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Vdclav Havel
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Garnitura, kterou lynesla v Òeskoslovensku
k moci invaze pèti stótù VarÈavské smlouly v roce
1968, se s touto invazí plné ztotoZnila a beze zbytku
piijala i tehdejSí sovètskou kritiku óeskoslovenské-
ho reformního pokusu. Z okupace udèlala ,,bratrs-
kou pomoc" a od celé spoleénosti zaèala postupnè
vyZadovat bezvfhradnj souhlas s touto ,,pomocí".
Desítky tisíc zastóncú reforem, svobodnèji smlille-
jících lidí a vSech, kdo odmítli tento souhlas piedstí-
taf, zaóala tvrdé pronósledovat a pronósleduje je
vlastnè dodnes. Po celjch dvacet let své vlódy opa-
kují tiro muZi stóle foféLi 2e reformy v roce 1968

ohroZovaly v Òeskoslovensku socialismus, pfiòemà
slovo ,,socialismus" jim zcela zjevné není uZ nióím
jinjm neZ líbivéj5ím oznaóením pro jejich totalitní
zpúsob vlódy, respektive pro v3emoc souéasného
apar 6t:u komunistické strany.

Antireformismem a souhlasem sBreZnévovfm
pfepadením Òeskoslovenska tato garnitura tedy
sebe samu tak Ìíkajíc politicky definovala. Neuvéfi-
telnó dùkladnost, s níÍ to udèlala, vychiízela piitom
z neplíliS prozíravého píedpokladu, Ze Breanèv po-
vede Sovètskf svaz do konce v5ech éasù.

Tento pfedpoklad se, jak víme, nesBlnil. A èesko-

sloven5tí vlódci se dík tomu dostóvají dnes do neo-
byóejné svízelné situace: jako zajatci svého vlastního
sebelrymezení musí dól a dól opakovat v5e to, co po

dvè desítiletí iíkali, ale jako vèrní stoupenci Sovèt-

ského svazu musí zóroveù lrychvalovat Gorbaèova
a pfedstírat, Ze i oni usilují v Òeskoslovensku o
jakousi píestavbu. A znovu a zno\u plitom rpusí
pomocí rùznfch dialektickfch klióek dokazovat
ijevnf.nesmysl: Ze dne3ní sovétské refornly nelze

srovnóvat s óeskoslovenskfmi reformami v roce

1968, ae ani jejich dne5ní polovièató plestavba s ni-
mi nemó úic spoleóného a Ze sov{tski zÉsah byl
zcela opróvnènf. Nemyslím si, àe dne5nímu sovét-

skému vedení je tafo zpozdilí obhalioba BreZnèvg1y

arogantnl velmocenské politiky zrovna pÍíjemnó, jp

VSak nuceno - ze solidórní loajality k éeskgslo'
venskfm spojencùrh - zastóvat tll n6zor. Své ,,no'
vé mySlenl' sem totiz uà múZe tèZko dópravit zpù-

sobem, jakÍm se dfve exportovalo ,,staré my5lení":
to jest na tanclch. Dochazí tak k paradoxní situa';i;

óeskoslovenÈtí zajalci br einév ovské ideologie déltlji
i z Gorbaóova - aspoi vtomto bodè - BreZnèl',:"
va zajatce. Gorbaèov mó vSak piíliS rnnoho jinj::ìt
problémù, aby mohl riskovat vznik dallího destab''
lizaòniho ohniska ve sféIe sovètského vlivu' A trr I

musí zatnout zuby, mlóet k okupaci z roku l96li
objímat re bratrsky sJakeSem.

Òeskoslovenskó spoleènost pozoruje ideolog,

kou ekvilibristiku óeskoslovenského politické.r
vedení se zÍetelnim pobavením. Je opravdu sméli I

vidét celoZivotní potlaèovatele svobody, jak se v, 
'

bilné hlísí ke svobodé, aby ji mohli dll v prr
potlaóovat. Proòjim nezbyv| neZji dól potlaÓov


