlny, syn popraveného generálního tajemníka
KSČ Rudolfa Slánského)
2. František Kriegel (chartista první vlny, jeden z předpokládaných vůdců Charty 77;
k jeho židovství srov. Kdo byl kdo, I. díl, str. 365)
3. Gertruda Sekaninová-Čakrtová5 (chartistka první vlny)
4. Luboš Dobrovský (chartista první vlny; k jeho židovství srov. „Charta 77 očima
současníků“, str. 40)
5. Jiří Dienstbier6 (chartista první vlny, v roce 1979 a 1985 mluvčí Charty 77)
6. Stanislav Budín (chartista první vlny; k jeho židovství srov. American Jewish Year
Book, 1978 Eastem Europe, str. 455)

4 kjeho židovství srov. http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Sl%C3%A1nsk%C3%BD
5 k jejímu židovství srov. http://cs.wikipedia.org/wiki/Gertruda_Sekaninov%C3%A1-%C4%8Cakrtov%C3%A1
6 kjeho židovství srov. Zídek, Petr. „Spustili to Židi, zednáři a estébáci“. Lidové noviny, 14.11.2009
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7. Toman Brod (chartista první vlny; k jeho židovství srov. Brod, 2007)
8. Karol Sidon (chartista první vlny; k jeho židovství srov. Kdo byl kdo, II. díl, str. 128)
9. Josef Vohryzek (chartista první vlny, v roce 1987 mluvčí Charty 77; k jeho židovství
srov. Jechová, 2003: 146, 150-151)
10. Milan Uhde (chartista první vlny; k jeho židovství srov. Jařab, 1998: 72)
11. Jiří Lederer (chartista první vlny; k jeho židovství srov. American Jewish Year Book,
1978 Eastem Europe, str. 455)
12. Jan Schneider (chartista první vlny; k jeho židovství srov. Day, 1999: 239)
13. Jiří Daníček7 (chartista první vlny, konvertita k judaismu)
14. Jan Štem8 (chartista, v roce 1986 mluvčí Charty 77)
15. Helena Klímová9 (chartistka, v roce 1991 mluvčí Charty 77, manželka zakázaného
spisovatele a přítele Václava Havla Ivana Klímy, jehož příbuzný Martin Klíma byl
v listopadu 1989 jedním ze studentských vůdců)
16. Věra Roubalová10 (chartistka, v roce 1992 mluvčí Charty 77)
17. Marie Rút Křížková (chartistka, v roce 1983 mluvčí Charty 77; k jejímu příklonu
k židovství srov. Nyklová, 2006: 128)
18. Ruth Šormová (chartistka, jedna ze zakladatelů Nezávislého mírového sdružení,
k jejím židovským kořenům srov. Vaněk/Urbášek, 2005: 963)
19. Daniel Kummermann11 (chartista)
i^

20. Alexandr Kramer

(chartista)

21. Jefim Fištejn13 (chartista, později exulant a významný politický komentátor RFE)
22. Pavel Bergmann14 (chartista)
23. Pavel Seifter15 (chartista)
24. Karel Trinkewitz (chartista, exulant; k jeho židovství srov. Jindrová / Tachecí /
Žďárský, 2005: 87)

k jeho židovství srov. Šícha, Jan. Nechci to vidět (Rozhovor s Arnoštem Lustigem). Literární noviny,
14.12.2004
8 k jeho židovství srov. Šilhánová, Libuše. Osobnost lidských práv: Jan Štem. Lidská práva (časopis Českého
helsinského výboru) 3/2006
9 k jejímu židovství srov. Hatikva, září 2005 (27.9.2005), str. 10
10 k jejímu židovství srov. Roš Chodeš, srpen 2006, str. 18
11 k jeho židovství srov. Cashman, Greer Fay. Grapevine: A little Egyptian brinkmanship. The Jerusalem Post,
28.7.2009
12 k jeho židovství srov. Kramer, Alexandr.,.Zásah doktorky Vesecké do kauzy Čunek považuji za selhání, říká
Pavel Rychetský1Právo, 3.11.2007
13 k jeho židovství srov. Hatikva, září 2005, str. 13
14 k jeho židovství srov. Šustrová, Petruška. Pašije v Roxy. BBC, 13.5.2005
15 kjeho židovství srov. http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdi7pdfl/commemorating-diplomats (str. 49)
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25. Emanuel Mandler (disident, předseda Demokratické iniciativy; k jeho židovským
kořenům srov. Vaněk/Urbášek, 2005: 480)
26. Petr Oslzlý (brněnský disident, pořádal bytové semináře tzv. podzemní univerzity;
k jeho židovským kořenům srov. Vaněk/Urbášek, 2005: 651)
27. Miloš Pojar (disident; k jeho židovství srov. Jindrová / Tachecí / Ždárský, 2005: 90)
28. Ota Omést16 (v roce 1977 odsouzen za protistátní činnost spolu s Václavem Havlem)
29. Jan Kavan (exulant; k jeho židovství srov. Vachalovský/Žáček, 2003: 12)
30. Pavel Tigrid17 (exulant)
31. Ota Šik (exulant; k jeho židovství srov. Kusin, 1971: 85)
32. Jiří Pelikán18 (exulant)
33. Eduard Goldstůcker19 (exulant)
34. Antonín Jaroslav Liehm (exulant; k jeho židovství srov. American Jewish Year Book,
1976 Eastem Europe, str. 394)
35. Bedřich Uttitz (exulant; k jeho židovství srov. American Jewish Year Book, 1978
Eastem Europe, str. 455)
36. Michal Reiman20 (exulant)
37. Michael Žantovský21 (zakládající člen a tiskový mluvčí Občanského fóra)
38. Vladimír Železný22 (mluvčí a hlavní dramaturg volební kampaně Občanského fóra)
39. Fedor Gál23 (přední slovenský disident a spoluzakladatel hnutí Veřejnost proti násilí)

Předvedený seznam dokazuje, že Dolejšího tvrzení o židech / Židech v Chartě 77 nejsou
nepodložená. Musíme nicméně zdůraznit, že nezáleží na původu a/nebo vyznání, ale na tom,
jaké postoje dotyčné osoby zastávají. Aniž bychom tedy zkoumali jeho původ, můžeme
například prohlásit o Václavu Havlovi, že byl a je relativně pro-izraelský a ovšem proamerický, což spolu v mnoha ohledech souvisí. Silně pro-izraelsky smýšlel také třeba filosof
a chartista Milan Machovec, který podle svého přítele Miloše Pojara „bezvýhradně stranil
Izraeli“ (Jindrová / Tachecí / Ždárský, 2005: 90).

16 kjeho židovství
17 kjeho židovství
18 kjeho židovství
19 k jeho židovství
20 kjeho židovství
21 kjeho židovství
28.7.2009
22 k jeho židovství
23 k jeho židovství

srov.
srov.
srov.
srov.
srov.
srov.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_Omest
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Tigrid
http://kehila-olomouc.cz/rs/historie/lide/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Goldst%C3%BCcker
http://www.bpb.de/publikationen/lQZWG5,1,0,Der_Riss_durch_die_Partei.html
Cashman, Greer Fay. Grapevine: A little Egyptian brinkmanship. The Jerusalem Post,

srov. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_%C5%BDelezn%C3%BD
srov. http://cs.wikipedia.org/wiki/Fedor_G%C3%A11
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Také z těchto důvodů bude nejspíš pravdou, že - jak tvrdí Dolejší - proti Chartě 77
pracovala na Federálním ministerstvu vnitra i „oddělení StB pro boj proti sionismu, judaismu,
svobodnému zednářstvu, Státnímu židovskému m uzeu... a židovstvu.“

Když už, bylo by tedy přínosnější vytvořit seznam „filosemitů“ či „filosionistů“ v řadách
československého disentu, čímž bychom se i vyhnuli z mnoha důvodů problematickému
určování původu.

V tomto duchu lze potom bez dalšího konstatovat, že manželka

významného chartisty první vlny Ivana Dejmala Kateřina Dejmalová (srov. Dejmalovu knihu
,prostor k úvaze. Texty z let 1987-2007“, kterou Kateřina Dejmalová editovala) pracovala po
revoluci jako ředitelka Lauderových škol při Židovské obci v Praze, jejíž je pravděpodobně
členkou, stejně jako její dcera Háta24. Dcera spisovatele Pavla Kohouta, signatářka Charty 77
Tereza Boučková zase po revoluci působila jako členka židovského pěveckého souboru
Mišpacha25.

Náklonnost kjudaism u projevují i další přední chartisté. Například Daniel Kroupa: „... měl
jsem velmi vřelý vztah k židovství, protože jsme měli v okruhu našich přátel i v příbuzenstvu
mé ženy různé židy“ (Vaněk/Urbášek, 2005: 304). Jiný příklad představuje legendární guru
undergroundu, básník a filosof Zbyněk Fišer, jenž si záměrně zvolil židovský umělecký
pseudonym Egon Bondy na protest proti vzmáhajícímu se antisemitismu v 50. letech.

Konečně zaslouží zmínit i jeden z posledních mluvčích Charty 77, historik Miloš Hájek,
který za války pomáhal židům, za což později obdržel úctyhodný titul Spravedlivý mezi
národy26. Zapomenout nelze ani na skupinu významných chartistů, kteří v roce 1968 ještě
coby studenti absolvovali pobyt v Izraeli (Petr Pithart či Jiří Müller), jenž mnohé z nich
významně ovlivnil (např. Jiří Müller dal pak svým dětem židovská jména).

*

*

*

Jak známo, komunistická propaganda často hovořila v souvislosti s Chartou 77 o „sionistech“
podporovaných západními „sionistickými centrálami“. Pozornost, jaká se věnovala těmto
aspektům opozičního hnutí souvisela v neposlední řadě i s mezinárodní situací, včetně úsilí

24 srov. Maskil, duben 2007, str. 13
25 srov. http://terezabouckova.cz/cz/zivotopis
26 srov. S Milošem Hájkem o konci války. Listy 2/2005 (rozhovor vedl Tomáš Tichák)
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ruských židů / Židů o masovou emigraci do Izraele, se kterým země východního bloku včetně Československa - neměly přátelské vztahy.

Celý problém shrnul výstižně politolog Pavel Barša: „Jako byli v zakladatelské době
sovětského režimu lidé s židovskými předky nadreprezentováni ve vedení komunistické
strany či čeky (a později NKVD), byli také v době jeho brežněvovské stagnace a úpadku
nadreprezentováni mezi jeho disidentskými odpůrci. (...) Podobné příběhy okouzlení jisté
části Židů či jejich potomků komunismem, po němž následovaly hořké konce, se odehrávaly
i v jiných zemích bývalého Východu i Západu.“

Jako nejznámější příklad židovského disidenta uveďme předního sovětského politického
vězně Anatolije (Nathana) Ščaranského (srov. Andrew/Mitrochin, 2001: 336). Pokud jde
o Jin é země bývalého Východu“, zaslouží zmínit především jeden z neformálních vůdců
polské opozice Adam Michnik, jenž je rovněž částečného židovského původu. V řadách
československé opozice byla situace alespoň do určité míry podobná, jak jsm e si již ukázali
a jak naznačil Dolejší. Ten však ve své Analýze nijak nezdůvodnil, proč se vůbec máme
počtem židů / Židů v Chartě 77 zabývat a jak tato otázka souvisí s činností opozice. Absurdní
je v této souvislosti Dolejšího tvrzení, že „Funkce mluvčího (byla) převzata ze Sionistické
organizace.“ Vždyť mluvčí působili a působí při celé řadě organizací, zdaleka nejen těch
sionistických!
Opusťme tedy toto téma a podívejme se na údajné zednáře v řadách československé
opozice.

27 Barša, Pavel. Vykořeněný lid ve vykořeněné době. Lidové noviny, 5.8.2006
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2.1.2. Zednáři v opozici: Se zástěrou nebo bez?

Dolejší sí kromě židů / Židů všímá i údajných svobodných zednářů v Chartě 77. Bohužel však
neuvádí žádný příklad chartisty, který by byl současně zednářem, respektive potomkem
zednářů (zednářství se v Československu oficiálně „uspalo“ na počátku 50. let). To zásadně
oslabuje vypovídací hodnotu a ovšem i věrohodnost Dolejšího tvrzení. Na druhou stranu
musíme přihlédnout i k známé skutečnosti, že zednáři svou totožnost zpravidla utajují.
Jaké důkazy lze tedy snést na podporu Dolejšího teze? V podstatě jen jeden
neoddiskutovatelný fakt a několik odůvodněných domněnek obecnější platnosti.

*

*

*

Není žádným velkým tajemstvím, že bohatou zednářskou tradicí se vyznačovala
především rodina Havlových (nicméně například britský politolog John Keane o tom ve své
knize o Václavu Havlovi zcela pomlčel, ačkoli je jinak velmi otevřený a kritický). Dokládají
to například paměti otce Václava Havla, významného prvorepublikového podnikatele Václava
Marii Havla (srov. Čechurová, 2002: 116). Ten patřil mezi zakládající členy pražské lóže
„Bernard Bolzano“ („v jeho bytě na Palackého nábřeží se konaly přípravné porady“;
Čechurová, 2002: 117). V polovině 30. let stál dokonce v čele této lóže (srov. Čechurová,
2002: 118), která se scházela i v jím vlastněné Lucerně (srov. Čechurová, 2002: 119). Havel
také osobně přivedl k zednářství další osoby (Čechurová, 2002: 154) a rozvíjel v tomto směru
kontakty i se zahraničím - o svém pobytu ve Spojených státech mimo jiné napsal: „Zhlédl
jsem tam několik velkolepě zařízených zednářských budov a chrámů, seznámil jsem se
pomocí zednářského znamení s několika zednáři.“ (Čechurová, 2002: 118)

Zázemí Václava Marii Havla - Lucerna i Barrandovské terasy - sloužilo zednářským účelům
nejen v meziválečném období (Čechurová, 2002: 190), ale i ve druhé polovině 40. let
(Čechurová, 2002: 381), kdy se zednářství vzpamatovávalo z nacismu, než bylo v důsledku
komunistického převzetí moci definitivně „uspáno“ v roce 1951 (Čechurová, 2002: 407,
pozn. 17). Rovněž stojí za pozornost, že se zednářem stal i dědeček Václava Havla, přítel
prezidenta Masaryka (Keane, 1999: 7), diplomat, novinář, politik a ekonom Hugo Vavrečka
(Čechurová, 2002: 430, pozn. 48). Václav M. Havel vstoupil navíc také do takzvaného Rotary
Clubu (Čechurová, 2002: 299, 423, pozn. 3), dalšího výběrového spolku blízkého (zejména
tehdy) zednářství, byť méně „zakonspirovaného“ a méně spirituálního.
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Všechny shora uvedené skutečnosti podporují Dolejšího tvrzení, byt’ se nám zde podařilo
dokladovat jen jeden - avšak veledůležitý - příklad signatáře Charty 77 coby prokazatelného
potomka zednářů. Václav Havel nicméně nepatřil mezi „obyčejné“ signatáře Charty 77, nýbrž
mezi její symboly, strůjce, a první trojici mluvčích. Havel se také těšil ze všech chartistů
největší popularitě v zahraničí.

Havlův vlastní vztah k zednářství zůstává přitom dodnes nejasný a předmětem nejrůznějších
více či méně oprávněných spekulací - nelze nezmínit, co zdůrazňuje ve své průkopnické práci
již mnohokrát citovaná historická Jana Čechurová: „Velmi zásadním momentem, který
je vskutku nepřehlédnutelný ve své podstatě i ve svých důsledcích, byl „rodinný zdroj“
nových členů. Patří totiž k dobrým mravům v rámci zednářství, ... přivést do řádu své
syny.“ (Čechurová, 2002: 146)

Mužští potomci etablovaných zednářů měli oproti jiným kandidátům vstup do lóží poněkud
usnadněn. Šlo samozřejmě i o to, vhodným způsobem řád omladit - právě Václav M. Havel
se skutečně již ve druhé polovině dvacátých let pokusil o jakousi generační „rekonstrukci“
zednářství, tehdy však v podstatě bezúspěšně (Čechurová, 2002: 147). Už jen proto nelze
vyloučit, že prominentní disident a nakonec československý prezident Václav Havel prošel
zednářským zasvěcením prostřednictvím svého otce, který žil ještě v 70. letech (srov. Keane,
1999: 177, 253).

Ostatně, copak se Chartě 77, respektive jejímu vedení - tomuto „stínovému establishmentu“
(Bondy, 2001: 68-69) -

nevyčítalo určité elitářství? Nejen ze strany komunistické

propagandy, ale právě i od řadových signatářů a sympatizantů!? Může ona uzavřenost
(způsobená samozřejmě především perzekucí), ba dokonce jistá „vyvolenost“ (prominentních)
chartistů souviset nějak i s exkluzivitou zednářství? Domníváme se, že to nelze vyloučit.
Na druhou stranu ale nesmíme zapomínat na důležitý fakt, že Charta 77 zůstávala
otevřená nejširší veřejnosti (byť ta o ni nejevila příliš zájem) - postupně ji podepsalo až dva
tisíce občanů (aktivních však byl jen zlomek) nejrůznějších věkových a sociálních skupin. To
rozhodně neodpovídá zažité praxi zednářství jako diskrétního a výběrového, navíc většinou
výhradně pánského klubu.
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*

*

*

Václav Havel nicméně skutečně přišel do styku se svobodným zednářstvím, jakkoli nevíme
přesně kdy. Citujme teď přímo z webových stránek jedné z lóží, konkrétně bratislavské
“Humanizmus,“

z

pasáže

(originál

ve

francouzštině)

o

tom,

jak

se

zednářství

v Československu po revoluci rekonstituovalo: ,,Nebylo bez významu, že nový prezident
Václav Havel dobře znal svobodné zednářství, díky historii své země stejně jako díky tradici
vlastní rodiny.“28

Patří vůdce československé opozice k řádu? Respektovaný francouzský kritický časopis
tvrdí, že nikoli. Václav Havel - na rozdíl od svého otce - svobodným zednářem údajně není29.
Neuděláme nicméně chybu, když označíme Václava Havla za osobu zednářství blízkou.

Václav Havel by jako prezident nejspíš neměl čas na činnost v lóži, snad tedy nepatří přímo
k jejím členům, což ale nevylučuje, že dělal (?) a dělá (?) „politiku“ zednářů. Ti prý propagují
toleranci, humanismus, filantropii, mecenášství, demokracii ale i morální hodnoty a jistý
kosmopolitismus a to vše je i ostentativním Havlovým krédem. Václav Havel navíc často
opakoval, že se snaží navázat na přerušenou tradici Masarykovy první republiky, tedy zřejmě
i tradici československého zednářství, tehdy - a dnes znova? - vlivného.

Jinými slovy, zdá se, že můžeme Václava Havla identifikovat jako takzvaného „zednáře
bez zástěry“, tj. člověka nepatřícího přímo k lóži, avšak vystupujícího jako zednář. Takto byl
ostatně označován i Tomáš Garrigue Masaryk (srov. Čechurová, 2002: 406, pozn. 7).
Náklonnost Havla k zednářství dokládá také jeho aktivní účast při obnovování řádu po
sametové revoluci, jak se lze dočíst na jiném místě již citovaného textu z webových stránek
bratislavské obedience Humanizmus30. Václav Havel - a další „důležití politikové“, jejichž
jména však nejsou uvedena (patrně šlo ale o představitele Koordinačního Centra Občanského
Fóra) - osobně přijal vůdčí osobnosti delegace francouzských zednářů (Jean-Robert Ragache,
André Combes, Jacques Oréfíce), kteří přijeli do Československa pomáhat se znovuustavením
místních lóží.

28 http://www.humanizmus.sk/ - oddil „Tchécoslovaquie: le renouveau de la maçonnerie après 1989“
29 srov. Faujas, Alain. Sur les ruines du communisme. A l’est, le retour des francs-maçons.
Le Monde diplomatique, Avril 2000
30 http://www.humanizmus.sk/ - oddil „Tchécoslovaquie: le renouveau de la maçonnerie après 1989“
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Historik Petr Zídek také připomíná, že „Zednáři měli v každém historickém období nějaký
raison d'etre - boj proti jezuitům, boj proti nacistům, boj proti komunistům.“31
Jestliže chápali zednáři jako smysl své existence boj proti komunistům, nacházíme
další důvod hledat je i v řadách Charty 77 a příbuzných opozičních seskupeních. Dolejší
dokonce říká, že Charta 77 byla od svého vzniku přímo koncipována jako zednářská lóže, pro
takto silné tvrzení však předkládaná práce nenalezla žádné důkazy.

31 Ze života českých zednářů. Lidové noviny, 9.9.2006
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2.1.3. Exkomunisté v Chartě 77

Konečně nám zbývá rozebrat, jak je to s bývalými komunisty v Chartě 77. Dolejší tvrdí, že
„Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1.1.1977 bylo 156 bývalých komunistů, mezi nimiž se
nalézají jména osob, výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na teroru
komunistů v padesátých létech“.
Rovněž v tomto bodě má Dolejší v zásadě pravdu, ačkoli nereflektuje, že mnozí
z opozičníků-někdejších (skalních) komunistů prošli od 50. let vnitřním přerodem, až se
z nich stali komunisté reformní a nakonec během normalizace odpůrci režimu.

Alena Hromádková, jedna z posledních mluvčích Charty 77 říká, že z 242 signatářů první
v

#

hodiny „... pouze 117 ... bylo bývalými komunisty“ . Číslo udávané Dolejším tedy
zpřesňuje směrem dolů, avšak ani pak bychom nehovořili o „pouze“ 117 bývalých
komunistech - je jich totiž tak akorát polovina, navíc měli v Chartě 77 vždy silné slovo
(a téměř vždy jednoho z trojice mluvčích). Kromě toho, jak jsme si již ukázali, v řadě případů
podepisovali Prohlášení Charty 77 oba manželé, otec i syn, sourozenci či dokonce celé
rodiny, takže kromě absolutního počtu exkomunistů lze vypočítávat i počet osob-chartistů
pocházejících z (ex)komunistického prostředí vůbec. A ten by byl vyšší než shora udávané
číslo 117.

Do značné míry je tedy pochopitelná kritika, kterou vůči Chartě 77 směřují antikomunisté,
zejména političtí vězni z 50. let (a Dolejší k nim patří, jeho „útoky“ musíme číst i v tomto
kontextu). Tak například katolický básník Zdeněk Rotrekl: „Mezi signatáři jsem znal celou
řadu vynikajících lidí, mimo jiné těch, kteří byli vězněni už v 50. letech ... Na druhé straně
tam byli někteří, za které bych nedal fajfku tabáku.“33

Rotrekl na rozdíl od Dolejšího nikoho nejmenuje, takže dodejme, že mezi signatáři Charty 77
byli v první vlně například i Oldřich Hromádko, jenž kdysi velel tzv. Jeřábu, bezpečnostnímu
útvaru střežícímu komunistické pracovní tábory (srov. Suk, 2003: 357).
Nedosti na tom - člen první trojice mluvčích Charty 77 profesor Jiří Hájek zase coby
komunistický poslanec Národního shromáždění hlasoval pro nechvalně známý zákon
32 srov. Hromádková, Alena. Od Versailles až po Helsinské dohody a Chartu 77: právo na dějinnou paměť.
Babylon č. 7/2007, str. 8
33 Dobrý den, Zdeněk Rotrekl z Brna. Rozhovor Babylonu s básníkem Zdeňkem Rotreklem. Babylon č. 5/2007,
str. 1
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231/1948 Sb. „na ochranu lidově demokratické republiky,“ na jehož základě pak byla
odsuzována - a někdy i popravována - většina politických vězňů z 50. let, včetně například
Milady Horákové (srov. Kdo byl kdo, I. díl, str. 192).

Podobná provinění nalezneme i u řady dalších takzvaných reformních komunistů, kteří totiž
předtím byli většinou stalinisty. Přední brněnský chartista Jaroslav Šabata měl tak za sebou
minulost člena prověrkové komise (tzv. „trojky“), která po únorovém převratu vylučovala
z politických důvodů studenty z vysoké školy (srov. Tichák/Burian, 1997: 14, 46-48)
a následné mnohaleté působení ve vysoké stranické funkci, která podle některých zahrnovala
i odpovědnost za činnost příslušné krajské filiálky StB (srov. Cibulka, 1999: 116).
Podobný případ představuje i František Kriegel, který se „... čile účastnil příprav
komunistů na převzetí moci“ (Kdo byl kdo, I. díl, str. 365-366) a jenž „byl organizačním
tajemníkem krajského výboru KSČ v Praze. V období února 1948 byl politrukem...
v hlavním štábu Lidových milicí,“ na jejichž ozbrojování a velení se podílel (Kdo byl kdo,
I. díl, str. 365-366).

Jiný signatář Charty 77, novinář Jiří Ruml proslul smutně v 50. letech jako ,radikální
stalinista“34. Pavel Kohout - původce samotného názvu „Charta 77“ - byl ve stejné době
vyloženě režimní autor, takzvaný fřézistický poét a nadto evidovaný agent StB (srov. Kohout,
2005: 111-113).
Historik Petr Blažek k tomu říká, že „(političtí vězni z padesátých let) odmítají
podepsat Chartu 77 kvůli tomu, kdo ji reprezentuje. Tím měli samozřejmě na mysli především
Jiřího Hájka, Zdeňka Mlynáře a řadu dalších osob, například Pavla Kohouta.“35. A pokračuje:
„... řada vězňů z padesátých let nedostala vůbec ani příležitost, aby Chartu na počátku
v prosinci 1976 podepsala. A vzhledem k tomu, že v první vlně je asi sto deset podpisů
z exkomunistického prostředí, tak si Chartu nakonec spojili s tímhle prostředím. ... Se jmény,
se kterými se setkali, když seděli v padesátých letech a četli Rudé právo.“36

Mezi tato jména řadí Dolejší (ne vždy zcela korektně) Františka Kriegela, Ladislava Lise,
Zdeňka Mlynáře, Ludmilu Jankovcovou, Gertrudu Sekaninovou-Čakrtovou, Ladislava
Kolmistra, Jiřího Rumla, Karla Šiktance, Pavla Kohouta, Jaroslava Sabatu, ale i Jiřího
34 srov. http://totalita.cz/vysvetlivky/o_rumlji.php
35 Byly to odlišné světy. Diskuse o Chartě 77 a politických vězních z padesátých let. Babylon č. 5/2007, str. 8
36 Byly to odlišné světy. Diskuse o Chartě 77 a politických vězních z padesátých let. Babylon č. 5/2007, str. 8
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Dienstbiera, Luboše Dobrovského či Ludvíka Vaculíka a řadu dalších dnes méně známých
osob.
Nechceme zde u každého zvlášť určovat míru „viny“ či „neviny“. Tito lidé v 50.,
respektive 60. letech skutečně tvořili komunistickou elitu, často šlo ale jen o elitu kultuměintelektuální (Vaculík, Šiktanc, Dientsbier), která nese za zločiny 50. let spoluodpovědnost
maximálně v morálním smyslu (řečeno v souladu s Karlem Jaspersem, jenž ve své slavné
knize

„Otázka

viny“

(1991)

rozlišuje

vinu

na

morální,

politickou,

trestněprávní

a metafyzickou (tu poslední máme všichni).

O

to

více

překvapuje,

že

Dolejší

vůbec

nezmiňuje

bývalé

kmenové

pracovníky

komunistického ministerstva vnitra, rozvědky či ozbrojených sil, které mezi prvními signatáři
Charty 77 také nalezneme37:

1.

Zdeněk ZIKMUNDOVSKÝ (* 1928), zaměstnanec MV

2.

Václav NOVÁK (* 1923), zaměstnanec MV a úředník

3.

Vilém SACHER (* 1907), voják z povolání a spisovatel
(na podpisovém lístku vlastnoručně podepsán jako „generál poručík“)

4.

Jaroslav BORSKÝ (* 1926), zaměstnanec MV a dělník

5.

Milan HOŠEK (* 1924), zaměstnanec MV

6.

Jiří KOŘÍNEK (* 1935), zaměstnanec MV a ekonom

7.

Karel JIRÁČEK (* 1915), zaměstnanec MV

8.

Jan LEŠTÍNSKÝ (* 1928), voják z povolání a technik

9.

Oldřich LIŠKA (* 1920), zaměstnanec MV a strážný

10.

Vladimír STERN (* 1920), zaměstnanec MV (vysoce postavený člen rozvědky)

A nechyběli ani lidé z aparátu Komunistické strany, viz
1. Karel JAROŠ (* 1927), pracovník aparátu KSČ a technik
2. Robert HORÁK (* 1921), pracovník aparátu KSČ a technik
3. Marie HROMÁDKOVÁ (* 1930), pracovnice aparátu KSČ a dělnice
4. Oldřich KADERKA (* 1924), pracovník aparátu KSČ a právník
5. Josef STEHLÍK (* 1932), pracovník aparátu KSČ a dělník

j7 následující jména uvádím na základě informací prezentovaných na Mezinárodní vědecké konferenci
„u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77“ konané 21.-23. března 2007 v Praze
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6. Jaroslav VITÁČEK (* 1924), pracovník aparátu KSČ a úředník
7. Jaroslav ŠABATA (* 1927), „bývalý politický pracovník“
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2.1.4. Charta 77 jako kontraelita

„Věděli jsme, že lidé, kteří jsou v Chartě 77, zamíří asi podle svých různých politických
přesvědčení do politických stran, případně se budou podílet na struktuře státu.“

Petr Uhl38

Antikomunista Dolejší interpretuje posrpnové prověrky v KSČ jako operaci s dalekosáhlým
plánem. Vyloučení členové strany byli prý ve skutečnosti pouze „převedeni do tzv. zálohy,“
tj. připraveni pro využití v budoucích politických situacích, ať už šlo o založení Charty 77
v druhé polovině 70. let nebo listopadovou revoluci na konci let osmdesátých.
Takovéto tvrzení však nejen nelze dokázat, nepovažujeme jej ani za pravděpodobné.
Naplno se zde projevuje klíčový rys a současně slabost konspiračních teorií, totiž představa
o předem předpokládaném či dokonce - slovy Dolejšího - „projektovaném“ vývoji či alespoň
variantách vývoje. Opravdu ale mohl někdo na počátku 70. let tušit, co asi přijde o téměř dvě
desetiletí později a jaké „zálohy“ bude proto třeba přichystat?

Část takto vyloučených komunistů pak podle Dolejšího „emigrovala do zahraničí s posláním
působit v politické opozici a se zpravodajským určením.“ Od koho dostali toto poslání se
můžeme jen domýšlet - zřejmě od bývalých spolustraníků, kteří je údajně rafinovaně převedli
do zálohy. Opět jde o nijak nedoloženou tezi, navíc velmi nízké pravděpodobnosti - vždyť
Dolejší hovoří o více jak tisíci lidech, kteří těžko mohli mít všichni nějaké „zpravodajské
určení,“ neboť takovou masu „agentů“ by snad ani nebylo v silách zahraničních rezidentur
uřídit.

Mnohem přijatelnější vysvětlení prostě předpokládá, že dotyční emigranti (Dolejší výslovně
jmenuje Eduarda Goldstuckera, Otu Šika, Ivana Svitáka a Jiřího Pelikána) začali působit
v politické opozici z vlastní vůle, nikoli na základě nějakého tajemného „poslání“. Dolejšímu
ale připadá podezřelé, že tito lidé dostávali v emigraci velmi rychle exponovaná zaměstnání
na univerzitách či dokonce politické funkce. Vůbec si přitom nepřipouští, že tomu tak mohlo
být jednoduše proto, že šlo vesměs o schopné či zkušené lidi - vždyť Jiří Pelikán působil ve

38 Odpověď na nesvobodu. A2 kulturní týdeník, 1/2007 (rozhovor Lukáše Rychetského s Petrem Uhlem)
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vysokých funkcích již v Československu, stejně tak Ivan Sviták či Eduard Goldstiicker, totéž
se samozřejmě týká i Zdeňka Mlynáře a dalších osob, včetně Františka Janoucha.

Dolejší má ale pravdu, když říká, že tito vyloučení komunisté organizovali v zahraničí svoje
lobby, zvláštní nakladatelství a nadace a to často ve spolupráci sjiž etablovanými centry
poúnorové emigrace a pod patronací západních vlád. Do určité míry je snad pravda i to,
že tato činnost „byla současně pod částečnou kontrolou KGB“ - zejména pokud jde
o veledůležitou Nadaci Charty 77 ve Stockholmu. Vždyť informace o její roli měla oficiální
československá místa, tím spíše tedy i StB a jejím prostřednictvím (a rovněž z vlastních
zdrojů) KGB. Koneckonců, neutrální Švédsko, v

těsné blízkosti Sovětského svazu,

zaměstnané plně svým ambiciózním projektem sociálního státu, není zrovna zárukou proti
infiltraci KGB - spíše naopak. Tyto obavy potvrzují i vzpomínky sběhlého československého
rozvědčíka Josefa Frolíka, byť se týkají období z konce 50. let: „Okamžitě po nástupu jsem
dostal pokyn, abych se začal připravovat na výjezd do Osla, kde se měla otevřít nová
rezidentura. Asi po třech měsících však přišel onen pokyn KGB neotevírat rezidentury
ve skandinávských zemích, v nichž měla sovětská rozvědka takové pozice, že ostatní tam
byli zbyteční.“ (Frolík, 1990: 113) Lze předpokládat, že i v 70. a 80. letech pokračoval tento
stav.
*

*

*

Ačkoli tedy odmítáme Dolejšího představu Charty 77 jako vědomé zálohy komunistů složené
z takticky vyloučených straníků, můžeme zde spatřovat zárodek takzvané kontraelity.
Uvedený pojem představuje jeden z hlavních analytických nástrojů klasické teorie elit. Ta
pracuje s paradigmatickými termíny elita a kontraelita. Elitu tvoří vedoucí pracovníci či jinak
významné osoby působící v politické, ekonomické a kultumě-intelektuální sféře sociálního
systému. Kontraelita pak zahrnuje „odpadlé příslušníky elity a nejzdatnější příslušníky mas“
(Jodl, 1968: 58), kteří dohromady představují (potenciální) konkurenci stávající elity a to
úměrně tomu, jak tato elita v důsledku vlastní uzavřenosti degeneruje.

Úvahy o Chartě 77 jako kontraelitě rozvíjí brněnský sociolog Ivo Možný (srov. Možný, 2009:
56). Podle něj široká veřejnost (v jazyce teorie elit „masa“) chápala i chartistické kruhy ,jen
jako zvláštní druh rodin „panských“ (Možný, 2009: 52), neboť Je jic h notorieta, třeba
negativní, jim poskytovala privilegia, jež obyčejný člověk neměl.“ (Možný, 2009: 52) Mezi
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„pány“ patřili disidenti „latentně“ i proto, že disponovali nadprůměrným kulturním kapitálem
(srov. Možný, 2009: 54). V tom byl koneckonců hlavní zdroj jejich „výlučnosti“ - přestože
mnozí vykonávali dělnické profese, měli „větší sociální a kulturní kapitál..., o jakém se
obyčejnému člověku mohlo jen snít.“ (Možný, 2009: 53)

Považujeme za účelné podívat se na Chartu 77 ve světle těchto úvah. Přitom vycházíme ze
skutečnosti, že ve všech fázích reálného socialismu příslušnost k elitě zajišťovalo či spíše
podmiňovalo - až na výjimky, jež potvrzují pravidlo - členství ve strukturách KSČ.
Nekomunisté měli horší sociální status, ztíženou možnost vertikální sociální mobility atp.
Vyloučení z KSČ po prověrkách na počátku 70. let znamenalo v celé řadě případů nejen
rozloučení se s pozicí příslušníka elity, ale často i odsunutí na samý okraj společnosti.

Čelní signatáři Charty 77 patřili v 60. a někdy už i v 50. letech k elitě, v drtivé většině případů
ke (reformně) komunistické elitě, ať už politické (Jiří Hájek, František Kriegel, Zdeněk
Mlynář, Ladislav Lis, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Bohumil Šimon, František Vodsloň,
Jaroslav Šabata, Věnek Šilhán, Rudolf Battěk) či kultumě-intelektuální (spisovatelé Pavel
Kohout, Ludvík Vaculík, Jiří Hanzelka, akademici Jan Křen, Vladimír Klokočka, Zdeněk
Jičínský, Milan Machovec, Václav Černý, Jan Patočka, František Šamalík, Rudolf Zukal,
chirurg Bedřich Placák, novinář Jiří Ruml, redaktor Luboš Dobrovský, zpěvačka Marta
Kubišová, rozhlasová a televizní hlasatelka Kamila Moučková, „zasloužilá umělkyně“
herečka Vlasta Chramostová či „národní umělec“ básník Jaroslav Seifert).

V první vlně signatářů tedy dominují tzv. osmašedesátníci, tj. lidé více či méně postižení za
své postoje projevované během reformního procesu Pražského jara a těsně po něm. Je to
dobře patrné na dochovaných podpisových lístcích jednotlivých signatářů, kteří zpravidla
uváděli své současné (podřadné) i dřívější (prestižnější) povolání.
Zjišťujeme tak, že z mnohých někdejších příslušníků (komunistické) elity (politiků,
akademiků, umělců) se díky normalizaci stali manuální pracovníci. Nepovažujeme za
neuctivé vyslovit názor, že chartisté protestovali také z tohoto důvodu - proto, že byla
porušována jejich lidská a občanská práva. Využili přitom příznivou mezinárodní situaci, totiž
známé ústupky socialistických zemí na Helsinské konferenci o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě.
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*

*

*

Hovořit však asi lze i o přímých mocenských ambicích některých osob v prostředí Charty
7739. Tak například Emanuel Mandler, jenž Chartu 77 nepodepsal, ačkoli se pohyboval
v opozičním prostředí po celou dobu normalizace, tvrdí: „Vždyť devadesát procent těch
lidí, kteří aktivně vystupovali proti režimu, byli bývalí reformně komunističtí
funkcionáři, kteří se celí třásli, aby zase mohli být u moci a ovlivňovat život země. Jim
přišel úžasně do noty Patočka a liberálně demokratická skupina, která se na něho odvolávala.
Byla ale velice malá, vždyť to byl Havel, Němec, Láďa Hejdánek, ... těch lidí mohlo být
deset. No a začátek toho všeho ... byl v tom, že probíhal soud s undergroundem a těm
několika málo lidem z opozice se skutečně podařilo, že vynesené tresty byly na tehdejší dobu
mírné. To skutečně byl velký úspěch, a na základě toho si čeští opoziční demokraté mysleli,
že se jim podaří všechno. (...) dokonce jsem tehdy slyšel, že už jedna skupina měla
udělanou celou vládu. Byli přesvědčení, ta skupina, že po prohlášení Charty 77, bude
muset vláda podat demisi a oni že to převezmou.“ (Vaněk/Urbášek, 2005, I. díl, str. 480481)

Citovaná slova potvrzují představu o kontraelitě, která potenciálně nahradí stávající elitu.
Mandlerovo tvrzení podporuje také vyjádření jeho přítele, chartisty Bohumila Doležala, jenž
pronesl v prvním díle pořadu Labyrintem revoluce (CT 2, 6.11.2006): „Já jsem sice podepsal
Chartu, ale záhy se mi začalo zdát, že to prostě není správná cesta, z toho důvodu, že jaksi se
ukázalo, že ty politické ambice, které za vznikem Charty stály jsou nenaplnitelné, těm
lidem nezbylo nic jiného potom než couvnout do jakési obecné obhajoby lidských práv, která
měla probíhat čistě v morální rovině a s politikou neměla mít nic společného.“

Připomeňme ještě slova historika-chartisty Jana Tesaře, která v roce 1977 adresoval
v otevřeném dopise tehdejšímu mluvčímu Charty 77 Jiřímu Hájkovi: „Vaše dnešní politická
pozice je, jak se zdá, založena na přesvědčení, že Váš směr se přece jen dohodne
s reprezentací dnes vládnoucí, a že budete přijati zpět do strany a do vedení státu.“40

39 následující výklad vychází z mého příspěvku „Více střízlivosti! aneb Charta 77 ve světle teorie elit.“
PROSTOR revue č. 75, 2007, str. 181-184
40 Otevřený dopis Jana Tesaře mluvčímu Charty 77 Jiřímu Hájkovi
(http://www.cibulka.com/77/1978/INFORM03/15.htm)
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Podívejme se ještě, co říká o Jiřím Hájkovi a jem u podobných historik dnešní generace Petr
Blažek:

Jedním z důvodů, proč se dlouholetí vysocí straničtí představitelé v naprosté

většině nezapojili v tomto období (na počátku 70. let - doplněno L.K.) aktivně do opozičního
hnutí byly ... naděje, že se situace ... změní v jejich prospěch ... Ve druhé čtvrtině
sedmdesátých let již bylo ... zřejmé, že případný návrat vyloučených straníků na výsluní
nepřichází v úvahu.“ (Kostlán (ed.), 2003: 448).

V této souvislosti stojí za připomenutí, že dikce „Prohlášení Charty 77“ je přísně legalistická
a apeluje vlastně jen na dodržování platné „socialistické“ zákonnosti. Zároveň ale deklaruje
svoji „apolitičnost“ a úzkostlivě popírá, že by chtěla být opozicí. Může to souviset i s tím, co
vzniku Charty 77 předcházelo: „Půl roku předtím na partajním sjezdu vyhlásil (Gustáv
Husák) stranickou amnestii. Část vyhozených se do partaje mohla vrátit, jejich děti mohly dát
přihlášku na školy“41.

*

*

*

Podobně jako pravicový Mandler smýšlel paradoxně i silně levicový disident Egon Bondy.
Ten označoval Chartu 77, respektive její prominenty za „stínový establishment“. Jak se
později ukázalo, měl v podstatě pravdu. Přestože Občanské fórum přebíralo moc jen velmi
pomalu a ve vleku událostí (srov. Suk, 2003), postupně se většina příslušníků chartistické
kontraelity vrátila na svá původní místa v politice, na katedrách, v redakcích, až se začalo
mezi lidmi sarkasticky říkat, že zkratka OF ve skutečnosti znamená „Očekávám Funkci“
(srov. Měchýř, 1999: 138).

To měl také patrně na mysli Dolejší, když - více méně v souladu s fakty - prohlašoval, že po
revoluci „... přibližně 180 členů těchto (chartistických - pozn. L.K.) rodin, jejich příbuzných
a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích
státu.“
Do vysoké politiky pronikli zejména Václav Havel, Jiří Dienstbier, Petr Pithart, Milan
Uhde a Jan Ruml. Poslanecké mandáty získali (také) například chartisté a disidenti Václav
Benda, Zdeněk Jičínský, Jan Sokol, Jiří Ruml, Rudolf Battěk, Ladislav Lis, Dana Němcová,
Eva Kantůrková, Hana Marvanová, Ruth Šormová, Jana Petrová, Jan Litomiský, Jan Štem,
Věněk Šilhán, Rudolf Zukal, František Šamalík, Heřman Chromý, Daniel Kroupa, Pavel
41 Havel, Jiří. Zastřelte si svého milicionáře. Hospodářské noviny, 27.2.2007
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Bratinka, Albert Černý, Ivan Mašek, Vladimír Kolmistr, Emanuel Mandler, Bohumil Doležal,
Michael Kocáb, Jiří Dienstbier mladší, Jiří Schneider (bratr chartisty první vlny Jana
Schneidera), Ján Langoš, Ján Mlynárik.

V politice se však pohybovali i mnozí další disidenti - například někdejší mluvčí
Charty 77 Tomáš Hradílek, který se stal ministrem vnitra či chartista první vlny Ivan Dejmal,
jenž v únoru 1990 nastoupil na ministerstvo životního prostředí, aby již o rok později tomuto
resortu šéfoval.
V rekonstruovaných diplomatických sborech pak postupně nacházíme chartisty
a disidenty Ritu Klímovou, Rudolfa Slánského ml., Martina Palouše, Petra Pospíchala,
Alexandra Vondru, Luboše Dobrovského, Jaroslava Šedivého, Jiřího Grušu, Markétu
Němcovou-Fialkovou (dcera Dany Němcové), Pavla Seiftera, Daniela Kummermanna, Miloše
Pojara.
Do tajných služeb nastupují chartisté a disidenti Jaroslav Bašta, Stanislav Devátý,
Vladimír Hučín, Jan Princ, František Stárek, John Bok, Jan Frolík, Jiří Múller.
Na ministerstvu vnitra působili ve vysokých pozicích chartisté první vlny Karel
Freund, Jan Schneider, Petruška Šustrová a také někdejší mluvčí Charty 77 Jan Kozlík (srov.
Day, 1999: 239).
Do funkce generálního prokurátora je jmenován chartista Pavel Rychetský.
Ředitelem Československé televize se stal disident Jiří Kantůrek, manžel spisovatelky
a někdejší mluvčí Charty 77 Evy Kantůrkové.

Sám Petr Uhl citovaný na úvod této části dostal post ředitele České tiskové kanceláře (ČTK).
Později zakotvil v deníku Právo, kde vedle něj působí ještě minimálně další dva chartisté Jiří Hanák a Alexandr Kramer. Uhlová žena Anna Sabatová po revoluci pracovala jako
poradkyně ministra práce a sociálních věcí, Uhlův tchán Jaroslav Šabata se zase stal
ministrem v Pithartově vládě.
Někteří chartisté zároveň pronikli i do komunální politiky - například někdejší mluvčí
Charty 77 Jan Litomiský, který po revoluci zastával funkci starosty, respektive předsedy
Městského národního výboru v Pelhřimově (srov. Day, 1999: 314).

Rovněž polistopadovou kultumě-intelektuální elitu zastupují významní chartisté a disidenti,
především v okruhu týdeníku Respekt (Vladimír Mlynář, Martin Šimečka, Ivan Lamper),
ale i Lidových novin (komentátorka a překladatelka Petruška Šustrová), Mladé fronty Dnes
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(Bohumil Doležal), Českého rozhlasu (Rudolf Kučera), časopisu Babylon (Petr Placák, Josef
Mlejnek), revue Prostor (Jan Štem, Petr Chudožilov, Alena Hromádková), dvouměsíčníku
Listy (Václav Žák, Jiří Vančura, Miloš Hájek).

Někdejší mluvčí Charty 77, filosof Radim Palouš nastoupil po revoluci do funkce rektora
Univerzity Karlovy. Ve stejné době zakotvili na Filozofické fakultě UK významní chartisté
a disidenti Milan Balabán, Milan Machovec, Ladislav Hejdánek, Petr Rezek, Jiřina Šiklová.
Jiní chartisté a disidenti začali působit na nově založené Fakultě sociálních věd (Jan Křen,
Michal Reiman, Rudolf Kučera, Alena Hromádková, Aleš Havlíček) a Fakultě humanitních
studií (Jan Sokol, Zdeněk Pinc, Martin C. Putna).

Výše řečeným ne-naznačujeme, že zmiňovaným osobám k jejich současným či někdejším
vysokým pozicím dopomohly pouze zásluhy a kontakty z minulosti. Do určité míry
nepochybně také (sociální kapitál hraje roli vždy, po revolucích k to m u přistupuje navíc
hledisko „politické čistoty“), to však nic nemění na tom, že jde většinou o velmi schopné lidi
na svých místech. Z hlediska účelu této práce je ale důležité, že hovoříme o období přechodu
k demokracii, kdy řada lidí spjatých s předlistopadovým režimem musí odejít a nahradit je
mohou - lo g ic k y -je n osoby z opozice, z řad nám již známých kontraelit.

*

*

*

Pravdu tak má historik Jan Měchýř, jenž popsal disidenty jako „skupinu občanů, kteří ...
tvořili určitou základnu možného budoucího systému v případě svržení komunismu.“
(Měchýř, 1999:20).
Toho si byla nepochybně vědoma i mocenská centra na Západě, která podle Dolejšího
prostřednictvím svých mediálních nástrojů (Hlas Ameriky, Svobodná Evropa) a různých
mezinárodních cen a čestných doktorátů cíleně popularizovala vybrané chartisty, zejména ty
„predestinované pro budoucnost k politickým funkcím“.
Historik Jiří Suk říká v této souvislosti na adresu Václavu Havla: „Kampaně
zahraničních sdělovacích prostředků, jež se v roce 1989 vzedmuly na jeho podporu, zněj
učinily prvořadou politickou osobnost ještě předtím, než do reálné politiky vstoupil.“ (Suk,
2003: 91)
Ještě zajímavější je však zjištění, že i sám Václav Havel - byť třeba ne zcela vážně uvažoval o funkci prezidenta a to mnohem dříve než až v pohnutém roce 1989. Jak vzpomíná
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Ivan Medek: „My jsme ... s Václavem Havlem (telefonicky - pozn. L.K.) hovořili už v roce
1986, když měl narozeniny. (...) Volali jsme mu zFrankenu z Bavorska. (...) Havel tehdy
povídal Tigridovi: „Nestore, já vím, že vy byste byl lepším prezidentem než já, ale já
myslím, že tím prezidentem budu já.“ (Pažout, 2008: 127)

Citovaná slova budou jistě mnozí zlehčovat jako svérázný druh humoru. My v nich však
vidíme spíše potvrzení Dolejšího názorů. Jsou zde ostatně i jiná závažná svědectví, která
dokazují, že Václav Havel skutečně dobře cítil, jak se blíží jeho chvíle, kdy s ním jako s (ze
Západu mocně podporovaným) vůdcem kontraelity budou muset komunisté začít jednat.
Jaroslav Šabata v

této souvislosti vzpomíná: „Už v červenci 1987 na zahradě

amerického velvyslanectví, po zklamání z Gorbačova, jímž československá společnost právě
prošla, mně Havel mohl říci: Nepřijdou za nimi, ale za m nou.“ (Tichák/Burian, 1997: 104).
„Nimi“ přitom prorocky myslel „dubčekovské reformátory“ (později sdružené s jasnou
politickou aspirací do tzv. Obrody) a těmi, kdo za nimi nepřijdou - a kteří místo toho přijdou
právě za Havlem - myslel Husáka a Adam ce...

V uvedených skutečnostech lze spatřovat jisté potvrzení Dolejšího názorů a ovšem i projev
Havlovy ctižádostivosti, o které později mluvil emigrant a publicista Karel Hvížďala.42
Ten

také

zaznamenal

velice

výmluvnou

událost

předcházející

sametové

revoluci

v Československu: „V lednu 1989 zazvonil v mém bonnském domě telefon. Volal Pavel
Tigrid z Paříže a rovnou položil otázku: Co bys tomu řekl, kdyby byl Václav Havel
prezidentem? Tigrid tehdy obvolal kdekoho po světě. V příštím čísle jeho Svědectví
vyšel článek, v němž oznámil konec komunismu a fakt, že budoucím prezidentem
Československa by měl být ... Václav Havel. O pár měsíců později, ale dlouho před pádem
berlínské zdi požádal Tigrid přítele-disidenta ... Gyulu Vargu v Budapešti..., aby dal
zhotovit několik desítek tisíc odznaků s textem Havel for President a propašoval je do
Prahy a okolí.“43
Tato pozoruhodná akce se skutečně zdařila (StB zaspala nebo jí to právě už
nevadilo?), jak potvrdil sám Pavel Tigrid: „"Ďula" vše zařídil... a ty plastové placky se staly
oblíbenou, jakkoli zprvu trochu riskantní ozdobou v klopách bund a kabátů zejména studentů

42 Hvížďala, Karel. Štěstí i smůla politika Václava Havla. MFDnes, 28.5.2004
43 Hvížďala, Karel. Štěstí i smůla politika Václava Havla. MF Dnes, 28.5.2004
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a mladých lidí. Ostatně nejenom u nás. A opravdu, zanedlouho pán toho jména byl na
Pražském hradě uveden do nejvyšší státní funkce.“44

Ve světle uvedených skutečností již nepřekvapí výrok Viliama Ciklaminiho, prvního
náměstka těsně porevolučního federálního ministra vnitra Sachera: „To, že se Havel stane
prezidentem, bylo připravené. To víte, já jako první náměstek jsem měl na starosti
rozvědku...“45

Plán na instalaci Václava Havla do nejvyšší státní funkce koneckonců rozvíjeli - svým
způsobem v tichosti - i jeho přívrženci v Občanském fóru a to ještě před tím, než nechali
tento

záměr

řádně

prodiskutovat

a odsouhlasit:

„Pohotová

materiální

připravenost

Koordinačního centra na propagaci Havlovy kandidatury dává tušit, že se o ní systematicky
uvažovalo ještě předtím, než se o ní začalo v příslušných grémiích otevřeně hovořit. Havlovi
důvěrníci se od 7. prosince zmiňovali o tom, že distribuce připravených letáků, placek, brožur
a dalšího propagačního materiálu je dojednána v rámci celé republiky. Cekalo se jen na
výsledek diskuse rozšířeného krizového štábu.“ (Suk, 2003: 207-208).

Havel sám o funkci prezidenta usiloval, ve vypjaté atmosféře kvůli tomu dokonce vyhrožoval
odvoláním řediteli Československé televize Pavlovi (srov. Suk, 2003: 218-219). Opatrně
(možno říci „sametově“) ale cílevědomě se také snažil dostat ze hry o nejvyšší post
Alexandra Dubčeka. To vše vedlo nakonec k tomu, že mu chartista první vlny Ivan Dejmal
napsal velmi osobní a apelativní dopis, ve kterém otevřeně kritizoval jeho mocenské ambice,
respektive způsob jejich naplňování (Suk, 2003: 242-243).
Nejen v této souvislosti je pravděpodobné, že Václav Havel nemyslel upřímně ani
svoje tehdejší výroky o tom, že chce být prezidentem jen „dočasně“: „Prezidentovy smělé
náběhy ve svém celku daleko přesahovaly poslání „několikaměsíčního pracovního prezidenta
- garanta pokojné cesty ke svobodným volbám,“ jak je Havel skromně a úsporně formuloval
v době prezidentské volební kampaně (10.-28. prosince), a naznačovaly, že jeho původní
zájem co nejdříve „vysublimovat z politiky do literatury“ buď od počátku nebyl míněn vážně,
anebo se ve víru dění od základů proměnil.“ (Suk, 2003: 278)

44 Tigrid, Pavel. Havel, klíčový hráč české politiky, odchází. M FDnes, 31.1.2003
45 srov. http://www.cibulka.net/petr/view.php7cisloclankiF2003010101
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*

*

*

Dolejší soudí, že porevoluční nástup chartistů do politických funkcí posvětily (doslova
„schválily“) - prostřednictvím svých tajných služeb - „pověřené orgány SSSR a USA“.
Přímé důkazy pro takovéto tvrzení se samozřejmě předkládají těžko. Domníváme se
nicméně, že zejména v případě Václava Havla je uvedený postup velmi pravděpodobný - jako
budoucí hlava státu v období přechodu musel být přijatelný (a byl přijatelný) jak pro Moskvu,
tak pro Washington [totéž se ostatně dovídáme i k osobě Alexandra Duběeka - jako nového
československého prezidenta si jej údajně uměly představit obě strany někdejšího
studenoválečného konfliktu (srov. Suk, 2003: 209)].
Jeden z prvních politických vězňů normalizačního režimu, chartista první vlny,
později významný exulant, historik Jan Tesař dokonce říká, že se Václav Havel „stal pánem
Hradčan z rozhodnutí CIA“46. Možná s tím souvisí i skutečnost, že si prezident Havel jako
jednoho ze svých poradců vybral Mojmíra Povolného, dlouholetého člena a později předsedu
Američany financované (a jinak infiltrované?) Rady svobodného Československa47, jejímž
spoluzakladatelem a členem byl i spolupracovník francouzské zpravodajské služby, exulant
Radomír Luža48.

Ještě zajímavější jsou však informace naznačující, že na Havlovi-prezidentovi měla až
překvapivě velký zájem i Moskva (jinými slovy: KGB). Tvrdí to alespoň komunistický
intelektuál a politik Miloslav Ransdorf: „... od Ladislava Adamce, který už zemřel, jsem se
dozvěděl, že mu volal Michail Sergejevič Gorbačov, že má zařídit, aby se prezidentem stal
Václav Havel. Když to odmítnul, následoval nátlak a tato změna se realizovala. Původně mu
tlumočil tento sovětský požadavek velvyslanec SSSR Viktor Lomakin, po něm nastoupil sám
Gorbačov. Víte, že to dopadlo potom tak, že komunisti v roce 1989 zvolili Havla za
prezidenta, a aby to bylo pojištěné, byl zabezpečen požadavek aklamace. Tedy nikoli tajná
volba, ale aklamace, aby to bylo absolutně jisté.“49

46 srov. Jan Tesař: Instituce (Na okraj D aňkovy Úvahy o prohrách a vítězstvích) http://lko.nazory.cz/BULLET/BULLETIN 101 H.HTM
47 ke spojení Povolného a Rady se CIA srov. Kobliha, Bohumil. O denunciantech, jejich pomluvách a lžích.
http://www.svedomi.cz/svedomi/2009/kob_0903_o_denunciantechjejich_pomluvach_a_lzich.htm
48 Blažek, Petr / Koura, Petr. Dějepisec v centru dění. http://www.czsk.net/svet/cIanky/osobnosti/luza.html
49 viz http://www.ransdorf.com/rozhovory/reflex/Časopis%20vlády%20SR%20Verejná%20správa.pdf
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2.1.5. Charta 77 a její sponzoři

„Patrik Benda vyprávěl, že on i jeho sourozenci, ač děti disidentů, nosili dokonce hezčí
oblečení než spolužáci.“50

Přejděme teď k Dolejšího tvrzením, která se týkají veledůležitého zahraničního zázemí Charty
77: „Finanční prostředky pro činnost Charty 77 a zejména pro soukromou potřebu jejich
vůdců, shromažďoval v Nadaci Charty 77 ve Stockholmu zeť sovětského akademika Arnošta
Kolmanna, František Janouch, sám dlouhou dobu působící v sovětském jaderném výzkumu

Citované informace potvrzuje ve svých pamětech sám Arnošt Kollman (2005), přední českožidovský marxistický intelektuál, jenž dlouhou dobu působil v akademických i politických
funkcích v Sovětském svazu. Jeho zetěm byl skutečně jaderný fyzik František Janouch, který
rovněž vystudoval a pracoval v Sovětském svazu.
Janouch odcestoval do Švédská v roce 1973 na pozvání tamní Akademie věd. O dva
roky později jej československé úřady zbavily občanství. Po vzniku Charty 77 založil a vedl
ve Stockholmu Nadaci Charty 77, která fmančně pomáhala šikanovaným disidentům, s nimiž
si Janouch začal pravidelně dopisovat i telefonovat. Dolejší má tedy pravdu, dodáme ale
některé další důležité informace.

*

*

*

Pro účely distribuce Janouchových peněz zřídila Charta 77 hned záhy po svém vzniku
takzvaný Fond občanské pomoci, který pak v tichosti obnovil činnost po první velké vlně
perzekucí chartistů-členů VONS (srov. Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 23).
Právě kvůli uvěznění chartisty Václava Bendy dostala finanční pomoc jeho žena
Kamila - stejně jako třeba Anna Šabatová nebo Petruška Šustrová, Jan Lopatka či Daniel
Kroupa (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 13-14): „V prvním roce činnosti Nadace bylo do
ČSSR posláno 158 podpor pro 90 různých adresátů v celkové sumě odpovídající 650 000 Kč.

30 Šustrová, Petruška.,JVÍámo, ten uherák dávaj v kriminále každýmu?“ Xantypa 9/2009
(rozhovor s Petruškou Šustrovou vedli Pavlína Formánková a Petr Koura)
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Od té doby se rozsah činnosti Nadace i možnosti jejího působení neustále rozšiřovaly.“
(Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 73)

Od roku 1983 používal Janouch ročně aktualizovanou „výplatní listinu“ s jmenovitě
uvedenými příjemci zásilek (jedna zásilka představovala 500 švédských korun) a jejich
četností (12x, 6x, 4x, 3x, 2x, lx za rok), (srov. Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 23) Příjemci
podpor zpravidla potvrzovali Janouchovi dopisem jejich obdržení (Nadace Charty 77: dvacet
let, str. 71).

Pravidelné příspěvky dostávala například Vlasta Chramostová, Dominik Tatarka, Ludvík
Vaculík a Eva Kantůrková, kterým komunisté zkrátili či dokonce úplně odebrali důchod
(Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 102). Pomoc chodila také Janu Trefúlkovi, Karolu
Sidonovi i Janu Skácelovi (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 15). Časté byly takzvané
„vánoční zásilky,“ které si v celkové hodnotě cca 5 000 dolarů mezi sebe rozdělilo 40
disidentů (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 15).

„Centrálním pokladníkem“ Charty 77 se nakonec stal Pavel Bratinka a „podpokladníkem“ pro
samizdatové časopisy (Vokno, Revolver revue, O divadle) Petruška Šustrová, konto VONS
spravoval kněz Václav Malý a výdaje na kulturní projekty měl v gesci Luboš Dobrovský
(Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 27). O penězovodech spolurozhodoval také Václav Havel,
Václav Benda, Jiří Dienstbier a Jiří Hájek (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 23).

Kromě finančních prostředků proudilo do Československa od poloviny 80. let i moderní
technické vybavení. Zprvu především radiopřijímače, gramofonové desky, audiokazety,
později videa, kamery a dokonce i střihači pulty (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 41).
Tak vznikl Originální Videojoumal a začaly vycházet samizdatové časopisy Vokno
a Revolver Revue (Nadace Charty 77 : dvacet let, 81).
Disent získal profesionální zázemí, magnetofony počínaje a kopírovacími stroji konče.
Neoficiální kapely měly díky Janouchovi kvalitní nahrávací aparatury (Nadace Charty 77 :
dvacet let, str. 87). Uvedená podpora přitom nesměřovala pouze Chartě 77, ale třeba i Jazzové
sekci (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 41).

Zůstává paradoxem, že zatímco exilová periodika se musela do Československa pašovat,
peníze i technické vybavení chodilo téměř výhradně legální cestou. To byl i případ osobních
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počítačů a tiskáren, které dostali a rychle si osvojili zejména Václav Havel, Jiří Dienstbier,
Ludvík Vaculík, Alexandr Vondra, Jiří Müller (vybaven již v roce 1987 - srov. Nadace
Charty 77 : dvacet let, str. 87), Eva Kantůrková, Ivan Klíma, Eda Kriseová, Milan Šimečka
a Jáchym Topol (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 87).

Dlužno ovšem dodat, že počítače posílali disidentům z řad spisovatelů často sami západní
nakladatelé (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 43), nejen tedy Janouchova Nadace, která zato
jako jediná vybavila počítači Medkovu Informační agenturu ve Vídni,

Prečanovo

Československé dokumentační středisko nezávislé literatury v Scheinfeldu či mnichovské
exilové nakladatelství Index (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 42).

Právě podpora exilových organizací tvořila druhý hlavní smysl Janouchovy Nadace. Jen díky
ní mohly na Západě vycházet práce zakázaných československých autorů (Nadace Charty 77 :
dvacet let, str. 77-78), ať už šlo - například - o dvojdílné rozsáhlé Paměti Václava Černého
či drobné básnické sbírky Zbyňka Hejdy. Janouchova Nadace zároveň podněcovala tvůrčí
činnost disidentů vyplácením účelových stipendií a také udělováním vlastních literárních cen,
jmenovitě ceny Toma Stopparda, Seifertovy ceny a Ceny Františka Kriegla (srov. Nadace
Charty 77 : dvacet let, str. 52-55). Vedle toho poskytovala Janouchova Nadace jednorázovou
peněžní výpomoc emigrantům (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 20, 68).

Dolejší má rovněž pravdu v tom, že po revoluci Nadace Charty 77 - již zaregistrovaná
na Federálním ministerstvu vnitra - finančně i technicky podpořila Občanské fórum v Praze,
ale i bratislavskou Veřejnost proti násilí a rodící se nezávislý tisk (Nadace Charty 77 : dvacet
let, str. 93).
*

*

*

Dolejšího Analýza dále tvrdí: „V období 1980-1989 bylo prostřednictvím Nadace Charty
vyplaceno cca 376 tisíc US dolarů na činnost Charty 77 v Československu a cca l,341mil. US
dolarů pro osobní potřebu vedoucích členů Charty. Tato částka nezahrnuje peníze vyplacené
za literární a jiné ceny.“
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Nemůžeme potvrdit přesnou částku, kterou Dolejší uvádí, ostatně si nemyslíme, že by byla
tím nejdůležitějším, co se v citovaném textu sděluje. Jde o to, že Charta 77 přímo závisela
na finanční podpoře ze Západu, jak ostatně zdůrazňovala komunistická propaganda.
Přísun peněz opozici přitom probíhal různými cestami a Janouchova Nadace netvořila
jediný zdroj. Alexandr Vondra popsal jiný způsob: „Občas také pomohlo, že někdo dostal
stipendium v zahraničí, já jsem měl třeba celý rok osmdesát devět stipendium ve Švýcarsku.“
(Urbášek/Vaněk, I. díl, 2005: 1095)
Ani v pověstných Kavanových kamionech nechodily pouze knihy... ,3 y l to asi 47.
kamion z celkových 61. On to nebyl v pravém slova smyslu kamion, ale taková dodávka
Peugeot. Dodnes mi jej nevrátili, ani 4 000 marek, které tam kromě knih byly, (uvedl
Kavan).“ (Vachalovský/Žáček, str. 362, pozn. 483)

Jak

Dolejší

správně

napsal,

nejrůznější

umělecké

ceny

udělované

v

zahraničí

československým disidentům znamenaly také výraznou finanční injekci. Například Pavel
Kohout dostal v roce 1978 21 000 marek jako součást rakouské Státní ceny pro evropskou
literaturu (srov. Informace o Chartě („Infoch“) č. 1/1978 (Oznámení).
Petr Uhl zase za svou Východoevropskou informační agenturu přiznal honoráře
z (Američany financovaného) Rádia Svobodná Evropa (Urbášek/Vaněk, I.díl, 2005: 1024),
i když v tomto případě jistě nešlo o žádné velké sumy. Jiný případ zřejmě představoval
Emanuel Mandler a jeho (Československá) Demokratická iniciativa: „... Hans-Dietrich
Genscher ... Prostě zařídil, že jsme z Německa přestali dostávat peníze. A my jsme byli na
Německu existenčně závislí, jinak bychom nemohli existovat.“ (Urbášek/Vaněk, I. díl, 2005:
486)

Jistý zdroj finančních prostředků představovali i samotní signatáři Charty 77 (ti movitější
z nich) a okruh jejich sympatizantů. Oficiální materiály Charty 77 hovoří v této souvislosti
dokonce o (neexistujícím) „bankovním kontě“: „ ... je přirozené, že signatáři Charty 77 podle
svých možností přispívají těm, kdo zůstali bez prostředků. Značnou pomoc poskytují také
mnozí občané, kteří Chartu 77 nepodepsali. Charta 77 však není organizací a nemůžeme proto
zřizovat bankovní konto.“51

M Sdělení Charty 77 z 30. června 1977 podepsané prof. Jiřím Hájkem - http://www.cibulka.net/77/1977/21.htm
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*

*

*

Pojďme nyní k hlavním sponzorům Nadace Charty 77. Podle Dolejšího „Finanční prostředky
pocházely především od židovských mecenášů z mezinárodního PEN-klubu, Rotary-klubu,
Jewish Agency, Guggenheimovy nadace v USA, B' nai B' rith, Masarykovy nadace při
Masarykově museu v Izraeli, židovských odborových svazů zejména v USA, Švédsku“.

Citovaná Dolejšího tvrzení působí silně antisemitsky a to tím spíše, že jejich pravdivost
nemůžeme potvrdit (Guggenheimova nadace, B' nai B' rith ani Masarykovo museum v Izraeli
nefigurují na dostupném seznamu dárců Janouchovy Nadace). Vyvstává pochopitelně otázka,
proč se autor Analýzy tolik zaměřuje na židovské organizace a naopak vůbec nezmiňuje
důležitou osobu Karla Schwarzenberga, významného a prokazatelného mecenáše Charty 77
(srov. Soros, 1991: 12)!?

Přesto zůstává faktem, že naprosto klíčovým donátorem Nadace Charty 77 byl skutečně
„židovský mecenáš“ a sice americký finančník (a spekulant) maďarsko-židovského původu
George Soros (1991), kterého ovšem Dolejší vůbec neuvádí. Zmínit lze v této souvislosti
i newyorský ústav Jacob Blaustein Institute for Fluman Rights, jenž jako součást organizace
American Jewish Committee sponzoroval po několik let sepsání a vydání pamětí chartisty
Jiřího Hájka (srov. Hájek, 1997: 10).
Co se týká institucí jako je Jewish Agency, citujme spíše humornou historku Jiřího
Můllera, brněnského chartisty, jenž byl v roce 1968 členem studentské delegace do Izraele:
„... nejsem Žid, nemám žádné židovské předky. Ale pravdou je, že ten pobyt (v Izraeli doplněno L.K.) na mě zapůsobil, takže naše děti se jmenují David a Rút. ... Jednou mě přišlo,
poté co se narodila, z Anglie 10 liber od Jewish Fund. Ti také zřejmě usoudili, že patříme do
sionistické skupiny.“ (Urbášek/Vaněk, I. díl, 2005: 583)

Dolejší má nicméně pravdu, když říká, že mezi sponzory Janouchovy Nadace figurují
mezinárodní PEN-kluby. Představovaly jedny z pravidelných a významných dárců (zejména
švédský, dánský, finský, norský a islandský PEN-klub - srov. Nadace Charty 77 : dvacet let,
str. 13, 66, 69), spolu se skandinávskými svazy spisovatelů (srov. Nadace Charty 77 : dvacet
let, str. 6, 66), sdruženími divadelníků (například britský spolek Equity - srov. Nadace Charty
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77 : dvacet let, str. 17, 69) či norskou nadací Fritt Ord podporující svobodu slova (srov.
Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 6).

Naznačená skladba dárců samozřejmě souvisela s faktem, že k československému disentu
patřila řada uznávaných autorů (Václav Havel, Jaroslav Seifert, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík),
navíc ve Správním výboru Nadace Charty 77 působil světoznámý americký dramatik Arthur
Miller.

V souladu s Dolejším lze také konstatovat, že další zdroj příjmu pro Janouchovu Nadaci
tvořily překladatelské, filmové a jiné odborové svazy, ale i církevní a studentské organizace
(srov. Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 69, 101), ba dokonce „skupinky Rudé mládeže“
(Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 69). Jednorázovou, ale vydatnou finanční injekcí byly
různé ceny, které chartisté obdrželi v zahraničí a následně převedli na Janouchovu Nadaci. To
se týkalo zvláště Erasmovy ceny Václava Havla (srov. Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 50).

*

*

*

Logicky se nabízí otázka, zda československé disidenty nepodpořily také nějak západní tajné
služby. Otevřené zdroje tomu však nijak nenasvědčují, ať už proto, že to jednoduše není
pravda, nebo z pochopitelných důvodů utajení. Přesto například spisovatel a exulant Jan
Beneš prohlašuje, že „... na činnost ... Nadace Charty 77 přispěla ... částkou $ 220 000
oklikou přes čs. exilovou organizaci CIA.“52
•

Existují rovněž nejrůznější spekulace o více či méně přímém spojení CIA a Sorosových
aktivit, které významně přispěly k „amerikanizaci“ východní Evropy a k řadě dalších úspěchů
americké globální politicko-ekonomické strategie během studené války i po jejím skončení .
Známý britský levicový týdeník v této souvislosti tvrdí, že „Soros nemusí být, jak někteří
naznačují, ... agent CIA. Ale že jeho společnosti a NGO jsou těsně zabrané v americkém
expansionismu nemůže být vážně zpochybněno.“54

Beneš, Jan. Setkání v Berlíně. Český dialog 1-2/2007
http://www.ceskydialog.net/clanek.php?idcl=2628&aidci=
53 srov. Cottin, Heather. George Soros: Imperial Wizard/Double Agent. Covert Action Quarterly, Fall 2002
54 Clark, Neil. NS Profile - George Soros. New Statesman, 2.6.2003
http://www.newstatesman.eom/200306020019
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Za pozornost stojí snad také informace, že činnost Janouchovy Nadace sponzorovali kromě
organizací rovněž jednotlivci, „z nichž mnozí chtěli zůstat v anonymitě“ (Nadace Charty 77 :
dvacet let, str. 69). A konečně víme, že Charta 77 dostala v roce 1986 vyznamenání texaské
nadace Rothko Chapel. Příslušnou cenu v hodnotě 10 000 dolarů převzal v prosinci 1988
František Janouch přímo od bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera. Peníze pak
putovaly do Prahy k disidentům (srov. Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 85).

*

*

*

Nyní ještě krátce nastíníme způsob, jakým československá opozice přijímala zmiňovanou
pomoc a jak komunikovala s exilem. Zjišťujeme, že „... pošta byla dvojí. Ona normální,
státní, jejímž systémem procházely obálky s tuzexovými bony a zpětné kartičky potvrzující
jejich obdržení, a potom „dizipošta“, jak se říkalo nepěkně. Chodila různými cestičkami, měla
i pravidelné termíny, svoje kurýry a tajné schránky, prostředkovali ji někteří diplomaté, také
cizinci, turisté, zástupci různých organizací.“ (Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 33-34)

Nadace Charty 77 - podobně jako samotná Charta 77 - dělala vše proto, aby působila
maximálně legálně. Přímo ve svých stanovách zakotvila zásadu, že peníze budou posílány
do Československa oficiální cestou přes zprostředkovatele Tuzexu ve Švédsku Svena
Perssona. To ovšem policii a StB usnadňovalo přehled o příjemcích zásilek (srov. Nadace
Charty 77 : dvacet let, str. 72-73). Disidenti pak museli u výslechů vysvětlovat původ těchto
peněz (srov. Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 22). „Výplatní listiny“ Janouchovy Nadace
záměrně zveřejňovaly komunistické tiskoviny s cílem diskreditovat Chartu 77 (srov. Nadace
Charty 77 : dvacet let, str. 75, 90).
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2.1.6. Charta 77 a StB

Dolejší hovoří o Chartě 77 jako o takzvané řízené opozici. Naznačuje přitom existenci
jakýchsi „dohod, které byly o jejím vzniku a působnosti uzavřeny.“ Toto je bezesporu
nejzávažnější a také nejkontroverznější Dolejšího tvrzení, neboť sugeruje na první pohled
protismyslné „spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu“.

Na druhou stranu třeba z Polska známe i případy, kdy tajná policie dokonce přímo iniciovala
vznik „opozičních“ seskupení (i když rozsahem menších než byla Charta 77 - šlo většinou
o jednotlivá „podzemní“ vydavatelství), přes která potom infiltrovala skutečný disent, jehož
směřování a taktiku se snažila ovlivnit podporou postojů výhodných pro plány samotné
kontrarozvědky (srov. Grocki, 1993: 35, 38, 42).

Víme také, že u některých zvlášť cenných agentů používala tajná policie speciálních postupů
k jejich zakrytí, včetně toho, že dané spolupracovníky evidovala a na oko sledovala jako
nepřátelské osoby (srov. Grocki, 1993: 83). Žádoucí image „disidenta“ a jeho věrohodnost
v opozičním prostředí pak někdy posilovaly fingované (eventuelně i skutečné) represe, třeba
předstíraná několikadenní internace v případě jednoho důležitého agenta v Solidaritě (srov.
Grocki, 1993: 83,37).

Jenomže představitelé Charty 77 a VONS byli vězněni mnoho let. Jejich pronásledování nelze
kvůli svému rozsahu v žádném případě označit za „krycí legendu“. Taková představa se nejen
nezakládá na žádných dostupných důkazech, ale odporuje i zdravému rozumu a elementární
lidské psychologii. Řečeno jednoduše: Pokud by opravdu (někteří) chartisté měli vědomě
působit v rámci dohod s komunistickou mocí, těžko by přistoupili na to, že se nechají touto
mocí věznit a jinak perzekvovat. Za to nestojí ani vzdálená vidina případných budoucích
výhod.
Dolejší nepřesvědčivě namítá, že výběrové represe sloužily jako nutný prostředek
(mezinárodní) popularizace disidentů a jejich jisté disciplinace. Tento sám o sobě pochybný
argument navíc automaticky předpokládá, že již na konci 70. let (kdy proběhl monstr-proces
s VONS) českoslovenští komunisté počítali s revolučními změnami o deset let později, pro
které připravovali vhodnou opoziční politickou garnituru.
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Dolejší doslova tvrdí: „Občanské odsuzování a věznění některých nejaktivnějších
členů Charty 77 ... bylo především velmi diferencované a mělo výchovný ... a propagační
význam... Věznění členové Charty 77 se tímto způsobem učili podřizovat se kázni (sic!) ...
a současně jim bylo jejich uvěznění ... podnětem k obrovské mezinárodní propagační
kampani... Československo se tímto způsobem seznamovalo s lidmi, o nichž by bývalo
v listopadu 1989 nevědělo vůbec nic.“

Pravděpodobnější se však zdá, že pokud mělo věznění disidentů plnit nějaké postranní zájmy
komunistů, pak jako způsob nátlaku ke zverbování potenciálních agentů, zejména pokud se
dotyčný dostal na svobodu díky podmíněnému propuštění. To byl případ známého spisovatele
Vladimíra Škutiny55, vězněného vletech 1969 až 1974. Po svém propuštění spolupracoval
s StB jako agent (krycí jméno „Historik“) přinejmenším do roku 1982. Skutina se v té době
pohyboval v opozičním prostředí, mimo jiné podepsal v první vlně Chartu 77. Nevíme ale
jistě, zda tak učinil z podnětu StB či z vlastní vůle. Komunisté mu však poté odebrali
invalidní důchod36. Můžeme opět jen spekulovat, zda to mělo posílit jeho věrohodnost jako
disidenta či zda jej opravdu trestali. Skutinova evidence jako spolupracovníka nicméně
pokračovala a to i po jeho emigraci (či spíše vysazení) do Švýcarska v roce 197 857.

*

*

*

Jak moc tedy StB infiltrovala opozici? Tuto citlivou otázku již asi nikdy spolehlivě
nezodpovíme, neboť se ztratilo velké množství důležitých dokumentů a málokdo je ochoten
mluvit otevřeně. Objevují se proto různá a často bombastická tvrzení, která lze ale jen velmi
těžko ověřit. Někdejší rezident StB, poradce premiéra Adamce, dnes politolog a komentátor
Oskar Krejčí například bez jediného důkazu prohlašuje: „... kvalifikované odhady se liší, ty
nejnižší hovoří o tom, (že) mírně přes 60 procent příslušníků pevného jádra opozice se Státní
bezpečností spolupracovalo. Z nejrůznějších důvodů. Od spolupráce pod nátlakem, přes
hmotnou motivaci či vedeni přáním umožnit dětem studium v zahraničí, až po snahu urychlit
si kariéru - ale i z ideových pohnutek.“ (Krejčí, 2004: 18, srov. také str. 30)

~5 srov. Placák, Petr. Opět trochu legrace pane Škutino. Necenzurované noviny (vyšlo 1.1.1992)
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn 1992/nn2492/obsah/11 .htm
36 srov. http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=l&name=%A9kutina+Vladim%EDr
srov. http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_skutinav.php
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Dolejší je v této věci o poznání konkrétnější, což nám umožňuje konstatovat, že se skutečně
dostal k určitým poznatkům, jejichž pravdivost potvrdila po mnoha letech i oficiální
místa. Autor Analýzy si nevymýšlel, když naznačil okruh (bývalých) spolupracovníků StB
v řadách Charty 77 nebo jejím bezprostředním okolí. Podle něj „Uvnitř Charty 77, VONS
a ve všech ostatních jejích odnožích, působila rozsáhlá agentura StB /Jaromír Glac, dr. Josef
Hodic, Jan Hrabina, Jan Křen, Vlasta Chramostová, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, Michal
Kobal, Petr Burian, JUDr. Josef Průša, JUDr. Josef Danisz, Věra Vránová, Pavel Muraško,
Michal Kocáb, atd.“

Na tomto místě však musíme rozlišit - existují tzv. Cibulkovy seznamy spolupracovníků
StB58, na kterých figurují osoby evidované v různých kategoriích spolupracovníků StB
(„Tajný spolupracovník,“ „Agent,“ „Rezident“), včetně těch, na než se z

rozhodnutí

Ústavního soudu nevztahuje lustrační zákon z roku 1991, neboť v naprosté většině případů
nešlo o vědomou spolupráci (kategorie „Důvěrník,“ „Kandidát tajné spolupráce“).

Pak je tu oficiální seznam spolupracovníků StB vydaný ministerstvem vnitra patnáct let (!) po
sametové revoluci59 a podle tohoto seznamu budeme v rámci maximální možné objektivity
postupovat při určování toho, jak moc „rozsáhlá“ agentura StB v opozici působila, respektive
zda měl Dolejší u konkrétních jmen pravdu („ano“) či nikoli („ne“):

GLAC Jaromír - NE
HODIC J o s e f- ANO
HRABINA Jan - NE
KŘEN Jan - NE
CHRAMOSTOVÁ Vlasta - ANO
INGR Zdeněk - ANO
BAŽANT Luboš - NE
KOBAL Michal - ANO

58 dostupné on-line na adrese http://www.cibulka.com
59 kdysi byl dostupný na webové adrese ministerstva vnitra, nyní se přesunul na stránky Ústavu pro studium
totalitních režimů (USTR) - http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-evidencni-zaznamy
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BURIAN Petr - ANO (Na seznamu ÚSTR figuruje více osob tohoto jména, avšak s největší
pravděpodobností jde o Petra Buriana, jenž byl za spolupracovníka označen i ve zprávě
Parlamentní komise vyšetřující události ze 17. listopadu)
PRŮŠA Josef - ANO (Na seznamu ÚSTR figuruje více osob tohoto jména, ale téměř jistě jde
o advokáta Josefa Průšu, kterého za spolupracovníka StB označuje Petr Cibulka - srov.
Cibulka, 1999: 51)
DANISZ J o s e f- ANO
VRÁNOVÁ Věra - ANO
MURAŠKO Pavel - ANO
KOCÁB Michal - NE

Výsledek: 9 ano / 5 ne. Zdůrazněme ale, že to „ne“ neznamená, že dotyčné osoby
nějak nespolupracovaly. Pouze nejsou uvedeny na oficiálním seznamu, podle kterého jsme
dělali toto předběžné ověřování. Na tom Cibulkově ve dvou případech (Jan Křen, Michael
Kocáb) uvedeny jsou, přitom ani „Cibulkovy“ seznamy nejsou úplné (srov. Cibulka, 1999:
58).

Zároveň však platí, že jakékoliv seznamy poskytují jen informaci, zda ten který jedinec byl
evidován jako spolupracovník StB, případně v jaké době a v jaké kategorii. Z posledních
údajů lze potom usuzovat například na vědomou spolupráci, o jejím konkrétním obsahu však
prozradí víc teprve osobní svazek spolupracovníka, pokud se ovšem dochoval. Samotný fakt
evidence tedy nutně neznamená, že dotyčný donášel StB - mohl například ,jen “ poskytovat
odborná stanoviska, jako údajně Josef Tošovský, někdejší spolupracovník ekonomické
rozvědky ČSSR. Nebo se ukázalo, že evidovaný „spolupracovník“ StB ve skutečnosti
podváděl a to i ve prospěch některé západní zpravodajské služby (exulant Bořivoj Celovský).

Mnozí jiní - pod nátlakem či kvůli okamžitému zisku - podepsali takzvaný vázací akt,
ale nikdy potom s StB vážně nespolupracovali. Na druhou stranu existovala řada lidí, kteří
svojí spoluprací zasáhli negativně do životů druhých a významně přispívali k udržení celé
mašinérie represe a kontroly společnosti.
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Naznačenou rozdílnost osudů evidovaných osvětlíme na seznamu jmen předloženém
Dolejším - zatímco Vlasta Chramostová „spolupracovala“ jen velmi krátce a v podstatě
minimálně, navíc dávno před svým podpisem Charty 77, Josefa Hodice lze naproti tomu
označit za výkonného agenta právě z doby Charty 77. Přesto se tyto dvě osoby ocitají neprávem - vedle sebe. Ale za to nelze Dolejšího zavrhovat, to jsou upřesnění (byť důležitá),
která můžeme poskytnout nyní, ale která autor Analýzy zřejmě nemohl na samém počátku
90. let důkladně postihnout.

Nejen již zmiňovanou Vlastu Chramostovou, ale i několik dalších chartistů první vlny
nacházíme v evidenci spolupracovníků StB z doby před rokem 1977, respektive 1968. Jedná
se minimálně o tyto osoby:
1. Toman BROD (* 1929), historik (Tajný spolupracovník, krycí jméno „Mefisto“)
2. Stanislav BUDÍN (* 1902), novinář (Tajný spolupracovník, krycí jméno „Standa“)
3. Pavel KOHOUT (* 1928), dramatik (Tajný spolupracovník - Agent „Olek“)
4. Jan PETRÁNEK (* 1922), novinář (Ideospolupracovník „Klement“)

Nás však budou zajímat především chartisté, kteří s StB spolupracovali v 70. a/nebo
80. letech. V první vlně signatářů se kromě již vzpomínaného Vladimíra Škutiny objevili další
čtyři aktivní spolupracovníci StB a sice Egon Čiemý, Václav Hyndrák, Jiří Kořínek
a především Josef Hodic, později vysazený do Rakouska se zpravodajským určením60.
Podle

Radka

Schovánka,

dlouholetého

pracovníka

Úřadu

pro

dokumentaci

a vyšetřování zločinů komunismu byl mezi prvními signatáři rovněž agent KGB61.
Do konce roku 1989 získala podle Schovánka StB jako své spolupracovníky ještě
Milana Hubla, Vladimíra Príkazského, Pavla Murašku a Bohumila Šimona62. Tento výčet je
však omezen pouze na signatáře první vlny, mezi těmi, kdo se k Chartě 77 připojili později,
měla StB další spolupracovníky (např. Milan Skřont, František Maštera, Josef Bednařík).

60 všechno viz Schovánek, Radek. Devět agentů mezi námi. Lidové noviny, 9.1.2007
61 srov. Schovánek, Radek. Devět agentů mezi námi. Lidové noviny, 9.1.2007
62 srov. Schovánek, Radek. Devět agentů mezi námi. Lidové noviny, 9.1.2007
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Především ale zaslouží zmínit i spolupracovníci StB, kteří sice nepodepsali Chartu 77,
ale pohybovali se v jejím okruhu či obecněji v opozičním prostředí. Jde na prvním místě
o Dolejším jmenovaného právníka Josefa Danisze, člena VONS, později člena Hnutí za
občanskou svobodu a také vlivného člena První parlamentní komise pro dohled nad
vyšetřováním událostí 17. listopadu.
Dále se jedná o Dolejším rovněž uvedeného advokáta Josefa Průšu, exponovaného jak
v prostředí Charty 77, tak i spřízněného VONS, obhájce disidentů a právního zástupce
Jazzové sekce, „vynikajícího kamaráda“ Petra Cibulky (srov. Cibulka, 1999: 51-52) a také
člověka, kterého uvedl do disentu Václav Havel (srov. Cibulka, 1999: 78).
Mezi „kmenovými“ členy VONS dále působila agentka StB Věra Vránová (srov.
Pažout, 2008: 81-114).

Z prostředí undergroundu evidovala StB jako svého agenta - vedle jiných - známého básníka
a filosofa Zbyňka Fišera alias Egona Bondyho (krycí jméno „Oskar“/“Klíma“).
Jako Kandidát tajné spolupráce, respektive Agent StB (krycí jméno „Kytarista“)
je evidován i Milan „Mejla“ Hlavsa z legendární kapely Plastic People o f the Universe (srov.
Cibulka, 1999: 22, 62-63).
Jako Kandidát tajné spolupráce, respektive Agent (krycí jméno „Montér“/“Muzikant“)
figuruje na oficiálních seznamech StB také Robin Hájek, zvukový technik Plastiků,
se kterými nahrával - u Václava Havla na Hrádečku (srov. Cibulka, 1999: 21, 24, 53).
Jako agent StB (krycí jméno „Simona“) působil známý Václava Havla, chartista a člen
Divadla Járy Cimrmana Marek Šimon, který měl například udat úkryt cyklostylu či odhalit,
odkud dostává Charta 77 peníze.63
Jako agentka StB s krycím jménem „Alžběta“ je ovšem evidovaná i matka jednoho
z nejaktivnějších brněnských disidentů Petra Cibulky Věra Cibulková. Podobně i matka Jana
Kavana Rosmeri (Marie) Kavanová je evidovaná jako Tajný spolupracovník StB s krycím
jménem „Marie“. Samotný Jan Kavan udržoval kontakt s StB na počátku svého pobytu
v Londýně na konci 60. let (srov. Bok / Vachalovský, 2000), později se však hájil, že netušil
nic o tom, že dotyčný pracovník ambasády je ve skutečnosti rozvědčík s diplomatickým
krytím.

63 viz Šťastný, Ondřej. Jak StB zlomila člena Divadla Járy Cimrmana. iDNES.cz 8.9.2007
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Manžel mluvčí Charty 77 Marty Kubišové, režisér Jan Moravec rovněž spolupracoval s StB.
Tajné policii pomáhal kontrolovat komunikační kanály mezi opozicí a exilem, neboť přebíral
dopisy z americké ambasády. Agent StB Bohumil Černý zase pro Chartu 77 vyzvedával
zásilky ze západoněmeckého velvyslanectví. Agent StB Václav Rejholec prostředkoval pro
změnu kontakty mezi Václavem Havlem a Pavlem Tigridem.64
Jako kurýr Polsko-československé solidarity působil v první polovině 80. let tajný
spolupracovník StB Stanislav Dvořák. Kontroloval kanál spojení mezi vratislavskými
a pražskými disidenty.65 Jako „zástupce Polsko-české solidarity v Československu“ pak
vystupoval další agent StB Jiří Matzner.66 Jiná „spojka“ chartistů s polskou opozicí (tentokrát
gdaňskou),

redaktorka

samizdatového

českého

čtvrtletníku

Solidamosč,

známá řady

významných chartistů, Milada Langerová, byla rovněž spolupracovnicí StB.67

Převoz několika set výtisků Svědectví a Listů do Československa zajišťoval po mnoho let
agent StB Ivo Šafář, který pronikl ve Vídni na post ředitele kanceláře Rádia Svobodná Evropa
(srov. Pažout, 2008: 124).
V

zahraničí pak působili jako agenti přímo v prostředí exilu například Ivan Pfaff

v Německu (srov. Luža, 2001: 170-172), Pavel Moritz v Anglii (srov. Pažout, 2008: 115-122),
již zmiňovaný Josef Bednařík ve Francii, dále také třeba Vladimír Kusín (vysoce postavený
zaměstnanec rádia Svobodná Evropa), patrně i Egon Lánský a konečně Jana Stárková
(Pažout, 2008: 125, pozn. 1), dcera Jiřího Stárka, který zajišťoval spojení s Jiřím Pelikánem
a domácím disentem (srov. Pažout, 2008: 124). Záznam u StB z doby před svou emigrací pak
mají zejména spisovatel Ota Filip (srov. Luža, 2001: 173, pozn. 260), překladatel Antonín
Jaroslav Liehm a prozaik Jiří Mucha.

Vraťme se ale do Československa, k domácím spolupracovníkům tajné policie. Jak známo,
jeden z kamiónů Jana Kavana pomohl StB odhalit agent Pavel Muraško. Ani poté však nebyl
chartisty dekonspirován.
Agent Vladimír Príkazský se zase na konci 80. let významně podílel na technickém
zajišťování (obstarávání papíru, tisk atp.) vydávání samizdatových Lidových novin
64 všechno viz Schovánek, Radek. Devět agentů mezi námi. Lidové noviny, 9.1.2007
65 Blažek, Petr. Akce „Červotoč“. Tajný spolupracovník StB Stanislav Dvořák jako kurýr
Polsko-československé solidarity. Pražský web p ro studenou válku, Vol. 3, No. 1, 2006
66
a
Blažek, Petr. Akce „Červotoč“. Tajný spolupracovník StB Stanislav Dvořák jako kurýr
Polsko-československé solidarity. Pražský web p ro studenou válku, Vol. 3, No. 1, 2006
67 Blažek, Petr. Akce „Červotoč“. Tajný spolupracovník StB Stanislav Dvořák jako kurýr
Polsko-československé solidarity. Pražský web pro studenou válku, Vol. 3, No. 1, 2006
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(Vaněk/Urbášek, 2005, II. díl, str. 102). Po listopadové revoluci se stal jejich prvním
ředitelem, kromě toho zastával ještě fimkci předsedy Federálního úřadu pro tisk a informace
a post ministra bez portfeje ve vládě národního porozumění.
Agentem StB s příznačným krycím jménem „Mesiáš“ byl pravděpodobně i Josef
Lžičař, někdejší advokát disidenta Václava Havla a později první vedoucí jeho prezidentské
kanceláře. Rovněž obhájce disidenta Vladimíra Hučína Jaroslav Novák spolupracoval s StB
(srov. Podracký, 2006: 107).

*

*

*

Tajná policie měla své spolupracovníky prakticky ve všech opozičních strukturách, nejen
v Chartě 77. Když se na konci 80. let ustavila Demokratická iniciativa (Dl), jejím tajemníkem
nebyl nikdo jiný než již zmiňovaný agent StB Jiří Matzner (srov. Mandler, 2005: 164-166).
Do užšího vedení Dl zároveň pronikl i další spolupracovník StB Ilja Storoženko. Jiný agent
StB Josef Semanišin působil jako hlavní představitel Dl v Ústí nad Labem (srov. Mandler,
2005: 140). Akcí Dl - včetně několika porad vedení - se účastnil i pracovník aparátu
Československé strany socialistické Zdeněk Miffek, rovněž evidovaný agent StB (srov.
Mandler, 2005: 140), který byl jako jediný fakticky dekonspirován ještě před sametovou
revolucí.
Zřejmě nej důležitější roli však hrála v Dl agentka StB Irena Borůvková (srov.
Mandler, 2005: 164), která se před tím pohybovala v prostředí VONS a Charty 77 (jejíž
některé dokumenty spolupodepsala) a signovala i Manifest Hnutí za občanskou svobodu
(HOS). Přímo strategické postavení Borůvkové v opozici naznačují slova Michala Semína,
někdejšího studenta pedagogické fakulty napojeného na opoziční kruhy: „... tehdy vzniklo
něco jako informační centrum HOS a DL Organizovala to nějaká dáma, na její jméno si už
nevzpomínám, ale potom jsem se o ní dozvěděl, že spolupracovala s StB. U ní doma jsem
nahrával pořady pro Svobodku a zároveň jsem psal články do samizdatových Lidových novin
o tom, co se děje mezi studenty...“ (Otáhal/Vaněk, 1999: 697)

Tajná policie přitom úspěšně infiltrovala i levicovou část rodící se opozice, zejména tzv.
Obrodu (klub reformních komunistů), v jejíchž řadách evidovala jako své spolupracovníky
například již zmiňovaného chartistu první vlny Bohumila Šimona (krycí jméno „Bohouš“)
a dále třeba Josefa Kotrče (krycí jméno „Kadet“), Vladimíra Marka (krycí jméno „Martin“)
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či novinářku Olgu Šulcovou (krycí jméno „Dušan“), která však jakoukoli spolupráci s StB
(ač vedena v kategorii „Agent“) důrazně popřela.
Jednoznačné hodnocení nabízí ale „Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federálního
shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989,“ ve které stojí: „Stejně jako ostatní
opoziční skupiny i Obroda byla pod přímou kontrolou StB, zejména rozsáhlou infiltrací
tajných spolupracovníků StB. Jeden z tajných spolupracovníků, dokonce zorganizoval
schůzku v propůjčeném bytě StB, po které byli účastníci zadržení a u některých z nich
následně vykonána domovní prohlídka.“68

Podobná situace přitom panovala i v opozičních sociálnědemokratických kruzích, které
zhruba rok před revolucí začaly připravovat obnovení ČSSD. Za tímto účelem vznikla
nejprve nezávislá iniciativa nazvaná Společnost pro studium demokratického socialismu
(SDS), které spolu-předsedali Břetislav Nedbálek a Stanislav Pošusta (srov. Luža, 2001: 187),
oba evidovaní v oficiálních seznamech StB jako agenti. Zatímco ale u Pošusty nevíme, k jaké
době se jeho spolupráce vztahuje, Břetislav Nedbálek byl aktivně řízen StB právě v 80. letech
(srov. Luža, 2001: 172, pozn. 258). A ne jako jediný - zakládajícím členem přípravného
výboru SDS (hovoříme o prosinci 1988) se stal i agent StB Jiří Marek (srov. Luža, 2001:
187).
Nejen v tomto světle už nepřekvapí, že jako spolupracovník StB je evidovaný
i politolog Alexandr Ort, vedoucí postava jiné takzvané nezávislé iniciativy, konkrétně
„Společnosti pro evropský dům“ (opět ale nevíme, k jaké době se jeho evidence vztahuje).

Jako spolupracovník StB je dále evidovaný výtvarník Josef “Joska“ Skalník (krycí jméno
„Gogh“), v jehož vinohradském ateliéru v Praze strávil Václav Havel mnoho času
v přelomové době mezi 17. listopadem a 29. prosincem (srov. Suk, 2003: 241).
Sám Václav Havel figuruje podle některých v problematické kategorii Kandidát tajné
spolupráce (srov. Keane, 1999: 332). Podobně je na tom i Michael Kocáb, člen iniciativy
MOST69.

K Václavu Havlovi se váže zejména následující podezření Petra Cibulky: „Zašli jsme tedy
s Mikolášem Chadimou k Havlovi a chtěli to probrat (peníze na činnost - pozn. L.K.). To byl
jeden z okamžiků, kdy jsem poprvé zaváhal. Přestože muselo být jasné, že jeho byt je
68 http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/tl236_02.htm
69 Placák, Petr. Malý Muk. http://www.fragmenty.cz/archiv/iy211.htm
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odposlouchávaný, Václav Havel odmítl jít jinam, přestože jsme ho o to celou dobu žádali.
(...) Už tehdy se mi to vůbec nelíbilo vzhledem k tomu, že odposlech měli v té době všichni,
kdo byli jakkoliv aktivní. Benda například byl velký konspirátor, tam jsme si některé věci
jenom psali. Ten nedělal takové chyby, že by hulákal na odposlech, co se plánuje. Havel ale
mluvil o všem naprosto otevřeně, nahlas s plnými jmény a ještě dnes si pamatuji ten
nepříjemný pocit ohrožení. (...) Považoval jsem to za bezohlednost... To byla ta první
pochybnost, že s Václavem Havlem není všechno v pořádku a že třeba nechce před StB
všechno skrývat.“ (Cibulka, 1999: 106)

Věrohodnost Cibulkovy výpovědi posiluje událost z těsně porevoluční doby, při které Václav
Havel - již jako prezident - jednal stejně podezřele: „Počátkem ledna sezval kolem dvaceti
politiků a aktivistů... do hradní restaurace Vikárka. ... Pithart a další pozvaní představitelé
OF a VPN považovali za jisté, že Vikárka patří k těm místům, která byla a stále jsou
odposlouchávána Státní bezpečností. A proto předběžně zajistil jiné bezpečnější místo. Na
Hrad přijel o něco dřív, aby to prezidentovi sdělil a schůzka mohla být bez komplikací
přesunuta. Havel ho však nenechal ani domluvit a „začal tak trochu i řvát. Bylo vidět, že
mu na tom hrozně záleží: „Já na to kašlu, ať je to tak, ať všechno vědí, mně je to jedno!“ Po
zahájení schůzky rozdal každému asi pětistránkový hustě psaný text, v němž byly
formulovány náměty k diskusi. Podle Pitharta obsahoval ... velice otevřené formulace...
a bylo tam to(ho) hodně právě o armádě a Bezpečnosti. Mezi pozvanými bylo i několik
politiků působících v minulém režim u... Pitharta i jeho kolegy z OF a VPN přítomnost
těchto politiků a možnost odposlechu velmi znepokojovaly.“ (Suk, 2003: 372)

Proč Havel zopakoval s Pithartem stejně podezřelý scénář jako použil před lety na Petra
Cibulku? Proč v tak banální věci nevyhověl svým přátelům z opozice? Proč je radši vystavil
nepříjemným pocitům? Jak mu mohlo být jedno, jestli se StB dozví z odposlechu takové věci
jako jsou plány na další osud armády a bezpečnosti nebo peníze pro (Cibulkovy) protirežimní
aktivity!?
Historik Jiří Suk připisuje incident s Pithartem „Havlově ostentativně vzdorovité
otevřenosti“ (Suk, 2003: 372). Je ale zajímavé, že v jiných věcech Václav Havel zdaleka tak
otevřený nebyl - příkladem budiž jeho dlouho tajená schůzka se zástupci SSSR v prosinci
198970. Nelze proto vyloučit ani Cibulkovo podezření, že neformální vůdce opozice
70 srov. Neumann, Ondřej. Sověti chtěli schůzku s Havlem už před generální stávkou (vzpomínána události
z konce roku 1989 v rozhovoru pro Lidové noviny Michael Kocáb). Lidové noviny, 22.11.1999
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z nějakého důvodu neměl zájem před StB všechno skrývat (naopak ale jako prezident chtěl
skrývat před veřejností některá tajemství StB, vůbec komunistického režimu).

*

*

*

Vedle spolupracovníků StB působili v opozici ještě takzvané vlivové osoby: „Vlivová osoba
neznamená, že by dotyčný člověk byl snad nějakým spolupracovníkem nebo agentem. Taková
osoba ani nemusí vědět, že je StB využívána. Je to člověk určitého charakteru, který je nějak
snadno ovlivnitelný nebo i vydíratelný a potom už jenom stačí na něj nasadit vhodného
agenta, který jej bude řídit.“ (Podracký, 2006: 353) Podle Vladimíra Hučína byl takovouto
vlivovou osobou v

prostředí disentu například Jan Princ

(Podracký, 2006:

353).

Prostřednictvím něj se StB údajně pokoušela eliminovat vliv nesmlouvavých odpůrců režimu
(například uvězněného Stanislava Devátého) uvnitř Charty 77 (Podracký, 2006: 354).

Obecně lze potom formulovat tezi, že Charta 77 představovala jakousi kontrolovanou
opozici - StB tuto skupinu disidentů neřídila (jak mylně naznačuje Dolejší), mohla ji snad ale
do určité míry usměrňovat, v každém případě o ní měla velmi dobrý přehled, úspěšně ji
izolovala a také infiltrovala a patrně částečně využila pro své vlastní záměry (zprvu jako
platformu, přes kterou pronikali na Západ komunističtí agenti a později na konci 80. let jako
součást tlaku na vnitropolitické změny).
„Usměrňování“ opozice se přitom nedělo výlučně nebo primárně prostřednictvím
spolupracovníků nebo vlivových osob StB, ale hlavně skrze více či méně promyšlené represe,
včetně například nucených emigrací řady aktivních disidentů v rámci takzvané akce Asanace.
Podobně nechceme přeceňovat roli agentů při získávání důvěrných informací - na jejich sběru
se podílela neméně, či spíše daleko více operativní technika jako odposlechy, sledování atp.

Když tedy Dolejší sebevědomě tvrdí, že „Celou dobu své existence působila Charta 77
se souhlasem a pod kontrolou Státní bezpečnosti a KGB,“ má pravdu jen ve věci oné
kontroly. Není však zcela jasné, co tímto slovem přesně myslí. Pokud by šlo o přehled, který
tajná policie o činnosti opozice měla, pak mu dává za pravdu sám generál Lorenc. Podle něj
StB věděla dopředu o přípravách Prohlášení Charty 77 (srov. Lorenc, 1992: 95); později
v prosinci 1986 o chystaném provolání Slovo k spoluobčanům (kontrarozvědka údajně získala
rukopis tohoto Havlova textu); v polovině roku 1989 o petici Několik vět (kontrarozvědka
opět měla mít k dispozici Havlův rukopis); dále o připravovaných dopisech Alexandra
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Dubčeka ÚV KSČ a parlamentům států, jejichž vojska v ČSSR v roce 1968 intervenovala;
či o zamýšleném otevřeném dopisu OBRODY členům KSČ z poloviny roku 1989 (srov.
Lorenc, 1992: 66, 153-154).

Na základě takovýchto předběžných informací pak StB nejednou úspěšně přistoupila
k „realizacím,“ když například v lednu 1987 zabavila většinu rozmnožených dokumentů
Slovo k spoluobčanům (Lorenc, 1992: 134) nebo když v roce 1988 zmařila letákovou akci
Nezávislého mírového sdružení a Českých dětí k výročí 21. srpna (Lorenc, 1992: 145).
Do stejné kategorie patří ostatně i zadržení Václava Havla, Ludvíka Vaculíka a Pavla
Landovského, když 6.1.1977 vezli originál Prohlášení Charty 77 do československého
parlamentu a úřadu vlády.
Alojz Lorenc shrnuje naše slova o Chartě 77 coby kontrolované opozici: „Státní
bezpečnost byla o jejich činnosti dobře informovaná. Již u vzniku Charty byli mezi jejími
signatáři agenti StB a agenturní síť se neustále doplňovala. Státní bezpečnost tak měla
možnost do jisté míry činnost Charty ovlivňovat. Avšak tvrzení, že Charta byla založena
Státní bezpečností, je holý nesm ysl“ (Lorenc, 1992: 98)

Dolejší nicméně prohlašuje, že (kontrolovaná) opozice typu Charty 77 režimu vyhovovala.
Podle autora Analýzy ,je mimo jakoukoli pochybnost, že kdyby činnost Charty 77 nebyla
žádoucí, byla by taková skupina lidí zlikvidována během 24 hodin a nikdo ve veřejnosti by se
o její činnosti ani nedozvěděl“. Na podporu svého obvinění uvádí Dolejší jako důkaz, že mezi
chartisty první vlny byli agenti StB, která tak o celé akci musela vědět a přesto ji nezabránila.
Tato nepřesvědčivá argumentace pak vyúsťuje v „kacířské“ tvrzení, že nenávistná mediální
kampaň rozpoutaná proti Chartě 77 měla ve skutečnosti za cíl na ní upozornit.

Takový dojem může snad vyvolat zkušenost z dnešní takřečené mediální demokracie (či spíše
mediokracie), kde co není na (národních) televizních obrazovkách, jakoby neexistovalo. Platí
přitom, že i špatná reklama je reklamou.
A právě normalizací politicky izolovaná československá veřejnost nečetla západní
tisk, kde Prohlášení Charty 77 vyšlo. Lze jen obtížně odhadnout, co by se stalo na tuzemské
scéně, kdyby režimní média místo hysterie celou iniciativu prostě ignorovala. Nikdo by se
o chartisty nezajímal nebo by naopak mlčení oficiálních míst vyznělo jako projev slabosti a
tedy otevření prostoru pro stupňování požadavků na „dialog“? Chtěla KSČ fenomén Charty
77 propagandisticky využít jako příklad - všemi nedemokratickými režimy vyhledávaného -

58

„vnitřního nepřítele“? Faktem zůstává, že došlo k spuštění nebývalé pomlouvačně kampaně,
která nepochybně přispěla k tomu, že se k Chartě 77 připojili další podobně smýšlející
občané. Sledovaným cílem však bezesporu nebylo nové signatáře přilákat, nýbrž zastrašit a to
se také z dlouhodobého hlediska podařilo - chartisté zůstali izolovaní od většiny společnosti
prakticky až do konce 80. let.
Kromě toho můžeme Dolejšího argument obrátit i proti němu samotnému - jak by se
asi autorovi Analýzy líbilo, kdyby někdo tvrdil, že mediální a soudní útoky na něj vedené ze
strany chartistů i bývalých komunistů motivovala ve skutečnosti skrytá snaha těchto
osočených lidí upozornit na jeho konspirační teorie? Vždyť takovéto spekulace striktně vzato
ani nelze exaktně falzifikovat a jsou proto v duchu K. R. Poppera nevědecké, ba neseriózní.

Dále je třeba říci, že StB sice získala určité poznatky o přípravách Charty 7771, ale nestačila
již zasáhnout, mimo jiné proto, že iniciátoři si byli od začátku vědomi tohoto rizika a podle
toho jednali. Sběratelé podpisů postupovali opatrně, rychle, každý zvlášť a hlavně prozíravě
načasovali celou věc do období vánočních svátků. Do zahraničí pak vyvezla Prohlášení
Charty 77 jedna známá Pavla Kohouta.
Zásadní >metodologickou< námitku pak adresovala Dolejšímu chartistka první vlny
Libuše Šilhánová (srov. Charta 77 očima současníků, str. 164) - autor Analýzy podle ní
přehlíží, že Charta 77 nevznikla v šibeničních 50. letech, nýbrž v liberálnějších podmínkách
druhé poloviny 70. let, kdy už prostě nešlo (mimo jiné kvůli mezinárodní odezvě) jen tak
někoho „během 24 hodin zlikvidovat“ /neřku-li více jak 200-člennou skupinu, zahrnující
navíc osoby mezinárodně známé jako Jiří Hájek, Václav Havel či Jan Patočka/.
Na druhou stranu Šilhánová ne zcela konzistentně připouští, že kdyby se Charta 77
stala organizací „byla by jako taková hned potlačena a zničena“ (Charta 77 očima současníků,
str. 165). Před takovýmto koncem Chartu 77 údajně uchránilo to, že vždy byla „občanskou
iniciativou otevřenou všem“. Z pohledu represivních orgánů však stěží půjde

o zásadní

rozdíl - ať už tvořili „organizaci“ či „iniciativu“, chartisté prostě svojí činností takříkajíc
podvraceli režim. Není jasné, proč by jim to mělo - jakž takž - procházet jako „iniciativě,“
ale nikoli jako „organizaci“. (Rozdíl je ale asi v tom, že organizaci lze snáze vypátrat
a rozbít.)

71 srov. Schovánek, Radek. Devět agentů mezi námi. Lidové noviny, 9.1.2007
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Důležitější je v této souvislosti zřejmě pasáž Prohlášení Charty 77, která zdůrazňuje,
že signatáři nevytvářejí žádný zárodek politické opozice. Ještě v roce 1979 převládalo totiž
mezi chartisty přesvědčení, které v podstatě odpovídá Dolejšího názoru, že totiž „... jakékoli
formování opozice... by vedlo... k jejímu okamžitému likvidování, patrně ještě v předvečer
prvního kroku.“72
Protože Charta 77 - alespoň deklarativně - politickou opozicí nebyla a ani nechtěla
být, nesáhla komunistická moc k jejímu zničení. Přesto se ale represivní mašinérie rozjela
naplno, ač to Dolejší zcela ignoruje! Došlo k vynesení mnohaletých rozsudků odnětí
svobody, chartisté museli čelit ztrátě zaměstnání, režim se mstil i na dětech a neštítil se ani
fyzického násilí, konkrétně zákeřných přepadení a zbití (včetně zbití žen - viz případ Ziny
Freundové z října 1981) či zabití domácích mazlíčků (pes Pavla Kohouta). To vše
doprovázely nejrůznější policejní a úřední šikany, veřejné skandalizace, zastrašování.

Nepřesvědčivě zní i následující Dolejšího tvrzení: „Přesto, že materiály, vydávané nepřetržitě
... Petrem Uhlem (tzv. Informace o Chartě 77) byly evidentně ... protizákonné ..., nebylo
proti vydavatelům až na výjimky nikdy brutálně zakročeno“.
Záleží ovšem na tom, co Dolejší považuje za dostatečně „brutální“. Praxi 50. let už
prostě nešlo opakovat. Každopádně platí, že jméno a adresa Petra Uhla coby vydavatele se
začalo objevovat na „Infochách“ od dubna 1979 a už koncem května jej komunisté uvěznili
spolu s celým zbytkem tříčlenné redakce, byť kvůli jiné věci, ale pravděpodobně i s ohledem
na šíření této tiskoviny Charty 77. Na přelomu 70. a 80. let zajišťovala vydávání Infochů Zina
Freundová, což StB věděla a tak jí v noci přepadla a zbila a de facto donutila k odchodu
do exilu. Později, konkrétně od poloviny 80. let byli za rozmnožování a distribuci Infochu
či spolupráci na jeho redakční přípravě souzeni a vězněni disidenti ze Zlína (Jaromír Němec,
Pavel Dudr, Jiřina Bedeiová) a z Brna (Petr Pospíchal, Dušan Skála, Petr Cibulka). Mnozí
další (Luboš Vydra, František Stárek, Jiří Tichý, Ivan Jirous) byli souzeni a vězněni sice za
jinou činnost, avšak spolupráce s Infochem hrála v jejich perzekuci rovněž roli (srov.
Gruntorád, 1998: 9-16).

O něco přijatelnější se zdá být Dolejšího tvrzení, že „Charta... bez jakéhokoli omezení
vydávala knihy, prohlášení, poskytovala interview Svobodné Evropě, Hlasu Ameriky
a BBC“. Ačkoli uvedené činnosti rozhodně neprobíhaly „bez jakéhokoli omezení,“ zejména

72 viz Informace o Chartě 77 z roku 1979 (http://www.cibulka.com/77/1979/INFORM02/19.htm)
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v 2. polovině 80. let (na jejich konci) již komunistická moc příliš nebránila komunikaci
disidentů se západními médii, ba ani s vysoce postavenými západními politiky (viz další
výklad). Lze si i položit otázku, proč StB (ve větší míře) nezabavovala moderní techniku,
která do CSSR proudila jako podpora opozici a její „protistátní“ aktivitě. Argument, že by šlo
o protiprávní jednání, příliš neobstojí - v jiných případech si represivní složky se zákonem
hlavu nelámaly.

Není zkrátka logické, aby policie přihlížela tomu, jak se disent vybavuje výpočetní
a rozmnožovací technikou, dokonce modernější než kterou disponoval vlastní státní aparát,
o většině československé veřejnosti nemluvě. Tím se vracíme ke klíčové otázce zahraničního
financování - českoslovenští disidenti potvrzují, že „Bez světového ohlasu a podpory by
Charta 77 sotva po celých dvanáct let odolávala pronásledování režimu.“ (Nadace Charty 77 :
dvacet let, str. 76). Jinými slovy: StB by stačilo přerušit penězovody opozici, aby ji - slovy
Dolejšího -

„zlikvidovala“, respektive ochromila. Vždyť i tak elementární věci jako

telefonáty, výdaje na cestovné a přepisování textů byly hrazeny z prostředků Janouchovy
Nadace (srov. Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 75).

Odpovědná místa v Československu přitom přesně věděla, odkud pocházejí tyto životně
důležité chartistické zdroje - Janouch je posílal do republiky přes oficiálního zástupce Tuzexu
ve Švédsku, navíc všechny zásilky pojišťoval u Československé státní pojišťovny (srov.
Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 102). StB proti této praxi zřejmě nikdy nezasáhla, navíc
dovolila, aby se v únoru 1986 představitelé opozice - včetně Václava Havla - setkali se svým
„chlebodárcem“ George Sorosem na velvyslanectví USA v Praze (Nadace Charty 77 : dvacet
let, str. 18, 87). Jak je to možné? Vždyť i když se scházeli disidenti jen mezi sebou - a to
třeba i jen za účelem politicky nevinné divadelní inscenace či filosofického semináře - tajná
policie neváhala takovéto schůzky rozhánět nebo prostě zadržet účastníky ještě před začátkem
celé akce.

Podobné otázky si můžeme klást i v souvislosti s dobrodružnými návštěvami Jana Kavana
v Československu. Tento všeobecně známý emigrant a sponzor Charty 77 údajně inkognito,
ve skutečnosti s tichým vědomím StB (Lorenc výslovně tvrdí, že o Kavanových návštěvách
věděl - srov. Janík, 2000: 101) a pravděpodobně i britské tajné služby, přijel několikrát do své
vlasti, aby se zde setkal s nejvyššími představiteli domácí opozice - Václavem Havlem, Jiřím
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Dienstbierem, Petrem Uhlem a Jaroslavem Šabatou.73 Československé úřady, které běžně
vyhošťovaly relativně neškodné západní akademiky, k návštěvám Kavana mlčely. Proč?

Proč StB zabavovala samizdaty, ale tuzexové bony disidentům ponechávala? Proč (od určité
doby) rozháněla apolitické bytové semináře, ale dovolovala schůzky na ambasádách
západních států, kde přitom působily rezidentury zpravodajských služeb studenoválečných
protivníků? Proč StB jednoduše neodebrala Petru Uhlovi či Václavu Bendovi telefon, když
věděla, že ze svých bytů pravidelně informují západní „štvavé vysílačky“? Proč StB umožnila
na konci 80. let vycestovat chartistovi Jiřímu Hájkovi a hlavně Alexandru Dubčekovi, když
měla informace o jeho ambicích na politický come back? Proč se více jak deset let tolerovala
praxe, kdy „podvratnou činnost“ opozice financoval zcela známý subjekt prostřednictvím
oficiálního podniku zahraničního obchodu a proč úřady dovolily, aby takovéto zásilky ještě
pojišťovala Československá státní pojišťovna? (srov. Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 102)

Někde tady možná leží klíč k Dolejšího podezření na existenci jakéhosi spojení mezi Chartou
77 a vládnoucí komunistickou mocí, důvod toho, proč autor Analýzy naznačoval, že činnost
Charty 77 musela být - přese všechno - nějak žádoucí, jinak by ji prostě komunisté rázně
utnuli. Celou věc však lze docela dobře vysvětlit i jinak, „nekonspirativně“.
Začněme Janouchovými penězi. Jejich zasílání bylo jednak zcela legální, navíc
nepředstavovalo jen pomoc disentu, ale také nezanedbatelný devizový přínos pro samotný
československý stát (srov. Nadace Charty 77 : dvacet let, str. 102), který snad právě proto
inkriminované finanční transfery zprostředkovával a nikoli mařil.
Schůzky na západních ambasádách považovala StB od jisté doby zřejmě za vhodnější
pouze monitorovat než v předstihu zadržovat jejich plánované účastníky. Pokud také StB
některým disidentům ponechala nebo obnovila telefonní spojení, bezpochyby to dělala
za účelem odposlechu, nikoli proto, že by měla zájem na tom, aby daný chartista denně volal
do Svobodné Evropy. On by tak ostatně stejně činil (přes známé nebo z veřejných telefonních
budek), takto byl ale pod stálým dohledem.
Cestování na Západ se obecně na konci 80. let poněkud liberalizovalo, což ovšem plně
nevysvětluje, že se podařilo vycestovat i tak exponovaným osobám jako byl Jiří Hájek
či Alexandr Dubček. Na druhou stranu ale víme, že v té době vyjely na Západ i děti některých

73 srov. Pečinka, Bohumil. Jan Kavan. Reflex 37/2002 (12.9.2002) http://www.reflex.cz/Clanekl0636.html
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disidentů (Petra Uhla, Luboše Dobrovského), které již ostatně bez větších problémů studovaly
na vysokých školách.

*

*

*

Možné spojení mezi chartisty a komunistickou mocí však kromě Dolejšího připouští
i Václav Bartuška, byť ani on nemluví konkrétně a nepřináší žádné důkazy. Pozoruhodný je
ale fakt, že takto hovoří na adresu disidenta Josefa Danisze a to v době, kdy ještě neznal
pravdu o jeho konfídentství: „... vy sám víte nejlépe, že kontakty mezi StB a Chartou byly
velice intenzivní, a zdaleka nebyly jenom pracovní.“ (Bartuška, 1990: 174)
Bartuška ještě dodává: „Každopádně jsem o kontaktech mezi stranickými (a ovšem
i bezpečnostními) složkami a některými lidmi z nelegálních struktur něco málo slyšel. Nebylo
toho moc, ten člověk, který mi o tom vyprávěl, nebyl zrovna upovídaný. Ale jestli je to, co mi
řekl, pravda, odehrávalo se v této zemi jedno z největších pimprlových představení v dějinách
lidstva.“ (Bartuška, 1990: 175)

Tyto kontakty skutečně existovaly, a to zejména na samém konci 80. let. Jejich bližší výčet
však přesto nejspíš neopravňuje k

vyhrocenému závěru o „pimprlovém představení“

sehraném údajnou konspirační dvojicí disent-komunisté. Zejména nelze potvrdit Dolejšího
nařčení, že vedení Charty 77 předávalo StB kazety s nahrávkami jednání mluvčích či jednání
se zahraničními diplomaty. Co tedy víme?

Především to, že kulaté stoly nepřinesla až revoluce - pokusy v tomto směru se podnikaly již
dříve; ekonom Karel Kříž uvádí, že se osobně zúčastnil (na straně opozice) jakéhosi
historicky prvního kulatého stolu na Žofíně v květnu 1989, tedy nějakých šest, sedm
měsíců před převratem.74

Rudolf Hegenbart říká, že před 17. listopadem „Proběhla mnohá soukromá jednání mnohých
špiček moci i s některými představiteli opozice.“75 Konkrétně lze například potvrdit, že den
před 17. listopadem vyhověl člen STUHY Marek Benda žádosti představitele Městské
vysokoškolské rady Jana Daňhela a zařídil mu schůzku s chartisty a zástupci Hnutí za
občanskou svobodu Václavem Bendou a Rudolfem Battěkem, kteří poskytli ujištění, že
Čtyři chyby polistopadové politiky - rozhovor s Karlem Křížem (vedl Bohumil Pečinka)
http://www.ceskapravice.cz/archiv/rezervo.htm
3 Žáček, Pavel. Rudolf Hegenbart. Reflex 45/1999 (11.11.1999) http://www.reflex.cz/Clanek6056.html
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nemají v úmyslu narušit či zneužít manifestaci na Albertově (Studenti psali revoluci, str. 2324).
Jako první z celé opozice však navázali kontakty s KSČ a přímo s jejím vedením
bývalí komunisté sdružení vtzv. klubu Obroda vzniklém na počátku roku 1989 (srov.
Měchýř, 1999: 53, Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 495). Obroda dokonce navrhla Federálnímu
shromáždění 25. února Alexandra Dubčeka do funkce prezidenta (srov. Suk, 2003: 192).
Dubček sám potom v červnu odeslal otevřený dopis ústřednímu výboru a předsednictvu KSČ.
Dle historika Jiřího Suka tak učinil „v okamžiku, kdy bylo nepochybné, že spád událostí ve
střední Evropě spěje k významným změnám.“ (Suk, 2003: 192)
Nedosti na tom, někteří bývalí komunističtí funkcionáři již od roku 1987 konspirativně
a přes prostředníky navázali kontakt se svými starými přáteli v Moskvě, kteří na rozdíl
od nich postupovali v 70. a 80. letech v stranické hierarchii. Před 17. listopadem tedy
existovalo dokonce jisté spojení mezi částí disentu a určitými kruhy v SSSR76, byť dosud
neznáme o celé věci příliš detailů.

Zajímavé jsou také vzpomínky Jaroslava Čejky, šéfredaktora stranického týdeníku
Tvorba a vedoucího oddělení kultury UV KSČ. Čejka se v roce 1988 ve Slovinsku na
Festivalu středoevropské literatury setkal s A. J. Liehmem, známým exulantem a přítelem
Václava Havla (Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 40). Václav Havel se pak sám několikrát
pokusil Čejku kontaktovat (Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 53). Čejka to komentuje těmito
slovy: „A protože ... se o mně říkalo, že jsem liberální, tak jsem začal dostávat různé návrhy.
Řekl bych, že to byly takové nám luvy... Dvakrát se se mnou pokusil sejít H avel...,“
(Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 53) který prý „v té době všude sháněl potenciální spojence“
(Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 54).
Čejka se ale nakonec sešel „jen“ se spisovatelkou-disidentkou Alexandrou Berkovou,
která jej jako známého progresistu nabádala, aby konečně napomohl svržení normalizačního
režimu (Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 61).
Jiný představitel oficiální kultury a politiky Milan Lukeš se zase sešel v Ostravě na
Scénické žatvě 89 s chartistou Milanem Uhdem (Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 56).
V

přibližně stejné době získaly od někoho samizdatové Lidové noviny část memoárů

Vasila BiFaka a to údajně přímo z redakce komunistického deníku Pravda (Měchýř, 1999:
53).
6 Osobní nenávist jsem nikdy nepociťoval (rozhovor Karla Pacnera s Alojzem Lorencem)
http://www.cs-magazin.com/2009-01/view.php?article=articles/cs090138.htm
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Na určité spojení mezi disentem a některými komunisty nasvědčuje i rozhovor
Václava Havla pro samizdatový časopis Sport (v reakci na demonstrace během 21. srpna
1989): „Státní moc změnila svou taktiku maximálně dva tři dny před výročím. Možná dostali
nějaký telefon z Moskvy - několik zpráv, co mám, tomu nasvědčuje - ať se mírní, ...
jinak že to Kreml bude muset odsoudit...“ (Měchýř, 1999: 63) Od koho měl Havel zprávy
o tom, co (možná) telefonovali z Moskvy československé státní moci?

Lze s jistotou říci, že „významným zdrojem informací“ pro disent byl Josef Bartončík, vysoký
představitel Lidové strany (srov. Otáhal/Vaněk, 1999: 224). Již rok před 17. listopadem
udržoval styky s předním chartistou a katolíkem Václavem Bendou, jemuž prý předával
„důvěrné informace, mimo jiné i z parlamentu,“ jak to alespoň tvrdí Alojz Lorenc, který
o těchto kontaktech podle svých slov věděl (Lorenc, 1992: 111-112). Později se však ukázalo,
že Bartončík měl být dlouholetým a placeným agentem StB (srov. Suk, 2003: 375, 378), jehož
informace o dění uvnitř Československé strany lidové dostávali na stůl nejvyšší představitelé
KSČ (Suk, 2003: 379). Jakkoli důkazy o Bartončíkově spolupráci s tajnou policií
nepovažovali mnozí za přesvědčivé (Suk, 2003: 379), zůstává nejasné, „na čí straně“
v

předlistopadovém vzájemném „oťukávání“ vlastně stál (možná právě na obou?).

Po revoluci nicméně pomohl komunistickému premiérovi Čalfovi přesvědčit nebo donutit
poslance Federálního shromáždění, aby zvolili Havla prezidentem (srov. Suk, 2003: 226-227).

Není bez zajímavosti, že o Václavu Havlovi samotní komunisté - reformisté i konzervativci,
například Jaroslav Čejka, Viktor Pázler, Jaroslav Jenerál, Miloš Jakeš (srov. Vaněk/Urbášek,
II. díl, 2005: 51-52, 498, 274, 214) - uvažovali jako o možném ministru kultury, snad
výměnou za jeho rezignaci na (opoziční) politickou činnost. Tyto varianty se diskutovaly již
v letech 1987 a 1988 a to hlavně mezi lidmi kolem premiéra Adamce jako byl Oskar Krejčí
(rezident StB). Právě Krejčí později představoval klíčovou osobu, přes kterou iniciativa
MOST (Michael Kocáb a Michal Horáček) připravovala jednání mezi opozicí a vládnoucími
komunisty a to již od poloviny září 1989 (srov. Krejčí, 2004: 12). Předseda federální vlády
tehdy dostal od Kocába s Horáčkem dopis, hlavně ale došlo ke schůzce Adamcova poradce
s Jiřím Křižanem, jedním z iniciátorů petice Několik vět a blízkým spolupracovníkem Václava
Havla (srov. Krejčí, 2004: 13). Křižan předal poradci materiál pro premiéra, v němž nabízel
jednání a informoval o chystaných akcích opozice (srov. Krejčí, 2004: 13). Po dohodnuté
desetidenní lhůtě referovalo o celé věci Rádio Svobodná Evropa.

65

Již předtím, konkrétně na podzim 1989 pak podle některých zdrojů pověřil samotný Miloš
Jakeš (generální tajemník ÚV KSČ) člena předsednictva strany Lenárta, aby prostřednictvím
různých osob zjistil, jaké mají vedoucí disidenti představy o budoucím vývoji77.
Podobné sondáže přitom probíhaly i ze strany Moskvy - některé představitele
československé opozice začali navštěvovat sovětští novináři, ve skutečnosti agenti KGB78.

Zároveň s tím přistoupila StB k účelové infiltraci opozice a rodícího se studentského
hnutí. Mezi vysokoškoláky začal od roku 1988 působit poručík Ludvík Zifcák alias Milan
Růžička, který se jako jedna z hlavních postav „Nezávislého studentského sdružení“ seznámil
se špičkami Charty 77 manželi Petrem Uhlem a Annou Sabatovou, Danou Němcovou
a zřejmě i Alexandrem Vondrou a Václavem Havlem79.
Růžička-Zifcák je také podepsaný pod prohlášením Nezávislého studentského
sdružení, které zve na demonstraci 17. listopadu. Tuto výzvu měl Zifcák osobně předat
chartistce Daně Němcové, aby jej nechala odvysílat západními vysílačkami (Bartuška, 1990:
144). Podle svých slov byl Zifcák v častém kontaktu s Václavem Havlem, se kterým prý
mimo jiné „spolupracoval na přípravě akce sedmnáctý listopad.“80

Můžeme však takovéto výpovědi věřit? Zifcák se angažoval ve zpravodajské hře na Národní
třídě, která stála na umně vytvořené dezinformaci. Neúčastní se tedy znovu šíření
dezinformací, tentokrát proti Václavu Havlovi, kterého navíc jako radikální komunista jistě
nemá rád? Důvěryhodnost Zifcáka však na druhou stranu posiluje fakt, že své výpovědi
neměnil, zejména na rozdíl od Drahomíry Dražské, další postavy kauzy „mrtvý student“.
Je také otázkou, zda má větší důvod klamat dekonspirovaný agent bez naděje na společenské
uznání (porevoluční outsider) nebo opozičník, který se stal náhle politikem s nevyhnutelnou
potřebou čistého image.

7 Osobní nenávist jsem nikdy nepociťoval (rozhovor Karla Pacnera s Alojzem Lorencem)
http://www.cs-magazin.com/2009-01/view.php?article=articles/cs090138.htm
ROsobní nenávist jsem nikdy nepociťoval (rozhovor Karla Pacnera s Alojzem Lorencem)
http://www.cs-magazin.com/2009-01/view.php?article=articles/cs09013 8 .htm
9 Kořínek, Marek. Kulisy a zákulisí OF. Necenzurované noviny (vyšlo 1995)
http://www.cibulka.net/nnoviny/nnl995/nn3495/obsah/13.htm
80 viz http://www.cibulka.com/petr/roz/99/01.htm
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*

Dolejší uvádí, že k

*

*

materiálům odhalujícím spojení mezi Chartou 77 a vedením

komunistického státu se dostal federální ministr vnitra Sacher (člen konkurenční lidové
strany) v únoru a březnu 1990 a proto byl na popud Václava Havla jmenován jeho náměstkem
chartista Jan Ruml. Toto tvrzení však přinejmenším odporuje dnes známé skutečnosti,
že Václav Havel naopak dlouho držel nad Richardem Sacherem ochrannou ruku a to i proti
vůli jiných chartistů-členů OF (srov. Suk, 2003: 362) a navzdory tomu, že Sacher na
ministerstvu protěžoval vysoké funkcionáře bývalé StB (srov. Suk, 2003: 375). Havel také
osobně prosadil Sacherovo jmenování do funkce telefonickou intervencí u premiéra Čalfy
(Suk, 2003: 356). Pozdější tlak na „umravnění“ Sachera a požadavek vyvážení jeho vlivu
nevycházel od prezidenta (údajně se obávajícího ministrova odhalení spojení Charty 77
a KSC-StB), ale z prostředí Občanských (prověrkových) komisí, sněmu Koordinačního
centra OF (srov. Suk, 2003: 361-362), branného a bezpečnostního výboru Federálního
shromáždění a zejména od krajských a okresních Občanských fór či Sdružení stávkových
výborů, které soustavně upozorňovaly na pokračující aktivity StB (srov. Suk, 2003: 358),
včetně rozchvacování a ničení archiválií, ale i sledování a sbírání informací o Občanských
fórech (srov. Suk, 2003: 358).
To však striktně vzato nevylučuje oprávněnost Dolejšího podezření, že se Sacher
dostal k nějakým kompromitujícím materiálům o Chartě 77 (nezapomínejme, že Dolejší
v té době na FMV také působil). Nasvědčovala by tomu jeho poněkud záhadná (možná ale
spíše alibistická) slova na tiskové konferenci 17. dubna, kde varoval před otevřením archivu
StB: „Při rozkrytí určitých svazků může dojít k narušení politické stability.“ (Suk, 2003:
374)

Na druhou stranu však Dolejší tvrdí, že nejdůležitější (rozuměj nejvíce kompromitující?)
materiály o Chartě 77 byly nejspíš z Federálního ministerstva vnitra odstraněny ještě před 17.
listopadem 1989. Má jít zejména o osobní svazky předáků opozice (V. Havla, J. Dienstbiera,
P. Uhla, J. Sabaty, V. Bendy, M. Palouše, P. Pitharta, Zd. Rychetského, J. Hájka, J. Rumla).
Tento logický předpoklad potvrzuje badatel Radek Schovánek, podle něhož StB zničila
v listopadu a v prosinci 1989 (tedy spíše po 17. listopadu, nikoli předtím) desetitisíce
dokumentů, především ale svazků vedených k tzv. „vnitřnímu nepříteli“, tj. k domácím
odpůrcům režimu (srov. Schovánek, 2006: 7)
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Není však jasné, nakolik můžeme tuto skutečnost chápat jako snahu tajné služby zakrýt
údajné spojení mezi (některými) chartisty a komunistickou mocí. Mohlo jít totiž ,je n “
o pokus zlikvidovat důkazy o špinavých praktikách StB proti vlastním občanům. V každém
případě je však zajímavé, že k podobnému zametání stop došlo před tím i v Polsku, této
laboratoři východoevropských politických tranzicí konce 80. let: „Zničení neprobíhalo nijak
chaoticky. Lze zřetelně pozorovat klíč, podle kterého měly být z archivu odstraněny určité
okruhy informací. Likvidovaly se zejména materiály, pojící se s tzv. konstruktivní
opozicí, se středisky, která se podílela na dohodách u kulatého stolu. Ničení bylo
zaměřeno také na spolupracovníky SB, kteří ve strukturách opozice zastávali vysoké posty.“
(Grocki, 1993: 26).

Vraťme se ale k situaci v Československu. Zde se některé materiály StB vedené na
nepřátelské osoby z řad prominentů disentu přece jen dochovaly - příkladem budiž rozsáhlé
záznamy o Pavlu Kohoutovi (srov. Schovánek, 2006). Naopak se ale na počátku revoluce
ztratily „spisy asi 15 tisíc nej důležitějších konfidentů“ (Suk, 2003: 31).

Dolejší dále upozorňuje, že došlo ke zničení tzv. objektových svazků zaměřených
na exilová opoziční centra - jako příklad uvádí Pelikánovy „Listy“, Tigridovo „Svědectví“,
Škvoreckého nakladatelství v Torontu, ale i objektové svazky schwarzenberského paláce
ve Vídni či Rady svobodného Československa. V tomto ohledu se autor Analýzy částečně
•

mýlí, neboť právě například svazek StB vedený na Tigridovo „Svědectví“ se dochoval .
Jinak má ale Dolejší v zásadě pravdu, jak potvrzuje Radek Schovánek - před
listopadem 1989 nearchivované svazky aktivních exulantů byly většinou skartovány. Týká se
to třeba Jana Kavana, Zdeňka Mlynáře, Dolejším zmiňovaného Jiřího Pelikána či Viléma
Prečana (srov. Schovánek, 2006: 8).

Nejzávažnější se však ukazuje být Dolejšího obvinění, podle kterého si prezident Havel
vynutil předání některých materiálů StB do rukou vybraných chartistů.
Porevoluční federální ministr vnitra Sacher to potvrzuje! Doslova říká: „Vydal jsem
také pracovníkům archivu pokyn, aby shromáždili veškeré svazky StB, které se týkaly
signatářů Charty 77.

V dubnu

1990 jsem

pak materiál slavnostně předal čtyřem

81 srov. Zídek, Petr. Tajemné Svědectví Pavla Tigrida. Lidové noviny, 21.10.2006
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představitelům Charty 77. Domluvil jsem se s nimi, že až se s nimi seznámí, tak je předají
Státnímu archivu. Zda se tak opravdu stalo, nevím.“82

Badatel Radek Schovánek hovoří o celé věci sice opatrněji, ale přesto ve stejném
duchu: „Někteří nově instalovaní politici si vyžádali "z moci úřední" své dokumenty a po
jejich prostudování se stali zapřisáhlými odpůrci zpřístupňování tohoto komunistického
dědictví - a to i osobám, na něž byly svazky vedeny.“ (Schovánek, 2006: 7)
Ani historik Jiří Suk nemluví jinak: „Jedním z mocenských center, které disponovaly
vybranými archivními a registratumími spisy Státní bezpečnosti, byl Pražský hrad. Prezident
Havel a jeho poradci udržovali úzký kontakt s federálním ministrem vnitra Sacherem...
Nezvykle často chodil na Hrad s rozličnými informacemi a archivními spisy týkajícími se
toho či onoho ústavního činitele... „... třikrát denně byl na Hradě, s tajemnou tváří přinášel
nějakou inform aci...“ (Suk, 2003: 370)

Tyto informace se nejspíš týkaly divokých lustrací vrcholných politiků, které Sacher prováděl
s vědomím, či dokonce z pověření prezidenta Havla. Tvrdí to dnes Viliam Ciklamini, tehdejší
Sacherův první náměstek. O svém nadřízeném a Václavu Havlovi dále prohlašuje: „Tehdy
vytvořili zvláštní fond “Z“, do kterého dali všechny ty, s nimiž se počítalo do
významných funkcí. Šlo převážně o disidenty a odbojáře.“83

Citovaná slova potvrzuje Vladimír Hučín, předlistopadový disident a někdejší kapitán
BIS. Z jeho výpovědi se však zdá, že materiály StB na prominenty opozice jsou stále v držení
české civilní kontrarozvědky, nikoli v rukách samotných chartistů (?): „Dostal jsem se také do
Fondu Z. To jsou svazky na Václava Havla a na další osoby, které byly u StB zařazeny do
kategorie důvěrník. (...) Někteří důvěrníci byli velmi aktivní a předávali StB informace, které
věděli a tím spolupracovali více než leckteří spolupracovníci StB. Někteří byli vedeni v této
kategorii, aniž by o tom věděli. Nemuseli totiž podepisovat žádnou spolupráci, jednoduše
jenom řekli tu informaci, na kterou se jich operativec StB zeptal. (...) To vše bychom se
mohli dozvědět ze svazků.“ (Podracký, 2006: 435)
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Co však Dolejší nezmiňuje, je porevoluční uzmutí svazků politických vězňů takzvaného
odboru vnitřní ochrany. Na svědomí jej prý má chartista a polistopadový pracovník tajné
služby František Stárek, jak shodně vyplývá z výpovědí Petra Cibulky (srov. Cibulka, 1999:
84) i Vladimíra Hučína. Posledně jmenovaný k celé záležitosti uvádí: „Také jsem zjistil, že
jistý František Stárek po 17. listopadu objížděl věznice a stahoval svazky agentů StB, kteří
byli signatáři Charty 77, a další informace, aby se nedostaly do rukou veřejnosti. To byl
rozkaz z nejvyšších míst, od Václava Havla a dalších. Objížděl věznice a stahoval všechny
materiály, které ohrožovaly významné osoby, Václava Havla a další chartisty. (...) Tím
nechci říci, že Václav Havel byl nějakým spolupracovníkem StB nebo že komunistickému
režimu sloužil, ale informace o něm se nehodily ke zveřejnění.“ (Podracký, 2006: 435)

Co se nám však nepodařilo ověřit, je Dolejšího tvrzení, že se prý po dobu úřadování Jana
Rumla jako náměstka FMV ztratilo více jak 15 tisíc osobních svazků, tj. písemností o lidech,
kteří se stali z jakéhokoliv důvodu předmětem zájmu StB.
Dolejší se ale prokazatelně mýlí, když říká, že došlo k odstranění „všech materiálů
z listopadu a prosince 1989 zjednání ... o převzetí moci v zemi.“ V roce 1990, kdy vydal
svoji Analýzu se to tak snad mohlo jevit, nicméně již rok poté vyšly autentické záznamy
zjednání Občanského fóra a komunistické moci (srov. Hanzel, 1991) a později také knihy
historiků mapující proces předání moci prizmatem detailních audiovizuálních pramenů
(kazetových nahrávek) zachycujících mnohé z jednání opozice s komunistickou mocí i dění
uvnitř (Koordinačního centra) Občanského fóra (srov. Suk, 2003).

To vše komplikuje jednoznačný závěr o tom, nakolik tajná policie opozici infiltrovala či snad
dokonce řídila, respektive usměrňovala. Vyvstává tím však nezanedbatelný problém i pro
Dolejšího, který se na FMV pohyboval až po revoluci - odkud tedy pocházejí jeho
(dez)informace o spojení chartistů a StB, když současně tvrdí, že nejcitlivější materiály
někdo v předstihu zničil či odcizil?!
*

*

*

Již tak dost kontroverzní otázka vztahu StB a Charty 77 není nejzávažnějším obviněním
Miroslava Dolejšího. Autor Analýzy jde ve svých vývodech ještě dál a to k sovětské KGB:
„Přibližně od r.1974 byla v Československu konstituována nová báze KGB, která dnes
zahrnuje asi 7 až 8 tisíc občanů Československa, kteří nejsou v žádných evidencích
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StB, ministerstva zahraničí, atd. Jediným viditelným výrazem této báze je

skupina

prominentních reprezentantů Charty 7 7 ...“
Na tomto místě nejvíce postrádáme důkazy pro Dolejšího tvrzení. Takto silná slova
je prostě nutné něčím doložit. Autor Analýzy to však nedělá, čímž se vystavuje více než
oprávněnému nařčení ze lži. Předkládaná práce totiž nenašla sebemenší informace
naznačující, že by snad některý prominent Charty 77 patřil ve skutečnosti do „báze KGB“.
Teoreticky to sice vyloučit nelze, zejména s ohledem na fakt, že příslušné sovětské archivy
nejsou dosud veřejně přístupné. Opět zde ale platí již jednou zmíněná logická námitka: pokud
by někdo z exponentů Charty 77 opravdu spolupracoval s KGB (GRU), proč by se nechával
roky perzekvovat? Jaký smysl má taková představa ve světle známé skutečnosti, že přece
agenti jakýchkoliv služeb v drtivé většině případů požívají od svých „zaměstnavatelů“ výhod,
nikoli ústrků či dokonce vězení?
Na druhou stranu asi nikdo nepochybuje o tom, že v Československu působili
spolupracovníci KGB, z nichž řada byla možná opravdu zverbována v polovině 70. let.
S ohledem na revoluce v roce 1989 můžeme označit za zvláštní, jak málo takovýchto lidí bylo
dosud odhaleno, a to nejen v ČSSR, ale v celém východním bloku. To nás však přivádí
k povaze předání moci, nikoli k charakteru Charty 77 coby domnělé „báze KGB“.

Dolejší přesto trvá na spojení Charty 77 a KGB a na tom, že šlo o řízenou opozici: „Řízení
Charty 77 bylo prováděno velmi komplikovaným způsobem, který dovoloval jeho kontrolu
ze strany USA. Hlavní řídící funkci vzhledem k Chartě 77 vykonávaly osoby z báze KGB.“
Představu Charty 77 jakožto řízené opozice jsm e již odmítli. Nevidíme ani žádný
důvod pro postulát infiltrace Charty 77 ze strany sovětských tajných služeb. Otázka kontroly
je složitější. O činnosti opozice měla velmi dobrý přehled StB a jejím prostřednictvím jistě
i KGB, neboť mezi oběma tajnými službami existovala více než těsná spolupráce. Rovněž
Spojené státy pečlivě sledovaly východoevropské disidenty, o jejich řízení či kontrole však
neexistují přesvědčivé důkazy.
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2.2. Charta 77 a revoluce
2.2.1. Zasvěcenci revoluce

„Kdyby se ukázalo, že tu revoluci udělal Lorenc s Hegenbartem, uškodilo by to dobré věci.
Nemá smysl předčasně bourat mýty. Lidi věří, že je to dílo studentů a Občanského fóra, tak
proč jim tuhle víru brát?“

(Disident a agent StB Josef Danisz, citováno podle Bartuška, 1990: 203)

Dolejší tvrdí, že v „Československu byli KGB vybráni lidé z vedení ÚV KSČ, kteří byli
0 záměrech a některých akcích informováni“ (myšleny jsou akce emigrace, ale zřejmě
1příprava předání moci) a to již od roku 1987. V této souvislosti je hlavní role připisována 13.
oddělení ÚV KSČ na čele s Rudolfem Hegenbartem, který měl být údajně pověřen koordinací
činnosti exilových skupin a Charty 77.
Nepřekvapí, že takto bombastické tvrzení nelze z dosud známých skutečností potvrdit.
Rudolf Hegenbart byl však skutečně vlivným politikem, který studoval v Moskvě, jezdil po
světě (zastával funkci předsedy České komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj),
navazoval spolupráci s Německou spolkovou republikou i západními firmami (včetně Tomáše
Bati) a který později jako vedoucí 13. oddělení ÚV KSČ - kde pracovali převážně důstojníci
ministerstva vnitra a obrany - měl v gesci brannou a bezpečnostní politiku, Lidové milice (!),
Generální prokuraturu, Federální ministerstvo vnitra (!) a ministerstvo obrany.
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Jako takový byl Hegenbart nepochybně velmi dobře informován o činnosti exilu stejně
jako domácí opozice, těžko je však mohl vzájemně koordinovat - spiknutí tak velkého
rozsahu prostě není pravděpodobné a neexistují pro něj důkazy.

Na druhou stranu víme bezpečně, že Hegenbart patřil k nej významnějším exponentům
reformního perestrojkového kursu a tedy k rivalům Jakešových konzervativců. Podle
některých informací dokonce počítal - spolu se šéfem StB Lorencem a snad i premiérem

84 Žáček, Pavel. Rudolf Hegenbart. Reflex 45/1999 (11.11.1999)
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Adamcem - se Zdeňkem Mlynářem (tedy chartistou a představitelem exilové opozice,
zároveň ale bývalým spolužákem Gorbačova) na funkci generálního tajemníka KSC.

Tato varianta možná souvisí i s průběhem známé televizní diskuse 7. prosince mezi
představiteli OF (Petr Pithart), stávkujících studentů (Šimon Pánek) a již zmiňovaným
Zdeňkem Mlynářem, který v pořadu překvapivě hájil komunistickou stranu (Suk, 2003: 210).
Ostatně KSČ předtím sama zařídila Mlynářův rychlý přesun z Rakouska (Suk, 2003: 94).
Je na místě otázka, proč tak učinila? Neměla tehdy důležitější věci na práci než repatriovat
prominentního chartistu, vlastně svého bývalého člena, který ale ,,zradil věc socialismu“ !?
A proč Mlynář přijal tuto pomoc? Co jej vedlo k tomu, aby v kritické době oponoval
kolegovi z Charty 77, navíc ve prospěch zcela zdiskreditované KSČ?
Možné vysvětlení nabízí skutečnost, že mezi 5. a 8. prosincem panovalo v Havlově
okruhu určité podezření, že se lidé kolem Adamce, Obrody, historické komise OF, Zdeňka
Mlynáře a snad i Zdeňka Jičínského pokoušejí nasměrovat vývoj na jim blízký perestrojkový
kurs (Suk, 2003: 210-211). Jakkoli nevylučuje existenci podobných ambicí, přesto historik
Jiří Suk odmítá, že by v uvedeném případě šlo o nějaké spiknutí hodné toho jména (srov. Suk,
2003:211).

Za pozornost stojí spíše zjištění, že KGB sama vyhledávala vN D R straníky nakloněné
perestrojkovým reformám a schopné nahradit tehdejšího ultrakonzervativního šéfa komunistů
Honneckera. Generál Alojz Lorenc přitom nevyloučil, že podobná iniciativa proběhla
i v Československu.86

Zde měl být pochopitelně odstraněn Miloš Jakeš. Nejasnosti však zůstávají kolem otázky,
koho si KGB vytipovala jako >československého Gorbačova<. Rudolf Hegenbart by se na
takovou funkci jistě dobře hodil, což ovšem ještě nedokazuje, že si jej KGB opravdu vybrala a
zasvětila do svých plánů, jak naznačuje Dolejší. Někdejší vedoucí oddělení kultury UV KSČ
Jaroslav Čejka přesto vzpomíná na zajímavý výjev, jehož byl svědkem, když se šel podívat na
jednu z listopadových demonstrací na Václavském náměstí: „... slyšel jsem, jak zástupy
dělníků zČ K D , které přivedl onen kovář Miller ... volaly: „Hegenbart, Hegenbart!“. Přitom
... jsem přesvědčený, že jediný člověk v ČKD nevěděl, kdo je nějaký Hegenbart. Bylo vidět,
85 Osobní nenávist jsem nikdy nepociťoval (rozhovor Karla Pacnera s Alojzem Lorencem
http://www.cs-magazin.com/2009-01/view.php?article=articles/cs090138.htm
86 Osobní nenávist jsem nikdy nepociťoval (rozhovor Karla Pacnera s Alojzem Lorencem
http://www.cs-magazin.com/2009-01/view.php?article=articles/cs090138.htm
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že někdo mezi ně musel pustit zprávu, že to je ten správný člověk, toho podpořte, dojde ke
změnám.“ (Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 55).

Právě Hegenbarta vidí Dolejší jako nej významnějšího hybatele a konspirátora událostí
předcházejících předání moci v Československu. Měl být „hlavní kontaktní osobou“ Charty
77 a především realizátorem „přípravy převratu od srpna 1988 (a) jeho provedení
17.11.1989“. Podle autora Analýzy dokonce později zprostředkovaně ovlivňoval činnost
a personální politiku Koordinačního centra Občanského fóra.
Takto závažná tvrzení nemůžeme z otevřených zdrojů dokázat (vrátíme se k nim ale
ještě v části o 17. listopadu), připomeňme však skutečnost, že někdejší student a člen tzv.
Staňkovy komise Václav Bartuška dospěl nezávisle na Dolejším k velmi podobnému závěru:
„Víte, jaký to na mě dělá dojem? Že tuhle slavnou revoluci připravil Lorenc ruku v ruce
s Hegenbartem a dalšími partajníky a že se předem dohodli i s některými lidmi v opozici.“
(Bartuška, 1990: 174) Z Bartuškova zachycení slov disidenta a agenta StB Danisze se zdá, že
o roli Hegenbarta věděl cosi Václav Havel, který se jej pokoušel uchránit (Bartuška, 1990:
174, 203).

Je nepochybné, že Rudolf Hegenbart měl zájem na odstranění Miloše Jakeše a oprávněně tedy
patří k možným podezřelým z účasti na organizaci převratu 17. listopadu. Zároveň však nelze
vše redukovat jen na jeho osobu. Reformátorskou frakci v (UV) KSČ tvořili i jiní vlivní
funkcionáři. Považujeme za chybu, že autor Analýzy do svých úvah vůbec nezakomponoval
dalšího velmi mocného muže a stoupence perestrojky, faktického šéfa StB generála Lorence.
0 něm Rudolf Hegenbart prohlásil, že mu nabízel (poté, co se vrátil z Moskvy z jednání se
špičkami KGB) spojení proti staré gardě ve straně (Bartuška, 1990: 220).

V menší míře pak nejspíš lze za „zasvěcence“ sametové revoluce označit i některé lidi stojící
mimo nejvyšší stranické struktury, například velmi populárního ředitele Prognostického
ústavu Valtra Komárka, jenž na konci roku 1989 jednal s představiteli Sovětského svazu: „Na
konci října jsem byl v Moskvě přijat na ÚV KSSS, kde jsme debatovali o přechodu moci
v Československu. Upozorňovali mě, že budou pokusy o stanné právo, o vojenský zásah, že
oni ale udělají všechno pro to, aby to tu proběhlo poklidně. Věděli jsme, že se už něco stane,
1 když bylo možné, že se to přesune do prvních dnů prosince 1989. Ale to výročí 17.
listopadu bylo magické a bylo zjevné, že to vyvolá mnohem větší protesty než obvykle.
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Ne že bychom to jako prognostici předpověděli na hodinu, ale věděli jsme, že dohoda mezi
Bushem a Gorbačovem je přijatá a že se ten problém musí u nás dořešit.“87

Citovaný výrok potvrzuje řadu velmi důležitých věcí, které mohl leckdo (nejen Miroslav
Dolejší) intuitivně cítit jako nanejvýš pravděpodobné, ale přesto obtížně doložitelné. Za prvé:
s nějakou formou předání moci Moskva předem počítala a dokonce této změně fandila, neboť
si přála její hladký průběh. „Sametovost“ revoluce byla v zájmu SSSR a nepochybně i USA,
mezi nimiž existovala jakási blíže nespecifikovaná dohoda. A za druhé: vědělo se, že „to
praskne“ s vysokou pravděpodobností právě 17. listopadu, nejpozději pak začátkem prosince
(kdy měla proběhnout schůzka Reagan-Gorbačov na Maltě).

V této souvislosti pak podle našeho názoru dává smysl i Dolejšího tvrzení, že „Příprava
politických převratů v Evropě,

včetně

Československa,

byla svěřena profesionálním

organizacím, které k tomu měly k dispozici všechny potřebné prostředky a bohaté
zkušenosti.“ Míněny jsou zřejmě samotné komunistické strany (jejich reformní křídla),
respektive tajné služby. StB znala velmi dobře nálady obyvatelstva (Lorenc, 1992: 11), stejně
jako globální vývojové trendy. Na její informace bylo do značné míry odkázáno nejvyšší
stranické vedení (jeho představitelé si přitom často stěžovali, že vnitro dělá vlastní politiku).
Československá StB navíc úzce spolupracovala s mocnou sovětskou KGB. Ta prokázala již
v roce 1969, jak dobře umí pro své plány využít existující napětí ve společnosti:

„Bezprostřední záminkou pro sesazení Dubčeka bylo mistrovní světa v ledním hokeji, které se
konalo v březnu 1969 ve Stockholmu. (...) Národní oslavy po vítězství československých
hokejistů vnukly KGB nápad, aby s pomocí svých poskoků v řadách StB připravil
protisovětské výtržnosti, které - jak předpokládal - měly následovat 28. března po dalším
zápase mezi mužstvy Československa a SSSR. Krátce před zápasem skupina policejních
agentů převlečených za dělníky vyložila hromadu dlažebních kostek na Václavském náměstí,
v místě, kde sídlilo zastoupení Aeroflotu. (...) Krátce poté, co československý tým během
jediného týdne už podruhé porazil Rusy, se příslušníci StB v civilu zamíchali do jásajícího
davu a začali házet šikovně připravené dlažební kostky na kancelář Aeroflotu. Dav
posléze vytáhl ven na chodník z kanceláře také nábytek a zapálil jej.“ (Andrew/Mitrochin,
2001:273)

87 Komárek: Revoluci jsme nezvládli. MF Dnes, 6.11.2004 (rozhovor vedli Jindřich Sídlo a Petr Šimůnek)
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Rovněž 17. listopadu sehrála významnou roli StB (dále viz samostatná část věnovaná
převratu) a na scéně se objevila i KGB (o západních tajných službách bohužel nevíme dosud
téměř nic).
Dlouholetý sovětský přidělenec na FMV generál Teslenko byl 17. listopadu několik
hodin v řídícím centru operačního střediska, ačkoli zde „neměl co dělat“ (Lorenc, 1992: 172).
Z tohoto štábu plukovník Danišovič sledoval průběh demonstrace a velel jednotkám v ulicích.
Teslenko tomu údajně jen přihlížel - ostatně podle svých slov neuměl česky (Bartuška, 1990:
168). A tak jen „seděl a díval se na televizi“ (Bartuška, 1990: 168).
Jenže policejní monitory dokázaly zabrat průvod až u Národního divadla - do té doby
Teslenko nemohl nic vidět a Danišovič jen přijímal hlášení svých kolegů v terénu. Bartuška se
proto logicky ptá, co tedy Teslenko v řídícím centru opravdu dělal (Bartuška, 1990: 177-178)?
Danišovič nicméně tvrdí, že jej nijak neovlivňoval, na druhou stranu ale během večera
několikrát neznámo kam volal, čímž (úmyslně?) blokoval telefonní linku (Bartuška, 1990:
181).

Bartuška spekuluje,

zda Teslenko

nakonec

pouze

nepředstavoval krytí

skutečného

organizátora akce, kterého se domnívá vidět ve vysokém představiteli KGB generálu
Gruškovi (Bartuška, 1990: 169), jenž prý nepovažoval tehdejší normalizační režim za
udržitelný (Bartuška, 1990: 138). Gruško přiletěl do Československa již 14. listopadu a den
po masakru na Národní třídě republiku v dopoledních hodinách zase opustil. Večer 17.
listopadu

přitom večeřel

s šéfem

StB

Lorencem

a náčelníkem

kontrarozvědky

Vykypělem. Během této doby vyřídili Lorenc s Vykypělem asi dvacet telefonátů (Bartuška,
1990: 226). V nadcházející části věnované převratu uvidíme, že Lorenc mohl vydat
(„pokoutný“) rozkaz k zásahu proti demonstrantům. Poručík StB Zifcák předstírající mrtvého
studenta ostatně prohlásil, že jeho role tvořila součást rozsáhlejšího plánu namířeného proti
vedoucím funkcionářům KSČ a schváleného prvním náměstkem FMV Lorencem, náčelníkem
II. správy StB Vykypělem a Rudolfem Hegenbartem (Bartuška, 1990: 199). Doplňme tedy
ještě jen to, že zajímavou shodou okolností měl v týdnu před 17. listopadem na starosti jinou
sovětskou delegaci i Rudolf Hegenbart (Bartuška, 1990: 54).

Bartuška shrnuje zápletku 17. listopadu následovně: „Generálporučík Teslenko seděl ve
štábu akce na městské správě VB s přestávkami od 16 do 21 hodin. ... podle vlastního
|

tvrzení s nikým nemluvil, neboť neumí česky, a jen koukal na obrazovku. Na ní se ovšem
průvod objevil až zhruba v 19.15, do té doby rázoval oblastí, kam monitorovací kamery
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Bezpečnosti dosud nedorazily. Kromě toho generál navštívil štáb podobné akce prvně za
dva roky svého působení. Bez zajímavosti není ani fakt, že podle výpovědi Danišoviče a
dalších členů štábu často telefonoval. Komu a co si ovšem nikdo nevzpomíná. Bylo by jistě
pozoruhodné, kdyby volal například generálu

Gruškovi..., jenž přijel na návštěvu

Československa v úterý 14. listopadu a odletěl dopoledne 18. listopadu.“ (Bartuška, 1990:
225)
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2.2.2. Revoluce nebo kontinuita?
„Ta skvělá souhra mezi starými a novými strukturami mi bere dech.“
student Václav Bartuška (1990: 173)

Dolejší v souvislosti se sametovou revolucí tvrdí, že „Posláním Charty 77 bylo soustředění
vhodných osob, s věrohodnou krycí legendou "odpůrců komunismu" pro veřejnost, které by
po převzetí moci po fingovaných převratech zajistily kontinuitu se zaměřením světového
komunistického hnutí, jehož součástí jsou i komunistické strany všeho typu a všech
taktických modifikací a programů.“

Toto údajné poslání Charty 77 nelze z žádných veřejně známých zdrojů potvrdit. Není ani
pravděpodobné. Ostatně chartisté nepoužívali žádnou „krycí legendu odpůrců komunismu“,
vždyť de facto apelovali jen na dodržování vlastní socialistické zákonnosti. Pro mnohé
antikomunisty tak Charta 77 byla od počátku málo radikální - vždy usilovala o dialog a nikoli
konfrontaci s vládnoucí KSČ, navíc měla ve svých řadách exkomunisty a levicově smýšlející
členy. Odmítala se také označit za politickou opozici, vůbec za politickou iniciativu (její
nejvlastnější étos spočíval spíše v široce chápané občanské a morální rovině).
Sametová revoluce byla „fingovaným převratem“ jen v úzce vymezeném slova smyslu
a pouze do určité míry. Dezinformace StB sice urychlila politické změny, ty by ale stejně
přišly dříve či později, neboť odrážely reálné dlouhodobé a gradující procesy ve společnosti
i ve světě.

Přebírání moci probíhalo ze strany Charty 77 pozvolna, rozpačitě a ve vleku překotných
událostí (srov. Suk, 2003), nikoli cílevědomě, tím méně s nějakým jasným záměrem zajistit
kontinuitu světového komunistického hnutí. Pokud došlo k určité kontinuitě (například
v existenci KSČ - KSČM), tak nikoli na základě jakýchsi dlouhodobých tajných plánů
sahajících až ke vzniku Charty 77, nýbrž v důsledku mimořádné situace mezi lety 1989-1990
a proto, že většina disidentů - podobně jako veřejnosti - nikdy nesmýšlela revolučně
a antikomunisticky.

To je i případ Václava Havla, který se skutečně výrazně zasadil o částečnou kontinuitu
před- a po- listopadového režimu, či spíše lidí v něm působících (nedisponujeme však
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důkazy o tom, že by tak učinil v důsledku nějaké předchozí dohody s komunisty): „Havel od
zakládající schůze Občanského fóra „velice zásadně razil cestu tomu, co se pak nazvalo
sametová revoluce... cestu smíru, jakéhosi pokusu dostat na ni všechny, aby se zabránilo
nějakým excesům.“ (Suk, 2003: 381)
Přitom již v neděli 19. listopadu padl v bytě Václava Havla návrh Demokratické
iniciativy, aby nově vzniklé Občanské fórum požadovalo okamžité odstoupení vlády. Havel
však něco takového „nepřipustil vůbec k diskusi“ (Měchýř, 1999: 68).

Na druhou stranu ale musíme dodat, že podržení komunistů na různých pozicích mělo také
zabránit jejich úplnému vyvázání z odpovědnosti za neutěšený stav země (Suk, 2003: 24-25,
54). OF kromě toho ani nevěřilo ve vlastní schopnost kompetentně zastat všechny ministerské
funkce. A tak „... přibrzďovalo a tlumilo revoluční dynam iku...“ (Suk, 2003: 25), což lze
nejlépe pozorovat na benevolentním postoji k Ladislavu Adamcovi, který zůstal pro opozici
partnerem i po zcela nedostatečném návrhu řešení v podobě tzv. vlády 15:5. OF mírnilo
i radikalitu společnosti, například velmi brzy ustoupilo od masové mobilizace veřejnosti a
mnohatisícových demonstrací, přimlouvalo se i za konec stávky studentů (Suk, 2003: 56-57,
216-217). Samotnou činnost OF pak chtěl Václav Havel ukončit s realizací svobodných voleb
(Suk, 2003: 76).

OF, ale i VPN tedy chtěly “kontinuitu státní moci“ (srov. Měchýř, 1999: 14), jejíž zárukou
měl být předseda federální vlády Adamec (Suk, 2003: 131). Ten počítal jako se svým
nástupcem na premiérském postu s kariérním komunistou Mariánem Calfou (Suk, 2003: 139),
kterého Václav Havel skutečně prosadil do funkce a to i navzdory jiným vlivným členům OF
(Suk, 2003: 455). Čalfa později zase zařídil Havlovo zvolení prezidentem, takže se nakonec
v

mezi oběma politiky vytvořil překvapivě blízký vztah - Havel v podstatě Calfu držel
v premiérské funkci až do června 1992 (Suk, 2003: 428), ačkoli neměl ve vládě dostatečnou
autoritu (Suk, 2003: 429). V politice zároveň přežili i někteří další (bývalí) komunisté
a představitelé minulého režimu, například Milan Čič, František Pitra, Rudolf Schuster, Jozef
Stank či Vasil Mohorita nebo Bohumil Kučera (Suk, 2003: 30). Příklad symbiózy HavelČalfa ale ukazuje, že částečná personální kontinuita staré elity vůbec nemusí vycházet
z nějaké tajné dohody uzavřené snad dokonce ještě před převratem, nýbrž z prosté
a v podstatě známé protislužby poskytnuté v době, kdy už o vítězství chartistů bylo
rozhodnuto.
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Přesto se k Václavu Havlovi a kjeh o zvolení prezidentem váže důvodné podezření,
že neveřejnou dohodu s komunisty přece jen uzavřel. Z autentických záznamů jednání OF
totiž vyplývá, že komunisté požadovali jakési blíže nespecifikované garance a že elita OF je
byla ochotna poskytnout:

„Koncem prosince 1989 byla pravděpodobně uzavřena dohoda mezi Občanským fórem a
Komunistickou stranou Československa, jež dovršila historický kompromis... (Pithart)
upozornil, že (v) souvislosti s předpokládanou dohodou o Václavu Havlovi jako jediném
prezidentském kandidátovi „možná vyvstane otázka něčeho, pro co není zatím přesný termín.
Mohorita to při posledním jednání ve Valdštejnském paláci [13. prosince] charakterizoval
jako mandát. Asi tak, že máme-li se dohodnout na společném kandidátovi, chceme od něj
jisté záruky, které nebudou nikde zveřejněny, ale které se sepíší, zformulují a jaksi
vzájemným podáním ruky nebo čím si stvrdíme, že tomu tak vskutku bude. ... Jaroslav
Šabata, člen naší delegace, je připraven na místě to zformulovat, protože mluvil o tom s
Urbánkem (...) Urbánek vyslovil určité obavy, které komunistická strana má o sebe a o
své členy. A jsou to obavy, které samozřejmě Vašek [Havel] je ochoten vyvrátit.
Několika větami garantovat, že jim nic nehrozí.“ (Suk, 2003: 382)

Podle historika Jiřího Suka nevíme, zda byla nastíněná dohoda opravdu předmětem jednání,
případně jakou měla podobu (písemnou či ústní). Sám se však přiklání k domněnce,
že komunisté zmiňované záruky skutečně vyžadovali. Jejich obsah snad souvisel se zajištěním
veřejnoprávní ochrany kontinuity působení KSČ, kterou legalizoval rychle přijatý (23.1.1990)
zákon č. 15/90 o politických stranách (srov. Suk, 2003: 383).

0 existenci uvedené dohody je přesvědčen někdejší předseda slovenské VPN Ján Budaj, který
navíc tvrdí, že OF - výměnou za zvolení Havla prezidentem - vědomě ustoupila KSČ
1 v jiných věcech: „Hlavní událostí, formující dění u nás po pádu režimu bylo, že
Občanské fórum v Česku udělalo za našimi zády tajnou politickou smlouvu s KSČ. (...)
Součástí této smlouvy byl podle všeho například obsah změn ústavy, takzvaná malá novela
z ledna 1990. Tehdy Federální shromáždění rozhodlo o červnovém termínu voleb, současně
do nich legalizovalo KSČ jako jednu z „rozhodujících sil“. Nepřistoupilo k odebrání jejího
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majetku, OF se dokonce hned v lednu stáhlo z podniků a zrušilo svojí hlavní oporu - stávkové
výbory. Volby se vypsaly na nejvzdálenější možný termín.“88

V tomto smyslu lze tedy asi dát částečně za pravdu autoru Analýzy a přiznat existenci
určitého “spiknutí“ - avšak nikoli s cílem umožnit kontinuitu „světového komunistického
hnutí,“ ale pouze pokračování existence komunistické strany, jejíž pozice neměly být fatálně
ohroženy.

Budajovo podezření totiž posiluje faktický sled událostí, například diskuse o možném
postavení KSČ mimo zákon. Tento krok požadovaly - byť zjevně z oportunistických důvodů
- menší strany někdejší Národní fronty (Suk, 2003: 31, 386, 398). Přivítal by jej ale i o dost
váženější KAN, respektive Konfederace politických vězňů, která uspořádala v Praze na
Václavském náměstí 12. května mnohatisícovou demonstraci proti KSČ (Suk, 2003: 398).
Otázku případného zákazu komunistické strany nadnesl ve známém dopise i člen OF
a prokurátor pro území hlavního města Prahy Tomáš Sokol (Suk, 2003: 389). Elita OF však
o něčem takovém nechtěla ani slyšet - odporovalo to totiž pravděpodobným dohodám
o předání moci: „Politici OF odmítli Sokolův dopis, protože byl v rozporu s logikou
vyjednané kompromisní změny.“ (Suk, 2003: 392) Generální prokurátor Pavel Rychetský
(OF, dříve KSČ) prohlásil, že jde o Sokolovu soukromou iniciativu s nulovou právní
závazností, načež oznámil komunistům v parlamentu, že zahájí proti Sokolovi kárné řízení
(Suk, 2003: 395)!

Rovněž postoj elity OF k majetku KSČ se vyznačoval podezřelou přehlíživostí, ačkoli sněm
KC OF dostával množství varovných informací o přesouvání movitého i nemovitého majetku
místních, okresních i krajských organizací KSČ do nově zakládaných firem a jiných
právnických osob (Suk, 2003: 297). Přesto až později a teprve pod tlakem zdola přistoupilo
OF k požadavku odevzdání majetku KSČ/SSM (Suk, 2003: 385, 386), který se nová politická
elita předtím nepokoušela ani nijak zinventarizovat (Suk, 2003: 387): „Majetková unie mezi
KSČ a státem, fungující od počátku 50. let, byla zrušena až 30. dubna 1990! Pokud by se
regionální a podniková Občanská fóra neozvala, věc by se až do svobodných voleb
pravděpodobně vůbec neřešila.“ (Suk, 2003: 387) Teprve 18. května vydalo předsednictvo

88 Ján Budaj: Havel robil tajné dohody s komunistami (rozhovor Karola Sudora). SME.sk, 17.11.2008
http://www.sme.Sk/c/4178242/jan-budaj-havel-robil-tajne-dohody-s-komunistami.html
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Federálního shromáždění usnesení, jimž zakazovalo manipulovat s majetkem politických
stran, hnutí a organizací. Do této doby „mohlo svobodně a beztrestně docházet k majetkovým
machinacím... a spekulativnímu přelévání movitého i nemovitého majetku na nejrůznější
společnosti a osoby.“ (Suk, 2003: 388). Na to ale musela upozornit až regionální občanská
fóra, která zneklidnilo, jak komunisté přelévají majetek, zakládají různé podniky, nadále
disponují konty strany a převádějí peníze do švýcarských bank - aniž by tomu pražské KC OF
učinilo ráznou přítrž (Suk, 2003: 397).

(Tolerované) finanční machinace se přitom netýkaly pouze KSČ, ale i přidružené SSM, u níž
se problém majetkového vypořádání podařilo definitivně dořešit až po deseti letech : „Zřejmě
proto, že větší část pozornosti poutala komunistická strana, což Svazu mladých jako
nástupnické organizaci SSM umožnilo skrýt se na nějaký čas do stínu pod svícnem. A tak se
stalo, že z celkové sumy pěti miliard korun ubylo prostřednictvím podezřelých machinací a
krádeží několik stovek milionů. Věc byla definitivně uzavřena až v roce 2000.“ (Suk, 2003:
389)
*

*

*

Garance KSČ, ke kterým byl Václav Havel podle slov svých nejbližších spolupracovníků
svolný, zahrnovaly zřejmě i příslib eliminace trestněprávních postihů. Tak zákon o soudní
rehabilitaci schválený 23. dubna „... na jedné straně sice umožňoval vyrovnat se s osudem
obětí, na druhé straně však odsunul otázku politické a soudní odpovědnosti. (...) Jinak
řečeno, rehabilitace v tomto pojetí umožňovala nápravu za cenu čáry za minulostí.“ (Suk,
2003: 399)

Kromě Václava Havla jsou v souvislosti s garancemi komunistům zmiňováni ještě Petr Pithart
a Jaroslav Šabata. Podíváme-li se na jejich vystupování v době revoluce, pozorujeme u nich
skutečně velmi shovívavý, ba až vstřícný postoj k někdejším exponentům KSČ. Jaroslav
Šabata odmítl odvolání komunistického primátora Brna, čímž se postavil proti radikálnímu
chartistovi Petru Cibulkovi, odsunutému později na okraj OF (srov. Suk, 2003: 339-341).
Ještě více však zapůsobilo televizní vystoupení Petra Pitharta z 19. ledna, ve kterém výslovně
nabádal k uvážlivé a postupné personální obměně v komunální politice, tedy vlastně k
umírněnosti v přístupu ke „starým strukturám“ (Suk, 2003: 298): „Občanské fórum je tu
proto, aby „skoncovalo s komunistickou praxí“, nikoli proto, aby „si vyřídilo účty
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s komunisty“. (Suk, 2003: 384) Činnost místních občanských fór se tak podle Pitharta „nesmí
v ničem podobat řádění akčních výborů... po únoru 1948.“ (Suk, 2003: 383)

Odrážela se v těchto slovech tajná dohoda s KSČ, nebo šlo o autentický projev nejvlastnějšího
přesvědčení vedoucího činitele KC OF? Paradoxně je možné obojí - většina chartistů nikdy
nesmýšlela antikomunisticky, současně ale mohli někteří z nich později přistoupit na určité
výše nastíněné dohody s KSČ. Časová souslednost by tomu odpovídala - inkriminované
dohody mají být z konce prosince, Pithartův televizní projev následoval o zhruba dva týdny
později.
Na druhou stranu nelze nevidět, že OF jednoznačně odmítalo čistky a antikomunismus
již v listopadu, tedy ještě před předpokládanými dohodami s KSČ. Dobrým příkladem je
tisková konference OF v den generální stávky v pondělí 27. listopadu v Laterně magice za
účasti delegace Italské komunistické strany. Jiří Dienstbier zde novinářům zprostředkoval
vzkaz Václava Havla, který „... řekl, že komunistům by rád sdělil, že Fórum není
antikomunistickou organizací, a že je přesvědčen o tom, že všichni komunisté, kteří museli
dlouho mlčet a jsou odpůrci totalitarismu, obrodí svou stranu, aby mohla vstoupit do
soutěže...“ (Měchýř, 1999: 81, 96) Podobně mluvil Václav Havel v televizi 16. prosince:
„Občanské fórum a Veřejnost proti násilí nejsou spiknutím nekomunistů proti komunistům.“
(Suk, 2003: 381)

Existenci předchozí tajné dohody části staré a nové elity ovšem nasvědčuje chování OF
po jasně vyhraných červnových svobodných volbách, kdy se již rozsáhlé ústupky
komunistům zdaleka nejevily jako nutnost, na rozdíl od křehké situace konce roku 1989: „Co
bylo ještě možné považovat za jakýsi nezbytný kompromis, bez něhož by se “sametová
revoluce“ pravděpodobně nekonala... stalo se velkým otazníkem po prvních svobodných
volbách. Již v průběhu předvolebního boje se ukázalo, že existuje silný zájem daný vývoj (tj.
vývoj v rámci původních kompromisů či dohod) nadále prodloužit a pokračovat v n ěm .“
(Kučera, 1992: 24)
Po volbách v červnu 1990 tak skutečně došlo k výrazné kontinuitě politiky a vlády
„národního

porozumění“

symbolicky

znázorněné

postavou

staronového

premiéra,

exkomunisty Mariána Čalfy. Jak kriticky poznamenal tehdejší poslanec Emanuel Mandler:
„... podle toho, jak to ve FS [Federálním shromáždění - pozn. L.K.] vypadá, vyhráli volby
komunisté, a ne Občanské fórum.“ (Mandler, 2005: 172) Politici OF totiž například umožnili
- a to proti výslovné vůli svého sněmu - jmenovat komunistického poslance Mohoritu
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místopředsedou Federálního shromáždění (Suk, 2003: 448). Připomeňme, že Mohorita se
účastnil důležitých jednání KSČ s delegacemi OF (i jednání ve Valdštejnském paláci 13.
prosince) a mohl tak být zasvěcen do pravděpodobných tajných dohod. O jejich existenci však
nejspíš nic netušili řadoví členové OF, třeba Daniel Kroupa: „... Kroupou otřáslo, že
zástupci KC OF u koaličních jednání nerespektovali jednomyslnou vůli sněmu, aby se ve
„vládní koalici“ neobjevil žádný komunista. Bohužel se tak stalo... Je „holé neštěstí“, že
místopředsedou FS a předsedou zahraničního výboru se stali komunisté, kteří budou
Československo zastupovat při jednáních o jeho návratu do Evropy.“ (Suk, 2003: 456)

Podezřelý je i nezájem Občanského fóra o silový resort ministerstva vnitra, které se až do
červnových voleb nepokusilo získat: „Vítězové revoluce rezignovali na ovládnutí klíčové
mocenské instituce, v níž si udrželi vliv předlistopadoví funkcionáři!“ (Suk, 2003: 31)
Neuvěřitelně zní skutečnost, že OF původně hodlalo ponechat post ministra vnitra
Komunistické straně, neboť ve svých řadách prý neměla vhodného kandidáta (Suk, 2003:
356). Lidovec Richard Sacher se posléze na tuto funkci sám nabídl (Suk, 2003: 356). Před
nástupem Sachera vedli FMV formálně Marián Čalfa, Valtr Komárek a Ján Čarnogurský,
fakticky ovšem dosavadní náměstci, hlavně generál Lorenc, nejvyšší představitel StB. Za jeho
dozoru pokračovalo zametání stop, tj. rozkrádání, ukrývání a skartování nejrůznějších
citlivých dokumentů (Suk, 2003: 356), aniž by tomu OF učinilo ráznou přítrž (nezapomeňme,
že například v NDR vzali lidé úřadovny Stasi útokem a fyzicky je obsadili).

Šlo jen o podcenění situace a nedbalost nebo i určitý úmysl? Je jistě pravda, že OF tehdy
musela řešit celou řadu věcí a z pohledu mnohých možná důležitějších. Na druhou stranu
zejména místní aktivisté většinou dobře věděli, kam se v jejich kraji odvážejí svazky StB, kde
se pálí či dokonce přepravují do Moskvy. Některé odvážené spisy se podařilo zachránit,
ovšem spíše díky „uvědomělým“ jednotlivcům (srov. Podracký, 2006: 276), než nějakému
koordinovanému odporu. Lze se ptát, proč podobně jako Pithart v jiné věci nevystoupil
v televizi někdo z OF s apelem, aby komunisté nelikvidovali důkazy o činnosti represivních
složek poraženého nedemokratického režimu?
To se však nikdy nestalo a Vladimír Hučín dokonce tvrdí, že Tomáš Hradílek (jeden
z posledních mluvčích Charty 77 a představitel OF) nechtěl, aby se zabýval ničením materiálů
StB, o němž se tak jako mnoho dalších lidí v listopadových dnech dozvěděl. Takto dnes
Hučín vzpomíná na onu dobu: „Právě teď, ve zmatcích a bezvládí, mají obrovský prostor ti,
kteří potřebují za sebou zamést stopy (...) Tihle lidé měli dost času na to, aby se mohli

84

připravit na změnu. Měl jsem podezření už koncem listopadu. Vidím v tom určitý záměr, na
kterém se bohužel podílela i Charta 77.“ (Podracký, 2006: 275)

Šéfredaktor kdysi samizdatové revue Střední Evropa, politolog a komentátor Rudolf Kučera
vyslovil názor, že liknavost OF v přebírání kontroly nad ministerstvem vnitra nebyla náhodná,
nýbrž výsledkem dohod s KSČ (které měla poskytnout čas na zahlazení části stop), jež navíc
zahrnovaly i záruku nezrušení této strany a nepotrestání jejích představitelů spolu s příslibem
nedekomunizovat armádu: „... Dle mé hypotézy šlo o následující podmínky: 1. KSČ nebude
zrušena a její vedoucí kádry nebudou pohnány k odpovědnosti... (Budou vybráni jeden nebo
dva exponenti bývalého režimu - podobně to proběhlo ve všech ostatních státech bývalého
východního bloku - a ti potrestáni. ...) 2. Nedotčena zůstane československá armáda (...) 3.
... Musel být poskytnut čas pro přechod mnoha tisíců vnitráků do “ilegality“ nebo na jiná
místa. Musel být poskytnut čas pro zničení nebo změnu tisíců kádrových materiálů atd.,
teprve postupně a pomalu se začalo s prověrkami, na které byla dobře připravena spíše
prověřovaná strana.“ (Kučera, 1992: 23-24)
Totéž tvrdí i chartista a exulant Zbyněk Čeřovský, bývalý plukovník letectva
a spoluvězeň Václava Havla, později spolupracovník Rádia Svobodná Evropa. Podle něj
došlo 13. prosince 1989 najednání ve Valdštejnském paláci k uzavření tajných dohod mezi
OF a KSČ. Václav Havel měl tehdy dostat záruku zvolení prezidentem výměnou za
nepotrestání komunistů a zachování - alespoň po určitou dobu - (částečného) státu quo na
• •

•

i

ministerstvu vnitra a obrany.
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Václav Havel skutečně podporoval komunistického generála Vacka ve funkci ministra
obrany. Nakonec jej sice musel odvolat, Vacek ovšem na ministerstvu zůstal jako poradce
nově jmenovaného šéfa resortu chartisty Luboše Dobrovského. Podobný osud potkal
i někdejšího šéfa StB Alojze Lorence, který rovněž po revoluci dál působil jistou dobu jako
poradce ministra vnitra Sachera.
Určitou kontinuitu - a to jak personální, tak kupodivu v menší míře i politickou - šlo
přitom zaznamenat i na polistopadovém ministerstvu zahraničí, kde nadále působili někteří
bývalí funkcionáři KSČ a StB (srov. Kučera, 1992: 38). Významný sociálnědemokratický (!)
představitel exilu Radomír Luža tento stav ještě i po letech kritizuje: „Československu
neprospělo, že OF až na několik výjimek zabránilo tomu, aby příslušníci demokratického
89 Čeřovský, Zbyněk. Hovory do Lán. Necenzurované noviny (vyšlo 1.1.1994)
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn 1994/nn0694/obsah/8.htm
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exilu vstoupili po pádu komunismu do československé diplomatické služby, a že dalo
přednost komunistickým diplomatům. Horák o této možnosti marně přesvědčoval ministra
zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera. Bohaté profesionální zkušenosti řady exulantů, kteří byli
ochotni nezištně sloužit novému Československu, nebyly využity.“ (Luža, 2001: 220-221)
Za pozornost rovněž stojí, že po revoluci zůstala na svých místech i většina někdejších
komunistických soudců (srov. Podracký, 2006: 283).

Ve světle uvedených skutečností nepřekvapí, že Václav Havel (a jemu blízcí disidenti)
nepřál ani lustracím (srov. Měchýř, 1999: 106-107), tím méně pak zveřejňování seznamů
(spolu)pracovníků StB. Lustrační zákon sice nakonec podepsal, okamžitě ale požádal
parlament o jeho novelizaci (Měchýř, 1999: 232) a dále jej veřejně kritizoval. Domníváme se,
že i tato skutečnost může souviset s pravděpodobnými dohodami s KSČ.

Dodejme ještě, že podobné dohody jsou typické pro většinu takzvaných sjednaných přechodů
(srov. Dvořáková / Kunc, 1994: 75) nebo „přechodů transakcí“ (srov. Dvořáková / Kunc,
1994: 61), které charakterizuje součinnost umírněných představitelů elit a kontraelit na
pokojné transformaci země (hovoříme pak o „sjednané demokratizaci“ - srov. Dvořáková /
Kunc, 1994: 73); součinnost, jenž „legitimuje jak opozici vůči bývalému režimu, tak i bývalé
režimní skupiny“ (Dvořáková / Kunc, 1994: 61).
Tento model přechodu k demokracii (někdy též nazývaný „přechod konsensem“ srov. Dvořáková / Kunc, 1994: 71) pak vylučuje politiku revanše a naopak ústí do nějaké
podoby „demokracie se zárukami“ (Dvořáková / Kunc, 1994: 94). Právě požadavek starého
režimu na zachování určité kontroly - alespoň po přechodnou dobu - nad bezpečnostními
složkami je velmi často součástí dohod o demokratizaci země, stejně jako záruky nových elit,
že nedojde k stíhání někdejších držitelů moci (srov. Dvořáková / Kunc, 1994: 73-74):
„Typickou institucionální formou těchto dohod jsou kulaté stoly a typickými zárukami, které
pro sebe požadují odstupující reprezentanti autoritářského režimu, bývají přísliby amnestie za
minulé represe, možnost politické participace do budoucna, případně nedotknutelnost
korporativních zájmů armády, policie atd.“ (Dvořáková / Kunc, 1994: 94)

Pro pochopení v této kapitole naznačené porevoluční kontinuity je tedy rozhodující fakt, že
„přechod konsensem“ se bez větších odchylek uskutečnil jak v Maďarsku, tak i v Polsku a
podle všeho i v Československu (srov. Dvořáková / Kunc, 1994: 71), byť v posledním případě
se hodí spíše termín „sjednaný přechod“ (srov. Dvořáková / Kunc, 1994: 96). Víme také, že
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polská opozice skutečně uzavřela s komunisty výše popsané dohody (srov. Dvořáková /
Kunc, 1994: 94). To ještě více posiluje zde diskutované podezření, podle kterého šlo stejnou
cestou i Havlovo Občanské fórum.
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3. Stať (2. část): Převrat 17.11.1989: Jak velké spiknutí?
3.1.

Tajemství Národní třídy

„Uvědomělé záměry a machiavellistické konspirace tu samozřejmě existovaly (a pořád
existují), ale nevyšly. Všichni se dočkali (a zase se dočkají) něčeho jiného, než co zamýšleli.“

Ivo Možný (2009: 113)

„Řekl bych, že k občanské rev o lu ci... už bylo u nás skoro všechno před 17. listopadem
připraveno.“
Václav Klaus (Studenti psali revoluci, str. 7)

„Vše svědčí o tom, že ta brutální scéna 17. listopadu 1989 na Národní třídě i její expozice
měly několik režisérů.“
Jan Měchýř (1999: 29)

0 osudovém

17.

listopadu

1989

říká

Miroslav

Dolejší

směsici

pravd,

polopravd

1 prokazatelných omylů. Podle autora Analýzy „Zpráva parlamentní Komise FS pro vyšetření
podstaty událostí 17.11.1989 byla prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna. Důsledky
šetření se promítly do odsouzení několika bezvýznamných policistů k několikaměsíčním
trestům.

Vyšetřování

bylo

zaměřeno

pouze

na

násilnosti

na Národní třídě,

bylo

zmanipulováno a záměrně se vyhýbalo vyšetření politického pozadí převratu.“

První nepřesnost se týká názvu inkriminované komise (správně: „Společná komise
Federálního shromáždění i České národní rady pro dohled na vyšetření událostí ze dne 17.
listopadu 1989 v Praze“ - srov. Měchýř, 1999: 26), byť jde o nepodstatný detail.
Mnohem závažnější je skutečnost, že zjištění této komise byly zveřejněny a to
v podobě tzv. závěrečné zprávy předložené Federálnímu shromáždění 9. května 1990. Utajení
podléhaly ,je n “ autentické stenozáznamy zjednání komise (srov. Studenti psali revoluci, str.
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176) a výpovědi předvolaných svědků (politici, disidenti, policisté). Dlužno dodat, že tyto
důležité primární zdroje nebyly přístupné ani dvacet let po revoluci.90

Dolejší má pravdu, že došlo k odsouzení několika málo policistů (u většiny obviněných byl
problém nedostatku důkazů - srov. Měchýř, 1999: 27), zatímco politické pozadí masakru
(deset lidí si z Národní třídy odneslo trvalé zdravotní následky - srov. Měchýř, 1999: 25)
zůstalo nevyjasněné. Není ale zcela korektní tvrdit, že se touto otázkou komise nezabývala.
Její členové (mezi nimi byli tři spolupracovníci StB, včetně předsedy komunistického
poslance Jozefa Stanka) z některých svědeckých výpovědí usoudili, že tvrdý zásah proti
demonstrantům měl vést k diskreditaci a následnému odstranění konzervativního
vedení KSČ včele s Milošem Jakešem (Měchýř, 1999: 26-27). Komise rovněž vyjádřila
důvodné podezření, že zákrok na Národní třídě někdo předem naplánoval (Měchýř, 1999: 2627).

Dolejší dále tvrdí: „S odstupem měsíců se však stalo zřejmým, že masakr na Národní třídě
byl předem připraven a že byl koncipován jako signál zahájení převratu. Po něm byla
iniciativa okamžitě předána Chartě 77 - to dokazuje, že v přípravách existovala spolupráce
(mimo mnoha dalších důkazů). Charta ihned po masakru převzala iniciativu rozšířením
sdělení sl. Drážské o smrti studenta Šmída, které se ukázala desinformací. Tento kritický bod
spojení Charty 77 a zasvěcené části ÚV KSČ nebyl dosud objasněn a tvoří jedno z ústředních
politických tajemství.“

Historik Jan Měchýř v podstatě sdílí Dolejšího přesvědčení, že zákrok na Národní třídě byl
někým předem naplánován (Měchýř, 1999: 27-28): „O přípravě k represivnímu zásahu
svědčí mimořádné soustředění prostředků potlačovací techniky. Už během odpoledne
zaparkovaly v příjezdových tepnách, například v celé Olšanské ulici v Praze na Žižkově,
buldozery s ocelovými štíty a sítěmi ..., autobusy s příslušníky pořádkových sil.“ (Měchýř,
1999: 29)
To sice svědčí o přípravách zásahu, avšak nikoli nutně z důvodu nějakého komplotu
kohosi v pozadí. Policie prostě mohla připravit podmínky pro zásah, aby se zavděčila státním
i stranickým orgánům, které si stěžovaly na nedostatečné zajišťování veřejného pořádku
(Měchýř, 1999: 29). Toto vysvětlení však přehlíží klíčovou skutečnost, že právě stranické a
90 Drchal, Václav. Jak padla totalita? Dokumenty k listopadu 1989 jsou stále 'tajné'. Lidové noviny, 18.7.2009
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státní orgány výslovně nechtěly, aby se 17. listopadu obnovil pořádek za cenu tvrdého zásahu,
který by je spojil se vzpomínkou na teror nacistů i čínských komunistů.
Uvedené logické nařízení ale někdo z (tajné) policie hrubě porušil. Tehdejší generální
tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš (a nejen on) vcelku pochopitelně obviňuje šéfa StB Lorence,
který měl navíc později stranickým představitelům zatajit skutečnou míru brutality zákroku.
Jakeš ani po letech nepochybuje, že za masakrem studentů stál právě Lorenc: „O tom jsem
přesvědčen. Poněvadž z nás udělal úplné hlupáky, když nás informoval o tom, že na Národní
třídě se nic nestalo. Šlo o promyšlenou akci StB. Navíc jsem vydal výslovný pokyn, že
nesmí být použito síly.“91

Existenci spiknutí vycházejícího z řad StB (a potažmo KGB) nasvědčuje i mnoho dalších
okolností doprovázejících 17. listopad 1989.
Vědělo se, že dav bude nejspíš chtít z Albertova pokračovat na Václavské náměstí.
Takové výzvy rovněž zaznívaly „ze tmy, zřejmě nejméně ze dvou stran“ na Vyšehradě
(Měchýř, 1999: 29), kde se oficiálně skončila povolená část manifestace. Když se její
účastníci vzápětí vydali do centra, pořádkové jednotky je usměrňovaly právě na Národní
třídu: „U Botanické zahrady policie přehradila cestu do středu města, ale hlavní proud
manifestantů mohl jít bez překážky po nábřeží směrem k Národnímu divadlu a pak
Národní třídou až ke křižovatce Na Perštýně.“ (Měchýř, 1999: 29)
Účastník demonstrace, člen STUHY Pavel Dobrovský hovoří stejně: „Ve Vyšehradské
ulici čekaly na průvod „bílé přilby“, které dav nepustily dál. „Pak někoho napadlo jediné
rozumné řešení: otočit se a jít po nábřeží, což se taky jednoduše a klidně udělalo. Na rohu
Vyšehradské se k nám přidali ti, kteří šli z Vyšehradu oklikou. Bylo nás zase víc,“ vzpomíná a
dodává: „Přemýšlel jsem o smyslu toho policejního zátarasu a nic kloudného mě nenapadlo.
Snad jen chtěli ukázat, že jsou. Až později jsem se dozvěděl, že nás asi chtěli navést na
Národní třídu.“ (Studenti psali revoluci, str. 51-52)
Manipulaci s davem prováděl rovněž přesně nezjištěný počet příslušníků StB
pochodujících přímo mezi demonstranty. Všeobecně známým je pouze poručík Ludvík
Zifcák, úspěšně se vydávající za studentského vůdce Milana Růžičku, který „Po celou dobu
byl jedním z těch, kteří v předních řadách určovali trasu demonstrace. Na Národní
třídu přišel v čele také.“92

91 Gazdík, Jan. Komunisté chtěli Havla do vlády, přiznal Jakeš. M FDnes, 13.10.2005
92 Sametová revoluce 1989. Martin Šmíd. http://www.totalita.cz/1989/1989_l l_smid.php
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Účastníci demonstrace potvrzují, že Zifcák-Růžička (a spol.) vědomě směřoval dav na
Národní třídu. Tak například Martin Konečný: „... když jsme pak z Vyšehradu šli dolů, měl
jsem snahu nějak se na čele toho průvodu s lidmi domluvit. Připadalo mi, že je tam pár
provokatérů. (...) Říkal jsem si, vždyť všichni jdou jak stádo a nikdo neví, kam vlastně.
Pojďme si říct, kam půjdeme a pak tam půjdeme. Ale nešlo se domluvit, všichni šli a něco
křičeli a věděli to asi jenom ti, kteří byli už domluvení, že se to zavede na Národní. Pak
jsem to vnímal tak, že tam takováhle domluva byla, protože ty kordony vlastně byly
připravené na Národní.“ (Otáhal/Vaněk, 1999: 441).
Pozdější studentský vůdce Igor Chaun vzpomíná také na příslušníky StB na čele
průvodu: „Nikdy nezapomenu, když jsme šli z Albertova po nábřeží a já kráčel úplně v čele.
Byli tam ještě asi dva estébáci, dalo se to na nich poznat.“ (Otáhal/Vaněk, 1999: 372)
Tehdejší student a člen STUHY Marek Benda hovoří přímo o „skupinkách, co měly
tendenci radikálně táhnout do centra“ (Otáhal/Vaněk, 1999: 218). Byl mezi nimi i agentprovokatér Růžička-Zifcák: „Růžička na mě pokřikoval, že jsem zrádce studentské věci a že
nechci jít (do centra - pozn. L.K.) ... My jsme jeho jméno už znali, takže se vědělo, že
někdo takový, student Růžička, tady působí ... Byla sn ím nějaká holčina, ... která tak
agresivně na mě pokřikovala, že se snažíme studentské věci uškodit a že se má jít tam (do
cen tra-p o zn . L.K.)“ (Otáhal/Vaněk, 1999: 218)
Rovněž tehdejší student Milan Podobský přiznává roli Zifcáka-Růžičky v navedení
davu na Národní třídu: „To jsem docela koukal... když průvod vyšel a samozřejmě se to
hrnulo na Václavák za Růžičkou, za agentem Růžičkou, nikdo z nás nevěděl, že je to
agent Zifěák. (...) A už podle režie Státní bezpečnosti, že jo, na Národní.“ (Otáhal/Vaněk,
1999: 673).
Ve světle uvedených skutečností stojí ještě za pozornost sdělení Miloše Jakeše, který
před první parlamentní komisí vypověděl, „že již sedmnáctého dopoledne mu bylo řečeno,
že průvod bude zastaven Na Národní třídě.“ (Studenti psali revoluci, str. 178)

Zde potom došlo ve večerních hodinách k bezprecedentnímu zásahu ozbrojených sil, který se
svou prvoplánovou brutalitou naprosto vymykal dosavadní policejní praxi (o politických
instrukcích nemluvě) a to přesto - nebo právě proto - že na místě byli tou dobou přítomni i
zahraniční reportéři (Měchýř, 1999: 24). Výmluvná je již skutečnost, že ačkoli opakovaně
zaznívaly výzvy k rozchodu (běžný postup známý i z předchozích demonstrací), z prostoru
Národní třídy prakticky nešlo uniknout (srov. Měchýř, 1999: 24).
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Takto popisuje tehdejší studentka Věra Krincvajová situaci chvíli před začátkem masakru:
šly jsm e hledat nějaký průchod, ... a všechno bylo zamčené. V tu chvíli jsme si zděšeně
říkaly, i kdybychom chtěli utéct, nemůžeme, protože vpředu policajti, vzadu policajti a všude
okolo všechno zamčené. To se prostě nikdo nikam nedostane, co to je za hru.“
(OtáhaVVaněk, 1999: 474)
Pokojný dav tedy policie obklíčila ze všech stran, později jej začala stlačovat a surově
tlouct. Na místě zasahovaly i speciální jednotky ministerstva vnitra určené pro boj s teroristy
(Studenti psali revoluci, str. 61). V takto realisticky navozené atmosféře násilí sehrál ZifčákRůžička mrtvého studenta, aby byl po chvíli z Národní třídy odvezen již předtím přistavenou
sanitkou ministerstva vnitra93 do nemocnice na Františku (Bartuška, 1990: 122), odkud pak
později volal anonym (údajný saniťák) do Rádia Svobodná Evropa, že k nim přivezli mrtvého
studenta (Bartuška, 1990: 134).
Dezinformaci o smrti studenta Martina Šmída (nikoli Milana Růžičky) začne ještě 17.
listopadu večer šířit také zaměstnankyně ministerstva vnitra Drahomíra Dražská (v té
době pracující na koleji Matematicko-fyzikální fakulty - srov. Bartuška, 1990: 212), kterou
kousek od Národní třídy jakoby náhodou (?) potká dcera někdejšího mluvčího Charty 77
Miroslava Litomiská. Ta následující den zařídí schůzku Dražské s disidentem Paynem, jenž
nahraje její výpověď o mrtvém studentovi na audiokazetu, kterou ještě v sobotu večer předá
Uhlově Východoevropské informační agentuře, odkud fáma putuje do světa a oklikou potom
zpět k československým občanům. Ve stejné době jakási neznámá slečna prohlašuje v divadle
ABC před stovkami přítomnými, že na Národní třídě zabili jejího přítele Martina Šmída.94
V

neděli již zná dezinformaci celá Praha a revoluční dynamika se naplno rozjíždí.

Všichni zúčastnění přiznávají, že fáma sehrála obrovskou roli v mobilizaci veřejnosti,
hlavně dosud pasivní střední generace.

Z výše naznačeného v mnoha ohledech tajuplného řetězce událostí ale nelze bez dalšího
vyvodit, že by v přípravě převratu existovala spolupráce mezi Chartou 77 a StB. Dolejší má
sice v jistém smyslu pravdu, že po zásahu na Národní třídě byla „iniciativa předána Chartě
77“ (od estébáků Zifcáka a Dražské k disidentům Litomiské, Paynovi a Uhlovi), z toho ovšem
ještě nutně nevyplývá „spojení Charty 77 a zasvěcené části UV KSČ“.
Určitý prostor pro legitimní spekulace ale poskytuje fakt, že v celé záležitosti nejde jen
o cestu, jakou se od StB přes Chartu 77 šířila klíčová dezinformace mobilizující veřejnost.
93 Sametová revoluce 1989. Martin Šmíd. http://www.totalita.cz/1989/1989_l l_smid.php
94 Sametová revoluce 1989. Martin Šmíd. http://www.totalita.cz/1989/1989_l l_smid.php
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Historik Jan Měchýř totiž upozorňuje, že „Také policejní televizní záznamy drakonády na
Národní třídě se dostaly do rukou opozice neuvěřitelně rychle.“ (Měchýř, 1999: 30)

Ke dnům následujícím po 17. listopadu se váží i další zajímavé skutečnosti. Tehdejší
studentka Pavla Knoblochová například vzpomíná na pozoruhodně rychle zorganizované
vystoupení nejvyšších akademických funkcionářů: „V neděli 19. listopadu večer celé vedení
naší školy uspořádalo se studenty na koleji besedu. To mě spíš utvrzovalo v tom, že to asi
byla připravená akce, dobře připravená akce i ze strany komunistů, protože v neděli
večer sehnat kompletní vedení včetně představitelů strany, rektora, prorektora - tušila jsem,
že to nemůže být náhoda.“ (Otáhal/Vaněk, 1999: 655).

*

*

*

Těžko se dokazuje, zda někdo připravil zásah na Národní třídě jako spouštěč převratu.
Pravděpodobnost takové domněnky ale nelze popřít. Způsob použití síly proti demonstrantům
naprosto odporoval nařízením nejvyšších politických představitelů. Každý jen trochu soudný
policejní velitel (a tím spíše vysoce inteligentní šéf StB Lorenc) musel tušit, jak bouřlivou
reakci vyvolá neslýchané tvrdý zásah proti mladým lidem na výročí nacistických represálií,
navíc týden po pádu Berlínské zdi, symbolu rozděleného světa a studené války!
Vladimír Hučín souhlasí s Dolejšího tezí, že události 17. listopadu byly připravené
jako svérázná iniciace plánovaných změn: „Pragmatické křídlo Komunistické strany
připravilo převrat, který načasovali na 17. listopad, výročí studentských bouří v dobách
německé okupace. Měl to být symbol. Jejich přesné plány dodnes nejsou známé, ale asi šlo o
uvolnění režimu, povolení soukromého podnikání a některých alternativních organizací.“
(Podracký, 2006: 274)
Tragikomickým paradoxem přitom zůstává, že veřejnost na náměstí dostala až StB
svou efektní dezinformací: „Příslušník Zifčák ...

hrál mrtvého, aby se konečně

rozproudila revoluce. Aby se aktivovaly masy lidí. Kamery všech světových agentur to
natáčely. Obrovská mediální hra. (...) Stačí rozehrát divadlo, jaké chtějí lidé vidět, a lidé
vyjdou do ulic. Podstatné je, že divadlo se musí blížit pravdě. (...) Zabít člověka, studenta, při
demonstraci, kde byla většina studentů zbita, je pravděpodobné...“ (Podracký, 2006: 267)

Dodejme v této souvislosti, že již před rokem 1989 šlo zaznamenat případy, kdy iniciativa
k demokratizaci vyšla z

nitra samotných bezpečnostních složek starého režimu (srov.
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Dvořáková / Kunc, 1994: 74). Rovněž ve vztahu k sametové revoluci se i někteří akademičtí
autoři domnívají, že „Státní bezpečnost začala organizovat převrat sama.“ (Možný, 2009: 30)

Výpověď jednoho z komunistických progresistů, vedoucího oddělení kultury ÚV KSČ
Jaroslava Čejky rovněž potvrzuje podezření Miroslava Dolejšího, že se 17. listopad bral jako
faktický počátek převratu. Čejka - tak jako mnoho dalších stranických funkcionářů přiznává, revoluční události 17. listopadu nebyly vzhledem k předcházejícímu vývoji nijak
překvapivé. Dokonce říká: ,Jednou mi Fojtík ukázal svodky, které zřejmě dostával od StB
a kde stálo, že nějaký německý novinář požádal mateřský list o prodloužení své akreditace
v Praze, protože v listopadu se očekávají události, při kterých vyjdou studenti do ulic, což
povede k pádu režimu. To znamená, že tady byly už předem signály, co se má dít.“
(Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 54)
Rovněž tehdejší vysoký představitel SSM

Martin Ulčák přiznává, že věděl

o mimořádném významu 17. listopadu: „Tři dny předem nám dokonce bylo řečeno, že tato
manifestace může být kulminačním bodem ve vývoji tohoto státu.“ (Bartuška, 1990: 91)

Pád komunismu v Československu ale více či méně očekávali i opoziční aktivisté. Významná
představitelka tehdejšího studentského hnutí Monika Pajerová vzpomíná, jak krátce před 17.
listopadem povečeřela s Ivanem Gabalem (Kruh nezávislé inteligence), několika novináři,
západoněmeckým tiskovou radou a disidentem Janem Urbanem. Ten měl Pajerové otevřeně
říci, že „my (disidenti - pozn. L.K.) teď jdeme na vítězství!,“ přičemž i Ivan Gabal „působil
sebejistým dojmem“. (Studenti psali revoluci, str. 77-78)

Tehdejší student Pavel Dobrovský (syn chartisty Luboše Dobrovského) uvádí, že mnozí
z těch, kteří se chystali na Albertov „už předem považovali 17. listopad za jakýsi přelom“.
(Studenti psali revoluci, str. 48). Potvrzuje to i účastník demonstrace Martin Konečný, který
podle svých slov počítal i s násilným střetem, jenž vyústí v politický pohyb: „Připravovali
jsme se, na Albertov jsm e šli s transparenty a těšili se na to velice a cítili jsme, že se něco
semele a měli jsme z toho radost. (...) Cítili jsm e podtext nějaké konfrontace ... nějakou
konfrontaci jsme očekávali a od ní další urychlení pohybu v politice.“ (Otáhal/Vaněk, 1999:
441)
Ostatně účastníci manifestace přišli na Albertov s jasně protirežimními hesly
(Otáhal/Vaněk, 1999: 304) a později, již na cestě na Národní třídu, příznačně skandovali „Už
to prasklo!“ (Měchýř, 1999: 23).
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*

*

*

Záměrně neinformovaní zůstali naopak představitelé starého režimu, kteří nebyli zasvěcení do
plánů spojených se 17. listopadem. Patřil mezi ně i plukovník Danišovič, velitel řídícího
centra: „Víte, tentokrát to bylo všechno nějak jinak. O sedmnáctém listopadu se mluvilo na
poradě až den předem. Ačkoli se o demonstraci vědělo dlouho dopředu, dělalo se všechno
strašně narychlo. Bylo to z nedbalosti, nebo úmyslně? Ale hlavně, u všech předchozích akcí
bylo jasně dáno, zda se bude nebo nebude zasahovat. Sedmnáctého listopadu tohle nebylo.
Lorenc sice tvrdí, že už týden předem padlo rozhodnutí nezasahovat, ale mně to nikdo neřekl!
Při shromáždění na Albertově jsem volal Bytčánkovi a ten mi řekl, že ještě neví, zda
zasáhnout. A když dav došel na Národní, ptal jsem se Bytčánka, co dál. Já už ho vyloženě
prosil, ať mi něco řekne, a on jenom „zatím nic“. Prostě mě v tom nechali.“ (Bartuška, 1990:
180)

Lorenc s Vykypělem také nejspíš následně obelhali ministra vnitra Františka Kincla a šéfa
pražských komunistů Miroslava Štěpána, kterým podle jejich slov večer 17. listopadu sdělili,
že se na Národní třídě nic vážného nestalo (Bartuška, 1990: 182, 226). Když potom v neděli
odpoledne svolal Lorenc poradu vedení ministerstva, Kincla o ní vůbec neinformoval
(Bartuška, 1990: 226)! Po skončení porady odjel na jednání předsednictva ÚV KSČ, kde
přednesl stručnou a pouze ústní zprávu o pátečním zákroku, bez předložení jindy obvyklého
analytického zhodnocení (Bartuška, 1990: 226). Zákrok navíc popsal jako zákonný a správný
(Bartuška, 1990: 225). Tzv. svodky („denní situační zprávy“) z pondělí 20. listopadu a z
následujících dní pak o zásahu, neřku-li jeho brutalitě téměř nehovoří (Bartuška, 1990: 112113). Na základě těchto manipulací vystoupil v televizi předseda české vlády Pitra
s obhajobou zákroku (Bartuška, 1990: 225), čímž ještě více rozzlobí již tak dost vzbouřenou
veřejnost.
*

*

*

Dolejší dále tvrdí: „Z provedené analýzy lze vybrat skutečnosti, které chronologicky seřazeny,
poskytují následující sled událostí: poradce presidenta USA John Whitehead na podzim 1988
po své 12-ti denní cestě po Východní Evropě shledal, že politická situace dovoluje zahájení
příprav k převratu. Pro Československo (Chartu 77) to znamenalo pokyn k vystoupení ze sebe
samé a její členové postupně založili řadu skupin, nazývanými nezávislými iniciativami:
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SPUSA (Společnost přátel USA), HOS (Hnutí za občanskou svobodu), Dl (Demokratickou
iniciativu), Obrodu socialismu (svaz bývalých komunistů a příslušníků StB z r. 1968), České
děti (monarchisté), NMS (Nezávislé mírové sdružení), atd. Všechny tyto skupiny pracovaly
pod vedením Charty 77. Cílem bylo vyvolání dojmu početního zvětšení opozice vůči vládě,
i když to byl dojem pouze optický, ale potřebný pro zahraniční propagandu.“

Na rozdíl od Dolejšího nejsme schopni říci, co přesně shledal John Whitehead na svých
cestách po východní Evropě, nelze však vyloučit, že skutečně považoval situaci na konci roku
1988 za nazrálou k (postupnému) převratu. Zda v této souvislosti dali Američané nějaký
pokyn Chartě 77, zůstává otevřené. Na jednu stranu nedisponujeme žádnými důkazy pro toto
(jinak ale nikoli nerealistické) tvrzení, na druhou stranu třeba sociolog Petr Sak uvádí, že
„začátkem roku 1989 poslal americký prezident Bush vzkaz českým disidentům, že
Gorbačov souhlasí se změnou politického režimu v Československu.“95

Je také pravdou, že chartisté se před rokem 1989 s Whiteheadem (a nejen sním ) setkali,
navzdory tomu, že státní orgány dlouho bránily schůzkám disidentů se západními politiky, jak
na to vzpomíná například Jiří Hájek: „Tato praxe trvala vlastně až do jara 1987, kdy mě ještě
při návštěvě amerického státního podtajemníka Whiteheada hlídali tak pečlivě, že mi jeden
den ani nedovolili jít nakoupit do samoobsluhy...“ (Hájek, 1997: 330). Nicméně již „... v září
1987 jsem se bez překážek mohl setkat s rakouským předsedou socialistického parlamentního
klubu H. Fischerem a v prosinci nejen s bývalým prezidentem a předtím v roce 1968
s rakouským titulářem v Praze dr. Kirchschlaegerem, ale i s H.-D. Genscherem při jeho
návštěvě v Praze.“ (Hájek, 1997: 330)

Výše řečené se vztahuje i na Václava Havla96 - jestliže mu ještě na začátku února 1987
policie úspěšně zabraňovala ve schůzkách s vrcholnými představiteli, od května tomu mělo
být najednou jinak. Proč? Může to znamenat, že režim už „kolaboval“, že byl dezorientován
celkovým vývojem a jistě toto bude součástí předběžného vysvětlení. Možná zde hrál roli
i propastný rozdíl mezi Havlovou pověstí na Západě a v Československu. To by vysvětlovalo,
proč mu policie zabránila vystoupit na manifestaci ke Dni lidských práv (nemohla dovolit,

95 Sak, Petr / Kolesárová-Saková, Karolína. Minulost, historie a generace. Britské listy, 9.11.2009
http://www.blisty.ez/2009/l l/9/art49752.html
96 v následujícím výkladu vycházím z informací uvedených na oficiální webové stránce http://vaclavhavel.cz
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aby získával body i u domácího publika, které bylo ještě jakž takž pod kontrolou), ale nechala
ho klidně se scházet se západními exponenty (u kterých měla své pozice dávno ztracené).

Václav Havel se tedy 17. května 1987 zúčastnil rozhovoru skupiny signatářů Charty 77
s australským ministrem zahraničí za jeho oficiální návštěvy v Československu; téměř přesně
za dva měsíce (17. července 1987) byl přijat rakouským vicekancléřem a ministrem zahraničí
Mockem za jeho oficiální návštěvy v Československu; opět po dvou měsících (25. září 1987)
následovala večeře, kterou pro mluvčí a některé signatáře Charty 77 uspořádal u příležitosti
200. výročí americké ústavy velvyslanec USA v Praze. Dne 7. února 1988 absolvoval Havel
velmi důležitou schůzku -

spolu se skupinou dalších signatářů Charty 77 se setkal

k informativnímu rozhovoru s náměstkem ministra zahraničí USA Johnem Whiteheadem
a jeho doprovodem. Krátce na to, 12. dubna 1988 se pak zúčastnil besedy zástupců Charty 77
s nizozemskými poslanci za jejich oficiální návštěvy v Československu, aby jen o deset dní
poté (22. dubna 1988) poobědval spolu s dalšími představiteli Charty 77 s holandským
ministrem zahraničí Hans van der Broek(em).
Následovala večeře (23. června 1988), na niž pozval zástupce Charty 77 britský
ministr David Mallor a schůzka (7. září 1988) představitelů československých nezávislých
iniciativ s poradcem prezidenta a ministra zahraničí USA pro otázky odzbrojení Edwardem
L.Rownym. V říjnu (přesně 15. října) téhož roku dojde k zopakování (!) schůzky opozičních
předáků sjiž zmiňovaným Johnem C. Whiteheadem, mimořádně vlivnou osobou americké
politiky i ekonomiky se spojením na mocný rodinný klan Rockefellerů. Série dohovorů
v předvečer revolučních událostí ve střední Evropě pokračuje slavnou snídaní, kterou
uspořádal 9. prosince 1988 pro české disidenty francouzský prezident Mitterand za své
návštěvy v Praze.

V pátek 13. ledna 1989 - tedy dva dny před očekávanou manifestací na Václavském náměstí
„u příležitosti 20. výročí smrti Jana Palacha“ došlo k setkání mezi zástupci opozice
a představiteli Spojených států amerických. Senátoři Mark Hatfield a James McClure spolu
s velvyslancem USA v Československu Julian M. Niemczykem hovořili s mluvčím Charty 77
Alexandrem Vondrou a dále s Jiřím Dientsbierem, Václavem Malým a Martinem Paloušem
(většina z nich po revoluci v politických funkcích). Kromě porušování lidských práv se
diskutoval „celkový stav československé společnosti, pozice nezávislých skupin a závěry
jednání KBSE ve Vídni“ (Vladislav, 1989: 23).

Ve středu 1. března 1989 se sešlo na dvouhodinový oběd osm nejmenovaných
představitelů opozičních skupin s dánským ministrem zahraničí Uffe Ellemann-Jensenem,
který byl tou dobou na oficiální návštěvě Československa (Vladislav 1989: 51). Představitelé
opozice mluvili o „celkové situaci v zemi a aktivitách nezávislého hnutí“ (Vladislav 1989:51).
Další takové setkání - za nečinného přihlížení StB - se uskutečnilo 12. července 1989,
kdy západoněmecký ministr zahraničí Genscher „pozval Václava Havla k rozhovoru o situaci
v Československu“.97

O zmiňovaných schůzkách prohlašuje Alojz Lorenc, že představovaly spíše politická gesta
a způsob nátlaku na československé vedení, aby urychlilo vnitřní reformy. K situaci na konci
80. let ale šéf StB dodává: „... později tato setkání nabývala charakteru sondáží
politických kvalit lidí z Charty, se kterými, jak potvrzovaly zpravodajské informace, se
začalo vážně počítat.“ (Lorenc, 1992: 134)

*

*

*

Dolejší má pravdu, že členové Charty 77 (často přímo někdo z kolektivu mluvčích)založili od
roku 1988 většinu takzvaných nezávislých iniciativ (srov. Měchýř, 1999: 50-52).
Relativně vlivné Hnutí za občanskou svobodu (HOS) vzešlo z podnětu předních
chartistů Rudolfa Battěka, Václava Bendy a Jaroslava Sabaty. Československý helsinský
výbor zase založil někdejší mluvčí Charty 77 Jiří Hájek. Vznik Ekologické společnosti
inicioval chartista Ivan Dejmal. Polsko-českou solidaritu organizovala někdejší mluvčí Charty
77 Anna Sabatová. Společenství přátel USA (SPUSA) vytvořil mluvčí Charty 77 Stanislav
Devátý a v menší míře i chartista Jaromír Šavrda. Devátý přitom stál - spolu s dalšími
mluvčími Charty 77 Janem Litomiským a Marií Rút Křížkovou - i u vzniku Iniciativy
sociální obrany. Východoevropskou informační agenturu zase řídil chartista Petr Uhl. V čele
klubu OBRODA (k němuž se hlásilo mnoho chartistů, například Věnek Šilhán, Luboš
Kohout, Zdeněk Jičínský, František Šamalík, Jiří Hanzelka) působil mluvčí Charty 77 Miloš
Hájek. Zejména mezi mládeží populární Mírový klub Johna Lennona spoluzaložili chartisté
Ota(kar) Veverka a Heřman Chromý.

97 citováno podle http://vaclavhavel.cz
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Mezi chartisty „ovládané“ nezávislé iniciativy však Dolejší chybně řadí i (Československou)
Demokratickou iniciativu (Dl), České děti a Nezávislé mírové sdružení (NMS). Tyto tři
skupiny ale rozhodně nepracovaly „pod vedením Charty 77,“ naopak se vůči Chartě 77
a hlavně její

strategii protirežimního

odporu více či méně vymezovaly.

Zejména

Demokratická iniciativa Emanuela Mandlera si s Chartou 77 svým způsobem konkurovala
a neměla s ní dobré vztahy, byť mezi vůdce Dl patřil i chartista první vlny Bohumil Doležal.
Také České děti šly svojí vlastní cestou, jakkoli byl jejich hlavní představitel Petr Placák
synem někdejšího mluvčího Charty 77 Bedřicha Placáka. Ani Nezávislé mírové sdružení
nemělo ve vedení (Hana Marvanová, Jan Chudomel) chartisty, s výjimkou Ruth Šormové,
která ale Chartu 77 podepsala jen krátce před pádem režimu. Pravdou ovšem zůstává, že mezi
aktivisty NMS najdeme samozřejmě i chartisty, dokonce dvojnásobného bývalého mluvčího
Charty 77 Jiřího Dienstbiera.

Do určité míry tedy lze dát za pravdu Dolejšímu, že šlo o to „vyvolat dojem početního
zvětšení opozice vůči vládě, i když to byl dojem pouze optický“. Tento názor sdílí i politolog
Oskar Krejčí, který o množících se nezávislých iniciativách po letech říká: „V tomto na první
pohled nepřehledném hejnu dominovala Charta 77. Řada nových opozičních skupin měla
charakter dceřiných společností či převodových pák Charty 77 působících ve specifických
socioprofesních oblastech. Pevné jádro opozice se příliš nezměnilo, tvořilo jej stále méně než
sto lidí.“ (Krejčí, 2004: 17)

Dolejší dále tvrdí: „Politicky nosnou byla pouze Obroda socialismu. V UV KSČ byla
vytvořena skupina Urbánek-Mohorita, která byla Hegenbartem pověřena jednáním s Obrodou.
Účelem byla spolupráce na kompromitaci Jakeše a jeho odchod z vlády. Hegenbart byl v této
činnosti

řízen

KGB.

Byl

natočen

film

z Jakešova

kompromitujícího

vystoupení

v západočeském kraji, KGB rozmnožila jeho videokazety a v zahraničí se prodávaly za 20,DM. Současně prováděl Hegenbart izolaci Jakeše, který nebyl zasvěcen do událostí, aby byl
v případě zahájení operace eliminován nežádoucí zásah. Hegenbart byl rovněž rozhodujícím
mužem, který v červenci a srpnu 1989 řídil stanovisko ÚV a vlády k exodu východních
Němců ze západoněmeckého velvyslanectví v Praze. V rámci spolupráce Hegenbart-Obroda
vycestoval Jiří Hájek těsně před převratem do Rakouska k projednání některých podrobností,
souvisejících s datem a technikou převratu.“
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Lze souhlasit s tezí, že Obroda se ze všech nezávislých iniciativ zdála nejvíce „politicky
nosnou“ - v jejích řadách působili lidé s politickými zkušenostmi a s jasně formulovanou vizí,
navíc schopnou oslovit i řadové členy KSČ, kteří si na rozdíl od vedení strany většinově přáli
přestavbu. Obroda měla na své straně i Alexandra Duběeka, symbol „Pražského jara“, období
nikoli nepodobného Gorbaěovově éře. Zřejmě ne náhodou věnovala StB na konci 80. let
r

f

přednostní pozornost právě Obrodě.
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Relativní výhodu Obrody přiznávají i samotní její

členové: „Nesporné však je, že Obroda byla ze všech složek disentu nejlépe připravena
programově (...) ale i svou znalostí protivníka.“99

Na druhou stranu nemáme za ověřené Dolejšího tvrzení, že s Obrodou před revolucí
jednala - z pověření R. Hegenbarta - dvojice Urbánek-Mohorita. Naopak samotní členové
Obrody prohlašují, že jednali (také) přímo s Hegenbartem, ačkoli obsah těchto schůzek
interpretují

„nespiklenecky“ :

„Aktuálním

cílem,

který

vedení

Obrody

rozhovory

s představiteli KSČ sledovalo, bylo ovšem varovat a odradit je od použití ozbrojených složek
v tehdejším společenském pohybu. To platí zejména o občas démonizovaných rozhovorech
s R. Hegenbartem.“100
Přesto představitelé Obrody přiznávají, že participovali na (Hegenbartově?) úsilí
odstavit Miloše Jakeše: „Obroda tedy silně přispěla k dovršení izolace Jakešova vedení,
jeho pádu a k vnitřní diferenciaci KSČ, což obojí představovalo jednu z podmínek, bez které
byl nebyl možný sametový průběh naší listopadové revoluce.“ 101

Zneužití Jakešova vystoupení v Červeném Hrádku bylo velmi pravděpodobně součástí
nastíněného plánu, jak se spolu s Dolejším domnívá i historik Jan Měchýř: „... Spiknutí proti
Jakešovi nelze prokázat, ale určité skutečnosti tomu nasvědčují: Svůj

památný výrok, že

nepřátelé socialismu se snaží vedení strany izolovat, aby zůstalo osamocené jako „kůl
v plotě“, pronesl v létě 1989 na uzavřeném shromáždění. Přesto se téměř vzápětí dostal
záznam jeho projevu na veřejnost - dokonce i na videokazetě. Byla to jen indiskrece, nebo
čísi záměr? Proč bezpečnost nehledala či nenašla zdroj úniku tak trapných inform ací...?“

98 Kohout, Luboš. Klub Obroda v hnuti odporu a v převratu 1988 - 1991. II.
http://www.ksl.wz.cz/ObrodaII.htm
99 Kohout, Luboš. Klub Obroda v hnutí odporu a v převratu 1988 - 1991. III.
http://www.ksl.wz.cz/Obroda%20III.htm
100 Kohout, Luboš. Klub Obroda v hnutí odporu a v převratu 1988 - 1991. II.
http: //www. ksl.wz.cz/ Obrodall .htm
101 Kohout, Luboš. Klub Obroda v hnutí odporu a v převratu 1988 - 1991 IV.
http://www.ksl.wz.cz/ObrodaIV.htm
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(Měchýř, 1999: 30) (Lorenc potvrzuje, že StB po zdroji úniku nahrávky nepátrala - srov.
Lorenc, 1992: 156)
Miloš Jakeš nepochybuje o úmyslném zneužití svého vystoupení: „Prostě byl zájem
zdiskreditovat mě. Sestříhali to tak, aby to vedlo kzesm ěšnění. To byl smysl a cíl. ...
Samozřejmě, že už tehdy existovaly určité síly i ve straně, které měly zájem mě nějak
shodit.“ (Vaněk/Urbášek, II. díl, 2005: 210)

Dolejší ale zjevně přeceňuje roli Hegenbarta,

když říká, že stál za rozhodnutím

československých orgánů povolit exodus východních Němců z Prahy do NSR. Od poradce
federálního premiéra Adamce naopak víme, že toto bezkonfliktní řešení vyjednal osobně
tehdejší ministerský předseda: „Za uprchlíky tehdy z Berlína směřovaly požadavky, aby
Československo uzavřelo hranice - což Praha odmítla. Zároveň německý kancléř Helmut
Kohl telefonoval předsedovi československé federální vlády Ladislavu Adamcovi. Výsledkem
jejich jednání byla dohoda o odjezdu uprchlíků z ambasády do SRN, tedy nikoliv jejich
navrácení do NDR.“ (Krejčí, 2004: 3)
Zásluhu na otevření hranic lze paradoxně připsat i Miloši Jakešovi,102 nikoli Rudolfu
Hegenbartovi, na kterého Dolejší všechno nesprávně redukuje.

Dolejší má ale pravdu v tom, že významnému chartistovi Jiřímu Hájkovi bylo
umožněno vycestovat krátce před převratem do Rakouska, byť nemůžeme potvrdit, zda
k tomu došlo v rámci „spolupráce Hegenbart-Obroda“. Jisté však je, že Hájek navštívil Vídeň,
respektive Štýrský Hradec, kde za účasti československých exulantů probíhal od 19. do 21.
října 1989 sjezd rakouské sociální demokracie (srov. Luža, 2001: 205-206). Jednomu z první
trojice mluvčích Charty 77 byl prý „... vydán pas po osobní intervenci Heinze Fischera u lídra
KSČ Jozefa Lenárta, s nímž se Fischer sešel v Bratislavě. Mezitím byl Hájek v Praze zadržen
policií. Výslech byl přerušen

nečekaným

příchodem vysokého

důstojníka

Státní

bezpečnosti, který Hájkovi předal pas a vyzval ho, aby si okamžitě vyzvedl rakouské
vízum.“ (Luža, 2001: 206)
Tato zajímavá epizoda vyvolává nejednu otázku, například proč musel rakouský
politik intervenovat na nejvyšších místech v Československu a proč policie dělala Hájkovi
nepříjemnosti, když jej coby zástupce Charty 77 nechaly úřady vycestovat již v červnu 1989
na kongres Socialistické internacionály do švédského Stockholmu (srov. Luža, 2001: 200),
102 Baroch, Pavel. Objev: Jak Jakeš otevřel Němcům cestu na Západ. Aktuálně.cz 20.9.2009
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=647176
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kde sídlila Janouchova Nadace Charty 77 financující činnost disentu? Dalo by se tedy říci, že
celá záležitost budí ještě větší podezření než naznačoval Dolejší. Ten ostatně zřejmě netušil,
že Jiří Hájek mohl odjet na politická jednání do Vídně dokonce již v prosinci roku 1988
(srov. Luža, 2001: 193), tedy téměř rok před převratem. Je to zvláštní i z toho důvodu, že ve
stejné době neváhal režim zatýkat a věznit jiné chartisty, jako byl například Ivan Jirous či Petr
Cibulka.

Zároveň

ale

nebránil

opakovaným

cestám

chartistického

prominenta

do

kapitalistické ciziny a to přesto, že zde jednal s exulanty a západními politiky proti zájmům
vládnoucích československých komunistů.

*

*

*

Dolejší dále tvrdí: „Den 17.11. byl zvolen jako nejvhodnější vzhledem ktom u, že je
Mezinárodním svátkem studentstva a zaručuje tedy mezinárodní odezvu, a dále proto, že to
byl poslední termín s aspirací na mezinárodní odezvu před schůzkou Gorbačov - Bush na
M altě...“. Rovněž Václav Bartuška je přesvědčen, že „hlavní skutečnost, která vyděluje 17.
listopad 1989 z řady předchozích zásahů, je právě datum.“ (Bartuška, 1990: 43)

Dolejší dále prohlašuje: „Ze zprávy, zveřejněné Nezávislou vyšetřovací komisí studentů je
dostatečně známo, jak bylo zmanipulováno jednání Pražské vysokoškolské rady za účasti
Vasila Mohority k přípravě manifestace.“
Uvedená slova potvrzuje tehdy velmi agilní student Martin Mejstřík, jenž hovoří
o manipulacích již v souvislosti s jarními volbami vedení SSM (tyto volby vlastně řešily
podobný střet reformátorů a konzervativců, který čekal i KSČ): „Byl jsem s Ulčákem
v kontaktu, protože na jaře 1989 SSM řešil problém, jestli zvítězí konzervativní nebo liberální
křídlo. Určitými machinacemi nebo manipulacemi se tam za progresivní dostal Ulčák. To
byl boj o život, jak se to mezi svazáky v Praze mlelo. Mohorita to věděl, byl za těmi liberály.
Ulčák si začal posilovat pozice, proto Mejstřík do STISu [Studentské tiskové středisko pozn. L.K.], proto povolil i ten Albertov. Podle mého názoru Mohorita potřeboval zatlačit,
ukázat nespokojenost, proto si to lajzli, bylo to vabank...“ (Otáhal/Vaněk, 1999: 586)

A manipulace později pokračovaly i v souvislosti se 17. listopadem: „Na jaře 1989 probíhaly
volby do pražského městského výboru (...) Ulčáka nakonec zvolili, to bylo důležité pro
STIS a velmi důležité pro přípravu listopadové demonstrace. Ulčák si držel STIS jako
takové centrum radikálů, protože zase potřeboval tlačit na celostátní výbor SSM (...) Na
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mimořádné celostátní konferenci někdy kolem 10., 11., 12. listopadu 1989 se to pokusili
zlomit (...) a protože konzervativní proudy v SSM byly velmi silné, musel (Mohorita - pozn.
L.K.) použít lehce nedemokratických principů a manipulací, aby prosadil to, co chtěl.“
(Otáhal/Vaněk, 1999: 569)
*

*

*

Odpovědnost za (protipředpisový) rozkaz k zásahu (URNA) na Národní třídě připisuje
Dolejší plukovníku Jiřímu Bečvářovi, jenž zastával post náčelníka správy SNB a skutečně se
na „místě činu“ v inkriminované době pohyboval (Bartuška, 1990: 27). Nedůvěryhodná je
přitom jeho vlastní verze, že byl na Národní třídě jen jako soukromá osoba a ze zvědavosti.
Plukovník Danišovič navíc podle svých slov „... zaslechl, že on (Bečvář - pozn. L.K.) vyzval
velitele oddílu zvláštního určení, aby něco dělali, aby zakročili.“ (Bartuška, 1990: 27) Tuto
verzi posiluje fakt, že Bečvář později spáchal sebevraždu, což jistě nějak souviselo
s okolnostmi jeho působení 17. listopadu (za které byl vyšetřován vojenskou prokuraturou).
Považujeme za velmi pravděpodobný i Dolejšího názor, že Bečvář zřejmě nevydal rozkaz
k nasazení URNA z vlastního rozhodnutí. Nevíme ale, kdo jej instruoval a nemůžeme ani
ověřit Dolejšího tvrzení, že byl předtím dosazen do funkce Rudolfem Hegenbartem.

Ostatně podezření vede spíše ke generálu Lorencovi, jenž 17. listopadu večeřel s generálem
KGB a často přitom telefonoval. Existuje také rukou psaný záznam jednání řídícího štábu,
který pořizovala jedna zapisovatelka. Ta později prozradila, že zmínka o Lorencově sdělení
„nezasahovat“ pochází až zd ob y po 17. listopadu (je psaná jinou propiskou) zapisovatelka dodatečně upravila svůj zápis na popud Danišoviče, který zase nepochybně
plnil vůli samotného Lorence (Bartuška, 1990: 185-186). Rovněž podle Miloše Jakeše
rozhodly o zásahu orgány ministerstva vnitra (Bartuška, 1990: 67).

Dolejší dále tvrdí: „V odpoledních hodinách 17.11.1989 opustilo Prahu celé vedení Charty 77
včetně rodin. V Praze zůstali pouze Uhl, Benda, Němcová. Patrně existovalo jisté nebezpečí
jejich pozatýkání v případě, že by se Hegenbartovi nepodařilo paralyzovat akce a rozhodnutí
většiny vedoucích UV KSČ a FMV, kteří nebyli do charakteru operace zasvěceni. Chartisté se
však všichni vrátili už v sobotu v poledne zpět do Prahy. V té době a během neděle se
Hegenbartovi podařilo definitivně odstranit nebezpečí zákroku Lidových milicí, které Jakeš
mobilizoval.“
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Nemůžeme potvrdit, že 17.11.1989 opustili Prahu vedoucí chartisté a to dokonce i s rodinami.
Výzvy k opuštění Prahy ale StB občas vybraným disidentům směřovala, když se blížilo
nějaký důležité výročí. Víme, že 17. listopadu, respektive již několik dní předtím pobýval
mimo Prahu Václav Havel, avšak zřejmě z vlastního rozhodnutí. Dolejší má pravdu, že
v Praze zůstal Petr Uhl, neuvádí ale zajímavou informaci, že tento přední chartista - spolu
s manželkou Annou Sabatovou, Janem Urbanem a dalšími nejmenovanými opozičníky - 17.
listopadu trávil čas na britském velvyslanectví, kam jej pozval blízký pracovník ambasády na
svojí rozlučkovou večeři.103

Jiní přední chartisté (Ladislav Lis, Zdeněk Jičínský a mluvčí Charty 77 Alexandr Vondra) se
zase 17. listopadu ,jako soukromé osoby“ zúčastnili studentské demonstrace.104 Dolejší má
přinejmenším částečnou pravdu, že použití síly ve dnech následujících po 17. listopadu
pomohl zabránit Rudolf Hegenbart. Již zmiňovaná Obroda to komentuje téměř poeticky:
„... muž, mající z titulu své funkce značný vliv na armádu a bezpečnost, Rudolf Hegenbart,
jednal tak, aby do dějin nevešel jako pověstný Herostrates, palič Artemidina chrám u...“.105

Zajímavé je však to, co říká sám Rudolf Hegenbart. V úterý 21. listopadu za ním měl přijít
„slušovický boss“ František Čuba s nabídkou, aby provedl(i) převrat (Vaněk/Urbášek, 2005,
II. díl, str. 134). Z pracovní skupiny předsednictva ústředního výboru mu zase ten samý den
nařídili, aby zajistil obsazení rozhlasu, televize, divadel, škol (Vaněk/Urbášek, 2005, II. díl,
str. 134). Hegenbart však nic z toho neudělal a podle svých slov nepřišel ani na jednání
předsednictva ústředního výboru, které mělo rozhodnout o nasazení Lidových milicí v Praze
(Vaněk/Urbášek, 2005, II. díl, str. 135). Dolejší nicméně přehlíží, že odvolání Lidových milicí
nakonec nařídil - jako jejich vrchní velitel - sám Miloš Jakeš (Vaněk/Urbášek, 2005, II. díl,
str. 212-213, 136).

*

*

*

Dolejší je přesvědčen, že na Národní třídě 17. listopadu nešlo o pouhé spiknutí proti Jakešovi:
„Cílem operace nebylo pouze odstranění Jakeše, ale i dočasný taktický ústup komunistů ze

103 viz http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/tl236_05.htm
104 viz http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/tl236_05.htm
105 viz http://www.ksl.wz.cz/ObrodaII.htm
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světla do předem připravených pozic, jejichž dislokace a krytí bylo předmětem dojednávání
s Obrodou socialismu od ledna 1989.“
Předně musíme říci, že nedisponujeme žádnými důkazy o tom, že by snad Obroda
dojednávala s komunisty jejich případné porevoluční „krytí“.
Na druhou stranu připouštíme, že komunisté mohli více či méně plánovaně ustoupit do
určitých předem připravených pozic, zejména v oblasti ekonomiky. Dokonce lze konstatovat,
že tento ústup nebyl ani dočasný - bývalí komunisté se totiž v byznysu úspěšně zabydleli
natrvalo.

Historik Jiří Suk v souvislosti s osobou Mariána Čalfy hovoří o pragmaticích v KSČ, „kteří
považovali společenské změny za nevyhnutelné a v menší či větší míře se na ně
připravovali.“ (Suk, 2003: 228) Podle něj „... elity starého režimu (především ekonomické či
s ekonomikou spjaté) kalkulovaly s přechodem komunistického Československa k méně
rigidnímu, svobodnějšímu politickému a ekonomickému systému. V jistém smyslu se na něj
připravovaly, s úspěšnou systémovou transformací se cítily být existenčně spjaté (...)
Komplexní sociologické průzkumy po roce 1989 potvrdily, že významná část polistopadové
ekonomické elity se rekrutovala ze socialistického podnikového managementu, středních
politických kádrů, pracovníků byrokracie, ekonomické či politické kontrarozvědky.“ (Suk,
2003: 228)

Nelze tedy říci, že (bývalí) komunisté v nových podmínkách shodou okolností jen využili svůj
(sociální) kapitál, oni zřejmě tyto podmínky pomáhali vytvořit či s nimi alespoň počítali. Jak
říká politolog Rudolf Kučera: „... je potřeba si uvědomit, že se na ... tuto porážku dobře
připravili, jako se lidé připravují opustit dům, který je neodvolatelně v havarijním stavu.
Každý měsíc zjišťujeme nová a nová fakta o tom, jak dobře byli komunisté připraveni
změnit způsob své existence a zachovat si majetek i struktury vlivu.“ (Kučera, 1992: 62)
Uvedená slova přitom neplatí pouze o Československu: “Jak vyplývá z nedávno
objevených dokumentů Stasi, připravovala se tato organizace na to, jak obsadit svými lidmi
„klíčové pozice v národním hospodářství za změněných politických podmínek“. Šlo hlavně
o pozice v bankách, obchodních společnostech a výrobních podnicích. (...) Situace byla u nás
jistě v mnohém podobná“ (Kučera, 1998: 47).

Pod dojmem těchto skutečností nazývá disident Petr Cibulka sametové revoluce nikoli zcela
neodůvodněně „privatizačními puči reformního křídla KGB-GRU“. V jistém smyslu mu
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přitom dává za pravdu i komunistický intelektuál a politik Miloslav Ransdorf. Podle něj
„Sametová revoluce ... nebyla revolucí, ale vlastnickým převratem. ... Ti, kteří měli
dispoziční právo ve vztahu k národnímu majetku, ho vyměnili za reálné vlastnické
právo.
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V této souvislosti stojí za pozornost, že již před rokem 1989 se například v Ekonomickém
ústavu ČSAV rozpracovával přechod na tržní hospodářství107. Jestliže komunisté počítali
s alespoň částečným obnovením soukromého podnikání (srov. Podracký, 2006: 265), proč
bychom neměli předpokládat, že se i mnozí z nich chtěli sami stát majiteli firem? Jinými
slovy: „Pragmatičtí komunisté věděli, že komunistický režim se stal neudržitelný a pro
ně samé nevýhodný. Potřebovali legalizovat svoje nelegálně získané majetky a výhodná
postavení ve společnosti. (...) Aby se transformace těchto výhod do nového režimu povedla,
bylo nutno udělat „sametovou revoluci.“ (Podracký, 2006: 317)

V celé záležitosti nám tak zbývá vyřešit problém, v metodologii nazývaný jako „ekvifinalita,“
respektive „multikauzalita“. Jde o to, že jeden a tentýž stav může být výsledkem několika
různých příčin. Velký počet bývalých komunistů v řadách porevolučních podnikatelů lze tedy
vysvětlovat „spiklenecky“ i „nespiklenecky“. Dolejší volí první cestu - podle něj komunisté
na konci 80. let ustoupili do předem připravených pozic, možná dokonce s tichým souhlasem
podezřele krotké polistopadové politické garnitury vzešlé z Charty 77.

Alternativní

interpretace bude zdůrazňovat roli dodatečného (byť rychlého) přizpůsobení, skupinové
solidarity, respektive klientelismu exkomunistů, ale i náhody,

štěstí a také určité

nevyhnutelnosti toho, že když je někdo vytlačován ze sféry politické, logicky se pokusí přejít
do oblasti obchodu, médií, cestovního ruchu atp. Jakmile někdo jednou získá patřičné know
how, manažerské zkušenosti, kontakty a někdy navíc i kapitál, logicky se uplatní v prostředí
trhu a „otevřené společnosti“. Vůbec tedy nemusí jít o nějaké spiknutí s cílem zajistit někomu
komfortní ústup.

Tento umírněnější pohled reprezentuje například bývalý vedoucí oddělení kultury UV KSČ
Jaroslav Čejka, který o svých komunistických kolezích říká: „Oni tu moc prostě pustili
z rukou, nechali ji ležet na ulici, ať si ji sebere, kdo chce, protože byli, jak se říká, za vodou.
Jestli měli už i tu vizi, že s tím, co mají nahospodařeno, budou podnikat, takže si
106 viz http://www.ransdorf.com/rozhovory/reflex/Časopis%20vlády%20SR%20Verejná%20správa.pdf
107 viz http://www.zieleniec.eu/josef-zieleniec/
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faktickou moc zachovají, to je těžké vědět. Fakt je, že ti, kdo byli v rozhodujících pozicích
... byli u zdroje informací, byli u těch toků peněz, a ti si s tím prostě většinou poradili.“
(Vaněk/Urbášek, 2005, II. díl, str. 72) Na druhou stranu ale Čejka prohlašuje, že v roce 1990
se na jistém stranickém sezení udělovaly rady (doslova „direktivy“), aby se komunisti co
možná nejvíce zúčastnili privatizace (Vaněk/Urbášek, 2005, II. díl, str. 71).

V této práci vícekrát citovaný sociolog Ivo Možný zdůrazňuje nicméně jednoznačně
uvědomělou přípravu části komunistů na přechod do nových podmínek. Normalizační režim
na konci 80. let už totiž nevyhovoval téměř nikomu a to včetně samotných straníků (srov.
Možný, 2009: 77). Zejména neodpovídal dlouhodobým zájmům těch členů vládnoucí vrstvy,
kteří byli nějak spojeni s ekonomikou a její faktickou reprivatizací (srov. Možný, 1999: 9697). Tito lidé „nevědomky či vědomě, radikálněji či o p atrn ěji... hledali cestu ktom u, aby, při
zachování všeho, co jejich rodina dosud nashromáždila, převedli to do modernějšího,
ekonomicky a sociálně efektivnějšího systému.“ (Možný, 2009: 105), tj. do podmínek
obnoveného soukromého vlastnictví (Možný, 2009: 109).

Zároveň nelze nevidět, že nová politická garnitura nijak nebránila zmíněné transformaci
„starých struktur“ (v případě příslušníků StB je dokonce vybavila velmi vysokým
odstupným): „... komunisté se tak změnili za laskavého, sametového dohledu české
a federální vlády v “čisté“ vlastníky a podnikatele.“ (Kučera, 1992: 64)
Přitom již na samém počátku 90. let upozorňovali na pravděpodobnost tohoto vývoje i
někteří lidé v Občanském fóru: „Ozývaly se varovné hlasy, že komunisté, odsunutí
z politického výsluní, okupují ekonomickou sféru: „... za dva roky mohou být bývalí
soudruzi ekonomicky nejsilnější skupinou obyvatelstva.“ (Suk, 2003: 448)

K naplnění této téměř prorocké předpovědi přispěl i fakt, že v porevoluční době nedošlo
k oficiálnímu zveřejnění materiálů StB, které převzala nově vzniklá BIS. Veřejnost se tak
včas nedozvěděla, že například bývalý příslušník tajné služby privatizuje nějaký podnik, stojí
v pozadí investičního fondu nebo dokonce dostává bankovní licenci. Přístup k těmto
informacím měli jen zaměstnanci BIS, kteří podléhali mlčenlivosti (Podracký, 2006: 319).
Nový režim tak bránil identifikaci „starých struktur,“ které se mezitím zabydlovaly
v hospodářství (pro konkrétní příklad srov. Podracký, 2006: 343).
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3.2. Studentští vůdci a opozice

Dolejší o listopadové revoluci na závěr říká: „Ze seznamu studentů, kteří připravovali
manifestaci a později se chopili organizování studentstva vyplývá, že jde výlučně o děti
prominentních rodičů. 86% těchto studentů mělo rodiče ve vysokých funkcích v KSČ, FMV,
diplomatických službách, v kategorii generálních ředitelů, vysokoškolských profesorů, atd.
Existují důkazy o instruování těchto dětí jejich rodiči. Existují rovněž důkazy o tom, že už od
června 1989 byla vypracována hesla, jako “Nejsme jako oni”, “Nechceme násilí”, atd. a
formy jejich uplatňování při demonstracích tak, aby nedošlo k fyzickému napadání komunistů
(to byla jedna z podmínek dohody o předání moci) a záruky za ni převzali sami komunisté
prostřednictvím studentů a Občanského fóra.“

V tomto bodě se Dolejší hluboce mýlí. Opak je totiž pravdou - celá řada studentů, kteří se
účastnili listopadové demonstrace a později okupační stávky nepocházela z komunistických,
ale spíše z disidentských či disentu více či méně blízkých rodin a samozřejmě z takzvané
„šedé zóny“. Instruování studentů nelze vyloučit, opět by ale vycházelo spíše z prostředí
opozice (viz níže) než od členů KSČ, byť by šlo o rodinné příslušníky.

Jak dokládají výpovědi několika desítek zúčastněných vysokoškoláků, téměř všichni aspoň
někdy poslouchali západní rozhlas (srov. Otáhal/Vaněk, 1999: 109), mnozí měli přístup také k
neoficiální literatuře (srov. Otáhal/Vaněk, 1999: 110), ba i k samizdatu (srov. Otáhal/Vaněk,
1999: 112). Relativně častý byl byť i jen zprostředkovaný kontakt s disentem (srov.
Otáhal/Vaněk, 1999: 112) a ovšem zkušenost s politicky motivovaným výslechem na (tajné)
policii (srov. Otáhal/Vaněk, 1999: 112, 261).

Jak známo, manifestaci na Albertově připravovalo i nezávislé studentské sdružení STUHA
sdružující děti disidentů (Marek Benda, Šimon Pánek, Jan Dus, Martin Klíma, Pavel
Dobrovský, Michal Semín). Ovšem i studentští vůdci z řad oficiálního Socialistického svazu
mládeže (Martin Mejstřík, Monika Pajerová) měli poměrně rozsáhlé styky s disidenty
a dokonce s exulanty. Většina z nich chodila na demonstrace již před 17. listopadem
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a podepisovala „protirežimní“ petice. Osudy nejvlivnějších „studentských vůdců“ tak
naprosto vyvracejí Dolejšího tvrzení o nějakém komunistickém zázemí.

Začněme Igorem Chaunem, studentem filmové fakulty AMU. Chaun byl ve svém smýšlení
ovlivněn otcovou náklonností k buddhismu (Otáhal/Vaněk, 1999: 362). K samizdatu se občas
dostal přes přátele své matky (Otáhal/Vaněk, 1999: 363), která poslouchala západní rozhlas
a na veřejnosti se otevřeně hlásila k chartistům (Otáhal/Vaněk, 1999: 363). Chaunův otec malíř a hudební skladatel - nebyl režimem nijak protěžován, ale ani perzekvován.

Martin Klíma, student matematicko-fyzikální fakulty UK měl dědečka vězněného v 50.
letech (Otáhal/Vaněk, 1999: 404). Jeho příbuzným byl za normalizace zakázaný spisovatel
Ivan Klíma (Otáhal/Vaněk, 1999: 404), jehož žena Helena podepsala Chartu 77.
Rodiče Martina Klímy emigrovali v roce 1968 do Anglie, ale na počátku 70. let se
poněkud nepochopitelně vrátili do vlasti. Otec Martina Klímy byl pak vyškrtnut z KSČ a měl
zaražený profesní postup (Otáhal/Vaněk, 1999: 404-405). Přesto zůstal jako pedagog na
matematicko-fyzikální fakultě. Matka Martina Klímy pracovala jako sekretářka katedry
(Otáhal/Vaněk, 1999: 405). Martin Klíma se od roku 1988 účastnil demonstrací a podepsal
Několik vět (Otáhal/Vaněk, 1999: 407). Již na gymnáziu se seznámil se Šimonem Pánkem
(Otáhal/Vaněk, 1999: 406).

Šimon Pánek, student přírodovědecké fakulty UK byl dalším z předních studentských vůdců.
Jeho otec patřil ke studentům, kteří během únorového převratu pochodovali na Pražský hrad,
takže jej komunisté záhy vyloučili z vysoké školy. Později převáděl přes hranice, což mu
vyneslo odsouzení a pobyt v uranovém lágru v Jáchymově. Odsud utekl, ale byl znovu zatčen
a odsouzen. Během pobytu ve vězení se seznámil se spisovatelem, pozdějším chartistou
Karlem Peckou. V 70. letech pracoval v ČTK, odkud jej nakonec propustili, takže skončil
jako učitel jazyků (Otáhal/Vaněk, 1999: 637).
Matka Šimona Pánka byla kunsthistorička, mnoholetá pracovnice Národní galerie ve
sbírce moderního umění. Po rozvodu žila s Jiřím Tichým, jenž byl (nezveřejněným)
signatářem Charty 77. Doma pak přepisoval informace o Chartě. Šimon Pánek pak několikrát
převážel tyto materiály například k Petru Uhlovi (Otáhal/Vaněk, 1999: 638). Doma měl téměř
veškerou samizdatovou produkci (Otáhal/Vaněk, 1999: 638). Jeho otčím byl pak zatčen
v roce 1988 (Otáhal/Vaněk, 1999: 640).
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Martin Mejstřik, student DAMU, pocházel z křesťanské rodiny, sám chodil na náboženskou
výchovu a od jisté doby se začal považovat za věřícího (Otáhal/Vaněk, 1999: 588). Jeho otec
byl po roce 1968 vyloučen z KSČ a měl zákaz vyučovat na vysoké škole. Matka pracovala
jako cizojazyčná sekretářka, překládala z němčiny a angličtiny (Otáhal/Vaněk, 1999: 555).
Mejstřík občas poslouchal Hlas Ameriky, přes Karla Srpna z Jazzové sekce věděl o dění
kolem Charty 77, dokonce se osobně zúčastnil jednoho semináře s Václavem Havlem
(Otáhal/Vaněk, 1999: 584).

Monika Pajerová, studentka Filozofické fakulty UK, podle vlastních slov nebyla uvědoměle
v Pionýru, snad i proto, že její intelektuálně a umělecky založené rodiče (matka psycholožka,
otec fotograf) silně poznamenal rok 1968 a následný vývoj (srov. Otáhal/Vaněk, 1999: 622).
V Praze se stýkali s umělci odsunutými z veřejného života (Otáhal/Vaněk, 1999: 623), matka
Moniky

Pajerové

(Otáhal/Vaněk,

navázala

1999:

623),

přátelství

s

manželkou

později přepisovala

chartisty

Svatopluka

a roznášela prohlášení

Karáska

Charty 77

(Otáhal/Vaněk, 1999: 623). Otec Moniky Pajerové byl kvůli neoficiálním performancím
zadržen na „osmačtyřicítku“ (Otáhal/Vaněk, 1999: 623). V patnácti letech se Monika
Pajerová dostala do Vídně (Otáhal/Vaněk, 1999: 623), kde navštívila své kamarádyemigranty. Později chodila na koncerty undergroundových kapel (Otáhal/Vaněk, 1999: 624),
takže ještě coby studentka gymnázia absolvovala výslech v Bartolomějské (Otáhal/Vaněk,
1999: 624). Na konci 80. let se účastnila demonstrací (Otáhal/Vaněk, 1999: 628).

Martin Bartůněk - ač studentem relativně exponované fakulty žurnalistiky - pocházel
z rodiny, kde nikdo nebyl v KSČ (Otáhal/Vaněk, 1999: 199). Babička a otec byli přímo
antikomunisté a Bartůňka vychovávali v tomto duchu (Otáhal/Vaněk, 1999: 199). Přátelé
rodičů působili v disentu (Otáhal/Vaněk, 1999: 199), v bytě Bartůňků se pravidelně scházeli
lidé jako Vlasta Chramostová či Petr Pithart (Otáhal/Vaněk, 1999: 199).

Michal Dočekal, student AMU měl otce, na něhož prý poslal Zdeněk Jičínský kdysi policistu,
neboť se vyjadřoval hanlivě o komunistech. Na vysokou školu jej z politických důvodů
nevzali,

později

musel

studovat

při

zaměstnání.

Dočekalův

dědeček

zase

prošel

leopoldovským kriminálem (Otáhal/Vaněk, 1999: 268). Oba své rodiče charakterizuje
Dočekal jako antikomunisty, kteří litovali, že v roce 1968 z Československa neemigrovali
(Otáhal/Vaněk, 1999: 269). Dočekal se účastnil demonstrací během tzv. Palachova týdne, se
spolužáky podepisoval petici za propuštění Václava Havla (Otáhal/Vaněk, 1999: 270): „Otec
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mého nejlepšího kamaráda studoval s Václavem Havlem na nějaké dopravní škole. Přes něj
jsem měl nějaké informace už velmi záhy, třeba o Plastic People.“ (Otáhal/Vaněk, 1999: 272)

Tomáš Drábek, student medicíny, měl matku primářku a odbornici na akutní medicínu
(Otáhal/Vaněk, 1999: 439). Otce Tomáše Drábka vyloučili po roce 1968 z KSČ i z armády,
kde předtím pracoval (Otáhal/Vaněk, 1999: 278). Drábek se pohyboval v okolí Jazzové sekce,
chodil na Kampu k symbolickému hrobu Johna Lennona (Otáhal/Vaněk, 1999: 279) a hlavně
do kulturního střediska americké ambasády (Otáhal/Vaněk, 1999: 280). To vše již v době
studií na gymnáziu. Na vysoké škole se potom setkal se spolužáky z prostředí disentu nebo
s věřícími (Otáhal/Vaněk,

1999:

284)

a dále

se

samotnými

mluvčími

Charty

77

(Otáhal/Vaněk, 1999: 286). Účastnil se protestů během tzv. Palachova týdne (Otáhal/Vaněk,
1999:289).

Dalibor Fencl z

ČVUT měl sice oba rodiče vysokoškolské pedagogy a členy KSČ

(Otáhal/Vaněk, 1999: 318), sám ale chodil na demonstrace (Otáhal/Vaněk, 1999: 318)
a předtím již jako mladý četl samizdat (Otáhal/Vaněk, 1999: 320). Před 17. listopadem byl již
členem Hnutí za občanskou svobodu (Otáhal/Vaněk, 1999: 322).

Vlastimil Ježek, další pražský vysokoškolák a účastník stávky, poznal již v mládí chartisty
Danu Němcovou,

Svatopluka Karáska (Otáhal/Vaněk,

1999:

385),

později Kamilu

Moučkovou (Otáhal/Vaněk, 1999: 397). Poslouchal západní rozhlas (Otáhal/Vaněk, 1999:
386) a koncem 80. let chodil na demonstrace (Otáhal/Vaněk, 1999: 397).

Martin Konečný, rovněž pražský vysokoškolák a účastník listopadové demonstrace, měl - i
díky rodině - rozsáhlé styky s disentem. Jeho matka znala Vlastu Chramostovou, ale i Jana
Patočku, podílela se také na vydávání samizdatových děl (Otáhal/Vaněk, 1999: 436). Martin
Konečný se potkal i s Václavem Havlem (Otáhal/Vaněk, 1999: 438), docházel nicméně
hlavně za písničkáři (Otáhal/Vaněk, 1999: 440) a na bytové semináře filosofa Petra Rezka
(Otáhal/Vaněk, 1999: 439).

Věra Krincvajová, studentka žurnalistiky, měla otce jenž pracoval pro armádu, dokonce byl i
s rodinou během normalizace několik let v Libyi (Otáhal/Vaněk, 1999: 463). Později ale
mluvil protikomunisticky (Otáhal/Vaněk, 1999: 467). Věra Krincvajová chodila pravidelně na
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demonstrace (Otáhal/Vaněk,

1999: 470)

a před

17. listopadem dokonce navštívila

s kamarádkou Klárou Pospíšilovou Václava Havla v nemocnici (Otáhal/Vaněk, 1999: 472).

Pavel Lagner, student umělecké vysoké školy, pocházel z

rodiny, jíž komunisté

zkonfiskovali majetek (Otáhal/Vaněk, 1999: 491) a která se proto štítila i jen Rudého práva
(Otáhal/Vaněk, 1999: 492). Sám Pavel Lagner musel čelit stupňujícím se svodům i vydírání
StB (Otáhal/Vaněk, 1999: 494-495). Ještě před 17. listopadem se sešel i s Václavem Havlem
(Otáhal/Vaněk, 1999: 504).

Pavla Knoblochová z Prahy měla oba rodiče v KSČ, její otec působil jako vědecký
pracovník na Vysoké škole chemicko-technologické (Otáhal/Vaněk, 1999: 651), příbuzný
z rodiny však emigroval do Švýcarska (Otáhal/Vaněk, 1999: 651). Pavla Knoblochová
chodila na demonstrace (Otáhal/Vaněk, 1999: 656) a přidala se do organizace nezávislých
studentů STUHA (Otáhal/Vaněk, 1999: 653).

Milan Podobský z Prahy měl oba rodiče v KSČ, pracovali jako ředitelé škol (Otáhal/Vaněk,
1999: 669). Milan Podobský poslouchal doma západní rozhlas (Otáhal/Vaněk, 1999: 670) a
později byl pro své nezávislé aktivity podmínečně vyloučen z vysoké školy (Otáhal/Vaněk,
1999: 671). Znal se s Alexandrem Vondrou, mluvčím Charty 77 v roce 1989 (Otáhal/Vaněk,
1999: 673).

Jiří Slabý z Prahy pocházel z katolické rodiny, která poslouchala západní rozhlas. Otce měl
zaměstnaného na lékařské fakultě (Otáhal/Vaněk, 1999: 703). Jiří Slabý se již během
dospívání poznal s dětmi disidentů, materiály Charty 77 a proskribovánými kapelami
(Otáhal/Vaněk, 1999: 704). Na konci 80. let podepisoval petice (Otáhal/Vaněk, 1999: 705).

Jolana Šopovová (v roce 1989 v Praze) měla matku v KSČ, ale otce vyloučeného
(Otáhal/Vaněk, 1999: 739). Na střední škole si obstarávala materiály Jazzové sekce
(Otáhal/Vaněk, 1999: 740), později se dostala do prostředí blízkého Chartě 77 (Otáhal/Vaněk,
1999: 741). V prosinci 1988 cestovala do Londýna (Otáhal/Vaněk, 1999: 743), pak se
účastnila protestních akcí, dokonce si vyměnila korespondenci s Václavem
(Otáhal/Vaněk, 1999: 745).
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Havlem

Pavel Žáček, student fakulty žurnalistiky z Prahy chodil na demonstrace (Otáhal/Vaněk,
1999: 839), znal dobře indexové tituly (Otáhal/Vaněk, 1999: 842). Spolu s Věrou
Krincvajovou a Klárou Pospíšilovou diskutoval se Sašou Vondrou na demonstraci
15. listopadu 1989. Spolu s Rebekou Křižanovou se setkal i s dalším významným chartistou
Ladislavem Lisem (Otáhal/Vaněk, 1999: 851).
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4. Závěr - Myšlení musí provokovat
V předkládané práci jsme se věnovali rozboru vybraných dvou navazujících částí tzv.
„Analýzy 17. listopadu“ (dále jen Analýza) od Miroslava Dolejšího. Uvedený text představuje
známou a možno říci i relativně sofistikovanou konspirační teorii o Chartě 77 a sametové
revoluci. Naší výzkumnou otázkou bylo v této souvislosti zjistit, co z Analýzy tvoří fakta,
respektive více či méně pravděpodobné domněnky, popřípadě prokazatelné omyly či dokonce
záměrné dezinformace. Postupovali jsme přitom metodou konfrontace Analýzy s všeobecně
přijímanými zdroji, zejména pracemi historiků a politologů, ale i výpověďmi přímých
účastníků tehdejších událostí.

Analýza jako celek trpí hlavně dvěma zásadními nedostatky - Dolejší jednak většinu svých
tvrzení nijak nedokazuje (to jsme se tedy pokusili udělat za něj) a navíc je předkládá až příliš
tezovitě (například složitému problému vztahu StB a Charty 77 věnuje pouze tři až čtyři
odstavce). Projevuje také tendenci vidět za vším nějaký skrytý plán, často dokonce mnohaletý
a v některých případech i ne zcela logický. V tom je plně poplatný základních znakům teorií
spiknutí.

Dolejšího nejzávažnější teze (a současně obvinění) narážejí na (absolutní) nedostatek důkazů
v

a někdy je obtížné jim přiznat byť i jen malou míru pravděpodobnosti. Rada jiných tvrzení
Analýzy však odpovídá plně realitě či má přinejmenším určitý pravdivostní základ
a/nebo se jeví jako vcelku racionální a více či méně podložené domněnky. V tomto
smyslu se potvrdila pracovní hypotéza, jak jsm e ji představili v úvodu předkládané práce.

Problematičnost Analýzy tedy spočívá ve zbytečném přehánění některých obvinění, zejména
v citlivé a vždy těžko verifikovatelné oblasti působení tajných služeb. Pokud by se ale
nejkontroverznější Dolejšího tvrzení oslabila, snad by je šlo přijmout jako pracovní hypotézy.
„Analýza 17. listopadu“ tedy zůstává v něčem pochybným, ale zároveň i pozoruhodným
a v jistém smyslu přece jen relevantním textem.
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*

*

*

Konkrétně jsme došli k následujícím závěrům: Dolejší má pravdu, pokud jde o osobní,
příbuzenské, ale i zájmové a
exkomunistů

mezi

(prvními)

finanční propletence v Chartě 77,
signatáři

nebo

stejně jako o podíl

o dlouholetou masivní

materiální

a propagandistickou podporu ze zahraničí. Zůstává však sporné, co všechno lze z těchto faktů
vyvozovat a co už nikoli. Podobně můžeme tematizovat i (nezanedbatelné) zastoupení
židů/Židů mezi disidenty (nebo sponzory československé opozice), nicméně způsob, jakým
tak činí Dolejší, jej vystavuje podezření z antisemitismu. Nejen proto by se měl budoucí
výzkum

zaměřit

spíše

na

případné

souvislosti mezi

zednářstvím a

různými

protikomunistickými snahami (včetně Charty 77), což je potenciálně slibné a dosud málo
probádané téma, které Dolejší oprávněně nadnesl, ale bohužel současně i zveličil.

Nejsme schopni dokázat a nepovažujeme ani za pravděpodobné tvrzení Analýzy, že
posrpnové prověrky v KSČ sloužily ve skutečnosti k převedení části straníků do jakési
kádrové zálohy vědomě vyčleněné pro budoucí vývoj v 70. a dokonce 80. letech. Na druhou
stranu připouštíme, že vyloučení komunisté a později především chartisté tvořili zárodek
takzvané kontraelity, o jejíž alespoň částečné politické kooptaci uvažovali v předvečer
revoluce i samotní normalizátoři, o exilu nemluvě. To platí zejména o Václavu Havlovi, který
byl svým způsobem skutečně predestinován k politické funkci, jak naznačuje Dolejší. Jako
téměř jistě pravdivé hodnotíme i nepřímé tvrzení Analýzy, že Havlovu instalaci do funkce
prezidenta podporovala jak Moskva (KGB), tak Washington (CIA).

Víme ostatně o různých kontaktech opozice a části vládnoucí moci z konce 80. let. Dolejší
toto počínající sbližování chybně redukuje v podstatě jen na Obrodu a Rudolfa Hegenbarta,
aniž by zmiňoval například iniciativu MOST a osoby z okruhu premiéra Adamce nebo úlohu
lidovce Josefa Bartončflca, který již rok před revolucí fungoval jako „spojka“ pro disent.
Nejen ve světle těchto skutečností nemůžeme označit za zcela nereálný ani scénář, podle
něhož došlo ještě před 17. listopadem k nějaké dohodě mezi hypotetickými zasvěcenci ve
stále sebevědomější opozici a vybranými osobami ve strukturách evidentně kolabujícího
režimu. Pro uvedené (Dolejšího) podezření však nedisponujeme žádnými důkazy. Další
bádání by se proto mělo orientovat na tuto otázku a na celkový vývoj v kritickém období
předcházejícímu sametové revoluci.
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Rovněž nelze potvrdit „kacířskou“ tezi Analýzy, že Charta 77 představovala ve skutečnosti
takzvanou řízenou opozici, působící v rámci jakýchsi dohod s komunisty a ve spojení s StB
a KGB. Představa takto rozsáhlého a dlouholetého spiknutí se vymyká všem dosud známým
analogiím v dějinách tajných služeb a odporuje i zdravému rozumu. Tento argument
považujeme za přesvědčivý i v podmínkách, kdy nemůžeme nic vědět o obsahu příslušných
moskevských archivů a kdy na české straně řada důležitých dokumentů zmizela (a to i díky
některým chartistům, což různým podezřením spíše nahrává).

Na druhou stranu je zřejmě možné uvažovat o Chartě 77 jako o »kontrolované opozici«. StB
měla o činnosti disentu velmi dobrý přehled a snad jej byla schopna i v něčem ovlivnit. Lze
také připustit, že tajná policie opozici využila ve svých plánech, zejména na konci 80. let
a v souvislosti se 17. listopadem. O tomto datu se předem vědělo, že nejspíš způsobí otřes na
domácí politické scéně. Z mnoha okolností tehdejší manifestace, jejího potlačení a následného
vývoje se ukazuje jako nezpochybnitelné, že o destabilizaci situace v Československu
usilovala i samotná StB, která průběh událostí významně manipulovala. Zde můžeme plným
právem hovořit o spiknutí, ačkoli není přesně jasné, kdo všechno se jej zúčastnil a s jakým
cílem. Dolejší opět zužuje celý problém na osobu Rudolfa Hegenbarta, aniž by uvažoval o roli
Alojze Lorence, jiného důvodně podezřelého z organizace komplotu. Zároveň autor Analýzy
odmítá všeobecně rozšířený názor, že spiklenci z řad perestrojkových komunistů chtěli jen
odstranit neschopné konzervativní představitele KSČ v čele s Milošem Jakešem. Podle
Dolejšího počítal plán (dojednaný i s Chartou 77) od začátku s celkovým předáním moci
a ústupem komunistů do předem připravených pozic (patrně v ekonomické oblasti), při
zachování určité kontinuity předlistopadového režimu, byť již reprezentovaného disidenty.
Důkazy však opět chybí a obvinění se i beztak jeví jako přehnaně dalekosáhlé. Přesto platí, že
určité struktury normalizačního režimu počítaly s jistými politickými a ekonomickými
změnami, na které se více či méně připravovaly. Po revoluci pak exkomunisté skutečně do
značné míry opanovali byznys, to však lze vysvětlit i bez postulátu předchozího spiknutí.
Podobně i určitá kontinuita před- a po- listopadového režimu mohla být spíše diktována
praktickou nutností a upřímným přesvědčením vedoucích chartistů, než nějakou tajnou
dohodou. A pokud přece jen došlo k jistým dohodám (a domníváme se, že ano), pak až při
prosincových jednáních OF a KSČ.

Jinými slovy: koncepce „národního porozumění“, zvláštního přechodného období (19891992) s garancemi komunistům a s určitou kontinuitou s předlistopadovým režimem (alespoň
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částečnou a jen v některých oblastech) - to vše mohlo dost dobře být dodatečně předmětem
neveřejných ujednání mezi opozicí a odcházejícími komunisty, současně však šlo o logický
důsledek filosofie Charty 77, která nikdy nebyla revolučně konfrontační. Svou roli sehrála
samozřejmě i objektivní nemožnost okamžité „dekomunizace“ společnosti a pozitivní
působení vzorů pokojných přechodů k demokracii v Polsku a Maďarsku (srov. Suk, 2003:
381), kde rovněž došlo ktzv . negociovaným tranzicím, tj. oboustranně přijatelným, ne-li
přímo výhodným dohodám mezi „poraženými“ (realistickými komunisty) a „vítězi“
(umírněnou opozicí).

Hladké předání moci nezpůsobila již dříve uzavřená dohoda, nýbrž příznivá mezinárodní
situace a také přítomnost konkrétních lidí určitého založení na obou stranách pomyslné
barikády. V rozhodujícím okamžiku agónie režimu odmítli jeho nositelé represivně zasáhnout
proti

bouřícímu

se

obyvatelstvu,

a

opoziční

intelektuálové

odkojení

humanismem

nepřistoupili v revoluční situaci k politice revanše. Radikalismus ostatně neexistoval ani
u většiny české veřejnosti. Toto se zdá být hlavním vysvětlením překvapivé koalice starých
a nových mocenských elit, jejichž případné “gentlemanské dohody“ jsou až odvozeného řádu.

Polistopadová garnitura vzešlá z OF nebyla tedy antikomunistická jak z důvodu vlastního
přesvědčení, tak i kvůli strategicko-taktickým ohledům (Suk, 2003: 385). Jinými slovy:
v národním

porozumění

byl

idealismus

i

pragmatismus,

úctyhodná

velkorysost

i problematická blahosklonnost, dobrá vůle i nevyhnutelnost, a teprve pak zřejmě i trochu
toho „spiknutí“.
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http://www.ceskapravice.cz/archiv/rezervo.htm

II.p Ročenky, oběžníky, bulletiny, věstníky
American Jewish Year Book, 1978 (Eastem Europe)
http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/1978_l l_EastEurope.pdf
American Jewish Year Book, 1976 (Eastem Europe)
http://www.ajcarchives.org/ajc_data/files/1976_l l_easteurope.pdf
Roš Chodeš, srpen 2006
http ://www. fzo. cz/ d b j mg/soubor408_402.pdf
Hatikva, září 2005 (27.9.2005)
http://www.zlu.cz/hatikva/2005/ZLU_HATIKVA_2005_01.pdf
Maskil, duben 2007
http://www.maskil.cz/5767-7/index.htm
Brožura britského ministerstva zahraničí k tématu záchrany židů během druhé světové války
http://www.fco.gov.uk/reso urces/en/pdf/pdfl/commemorating-diplomats
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Il.q Odkazy na internetu
http://libpro.cts.cuni.ez/charta/index2.htm#b (internetový archiv dochovaných podpisových
lístků signatářů Charty 77)
http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-evidencni-zaznamy (evidenční záznamy StB)
http://www.totalita.cz/1989/1989_l l_smid.php (informace o roli Ludvíka Zifcáka
v událostech 17. listopadu 1989)
http://vaclavhavel.cz (oficiální webové stránky Václava Havla)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana (zejména hesla o Rudolfu Slánském,
Gertrudě Sekaninové-Čakrtové, Otu Omestovi, Pavlu Tigridovi, Eduardu Goldstiickerovi,
Vladimíru Železném, Fedoru Gálovi)
http://terezabouckova.cz/cz/zivotopis (informace o Tereze Boučkové)
http://totalita.cz/vysvetlivky/o_rumlji.php (informace o Jiřím Rumlovi)
http://www.bpb.de/publikationen/lQZW G5,1,0,Der_Riss_durch_die_Partei.html
(informace o Michalu Reimanovi)
http://www.zieleniec.eu/josef-zieleniec/ (informace o Josefu Zieleniecovi)
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_skutinav.php (informace o Vladimíru Škutinovi)
http.V/www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=l&name=%A9kutina+Vladim%EDr
(informace o Vladimíru Škutinovi)
http://www.humanizmus.sk/ (stránky bratislavské zednářské lóže Humanizmus)
http://kehila-olomouc.cz/rs/historie/lide/ (webové stránky Židovské obce v Olomouci)

II.r Ostatní zdroje:
Mezinárodní vědecká konference „u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77“ konaná 21.-23.
března 2007 v Praze
Labyrintem revoluce (pořad České televize, 1. díl, ČT 2, 6.11.2006)
Prohlášení Charty 77 (http://libpro.cts.cuni.cz/charta/)
Informace o Chartě („Infoch“) č. 1/1978 (Oznámení)
Otevřený dopis Jana Tesaře mluvčímu Charty 77 Jiřímu Hájkovi
http://www.cibulka.com/77/1978/INFORM03/15.htm
http://www.cibulka.com/77/1979/INFORM02/19.htm (Informace o Chartě 77 z roku 1979)
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http://www.cibulka.net/77/1977/21.htm (Sdělení Charty 77 z 30. června 1977 podepsané
Jiřím Hájkem)
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CHARTA 77
Václav Vejvoda

Co byla Charta 77, o co usilovala, kdo byli lidé, kteří ji navenek reprezentovali, čí zájmy
vlastně hájila? Tyto a mnohé další otázky spojené s činností Charty 77 žádají stále důraznější
a serióznější zodpovězení. Řadu odpovědí na uvedené otázky naleznete v následujícím
materiálu, který pochází z „kuchyně“ československé zpravodajské služby.
Motto: Zemřel Patočkaza Chartou - tečka !
Antonín Brousek
Již při úvodním prohlášení Charty v lednu 1977 se sešlo podivné trio prvních mluvčích. Mezi
antikomunisty prof. Patočkou a dramatikem V. Havlem se zde po delší době opět objevuje na
veřejnosti jméno bývalého sociálního demokrata, později komunisty, ještě později
vyloučeného člena KSČ, prof. dr. Jiřího Hájka, jehož si snad nejsnadněji je možno
zapamatovat ve funkci ministra zahraničních věcí ČSSR v období tzv. pražského jara.
Málokdo však ví, že dr. Hájek je zapsán v seznamu čs. ministerstva vnitra, 2. správy. Kdo a
jak přišel na to, jmenovat nebo pozvat dr. Hájka ke spolupráci s Chartou 77 a udělat ho
mluvčím, není dodnes zcela jasné. Dramatik V. Havel v jednom ze svých memoárů tvrdil, že
dr. Hájek byl vybrán proto, že měl za svého nedávného působení ve funkci ministra
zahraničních věcí rozsáhlé známosti a styky, které by mohly být Chartě 77 užitečné. Mezi
tehdejší významné styky dr. Hájka patřil generální tajemník OSN, bývalý státní sekretář USA
dr. Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničních věcí BRD a později její prezident Walter
Scheel a řada dalších. Ovšem mezi tyto prominenty patřili také např. Karel Komárek, bývalý
velvyslanec ČSSR ve Vídni, nebo šéf kádrového odboru ministerstva zahraničních věcí, plk.
Vejvoda, pozdější československých lidských práv při OSN. Tato legenda, předhozená
naivním československým uším,by se mohla zdát věrohodná, kdyby neexistovaly ověřitelné
pověsti o tom, že příprava a vznik Charty 77 nebyly utajeny před pracovníky 2. správy FMV,
která se zabývala kontrašpionážní činností nejen proto zahraničním službám a zastupitelským
úřadům, ale i proti vlastnímu obyvatelstvu. Je tedy pravděpodobné, že 2. správa byla o
přípravách informována a že dr. Hájek se na její pokyn do hnutí Charty tímto způsobem
dostal.
Při vydání prohlášení Charty 77 si mnozí občané připomenou halasně zorganizovanou
kampaň proti Chartě 77, která však byla v rozporu s cílem a budoucími plány československé
zpravodajské služby ministerstva vnitra. Tehdejší kampaň, která na delší dobu ochromila
záměry čs. zpravodajské služby a Charty 77, spustil se svým nohsledem Janem Fojtíkem sám
všemocný Vasil Bil‘ak. Přes námitky sovětské KGB, které u něho prosazoval sovětský
velvyslanec i ministr vnitra Obzina, viděl Bil‘ak za Chartou 77 pouze „ďábelského“ nepřítele
v podobě znovu se rozvíjející kontrarevoluce, která nebyla zničena při pogromech v letech
1969 až 1972, kdy mělo být s definitivní platností ukončeno konsolidační řízení. Sovětská
KGB i představitelé československé zpravodajské služby však správně usoudili, že Charta 77
není vlastnímu zřízení absolutně nebezpečná (v té době počet signatářů nepředstavoval víc jak
tři stovky), ale naopak, že ji bude moci použít ve vlastní dezinformační kampani a v pronikání
svých zájmů do zahraničí, Jak, to bylo dosud jen rámcově připraveno a podrobně měl být

tento plán rozpracován podle vývoje situace. Jak uvnitř společnosti - s ohledem na
mezinárodně-politickou situaci a situaci v Chartě samé. Pro tento zpravodajský záměr
existovaly tyto důvody:
1. Kromě známých osobností, o jejichž postojích a názorech neměla čs. kontrašpionáž
pochybnosti bylo zřejmé, že se objeví další osoby, jejichž postoje jsou neznámé či pouze
neověřené.
2. Čs. zpravodajská služba bude moci snadno zjistit a ověřit doma i v zahraničí aktivitu
organizací a jejich předních činitelů při podpoře Charty.
3. Do hnutí bude možné zapojit vlastní agenty, kteří svojí činností budou hnutí sledovat a
usměrňovat.
4. Prostřednictvím svých agentů vyvolat dezinformační kampaň k odvrácení pozornosti od
vlastních zpravodajských cílů.
5. Prostřednictvím Charty propašovat do zahraničí řadu svých vyškolených agentů, kteří
budou mít za úkol:
a) vypracovat se na nejvyšší místa v hospodářském či správním aparátě,
b) ovládnout exilové organizace a tisk a usměrňovat jejich činnost,
c) umístit po celém světě řadu svých agentů-rezidentů, jež bude využita podle potřeb a
v příhodné době.
6. Zabezpečit přísun valutových prostředků do Československa na základě vyvolané kampaně
na pomoc novým československým disidentům.
Vedle těchto cílů československé kontrašpionáže prosazovala své cíle i KGB a vložila své
želízko do ohně. Mimo vlastních zpravodajských a špionážních cílů potřebovala KGB
úspěchy na domácí půdě, a to definitivně odhalit a rozbít vzrůstající disidentské hnutí. KGB
správně vyhodnotila, že nové hnutí v Československu bude dříve či později navazovat styky a
spojení s podobnými hnutími v SSSR a dalších tzv. socialistických zemích. Na rozdíl od
Československa, ÚV KSSS ve spolupráci s KGB pracují potichu, bez halasných akcí
v masových sdělovacích prostředcích.
Československá Zpravodajská služba měla s Chartou ještě další zámysly. Potřebovala však
k tomu klid a soustředění, které bylo narušováno neuváženými propagandisticko-agitačními
akcemi ÚV KSČ. Proto bylo na tajné poradě v druhé polovině roku 1977 mezi zástupci KGB
a STB dohodnuto, že tyto akce budou zahájeny bez vědomí nejvyšších představitelů a činitelů
ÚV KSČ, jmenovitě pak V. Bil‘aka, jenž sice patřil mezi nejzavilejší propagátory své
ideologie, ovšem také mezi ortodoxní zabedněnce, kteří nejsou schopni rozlišit, že někdy je
třeba ustoupit, aby bylo dosaženo cílů, to jest vítězství. Pro Bil‘aka a lidi jeho typu se po tzv.
konsolidaci poměrů ve straně a společnosti stalo biblí Poučení z krizového vývoje ve straně a
společnosti v Československu.
Československá zpravodajská služba měla již od roku 1968, ale i dříve (po roce 1948)
v zahraničí mnoho tzv. uprchlíků, kteří pro ni pracovali či pracují a nebo jsou dosud v „klidu“

jako rezidenti a čekají na své uplatnění. Pro ty, kteří neznají metody špionážních služeb,
podotýkám, že mnoho takových agentů často nebylo po celou dobu využito, protože nenastal
„jejich čas“. Mnozí z nich se však vypracují na důležitá místa v hospodářském, správním,
vojenském a dokonce i ve zpravodajském aparátu mnohých zemí a jsou nepostradatelnými
spolupracovníky a informátory svých zpravodajských služeb. Mnozí z nich však hrají „dvojí
roli“ a při svém odhalení musí nedobrovolně opustit tento svět. Řada takových lidí často
„přeběhne“ na nepřátelskou stranu nebo z různých důvodů přestane či odmítne dále
spolupracovat. Protože i s takovými předpoklady se počítá a kalkuluje, bývá nasazeno na
jeden úkol, vyžaduje-li to situace, více osob.
Již počátkem roku 1978 přestalo ideologické oddělení ÚV KSČ s halasnou kampaní proti
Chartě 77 a tu a tam se objevovaly hlasy jen v krajském a okresním stranickém tisku. V této
době nejvíce vynikal severočeský Průboj a východočeská Pochodeň, tu a tam se připojila
k akci hlásná trouba Mamulova severomoravského kraje. Čs. zpravodajská služba však rozjela
svoji „kampaň“ na plné obrátky, která nebyla ani hlasitá, ani nápadná, za to ale mnohem
účinnější než ta předchozí. Do Charty, kterou mezitím plně ovládla, začali pronikat její agenti,
kteří také začali vývoj Charty usměrňovat, a tak měli celou její činnost pod kontrolou.
Například manžel zpěvačky Marty Kubišové, režisér Moravec, zavázaný agent čs. tajné
služby, pracující pro ni ve filmu i v ČST, měl najednou snadný přehled o činnosti a záměrech
Charty, neboť paní Kubišová ani v nejmenším netušila o tajném poslání svého manžela.
Všechny písemnosti, seznamy signatářů veřejných i tajných, připravovaná prohlášení, ale i
plány činnosti, schůzky s osobami a projednávané problémy - to vše bylo Moravcovi
k dispozici. Nosil všechny písemnosti svému řídicímu agentovi, který zhotovoval jejich
fotokopie a umožnil mu v bytě na Pankráci, Soudní 12, instalovat odposlech, takže čs.
zpravodajská služba měla k dispozici všechny informace z první ruky. Moravec zcizil své
ženě i devizové prostředky, které dostávala ze zahraničí za autorská práva a podvedl i V.
Havla tím, že na něm pod slibem půjčky vymámil značně vysokou peněžní částku „na čestné
slovo“, kterou nikdy nevrátil. Kromě toho se mu podařilo zjistit, kde v zahraničí a v jaké výši
mají V. Havel, P. Kohout, L. Vaculík a další deponovány konta a jak by se tyto prostředky
daly převést do Československa, které nutně potřebovalo devizy na platební úhrady.
Činnost Charty 77 ovládli bývalí exponovaní komunisté, odsunutí po srpnové okupaci na
vedlejší kolej. V té době již čs. zpravodajská služba věděla, že tito lidé stále toužící po moci,
slávě, ale i penězích, budou snadno koupitelní a manipulovatelní. Mnozí z nich figurovali
jako mluvčí či členové VONSu, jako marxisté, trockisté, eurokomunisté či agenti StB, která
koordinovala i kvůli stykům na Slovensku celou činnost Charty. Zpravodajské službě bylo
jasné, že mnozí z těchto lidí jsou ochotni přistoupit na jakoukoli spolupráci a že jsou ochotni
kdykoli na zavolání strany znovu nastoupit na svoje ztracená místa. To ovšem bylo proti
plánům této služby, neboť jejím zájmem není dát znovu těmto lidem moc, ale využívat jejich
vlivu v novém prostředí. A protože mnozí z nich působili jako členové a funkcionáři ÚV KSČ
před srpnem či v srpnovém období, nebylo to tak nesnadné. Mezi významnými chartisty
figurovala i řada poctivých, ale i naivních lidí, kteří se domnívali, že nastal čas ke změně
strnulých, stojatých československých poměrů ve straně i ve státě. Jednalo se o mnoho
bezpartijních, ale i nábožensky založených osob, které přinesly do Charty touhu po změně
současných poměrů.
V této době došlo však i k názorovým rozdílům ve vedení čs. zpravodajské služby na to, jak
dalece a do jaké hloubky je možné bez postihu ponechat dosavadní činnost Charty. Největším
trnem v oku byl vzrůstající počet signatářů-katolíků z Moravy. O charakterových přednostech
nábožensky založených občanů a jejich nepoddajnosti režimu si na ministerstvu vnitra

nedělali žádné iluze. Charta 77 v souladu s plánem ministerstva vnitra nepodnikala žádné
náborové akce a tak po zastrašující operaci se počet signatářů ustálil na přiměřeném počtu,
který byl kontrolovatelný (přibližně okolo tisícovky). Do akce byly zapojeny i okresní správy
SNB, které však měly za úkol sledovat činnost signatářů Charty v okrese, avšak žádným
způsobem nezasahovat do jejich činnosti, nebo jí zabraňovat bez příkazu shora, což bylo
v této souvislosti oddělení státní bezpečnosti krajských správ ministerstva vnitra.
V Chartě 77 se utvořila úzká skupina osob, která měla vliv na její činnost. Většina z nich
pocházela z Prahy nebo blízkého okolí, dále z Brna (dr. Šabata, bývalý krajský tajemník KSČ)
a Bratislavy (dr. Kusý a dr. Šimečka - oba bývalí prominenti KSČ). Tato skupina, která si
rozdělila funkce a určovala i tzv. mluvčí, získala takový vliv, že téměř ani jednou za její
období nebyl v kolektivu mluvčích nikdo bez stranické příslušnosti. V souladu s přáním
zpravodajské služby se přes snahu některých signatářů Charty proměnit ji v politickou,
organizovanou opozici, konalo veškeré dění otevřeně, avšak také nedemokraticky, neboť tzv.
mluvčí byli bez souhlasu většiny signatářů jmenováni, aniž ostatní věděli, proč a jak. Charta
77, tedy její vedení a samozvaní představitelé, jí vnutili stejný systém, jaký sami znali z doby
svého členství v KSČ. Charta 77 se stala nedemokratickou, uzavřenou společností, jež
uspokojovala vnitřní potřebu a touhu po slávě několika, na periferii odsunutých jedinců. Tzv.
otevřenost, kterou prosazoval V. Havel či dr. Benda, vyhovovala záměrům StB, abychom ve
zkratce používali všeobecně známé označení, ačkoli je nepřesné.
Vývoj v Chartě se však neubíral přesně podle představ a cílů, protože nedošlo k rozšíření
signatářské základny a začalo docházet k rozčarování a odvolávání podpisů. Také možnost
vysílání agentů do zahraničí jako signatářů nevycházela podle plánovaných představ, a tak
bylo na počátku druhé poloviny roku 1978 rozhodnuto na českém ministerstvu vnitra o akci
proti Chartě 77. Cílem této akce mělo být zahájení procesu proti několika hlavním
představitelům Charty 77, vyvolání zájmu světové veřejnosti a vystoupení dalších opozičních
živlů doma i v zahraničí.
Vnitřní poměry v Československu byly již natolik zkonsolidované, že se KSČ nebála žádného
procesu. Nakonec stejně již vešlo ve známost, že československá vláda podepsala Helsinské
protokoly se souhlasem SSSR a dalšími spojenci - předem rozhodnuta, že jejich ustanovení
nebude plnit. Kromě toho byla československé vládě na obtíž některá mezinárodní jednání a
snahy západních vlád o uzavření dohod, a bylo třeba tyto akce přerušit. Podle hlášení ze
zastupitelských úřadů v zahraničí, zejména pak v Rakousku, v SRN a ve Francii se formovaly
skupiny na podporu Charty 77 a také bylo nutné vystoupit proti politice lidských práv
nejistého a nezásadového prezidenta USA Jimmy Cartera. Mezinárodní situace byla velice
příznivá a nakloněna takové akci:
1. Došlo ke svržení šáha v Íránu a nastolení vlády pomateného Chomejního.
2. Sovětské vládě se v Afghanistánu začínala vymykat situace z ruky a začala uvažovat o akci
proti této zemi.
3. V západní Evropě vznikalo silné eurokomunistické hnutí, které nebylo ochotno podřizovat
se Kremlu.
4. Sovětská KGB utrpěla značné porážky, zejména ve Velké Británii, Francii a ve Spolkové
republice Německo a bylo třeba doplnit řady zatčených či vyhoštěných agentů. Kromě toho

bylo třeba dát na vědomí USA, že se Moskva ani Praha nehodlají přes jednání o SALT II a o
lidských právech nijak omezovat ve své mezinárodně politické činnosti.
5. Došlo k zostření čínsko-vietnamských vztahů, které nakonec vyústilo v „potrestání“
Vietnamu.
6. Zostřoval se konflikt na Blízkém a Středním východě.
7. V Československu došlo ke zdražování potravin a průmyslového zboží a z počáteční
politiky „cukru a biče“ zůstal jen bič.
Proces byl odsouhlasen politicky na ÚV KSČ a připraven po policejní stránce, ale i
propagandisticky. Bylo rozhodnuto, že procesem nebudou zasaženy žádné významné
osobnosti, jako např. dr. Hájek, dr. Placák, dr. Kadlec či další komunističtí představitelé
Charty 77, avšak lidé, kteří se nehodlali podřídit či měli u StB či KSČ své vroubky, jako např.
V. Havel, J. Dienstbier, dr. V. Benda - představitel katolické církve, ale také ing. P. Uhl,
přesvědčený marxista a trockista, souzený režimem již v 70. letech v procesu s tzv.
mezinárodním terorismem. Přesto, že tito představitelé Charty 77 byli včas informováni a
varováni, že se proti nim chystá zatčení a proces, chovali se jako by byli chráněni
mezinárodní solidaritou, na kterou ovšem režim nebral žádný zřetel, neboť proces sledoval
své cíle. Bylo mu jasné, že se zvedne vlna mezinárodní solidarity, proti které spustí
dezinformační kampaň, ale že také dojde k různým mezinárodním akcím a nabídka ze strany
některých zemí západních demokracií, ale také k přerušení mnohých kontaktů a jednání, na
kterých československá strana neměla absolutně žádný zájem. Alespoň ne v dohledné době.
Těmto cílům čs. zpravodajské služby vyšel vstříc i spolkový kancléř Rakouské republiky
Bruno Kreisky, který nabídl šikanovaným signatářům asyl v Rakousku a další země umožnily
tak přesně to, co československá zpravodajská služba předpokládala a očekávala.
Z Československa začali odcházet mnozí signatáři Charty 77. Ti, kteří byli doma režimem
opravdu šikanováni, ale také mnozí, kteří se mohli bez obtíží „vystěhovat“, když byli předtím
zpracováni a zavázáni ke zpravodajské a špionážní činnosti. Hlavní nápor směřoval do
Rakouska, které svojí „socialistickou“ politikou umožňovalo dost nerušené pole působnosti
československé, ale i dalším zpravodajským službám a zejména snadné pronikání do ostatních
západních států. A dále - do Československa začaly proudit valuty, tolik potřebné v těžké
hospodářské situaci státu. Neznámým lidem, jako např. V. Havlovi, začaly vycházet
neuveřejněné knihy, hry a básně, různá hnutí ochránců přírody a lidských práv začala
organizovat sbírky z vládních, veřejných a soukromých zdrojů, které naplňovaly chartistickou
pokladnu a pomalu, ale nepřetržitě proudily do Československa. Mnozí chudí a neznámí
emigranti či chudí a neznámí publicisté začali doma i v zahraničí „bohatnout“, ale mnozí,
zapomenutí a neznámí doma, začali v exilu svoji činnost s ovlivňováním veřejného mínění za
peníze daňových poplatníků. Jejich důležitost a význam začal stoupat po procesu, ve kterém
bylo postaveno před soud deset osob, ale trest nastoupili jen někteří z nich, přičemž celý trest
až do posledního dne vykonali jen J. Dienstbier, V. Benda, a P. Uhl. Ostatním byl trest
zkrácen, přerušen či jinak zastaven. Na mezinárodní scénu nastoupily jiné, důležitější
události, sovětská okupace Afghanistánu, irácko-íránská válka, Nikaragua či Grenada.
Důležitým faktorem však zůstalo to, že čs. zpravodajská služba, neboli Federální správa
zpravodajských služeb ministerstva vnitra ČSSR, získala trvalý vliv a kontrolu nad děním
Charty 77 a začala určovat, kdo, kdy a jak dlouho bude mluvčím, co, kdy a k čemu bude
vydáno prohlášení a často obsah těchto prohlášení sama dodala. Dezinformační kampaň,
zahájená ve spolupráci se sovětskou KGB, začala přinášet své ovoce. „Objektový svazek

Charta 77“ se začal plnit a vracet investované prostředky, námahu a čas zpravodajských
pracovníků.
V zahraničí se mohl aktivovat např. plk. Hodic, sluchu se začalo dostávat lidem typu Mlynáře,
Grůši či Kohouta, začala se plnit konta Havla či Vaculíka, připravovalo se „blahořečení“
neznámého, dřívějšího komunisty, básníka J. Seiferta na Nobelovu cenu za literaturu, aby se
zvýšila dolarová dotace Československa. Dolarové fondy, určené z USA z mnoha zdrojů,
začaly proudit na konta i na jiné účely. Mnozí postižení, neznámí a neurčení, nepatřící mezi
„vyvolené“ a nepodrobeni, se dostali na periferii, jiní si začali za tuzexové bony kupovat i sůl.
Na FMV se začal uskutečňovat nový projekt - elektronizace Charty a jejích signatářů.
Mnozí signatáři Charty 77 začali být „politikou“ chartistických představitelů rozhořčeni,
protože za ně čím dále, tím více hovořili lidé, aniž se jich ptali na jejich názory. Mnozí svůj
podpis odvolali a mnoho dalších by ho odvolalo, kdyby jim v tom nebránily morální zásady.
Při podpisu vyjadřovali souhlas s tím, že je třeba něco dělat, že nesouhlasí s politickou situací
v zemi a ani se nesmířili s okupací. Nepředpokládali však, že si mnozí lidé z Charty na jejich
podpisu vybudují placenou, devizovou existenci. Vrátíme-li se ještě trochu zpět do minulosti,
můžeme snadno vystopovat, proti komu a jak byl veden úder politicky či policejně. Tak např.
mnozí mluvčí Charty 77, vesměs bývalí komunisté, nebyli nikdy soudně postiženi. Např. prof.
Patočku utýrali výslechy k smrti, avšak další, např. dr. Hájek, H. Marvanová a ostatní nebyli
nikdy žádným způsobem postiženi. Také politika „vystěhování“ byla značně rozdílná.
Zatímco mnozí signatáři byli vystaveni nejhorším represím ze strany policie a bylo jim
bráněno ve vystěhování, mnozí prominentní signatáři se vystěhovali snadno a bez potíží,
ačkoli patřili k bývalým špičkám. Plukovník Hodic se mohl vystěhovat, aniž by někomu
vadilo, že byl nositelem státního tajemství. Bez problémů odejel Mlynář, bývalý tajemník ÚV
KSČ, spisovatel Grůša, předtím dva měsíce ve vazbě, mohl potom bez problémů odjet do
USA na tzv. studijní cestu, po níž zůstal v BRD, kde obdržel bez potíží německé státní
občanství, ačkoli čekací lhůta je minimálně 7 let. Snadno a bez potíží se etabloval v Rakousku
P. Kohout, ve Švédsku se mohl bez potíží usídlit atomový fyzik prof. Janouch, aniž by
československým úřadům vadilo, že byl nositelem nejtajnějších atomových informací, J.
Pelikána čekal v Římě sedmipokojový byt a později křeslo poslance Evropského parlamentu.
Jiří Němec odjel do Rakouska dokonce dvakrát, aniž mu v jeho cestách činila státní
bezpečnost nějaké potíže. Zřejmě jeho první instrukce byly nedostatečné a bylo třeba je
v Praze doplnit. Zajímavou postavou emigrace je také Vilém Prečan, Ivan Medek a Karel
Kyncl. Poslední dva jmenovaní odjeli s přesně stanovenými úkoly a zaujali svá místa ve Vídni
a v Londýně, kde vlastně působí dodnes. Zpravodajská služba rozprostřela prostřednictvím
Charty 77 svoji síť nejen po Evropě, ale po celém světě. Pod její hlavičkou nebo její záštitou
se začaly tvořit různé organizace, fondy a nadace, do kterých proudí finanční prostředky
z celého světa. Charta prostřednictvím svých zahraničních zástupců navázala svá tajemná
spojení do Švýcarska, Jihoafrické republiky, Íránu, Libye, Nikaragui či Kuby, ale také do tzv.
zemí třetího světa v Africe, na Středním a Blízkém východě, kde uskutečňuje záměry čs.
zpravodajské služby.
Hned od počátku vzniku Charty 77 byla v jejím pražském centru vytvořena nálada
podezíravosti, pomlouvání a falešných informací. Takovouto politiku zastávala proti názoru
ostatních kdysi mluvčí Charty paní Tominová, která v pražském centru získávala značný vliv.
Využívala k tomu i svých fyzických předností a jazykových znalostí. Do pražského centra
Charty nemohl být bez jejího souhlasu, a samozřejmě souhlasu jejích přívrženců, přijat nikdo,
kdo by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit činnost této skupiny. Pro potvrzení této okolnosti
zinscenovala Státní bezpečnost dokonce její tzv. přepadení, aby byla posílena její pozice.

Petruška Šustrová byla zase jednou instruována StB v Praze tak, že pod záminkou jejího
odůvodněného oddálení byla „zavlečena“ na venerologickou kliniku U Apolináře za účelem
zjištění, zda není pohlavně nemocná. Jak známo, byla paní Šustrová aktivní funkcionářkou
mládežnického hnutí, členkou KSČ a v Chartě 77 dostala za úkol koordinovat činnost mezi
Chartou 77 a katolickými signatáři s cílem proniknout do katolického hnutí, kam se StB za
dlouhá léta přes všechnu snahu nemohla úspěšně „etablovat“. Jinak byla dříve používána
pražskou kriminálkou jako „volavka“ v pražském podsvětí. Kdo a jak přišel na myšlenku, aby
spravoval tzv. Fond Charty (Charta Foundation) prof. Janouch, legálně vycestovaný
z Československa a usazený ve Švédsku, není tak docela jasné. Jasné je zřejmě jen to, že jeho
tchánem je bývalý aktivní politický prominent Komunistické strany Sovětského svazu prof.
Arnošt Kolman, na sklonku svého života vycestovaný do Švédska s Janouchovou sovětskou
manželkou. Proč právě on a proč Švédsko není, vzhledem k těmto okolnostem, zase tak
docela tajemné.
Švédsko jako neutrální země patří k zájmovým oblastem SSSR a její špionážní centrály. Ze
Švédska lze snadno kontrolovat severní křídlo NATO, tj. Dánsko a Norsko a ovlivňovat
nejbližšího souseda, Finsko. Kromě toho SSSR potřebuje mít pod svojí kontrolou severní
mořské cesty a volný průchod do leningradské námořní základny, kde je sídlo a velitelství
důležité Baltické flotily. Švédsko, země po dlouhá léta spravovaná demokratickou vládou pod
vlivem sociálně demokratické strany se silnými sklony k levému křídlu a antiamerickou
politikou, země, jejímž krédem je vědět vše o svých občanech do nejmenších podrobností, je
vhodným objektem pro pobyt a činnost východních zpravodajských služeb, prvořadě
sovětské, bývalé východoněmecké a československé. Liberální panovník, ani jeho manželka
německého původu, nejsou zárukou tvrdého postoje proti vlivu a pronikání těchto
zpravodajských služeb.
Když finance Charty začaly dosahovat milionových částek, bylo nutné vytvořit fond, který by
tyto částky nejen spravoval, ale i investoval. I když výbor Nadace Charty má mezinárodní
složení, je přesto zajímavé, že její peníze nejsou ve Švédsku, ale u západoněmecké
Kommerzbank v Hamburku. Není předmětem studie rozebírat tuto důležitou okolnost, ale
vzhledem k mimořádnému objemu německých bankovních operací po celém světě a silným
bankovním stykům a menším daním, bylo umístění tohoto fondu do Kommerzbank Hamburk
optimálním řešením, neboť tato banka má své filiálky téměř ve všech zemích a její bankovní
převody jsou těžko vystopovatelné. Investice těchto peněz do různých transakcí a nákup
různých akcií přináší pak Chartě 77 mimořádně vysoký zisk a dále - to je z hlediska
zpravodajského velice důležité - umožňuje předsedovi této Nadace cesty po celém světě a ve
prospěch Nadace, s množstvím setkání s kterýmkoli agentem či pracovníkem špionážní
služby v kterémkoli státě a v kterémkoli luxusním hotelu, aniž by to bylo komukoli nápadné.
Po etablaci v Praze se tyto styky dále usnadnily.
Původně proklamovaným cílem nadace byla pomoc policejně či justičně postiženým
občanům, signatářům Charty 77. Ve skutečnosti se stala tato pomoc přesně ve smyslu
požadavku čs. zpravodajské služby stálým tokem zahraničních deviz, proudícím do
Československa, přičemž rozdělování těchto peněz řídil v ČSSR triumvirát Šabatová-UhlŠiklová a podle známé praxe dostávají tyto peníze všichni z úzkého vedení pražské skupiny,
zatímco opravdu postižení byli odkázáni na jejich milost či nemilost. Pravidelný přísun peněz
dostávají i někteří prominentní signatáři Charty, jako např. dr. Pacovský (bývalý člen ÚV
KSČ), aniž byl někdy jakkoli policejně postižen, přičemž bere sám vysoký osobní důchod.
V tomto smyslu poskytly některé západní vlády, např. USA, své dotace Nadaci Charty.

Bohužel však dále se již nikdo nezabýval tím, zda se darované peníze dostaly na účely, pro
něž byly Nadaci poskytnuty.
Politika „glasnosti“, proklamovaná v Chartě, byla uplatňována vlastně již mnohem dříve, než
se na politické scéně objevil M. Gorbačov. Tato politika však sledovala jiný záměr a cíl.
Antikomunističtí představitelé a signatáři Charty se mylně domnívali, že získají využitím
bývalých styků prominentních představitelů komunistického režimu politiky či demokraty
západního světa. Zpravodajská služba však sledovala své úzké cíle. Většinou žádným
způsobem nebránila těmto stykům, neboť je měla pod kontrolou a chtěla mít naprostý přehled
o tom, s čím a s jakými návrhy tito lidé do Československa přicházejí a jaké směry, politické,
kulturní, sociální, náboženské či jiné představují. Domnívají se, že mnozí z těchto lidí mají
úzké vztahy k západním zpravodajským službám a že by bylo možno tyto vztahy a styky
využít. Pokoušeli se využít těchto styků k difamaci osob či skupin nebo organizací, jako tomu
bylo např. v 80. letech při návštěvě amerického spisovatele Grahama Greena, kterého navíc
korumpovali obrovským množstvím cenných darů. Greene pak svými prohlášeními v USA o
náboženské svobodě v Československu značně poškodil úsilí katolické církve, což bylo
vlastně záměrem zpravodajské služby. Tento pán pak dokonce v žoldu sovětské KGB se
stejným cílem a záměrem navštívil SSSR.
Další politický prominent dr. Prečan se usídlil ve Spolkové republice a byla mu svěřena tzv.
Dokumentace Charty. Bývalý major KGB Alexej Mjagkov ve své knize „Inside the KGB“
předkládá čtenářům tajné dokumenty, v nichž tvrdí, že na území SSSR, ale i jeho spojenců,
neexistuje nic, co by nepatřilo do kompetence KGB. Stejný systém byl uplatňován v zemích
tzv. socialistického tábora. Zatímco např. v Rakousku by tamnější tajná služba potřebovala
čtyřnásobné zvětšení, aby mohla sledovat podezřelé cizince, v SSSR pak připadají na každého
cizince tři až čtyři agenti tzv. NN - služby , kteří je sledují na každém kroku. Bez povolení,
souhlasu a kontroly dokladů se nedostal do SSSR, ale i do Československa, NDR či Polska
žádný občan, aniž by o něm tato služba nevěděla. Proto je takové soustřeďování dokumentů o
občanech - signatářích či nesignatářích Charty 77 nebo jejich sympatizantech v zájmu
zpravodajských služeb, ale také z hlediska jejich bezpečnosti značně rizikové, protože: 1. není
zajištěno, aby bylo zabráněno jejich úniku, 2. vymyká se jakékoli kontrole, 3. je v rozporu se
zákonnými předpisy země, 4. odporuje nejvlastnějším zájmům evidovaných osob.
Jestliže však takové dokumentační středisko bylo v nedávné době přeneseno do Bavorska na
švarcenberský zámek a svěřeno dr. Prečanovi, pak toto nebezpečí značně stouplo.
Charta 77 si z výtěžku Nadace postavila u polárního kruhu budovu, označenou jako hotel,
v němž je computerové středisko, které soustřeďuje informace o všech signatářích a nakonec i
o občanech československého původu v zahraničí. Při cestě prof. Janoucha do SSSR, což je
jistě paradox, se člověk nevyhne různým podezřelým okolnostem. Předseda Nadace, jenž
z fondu Nadace posílá finanční prostředky odpůrcům režimu, jede na pozvání mírové
organizace, za níž stojí sovětská KGB, na delší návštěvu do SSSR, který dosadil normalizační
režim v Československu, je kontaktován pracovníky KGB a opět se bez nejmenších potíží
vrací zpět. Kdo zaručí, že elektronicky soustředěné informace z výše uvedeného
computerového střediska nebyly právě touto cestou (nebo při normálních návštěvách jeho
sovětské manželky v SSSR) dopraveny do balašinské centrály KGB, která má o ně eminentní
zájem? Citujme proto opět bývalého majora KGB Mjagkova: Kontrolovat doklady cizinců při
překročení sovětských hranic, obsah jejich zavazadel a tiskovin a dbát na to, aby opustili ve
stanovené době území SSSR. - Ve stati, kde popisuje všeobecnou plnou moc KGB, píše: Před

rozhodnutím úřadů předběžně zkoumat a schvalovat povolení ke vjezdu i k výjezdu do nebo
ze Sovětského svazu.
Z této citace je tedy naprosto jednoznačné, že vše, co se děje, a to nejen na území SSSR, ale i
v jeho satelitních státech, se děje s vědomím KGB a navíc s vědomím Federální správy
zpravodajských služeb ministerstva vnitra ČSSR. Na začátku této studie bylo uvedeno, že
zpravodajská služba se snažila, aby se jejím prostřednictvím dostali do zahraničí její agenti,
vypovězení, vystěhovaní nebo přesídlení do Rakouska jako signatáři Charty 77. Převážně se
jedná o tzv. underground, lidi bez existence, vzdělání a jakýchkoli morálních zásad. Mnozí
z nich jezdili a bývali přítomni na mejdanech u Václava Havla na Hrádečku u Trutnova. Často
se jich tam sešlo pod dohledem StB až na tři sta.
Řada z nich dodnes žije v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii, Anglii, USA či dokonce
v Dominikánské republice nebo v Austrálii. Na této planetě není jediného místa, jež by nebylo
zájmovou oblastí 17 odborů sovětské KGB. Styk s těmito lidmi obstarávala vídeňská centrála
zpravodajské služby na čs. zastupitelském úřadě a poskytovala jim pro jejich činnost finanční
prostředky. Tak například ve dnech 3. - 5.7.1987 se sešla na zámečku v Klement, asi 50 km
od Vídně, skupina tzv. undergroundu za účasti exilové prominence. Zajímavé na tomto
setkání je, že zámeček si pronajal člen undergroundu Vokatý, člověk bez stálého příjmu, takže
pro neznalé místních poměrů by mohla vzniknout otázka, z jakých prostředků pan Vokatý
tento pronájem a třídenní pohoštění platil. Jako „překvapení“ byl příjezd dr. Jiřího Hájka,
který se dostavil svým autem a jemuž připravil vřelé přivítání dvakrát vyemigrovaný „filozof“
Jiří Němec. Teď bychom se zase mohli ptát, za jakým účelem a z jakého popudu se dostavil
do Rakouska dr. Hájek, jenž byl v Československu tak pronásledován, že jeho syn musel jít
studovat do Norska. Jak je možné, že tento bývalý prominentní komunista dosazený do
Dubčekovy vlády na popud KGB, s nímž udržoval styky Dubčekův bratr, sám důstojník čs.
zpravodajské služby, dostal československý pas a vízum k této „soukromé cestě“.
Zajímavé by také bylo, kdyby nám vídeňský rezident, pan Medek, sdělil, proč o této návštěvě
nereferoval ve Svobodné Evropě či v Hlasu Ameriky, když je jinak svými zvláštními kanály a
linkami, z nichž jedna vede na stůl kulturního atašé československého velvyslanectví ve
Vídni, informován o všem možném. Jisté je, že by takovéto „historické setkání“ zajímalo
mnoho lidí v zahraničí. Možná to však uniklo pracovníkům rakouského Abwehru, který nemá
tolik sil a prostředků jako KGB či detašovaná centrála československé zpravodajské služby ve
Vídni, v Linzi či v Salzburgu. Mnohá tato spojení jsou vedena po telefonních linkách,
prostřednictvím kurýrů, řidičů čs. automobilové dopravy s tabulkou T.I.R., což v překladu
neznamená „Tovar ide Rusom“, ale zamaskované cesty dalších agentů na Západ. Zajímavé by
také bylo, kdyby nám sám rezident mohl sdělit, odkud a jak dostával tak rychle různá
prohlášení a materiály Charty 77, jež měla často vysloveně dezinformační charakter.
Nechodila snad obvyklou a oblíbenou cestou čs. zpravodajské služby přes České Budějovice
na Linec a dále do Vídně či Salzburku se zastávkou v Zell am See, nebo je tajně donášeli
agenti StB československým osobám v pohraniční stráži, bydlícím v blízkosti rakouských či
československých státních hranic? Či snad je přímo dodávalo z kurýrních pytlů čs.
velvyslanectví nebo Československé aerolinie na letišti ve Schwechatu u Vídně? Tady
postrádáme tu chartistickou „glasnosť“, propagovanou na začátku iniciativy, když ještě byla
chudá a byli v ní lidé, kteří se domnívali, že by mohli svojí činností a nátlakem na čs. vládu a
KSČ dosáhnout změny poměrů v ČSSR či „dodržování vlastních zákonů“. Ty tam jsou doby
od chvíle, kdy československá StB vzala otěže Charty pevně do svých rukou.

Častou otázkou, kterou pokládají občané doma i v exilu je, proč a z jakých důvodů trpěla čs.
vláda, strana či ministerstvo vnitra Chartu 77 ? Zda neměli tolik sil, prostředků či odvahy
zničit tuto tzv. občanskou iniciativu. Samozřejmě, že měli. Ale důvodů je několik a je možné
je shrnout do těchto bodů:
1. Československý režim si Chartu udržoval jako svoji lidovou opozici, aby vyvolal zdání
demokratičnosti a dodržování lidských práv v zemi, neboť je předmětem časté kritiky.
2. Čs. zpravodajská služba a Státní bezpečnost měly ve vedení Charty 77 své lidi, jejichž
prostřednictvím její činnost usměrňovaly a ovlivňovaly.
3. Prostřednictvím Charty 77 se čs. politické, vládní a zpravodajské orgány dozvídaly o
úmyslech a opatřeních domácí i zahraniční opozice, o názorech a poselstvích představitelů
západních demokracií, které v Praze, Brně či Bratislavě tlumočily při svých návštěvách vládní
nebo soukromé osoby. Jejich rozhovory byly přísně sledovány, odposlouchávány,
shromažďovány a vyhodnocovány. Názory, že se tyto schůzky mnohokrát uskutečnily bez
vědomí Státní bezpečnosti, jsou naivní a neodůvodněné, neboť tajná policie při návštěvách
ČSSR sledovala od příjezdu až do odjezdu všechny důležité osobnosti bez ohledu na čas a
náklady.
4. Prostřednictvím Charty byly vydávány různé dezinformace, které měly za cíl klamat
světové veřejné mínění a vnášet neklid, nedorozumění a nedůvěru a byla často příčinou
rozkolu jednoty západních mírových hnutí a ochránců přírody.
5. Mnozí signatáři Charty 77, zavázaní a vyškolení pro spolupráci s čs. zpravodajskou službou
doma i v zahraničí snadněji získávali jako „oběti režimu a zastánci lidských práv“ důvěru, a to
jak mezi občany doma, tak v zahraničí, a mohli i lépe pronikat do exilového života, jeho
organizací nebo zahraničních zpravodajských či špionážních služeb. Mnozí získali vliv, vstup
a důvěru ve vysokých vládních, soukromých či univerzitních místech, organizacích,
společnostech, nadacích a byli přijímáni jako konzultanti nebo poradci při řešení důležitých
politických rozhodnutí.
6. Československé sdělovací prostředky vedly často i naoko ostrou denunciační kampaň proti
takovým osobám a používaly k ní i nejbližších rodinných příslušníků. V exilu pak tito lidé
často vystupovali jako nesmiřitelní odpůrci režimu, aby pak na cizí cestovní pasy, s jinými
jmény a přes jiné země, jako např. Rakousko, Maďarsko, Polsko nebo Jugoslávii, jezdili do
Československa, kde podávali v tajných bytech nebo úřadovnách zpravodajských služeb
ministerstva vnitra nebo ministerstva národní obrany své „raporty“, dostávali další pokyny či
materiální vybavení pro svoji špionážní práci, vyrobené v laboratořích ministerstva vnitra
v Praze -Podolí, nebo ve věznicích, jako jsou Valdice, Ruzyně či Leopoldov. Jedním
z takových podezřelých cestovatelů byl plukovník Hodic, signatář Charty 77, který si pro své
instrukce jezdil do Maďarska nebo Rumunska, kde dostával v tajných vilách rumunské
zpravodajské služby v Mangalii potřebné pokyny. Jeho místo ve vídeňském Institutu pro
strategické studie zaujal nyní jeho přítel Zdeněk Mlynář. K tomu snad není třeba dalších
komentářů.
K otázce, zda československé mocenské orgány mohly zničit Chartu 77 či ne, je možno
zaujmout jednoznačně kladné stanovisko. Pražské, brněnské či bratislavské úzké vedení
Charty nepředstavovalo i s tzv. tajnými spolupracovníky více než 30 - 40 osob. K těm patřilo
ještě 10 - 15 aktivních členů VONSu. Ostatní signatáři, roztroušení nepravidelně po celé

republice, bez vnitřního spojení, bez informací o záměrech centrálního vedení,
nepředstavovali pro československé mocenské orgány žádnou důležitou organizaci, kterou by
nebylo možné během jediné, centrálně zorganizované akce v několika nočních hodinách
zničit. Podle názoru příslušných činitelů ministerstva vnitra by stačilo zavřít či izolovat oněch
30 - 40 osob, čímž by došlo k naprosté destrukci celé chartistické činnosti. Z hlášení
signatářů-agentů věděla federální zpravodajská správa ministerstva vnitra a příslušné orgány
StB národních ministerstev o hnutí každého jednotlivce, o každé jeho cestě či úmyslu. Bylo
by možno toto tvrzení doložit fakty.
Větším trnem v oku Státní bezpečnosti než Charta 77 byl VONS. Však také za činnost v něm
zaplatilo více osob mnohaletými kriminály, jako například Albert Černý z Brna, jehož soudní
a pak i vězeňský postih pro něho znamenal doslova rodinnou i lidskou tragédii. Je to sice
politováníhodná situace, ale v souvislosti s jeho zatčením a uvězněním zde existují podezřelé
okolnosti. Proč a z jakého důvodu právě na něho bylo naléháno, aby umístil ve svém bytě
archív Charty 77, o němž se za zcela neobjasněných okolností dozvěděla nikoli brněnská, ale
pražská Státní bezpečnost, aby ho pak i s panem Černým zajistila. Ačkoli byl Albert Černý
současně i členem VONSu, starala se Charta o něho naprosto minimálně a ač je to k nevíře,
podporu jeho rodině poskytoval sovětský akademik Sacharov. Charta 77 pro něj neměla
„dostatek“ finančních prostředků, ačkoli jinak rodiny dalších právě vězněných signatářů
Charty nepostrádaly, kromě manželů, otců či milenců, vůbec nic. Přesto nelze tvrdit, že by o
činnosti VONSu neměla Bezpečnost přehled, nebo ji naopak věnovala malou pozornost.
Přestože ve VONSu byla řada osob jen formálně a nic nedělaly, a jejich jmenovitá přítomnost
pro ně byla jen důvodem devizových příjmů, pracovala v něm na druhé straně řada statečných
a poctivých občanů, které se nepodařilo přesvědčit, zlomit či získat ke spolupráci. Činnost
VONSu byla policii tím pověstným trnem v oku proto, že odhalovala záměry a metody
policejní, justiční a vězeňské správy. Kromě několika „statečných“ nebyla řada ostatních,
podle vyjádření jednoho z nich, ochotna v případě potřeby přejít z jedné ulice do druhé,
přestože za svoje členství ve VONSu pobírali tuzexové bony. Zajímavé však je, že mezi tyto
statečné a odvážné lidi je nutno počítat především ty, kteří byli současně hluboce věřícími
křesťany. Proto je natolik podivné, že si právě VONS vybral za svého mluvčího v zahraničí
pana Medka a dr. Němce, který bez problémů a za vědomí široké veřejnosti vycestoval do
Rakouska, ačkoli do té doby formující se VONS využíval k oznamování svých sdělení
zpravodajskou agenturu Reuter, sídlící tehdy na Národní třídě, protože v tiskové agentuře
AFP panovala, i po zrušení kanceláře Reuter, nedůvěra, neboť v ní seděl agent StB. Stejná
nedůvěra panovala i k západoněmecké DPA pro její spolupráci se sesterskou organizací
v NDR - ADN, sídlící na dřívějším Engelsově nábřeží v domě číslo 78, pod bytem Václava
Havla. Takže když shrneme všechny tyto podezřelé a jakoby náhodně seskupené okolnosti a
dosadíme za neznámé X patřičné jméno, může se jevit jako opodstatněné, že mluvčího
VONSu v zahraničí s jeho podivnými známostmi a styky dosadil nikoli VONS sám, ale Státní
bezpečnost.
Zajímavý byl i postoj katolické církve k Chartě 77. Přestože Charta i VONS vydaly každý
zvlášť nebo společně různá prohlášení k situaci věřících a k náboženské situaci
v Československu, nezískala si Charta 77 důvěru nejvyšších katolických kruhů. Katolická
církev v Československu měla své problémy se svými kolaborujícími kněžími, působícími
v hnutí Pacem in Terris, kteří se stali poslušnou hlásnou troubou režimu. Když jsem měl
možnost diskutovat o této otázce s vysokými představiteli katolické církve v Československu
a ptal se po příčinách tohoto stavu, dostal jsem velice obšírnou, hodnověrnou, ale i
překvapující odpověď.

Katolická církev byla vystavena za dobu komunistické vlády v Československu od samého
počátku obrovskému tlaku, který byl vykonáván s cílem církev a církevní hnutí paralyzovat a
postupně zničit. V případě, že se to nepodaří (což se prokázalo jako skutečnost), získat
církevní hodnostáře na svou stranu, zavázat je k poslušnosti a popř. je získat ke spolupráci
jako agenty zpravodajské služby. Církev sama je nejlépe zorganizovanou společností, do níž
je nesnadné proniknout a její činnost paralyzovat. Takovému tlaku nebylo církevní hnutí
v Čechách a na Moravě ani za německé okupace nikdy vystaveno, neboť cílem německých
okupantů nebylo církevní hnutí rozbít, ale získat ho ke spolupráci, popřípadě ho neprovokovat
k aktivnímu protiněmeckému odboji. Protože je podle sdělení vysokého církevního
představitele tlak na každého církevního činitele i věřícího již značně dlouhý a byly k tomu
používány všechny dostupné metody (od věznění, mučení, poprav k odnímání souhlasu
k výkonu kněžské služby, atd.), řada kněží v důsledku tohoto tlaku podlehla. Příliš často a
příliš veřejně se hovořilo o úzké spolupráci olomouckého biskupa Vrány a děkana
bohoslovecké fakulty v Litoměřicích dr. Vymětala s StB. Cesta biskupa Vrány do Sýrie či
předsednictví dr. Vymětala v kolaborantské Pacem in Terris jsou toho dostatečným důkazem.
Není snadné vyjádřit důvody církevních kruhů k odmítání úzké spolupráce s Chartou 77. Lze
to snad vyjádřit jednoduchými slovy, že „čeho je příliš, toho je dost“, což znamená - nač
poskytovat agentům z Charty další vědomosti o činnosti dobře organizované a fungující
církevní pospolitosti. Navíc, kdyby si Charta 77 získala svojí činností důvěru širokých
církevních kruhů a věřících, pak by počet signatářů-katolíků dosáhl několika desítek tisíc. O
tomto faktu nás mohly přesvědčit obrovské manifestace na moravském Velehradě a slovenské
Levoči. Kdyby byla tedy Charta 77 tak přítažlivá pro české, moravské a slovenské katolíky,
kteří svojí náboženskou účastí na těchto slavných poutích dali režimu jasně najevo svůj
postoj, pak by Charta neměla tisícovku, ale nejméně sto tisíc signatářů. To by ovšem musela
svojí činností být přítažlivá pro širokou československou veřejnost, a církev sama, kdyby byla
přesvědčena o správnosti její činnosti, by své věřící k podpisu Charty 77 vybízela. Za tohoto
stavu však o činnost Charty měly více zájem exilové kruhy v zahraničí, čímž se vytvářelo, jak
jsem již na začátku řekl, více legend a nepravd než pravdy a objektivního pohledu.
Být disidentem v Československu nebylo tak docela nebezpečné. Záleželo však především na
tom, čím byl disident předtím. A v Chartě je disidentství dvojí, jak konstatoval časopis
Paneuroaenne (vydávaný v Německu). Čili potvrdil to, co je z důvěryhodných zdrojů o Chartě
známo již od roku od roku 1978, kdy se ve vedení Charty začaly prosazovat bývalí
prominentní komunisté, a to jak z éry Gottwaldovy, Zápotockého či Novotného, tak z období
tzv. Pražského jara. Nejen tedy, že byla Charta na scestí, ale některými prohlášeními,
vzniklými nepochybně v dílně StB, se dala do služeb této organizace a klamala, jakoby
nebylo dost dezinformací, lživých či podvržených zpráv vlastního dezinformačního centra
federálního MV, falešných zpráv, dopisů, hlášení či jiných písemností, vyrobených touto
organizací. Že není pro tyto služby nic nemožné či vyloučené, stačí připomenout tzv. dopis
prezidenta Reagana s vlastnoručním podpisem, adresovaný španělskému králi Juanu
Carlosovi, jenž byl vyroben v roce 1981 v balašinské centrále KGB, vystavěné finskými
firmami podle vzoru americké CIA. Kdybychom chtěli při této příležitosti citovat český výrok
o možnosti těchto služeb, pak by do tohoto článku správně zapadlo rčení -nemožné ihned,
zázraky do tří dnů.
Charta se nechtěla stát politickou opozicí, politickou stranou, organizací s pevnou strukturou,
jako např. polské odbory Solidarita. Holandská komunistická strana kdysi Chartě sdělila, že
napříště bude jednat pouze s ní a nikoli s KSČ, ovšem s podmínkou, že se Charta stane
politickou organizací a nikoli občanskou iniciativou. Samo toto pojmenování nic neznamená a
nic nevyjadřuje, protože až na výjimky občané ČSSR žádnou iniciativu nevyvíjeli. Charta

nebyla schopna zorganizovat se do hnutí jako např. Jazzová sekce a nedovedla svojí činností
získat přítažlivost pro desetitisíce lidí, jako právě Jazzová sekce. Charta se stala v povědomí
občanů Československa organizací, „jejíž členové si sami rozbíjejí hlavu, aniž by věděli
proč.“ Většina lidí se domnívala, že být signatářem Charty je něco jako duševní úchylka, něco
jako přechodné či trvalé pomatení smyslů bez jakéhokoli významu pro společnost. Proto také
Charta nezískala na svoji stranu nejen většinu, ale vůbec takovou část obyvatelstva, aby ji
režim bral vážně a musel dojít k závěru, že je nutné s ní vést dialog. Proto se režim také tvářil,
jakoby neexistovala, na její petice neodpovídal a její mluvčí ignoroval. Pro domácí veřejnost
byla Charta něco jako mrtvý, dodatečně zabalený do zimníku, aby mu nebyla zima. Charta je
tedy dítě režimu, které bylo vypipláno mateřským mlékem zpravodajských služeb a teprve
potom došlo i tak „významným činitelům mezinárodního dělnického hnutí“, jako byl V.
Bil‘ak a spol., že to může být užitečná organizace imperialistických idiotů, pomáhajících si
uplést provaz, na němž se pak sami oběsí. Neboť Charta byla více známa v zahraničí než
doma, a kdyby její činnost, organizovanou a řízenou moskevskou a pražskou organizací KGB
a StB, přestaly popularizovat rozhlasové stanice, zejména Hlas Ameriky a Svobodná Evropa,
sešla by na úbytě. Více než vlastnímu obyvatelstvu a exilu, prospívala těmto chobotnicovým
organizacím, pomáhajícím v žoldu komunismu zachvátit celý svět. Českému obyvatelstvu by
se to mohlo jevit zcela podobně, jako onen pověstný plakát z dob nacistické okupace, na
kterém byla namalována krvavá ruka, rozpínající se z Moskvy nad Prahou a světem. Nápis
byl ještě krutější než kresba samotná. Jak blízko pravdy byl autor tohoto plakátu, o tom jsme
se mohli přesvědčit a stále přesvědčujeme. Katyň, varšavské povstání, berlínské povstání,
okupace Československa. A k tomu vlastní genocida, která znamenala smrt více než 20
milionů sovětských obyvatel, milion Afghánců padlých v boji za svoji svobodu. K tomu však
Charta mlčela! Tato fakta se nehodila do programové části dezinformačního centra. Zato se
tam hodilo poděkování arcibiskupovi Desmondovi Tutu či poselství nikaragujskému
Ortegovi. Když dva dělají totéž, není to totéž. I poradci prezidenta Reagana či Bushe by měli
být lépe informováni, než jejich ústy poděkovali za vytrvalou činnost československé
zpravodajské službě za „spolupráci“ s Chartou 77. Také vládní, veřejné a soukromé zdroje
finančních a jiných prostředků pro Nadaci Charty by se měly více zajímat, jak se s těmito
prostředky zachází a komu jsou určeny.
Závěr
Po přečtení tohoto článku by mohl vzniknout dojem, že většina signatářů Charty 77 úzce
spolupracovala s československou Státní bezpečností. Tak tomu však samozřejmě není. Mezi
signatáři byla většina poctivých a obětavých lidí, kteří podepsali toto prohlášení s čistým
úmyslem. Dnes toto prohlášení již nepostačuje, neboť mnozí signatáři jsou činností a různými
projevy svých „mluvčích“ znechuceni. Charta nechtěla být žádnou politickou či jinou
organizací s pevně stanovenou strukturou. To odporovalo zájmům československé policie a
zájmům některých kruhů v Chartě samé. Především proto, že by policie mohla ztratit
absolutně přehled, který svojí činností Charta umožňovala. Dále, vytvořením takové struktury
(např. podle vzoru politických stran) by prominentní činitelé Charty ztratili své postavení,
které měli na základě nedemokratických forem řízení. Tak například mluvčí Charty nebyli a
nejsou voleni se souhlasem všech signatářů, prohlášení jsou vydávána za celou Chartu, aniž
by ostatní o nich věděli, nebo se k nim mohli vyjádřit. Není udržováno žádné vnitřní spojení,
a tak ostatní signatáři nemají absolutně žádný přehled o záměrech a činnosti „svých
mluvčích“. Také členem VONSu se podle jejich vyhlášení může stát každý signatář Charty,
ale ve skutečnosti jim mohl být jen ten, koho úzký kruh pro tuto práci určil, vybral či
odsouhlasil, přestože mnozí lidé byli a jsou ve VONSu pouze formálně.

Při svých návštěvách v Československu a při rozhovorech se signatáři Charty i řadovými
občany jsem došel k přesvědčení, že hlavní moc v Československu vykonává státní policie,
zejména pak složky které patřily do zpravodajské správy federálních služeb MV. Tyto
policejní, zpravodajské, špionážní a kontrašpionážní organizace řízené sovětskou tajnou
službou KGB, mají takovou moc, že kontrolovaly v podstatě celý život v ČSSR. Jejich agenti
jsou rozmístěni od ministerstev až po nejmenší dílnu, provoz či kancelář. Státní policie měla
obrovskou síť svých informátorů, kteří za drobné výhody či pardonování různých přestupků
(např. opilství, porušení dopravních předpisů, menší krádeže apod.) se za tyto protislužby
stávali beztrestní. Proto nelze předpokládat, že činnost takovéhoto společenství, jako je Charta
(které KSČ a bezpečnosti leželo v žaludku od samého vzniku), nechali bez povšimnutí.
Vzhledem k tomu, že se špionážním a protišpionážním organizacím podařilo proniknout a
ovládnout i různé zahraniční vládní, polovládní či soukromé organizace a sdružení, je naivní
se domnívat, že by nepronikly do tak otevřeného společenství jako Charta 77 a od samého
začátku ho nemanipulovaly. Mezi způsoby a prostředky státní policie patřily difamace,
zastrašování, bití a únosy, ale také podobné akce, provedené jen naoko k oklamání veřejnosti.
Za tímto účelem prováděla zastírací manévry, aby oddálila osoby, které potřebovala získat,
školit nebo vybavit různými prostředky a pomůckami. Krátkodobé výslechy, pobyty
v psychiatrických a podobných zařízeních jsou vhodné k tomu, aby agent nebo konfident měl
potřebné alibi pro toto období. K tomu slouží řada tajných bytů, celých domů, vil a různých
zařízení, které policie vlastní a mohla by je pro tyto účely využít. Mezi ně patřila i taková
zařízení, jako je Státní sanatorium, nemocnice pro příslušníky MV, uzavřená oddělení
Vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích a ozdravovny MV po celé republice.
Ke zvýšení důvěryhodnosti svých agentů používala čs. státní policie i takové metody, jako
jsou „napadání, odvlečení, přepadení a bití“ bez vážných následků. Takové akce jsme mohli
sledovat již od samého začátku vzniku Charty 77, ale i při jiných příležitostech. Oznámení
takového činu veřejnosti pak zvyšuje důvěru v napadeného, aniž by někomu přišlo na mysl,
že se jedná o agenta, informátora nebo donašeče bezpečnosti a nikoli o oběť.
Při sledování důvodů vystěhování dojdeme také k překvapujícím závěrům. Zatímco některým
jedincům kladla Bezpečnost, která jediná rozhodovala o tom, kdo se smí či nesmí vystěhovat,
neuvěřitelné překážky spojené s psychickým i fyzickým nátlakem až na hranice únosnosti,
přičemž byly jako důvody zamítnutí uváděny nejrůznější, obvykle vymyšlené důvody,
některým lidem bylo vystěhování povoleno bez nejmenších překážek. Přitom, jak jsem již
uvedl, se jednalo o osoby politicky, společensky i jinak vysoce postavené, často nositele tzv.
důležitého vojenského a státního tajemství. Jak jsou známy metody práce Státní policie, pak
jsou tyto případy nanejvýš podezřelé a proto bývaly často předtím zakrývány těmito
opatřeními (únosy, zbití apod.). Velice zajímavé je i srovnání různých dokumentů, vydaných
Chartou 77. Jejich pozorným studiem je možné vystopovat, kdo vedl ruku pisatele, čili
rukopis Státní policie, nebo kdy taková prohlášení byla vyrobena přímo v jejích dílnách. Při
rozhovoru s jedním bývalým vysoce postaveným disidentem, který byl po předchozím
věznění vyhoštěn na Západ, vyprávěl o metodách Státní bezpečnosti, které používala při
nátlaku na obviněné. Předně to byly mnohahodinové, noční výslechy, při kterých
vyšetřovatelé předstírají hluboké znalosti o „trestné činnosti“, nadhazují možnosti rozšíření
trestního stíhání o nebezpečné paragrafy, jako jsou špionáž, velezrada, nebo sabotáž či
podvracení republiky, na které byly sazby od 8 do 25 let vězení nebo i smrt. Obviněný byl po
dlouhé měsíce naprosto odříznut od rodiny a známých, bez styku s vnějším světem. Po delším
období, kdy se vyšetřovatelé domnívali, že již „změkl“, mu byla nabídnuta spolupráce či
veřejné prohlášení s okamžitým zastavením trestního stíhání a propuštěním z vězení.
Vyprávěl mi, jak mu StB předložila vyrobené písemnosti, že byl na pochybách, jestli je

opravdu nepsal on sám. A když odmítl uznat autorství těchto písemností, měli již
vyšetřovatelé v zásuvce vypracovanou expertízu Výzkumného ústavu MV, která jednoznačně
potvrzovala jeho autorství. Když odmítl nabídku ke spolupráci, zhoršil se nátlak na něho jak
ze strany vězeňské správy, která ochotně plnila přání StB, a která je brala jako příkaz, neboť
se jí bála, tak byl často do cely nasazeným kriminálníkem napadán a týrán. Toto svědectví, o
jehož věrohodnosti není pochyb, dokumentuje možnosti čs. státní policie, která v totalitním
systému nebyla ve své činnosti omezována, měla k dispozici neomezené finanční fondy,
z jejichž používání nemusela předkládat vyúčtování a měla k dispozici nejnovější techniku,
koupenou, ukradenou či jinak získanou ze západních zemí.
Posledním momentem, vzbuzujícím podezření vůči Chartě a některým jejím signatářům byla
naprostá beztrestnost při vydávání různých prohlášení. Jestliže vydali podobná prohlášení jiní,
jako např. Výbor Jazzové sekce, byli ihned voláni k výslechu a bylo jim vyhrožováno
soudním a trestním postihem, a to proto, že tato prohlášení zřejmě neprošla „schvalovacím
řízením“ či byla vydána bez vědomí a souhlasu StB. Je toho mnoho neznámého, co by
vyžadovalo další zkoumání a sledování vcelku široké a neomezované činnosti Charty 77.
Jednoznačně je však možno z doložených znalostí a svědectví tvrdit, že kdyby měla StB a
KSČ zájem na tom, aby Charta 77 přestala fungovat, zanikla by v tichu a klidu přes noc.

