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Jak to bylo s pozvénim
Piíspèvek k déjinóm

Ve svem rozhovoru s listem I- Unità se Alexandr
Dubéek zmiúuje o..Provolàni" skupiny. kteràpozvala
spojenecké vojska do Ceskoslovenska. aby tu ..zachra-
ùovala" ohroZenSi socialismus. Dubóek konstatuje, 2e
toto provolàni otiskli v péti spojeneckych zemich
22. 8. 1968. aviak dodnes nebylo zveiejnèno v ees-
koslovensku.

Vnucuje se otàzka. proó se dokument tak osudové
zàvaLnosti v óeskoslovenském tisku nikdy neobjevil a
proè neni pÌipomínrfur aspoú tak soustavnè, jako smutnè
proslule ,Fouóeni".

Text ,Brovolóní" piiSel z Moskvy v piedveèer
vpàdu cizich vojsk. PÌiSel do hlavních mèst tèch stàtú
Var5avske smlouvy, jeZ se mèly zúÒastnit invaze.
Ustiední orgóny stranickfch listú v tèchto zemích jej
mèly piipraven k otiÉtèní. ,,Provolàní" piiÉlo take dó
Prahy. Muselo se v5ak vÈude èekat na pokyn k jeho
uvolnèni a otiirtèní. Proò ? ProtoZe dokument mel blit
napied schvólen v Praze. ,,Provolóní" totiZ púvodnè
vypadalo trochujinak. Od textu. ktery posleze vySel.
se liSilo v jedne.podstatne okolnosti. Bylo totiZ po-
depsàno takto : Ustiedni,v j,bor KSC. vlàda republiky
a Nàrodni shromà2déni CSSR. Rozumí se, 2e rovnéZ
v textu se na iadé míst opakoval tento v1ièet údajnj'ch
signatéiú,Brovol:iLní".

Jak se to mohlo stót, kdyù ani W KSÒ, ani vlóda
republiky ani N4rodni shromàZdèní o svém autorstvi
,B5ovolàní" nemèly tu5eni ?

_ Slo ziejmè o souòàst politickeho plónu piepadu
Ceskoslovenska, toho primitivního plànu, ktenl se
Breinévovi a jeho pomahaÒùm od poÒótku vymkl
z rukou. Text ,Brovolóní" mél celou vojenskou akci
pied svétem ospravedlnit a propújÒit ji zdani legt-
timity. Nebot' - kdo by mohl co namítat, kdyby tii
vedoucí politické orgàny republiky se na sve spojence
obrótily v nouzi nejvySSí o pomoc ?

Lze s temèi stoprocentní jistotou mít za to, Le né-
kte4i z ólenú piedsednictva UV KSC, ktenj se podilel
na spiknutí, byl z Moskvy povèien, aby text píedloZil
ke schvóleni na schúzi piedsednictva strany veéer

10. srpna. Byl to Bil'ak? Byl to Kolder? Nebo
Svestka ? Nebo nékdo jinlf z piitomnych piisluóníkú
pravice ?

To není znómo, a není piilii pravdèpodobne, Ze se to
kdy dozvime. Dotyòn1i totiZ svúj úkol nesplnil. Prosté
trapnè selhal. Proó ? Nabízí se nékolik rysvétlení.
Prvníje nasnadé: dostal strach. Nena5el odvahu, aby
s takovfmto absurdním textem na schúzi vyrukoval.
Jine vysvétlení múie spoóívat v tom, Ze mu zamotala
hlavu skuteónost, Ze Dubéek zmènil poiadí projednó-
vanli'ch bodú, a povéieny spiklenec óekal na vhodnou
chvíli, kteró vóas nepÌiSla. A poslední, nejbanólnèj5i,
ale souÒasnè nejvíce odpovidající intelektuólni úrovni
muZú, kteií piichózeli v úvahu, je vysvètlení, Ze si
úèastrík schúze, ktery mèl text v kapse, neuvèdomil,
Ze moskevsky èas je o dvé hodiny napied, a myslel si,
Ze mà jeSté èas, neZ bude vydàn rozkaz k útoku.

Toto selhàni a takto vzniklà novó skuteÒnost udè-
laly èóru pfes rozpoèet moskevskych osnovatelú
vpódu. Vei;kerà k!ù.enà legitimita byla tatam, kdyZ
piedsednictvo, misto aby schvàlilo text ,,Provolóni",
s nim nejen vúbec nebylo seznàmeno. nybr2 piijalo
prohlóSení zcela opaèneho charakteru: Pied celfm
svétem oznaéilo lpàd sovétskych a k nim pi'idruienjch
vojsk za akt odporujici nejenom vÈem zàsadóm vztahú
mezi socialisticklfmi stóty, ale za popieni zókladních
norem mezinérodního próva.

Byla to kvalifikace velmi mirnà, formulace eufemis-
tickó. Onenbezpiikladn! zloóin si bezpochyby zaslou-
Zil menè ohleduplného odsouzení.

Co nósledovalo v Moskvè, na sovétskem velvysla-
nectví i mezi óeskoslovenskjrmi spiklenci ? Co jineho
neZ zdèÉeni, splolu s usilovnym piem1fSlenim, jak
z bryndy ven. Re5eni se naòlo : jeStè v noci se nà
pracovii;tè C eskoslovenske tiskove kancelóie dostavil
Karel Hofmann a vlastní rukou redakènè zasàhl do
púvodniho textu. Moc próce to nedalo: prostè v5u{e
tam, kde se v textu hovoiilo o,,ústiedním vfboruKSC,
vlódè republiky aNórodním shromóZdèní", tato slova
Skrtl a napsal misto nich slúvko ,,mtf', zatimco
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Z dokumentú Charty 77.
Ze sdélení VONSu
Nemocnó zwiata - nemocnÍ licté ...
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