O komunistických časech

Publikace je součástí kampaně PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI.
Přečtěte si MEMORANDUM.

Před třiašedesáti lety, 27. června 1950, zavraždili představitelé Komunistické strany
Československa Miladu Horákovou. Dnes je
toto datum zaznamenáno v kalendáři jako Den
památky obětí komunistického režimu – osud
Milady Horákové symbolizuje všechny zmařené
a poničené životy.
Na popravištích, při brutálních výsleších, v kriminálech, v pracovních táborech i na československých státních hranicích zemřely v letech
1948–1989 tisíce lidí. Více než dvě stě tisíc
osob bylo odsouzeno a dlouhodobě vězněno,
přes čtyři sta tisíc občanů bylo vyhnáno do exilu.
Rozsáhlá perzekuce postihovala celé rodiny.
Je přirozené, že lidé podvědomě vytěsňují nepěkné vzpomínky, zapomínají na to špatné, co
je v životě potkalo. Znepokojuje nás však, že se
čím dál silněji prosazuje morálně relativistický
pohled na minulost. Jako by českou společnost
v posledních letech postihovala ztráta paměti,
která vyhovuje jak těm, kteří nemají čisté svědomí, tak různým demagogům a manipulátorům.
Opakovaně nastolovaná polemika, zda označit
režim pod vládou KSČ jako totalitní, autoritativní, nebo socialistickou diktaturu, nesmí překrývat to podstatné: skutečnost, že u nás až do
roku 1989 existoval politický systém založený
na společenské a individuální nesvobodě, že

stát byl devastován ekonomicky, ekologicky,
právně i morálně a že byl podřízen zájmům sovětského impéria.
Při příležitosti významného dne chceme vzdát
úctu všem obětem a aktivním odpůrcům komunistického režimu, všem lidem, kteří v těžké
době zůstali věrni ideálům demokracie a svobody. Chceme také znovu připomenout, jak se
komunistická ideologie (nejen u nás) projevila
v praxi. Trvalý antikomunistický postoj považujeme za stejně důležitý jako například antinacismus nebo antirasismus.
Zkreslující, účelové či vysloveně lživé interpretace nedávných dějin jsou nebezpečné. Urážejí
oběti i odpůrce komunismu, mohou snadno
ovlivnit i ty, kteří nemají s obdobím před rokem
1989 žádnou osobní zkušenost. Uvědomujeme
si, že současnost přináší řadu problémů. Přesto
je potřeba se vracet k minulosti, neboť se s jejími následky v mnoha oblastech potýkáme dodnes, politickou sférou počínaje a korupcí konče. Zlehčování minulosti nás činí zranitelnějšími
a méně schopnými rozeznávat aktuální hrozby.
Jsme tedy rozhodně PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI.
Karel Strachota
ředitel projektu Příběhy bezpráví společnosti
Člověk v tísni

O komunistických časech

www.protiztrátěpaměti.cz

Publikace, kterou držíte v ruce, je součástí kampaně Proti ztrátě paměti. Na obálce si můžete
přečíst memorandum – základní text, který přibližuje její smysl.
Nemáme-li ztratit historickou paměť, je třeba připomínat minulost a vyvracet tvrzení, která odporují ověřitelným zkušenostem a faktům. Právě o to se snažíme na následujících stránkách.
Jednotlivé kapitoly reagují na názory a teze, které se týkají komunistického režimu (zejména období normalizace) a často se objevují například v médiích, na sociálních sítích nebo při kavárenských
a hospodských rozpravách. Nezřídka obsahují srovnání tehdejšího života s dneškem.
Vás, kdo jste v komunistickém Československu prožili část života, by mohly texty v brožuře přivést
k hlubšímu zavzpomínání. Přitom vám zřejmě přijde na mysl mnohé, co si člověk nevybavuje moc
rád. Pokud patříte k mladší generaci, která nemá osobní zkušenost s životem v nesvobodě, pak se
třeba po přečtení jednotlivých kapitol začnete ještě víc ptát, budete s větší kritičností posuzovat
odpovědi, hledat další informace a souvislosti. Především vám je publikace určena.
Jsme přesvědčeni, že nostalgické vzpomínání na komunistický včerejšek a hledání jeho „pozitiv“
nám nic dobrého nepřinese. Současnost jistě není jednoduchá, demokracie a otevřená ekonomika přinášejí vedle výhod také problémy, s nimiž je třeba se každý den potýkat. To však neznamená, že bychom se měli „inspirovat“ zločinným režimem. Ten by nám měl naopak sloužit jako
trvalé varování.

Děkuji všem, kteří se na vzniku publikace podíleli.
Karel Strachota
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Proč se pořád vrtat v minulosti. Jako bychom neměli dost aktuálních problémů.

1
Komunistická minulost JE aktuální problém, žádná ostrá hranice nás od ní neodděluje. Máme sice
datum, které nám označuje konec vlády KSČ a počátek demokracie, ale to neznamená, že od toho
konkrétního dne – v našem případě od 17. listopadu 1989 – žijeme „jiné dějiny“ a jsme součástí
„jiné společnosti“. Minulost do našich životů soustavně zasahuje. Každý ji má v sobě, každý je s ní
v určitých chvílích konfrontován, každý ji musí hodnotit. Lze ji překonávat (otřepaně řečeno „vyrovnávat se s ní“) jen tím, že o ní povedeme otevřenou diskuzi.
Problém s minulostí je konkrétní a praktický. Například za jednu z ústředních bolestí současnosti je považována korupce a z mnoha důvodů je dobré vědět, že nejde o specifický
jev polistopadového veřejného života. Kořeny českého korupčního chování lze hledat právě
v husákovském „socialismu“ (a v dobovém hesle „Kdo nekrade, okrádá rodinu“). Podobně se
to má s popřevratovou ekonomickou transformací: Nemůžeme věcně nahlédnout její chyby,
nebudeme-li vědět, co jí předcházelo a proč ji vůbec bylo nutné provádět.
V České republice působí takřka nereformovaná, extrémně populistická Komunistická strana
Čech a Moravy (v Evropě unikátní jev), která má značnou veřejnou podporu a představuje dosti
významnou politickou sílu. Pozitivní vztah k totalitnímu režimu a jeho obhajoba (postavená většinou na demagogickém zkreslování nebo na vyslovených lžích) jsou nedílnou součástí ideologie
a politiky KSČM, dokonce možná součástí nejsilnější. Pokud se člověk hlásí k demokracii, není
dost dobře možné, aby tuto stranu ignoroval. A když minulost nezná nebo ji odsouvá stranou, jak

4

|

Proti ztrátě paměti

se pak může vypořádat s aktivitami a prohlášeními komunistických politiků? Je to stejně nepředstavitelné jako se zabývat neonacisty a ignorovat přitom nacismus. Bez diskuze o nedávných dějinách nemůžeme vědět, zda je či není problém, když jiné strany s KSČM spolupracují, nemůžeme
posoudit, nakolik je ne/přijatelné, aby se kupříkladu stal prezidentem bývalý člen KSČ.
Minulost nás také zavazuje. Lidé, na nichž se v letech 1948–1989 dopouštěl státní aparát zločinů a křivd, mají právo na to, aby se jejich osudem někdo zabýval, spravedlivě ho posuzoval a aby se
tak díky zájmu o jejich osudy dočkali i jisté satisfakce. Dnes tu ovšem vyvstává i povinnost těch,
kteří komunismus v Československu prožili, vůči těm, kteří se narodili později: předat zkušenost,
nenechat si ji pro sebe.
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Nebyla nezaměstnanost,
práce byla pro všechny.

2
Vzpomínky na doby, kdy se stát o své občany „dovedl postarat“ a každému zajistil zaměstnání, se
dobře poslouchají. Zvlášť když přijde krize, jeví se „socialismus“ mnohým jako ztracený ráj.
Po roce 1948 zavedla KSČ povinnou zaměstnanost podle vzoru sovětského válečného komunismu. Nešlo o žádnou péči o „blaho lidu“, ale o kombinaci ideologie a potřeby. Aby byl člověk řádným
občanem, musel pracovat „ve prospěch společnosti“, respektive pracovat pro stát, jehož představitelé předtím zlikvidovali veškeré soukromé podniky a začali centrálně řídit hospodářství. Pracovní
povinnost (s minimálními právy svobodného rozhodování) zůstala zachována až do listopadu 1989.
Pro konkrétního jednotlivce znamenala jedinou výhodu: Nemusel se moc starat o to, jestli si vydělá
na základní živobytí. Nějaké zaměstnání vždycky dostal a mzda mu většinou stačila na jídlo a na
zaplacení nájmu. Potíž nastala ve chvíli, kdy byl nadaný, schopný nebo pracovitý a chtěl si vydělat
víc. Když si našel lepší místo, musel mu stávající zaměstnavatel povolit odchod. Když lepší místo
nenalezl (mzdy v jednotlivých profesích byly na celém území státu v podstatě stejné) a chtěl si
přesto přivydělat, nezbývalo mu než pracovat načerno a chodit tzv. „na melouchy“, tj. dopouštět se
trestného činu. Podnikat nesměl.
Zaměstnání se před rokem 1989 stalo hlavním prostorem kontroly občana-pracujícího. V podniku na něj příslušní kolegové dozírali, dostával hodnocení a posudky, v podniku se hlídalo,
zda projevuje dostatečnou loajalitu režimu. Zastával-li lepší místo a nebyl politicky poslušný,
mohl být kdykoli vyhozen, respektive přeřazen.
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Pokud občan nebyl zaměstnán déle než dva měsíce, musel se hlásit na národním výboru,
odkud byl poslán na nové pracoviště. Když to neudělal, dopouštěl se trestného činu příživnictví
a hrozilo mu vězení. Aby mohla hlídka Veřejné bezpečnosti kdykoli ověřit, zda je dotyčný „příživníkem“ či „řádným pracujícím“, musel mít každý razítko zaměstnavatele v občanském průkazu.
To všechno se odehrávalo v kulisách postižené a ochromené ekonomiky, která i kvůli pracovní
povinnosti vzdorovala jakékoli modernizaci. Statisíce lidí docházely do zbytečných chátrajících
provozoven a úřadů, kde jen utloukali čas. A to je zcela zásadní věc, na niž se při diskuzích o minulosti soustavně zapomíná. Předlistopadový ekonomický systém nepředstavoval „alternativu“
ke dnešku – byl to mohutný experiment, který zkrachoval.
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Všechno bylo levnější.

3
Kdo někdy neslyšel nostalgickou vzpomínku na doby, kdy stálo mléko dvě koruny, rohlík třicet halířů a pivo „kačku padesát“? Zní to hezky, jen je k tomu třeba přiřadit odpovídající výši průměrného
platu. Kupříkladu v roce 1965 činil (podle údajů Českého statistického úřadu) 1 493 Kčs, roku 1970
to byly asi dva tisíce a koncem osmdesátých let necelé tři tisíce korun.
Srovnávat finanční situaci dnešního Čecha s jeho příjmy před listopadem 1989 je pochopitelně komplikované. Z údajů Českého statistického úřadu však vyplývá, že zatímco jsme si
v roce 1988 mohli z průměrného měsíčního platu koupit 703 kilových bochníků kmínového
chleba, v roce 2011 jsme jich z průměrného měsíčního platu pořídili 1 131. Stejně to platí třeba u chladniček s mrazničkou (0,88 ks z průměrného platu v roce 1988 oproti 2,15 ks v roce
2011) nebo u benzínu (412 litrů z průměrného platu v roce 1988 oproti 720 litrům v roce 2011)*.
Naopak dražší jsou dnes energie.
Základní potraviny dostal člověk v samoobsluze bez potíží. Měl minimální výběr, ale nestrádal
a nehladověl. Horší už to bylo například s ovocem (určité druhy jen někdy) nebo s masem (na
kvalitní maso bylo třeba vystát frontu od časného rána nebo si vytvořit dobré vztahy s řezníkem
a poskytnout mu protislužbu). Občas se tvrdí, že potraviny byly před listopadem kvalitnější, což
je nesmysl: Kontrola potravin byla mizivá, člověk zpravidla vůbec nevěděl, co jí, když si koupil
například paštiku.
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Se spotřebním zbožím to bylo o dost horší.
V důsledku „centrálního
plánování“ soustavně
něco chybělo: jednou
cukr, podruhé limonády,
potřetí ledničky. Ale nešlo jen o to, že soustavně něco chybělo, v obchodech nebyl prakticky
žádný výběr. Koupit si
oblečení nebo vybrat si
boty podle svého vkusu
bylo téměř nemožné, pro
řadu věcí se jezdilo do okolních „socialistických“ států. Kvalitní magnetofon nebo džíny mohl člověk získat ze Západu (měl-li příbuzné v emigraci nebo pokud se někomu z rodiny podařilo obstarat
si potřebná povolení a vycestovat) nebo z Tuzexu. Pro ty mladší: Tuzex byl obchod, v němž se platilo zvláštními poukázkami, tzv. „bony“; daly se získat buď za cizí měnu, kterou vám někdo z ciziny
poslal, nebo pokoutně „vyvekslovat“, tj. koupit za cca 5 korun kus. Džíny pak v Tuzexu vyšly na sto
bonů, přibližně pět set korun. Pokud jste měl jako mladý člověk měsíční příjem tisíc korun, bylo to
pro vás opravdu hodně.
Nejhorší na tom všem nebyla nouze, s tou se člověk vždycky nějak porovná. Nejhorší bylo, že
zejména matky a babičky musely podstupovat soustavné „sháněcí“ martyrium.
*Zdroj: ČSÚ, online aplikace Kolik jsem si mohl koupit
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Každý měl kde bydlet
a nebylo to tak drahé.

4
K (zejména) normalizačním absurditám patřilo, že občané sice směli vlastnit rodinné domky, chaty a chalupy, ale veškerý bytový fond náležel státu. Ve městě si lidé mohli teoreticky vybrat ze dvou alternativ: buď
žít v nájmu, nebo si postavit družstevní bydlení. Získat oficiální cestou nájemní smlouvu na byt (tehdy se
říkalo „dekret“) šlo jen přes pořadník na národním výboru, což kvůli zájmu soustavně převyšujícímu nabídku trvalo ve větších městech třeba deset let. Žadatel však mohl uplatit příslušné úředníky nebo si dekret
koupit „načerno“. V Praze se dekret na třicetimetrový byt prodával koncem osmdesátých let podloudně
za cca dvacet tisíc korun – zaplatilo se tomu, kdo byl držitelem dekretu, a následně se provedla tzv. fiktivní
výměna bytu. Ano, činže pak byla poměrně nízká, a to podle toho, do které ze čtyř „kategorií“ byt spadal
(čtvrtá kategorie měla zpravidla vodu a společný záchod na chodbě). V rodinách se kvůli udržení dekretu
běžně provozovaly různé fígle, děti se například přihlašovaly k pobytu u babiček a dědečků. Navíc dobrý
stav nájemních bytů měly udržovat podniky bytového hospodářství, což se zpravidla dělo jen teoreticky.
Družstevní byt si zájemce musel rovněž obstarat prostřednictvím podvodů nebo si vzít půjčku
a na novostavbě pak navíc odpracovat několik tisíc hodin ve volném čase. Se stavbou domku to
bylo podobné. Ohromná dřina celé rodiny, jakýsi celoživotní úkol. Na rozdíl od bytu, který se zrodil
z otročiny v družstvu, však domek aspoň patřil svému staviteli.
V ČSSR ještě existovaly podnikové byty (těmi disponovaly bohatší národní podniky a přidělovaly je nepostradatelným či zasloužilým pracovníkům), dělnické ubytovny a podnájmy (vzhledem
k běžným příjmům překvapivě drahé).
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Bytový problém vedl k tomu, že se většina lidí podílela na podvodech, rozsáhlé korupci a šedé
ekonomice, a také k všudypřítomnému klientelismu, protože výhodu měli zasloužilí straníci
a vůbec všichni ti, kteří měli konexe a obstarali si protekci.

Zcela zvláštní kapitolu představuje zajišťování materiálu pro
stavby či opravy. Prakticky nic,
od dlaždiček až po vodovodní
kohoutky, se nedalo jednoduše
zakoupit. Vždy se musel najít
někdo, kdo nedostupnou komoditu „vyčachroval“. Obtížně se
obstarávali i řemeslníci, pracující rovněž načerno (říkalo se, že
chodí „na melouchy“). Výsledek
„systému socialistického bydlení“ byl katastrofální: zanedbané,
neopravené domy, všudypřítomné lešení a také vybydlené ruiny, v nichž nakonec nemohl žít
nikdo a dodnes hyzdí nejedno
české město.
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V KSČ musel být každý,
kdo chtěl dobrou práci.

5
Legenda o „povinném“ či „vynuceném“ členství v KSČ se vztahuje především k období normalizace
a objevila se hned na začátku devadesátých let. Vznikla z jednoduchých příčin: Lidé neradi přiznávají, že
něco udělali ze strachu, ze slabosti nebo z prospěchářství. Ve skutečnosti do KSČ nikdo vstupovat nemusel. ČSSR měla v roce 1989 cca čtrnáct milionů obyvatel, členů strany bylo něco přes milion a půl.
Na počátku normalizace proběhly v KSČ čistky, tisíce straníků byly vyloučeny, jejich počet klesl
na nejnižší úroveň v poválečné historii. Při čistkách se stal klíčovým měřítkem postoj k sovětské
okupaci a chování konkrétního soudruha či soudružky za pražského jara. Vyloučení z KSČ znamenalo často také vyhazov ze zaměstnání, ale nešlo o železné pravidlo. Týkalo se nejčastěji lidí, kteří
pracovali ve státní správě včetně vojáků a policistů, v justici, dále zaměstnanců médií, redaktorů,
učitelů a vůbec humanitní inteligence. Ti, kdo v KSČ tehdy setrvali, byli pečivě prověřeni. Svým
postojem projevili dostatečnou podporu nové stranické linii. Rozhodli se k tomu sami.
KSČ měla pochopitelně zájem o nové lidi a ti vždy věděli, že vstupem získávají výhodu nad
ostatními. Členství znamenalo snazší kariérní postup, mnohem jednodušší výjezdy do zahraničí, lepší kádrový posudek nejen pro sebe, ale i pro rodinu. Někteří vyloučení se směli
později vrátit, pokud své předchozí postoje prohlásili za „pomýlené“ a dali najevo, že jsou již
loajální. Až do konce osmdesátých let však platilo, že ke vstupu do strany nebyl nikdo nucen,
nejvýš museli lidé čelit nátlaku typu „váš vstup by byl vhodný“.
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Řadový nestraník směl vykonávat prakticky jakoukoli profesi. Zůstávaly mu však často nedostupné vedoucí posty, zejména ty, na které se vztahoval tzv. nomenklaturní pořádek. Jestliže je
členství v KSČ v sedmdesátých letech možno do jisté míry ospravedlňovat strachem (z budoucnosti, o děti atd.), v letech osmdesátých už taková motivace působí komicky: Z nestranictví žádné
potíže nevyplývaly. Zato ze vstupu do strany vyplývaly jednoznačné výhody.
Je jistě možno říct, že do KSČ vstoupila řada lidí, kteří se snažili pomáhat druhým a nechovali
se jako darebáci. To ale zároveň neznamená, že by členství nepředstavovalo problém. Za prvé každý soudruh chtě nechtě vyjadřoval přinejmenším tichý souhlas s nedemokratickou a perzekuční
politikou, za druhé se i členové nejnižší, základní organizace scházeli, schůzovali a rozhodovali
prostřednictvím různých posudků o svých bližních – neměli na to žádné morální právo.
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Když člověk nebyl disidentem,
režim ho nechal na pokoji.

6
Představa, že si člověk jen tak žil a mohl ignorovat státní moc, je iluzorní. Prakticky na každého se
vztahoval kádrový pořádek. Stačilo, aby někdo z rodiny odešel do emigrace, a ihned nastával konkrétní „politický problém“. Každý se mohl kdykoli a zcela nečekaně dostat do konfliktu se státním
aparátem (státní správou, policií, justicí), např. studentská recese ironizující prezidenta mohla člověka přivést do kriminálu, účast na nepovoleném koncertě mu mohla přivodit policejní vyšetřování.
Je příznačné, že se mnozí lidé stali opozičními politickými aktivisty teprve poté, co jim státní orgány
upřely občanská práva ve věcech, které by v demokracii neměly s politikou nic společného.
Disent, resp. opozice nevedla s komunistickými státními orgány nějaký teoretický politický spor
o podobu státního zřízení, nebo dokonce „boj o moc“. Všechny opoziční skupiny, Chartou 77 počínaje, požadovaly, aby stát ovládaný aparátem KSČ dodržoval alespoň své vlastní zákony. Aktivity
disentu se vztahovaly ke svobodě slova, projevu a náboženství, ke špatnému stavu životního prostředí a hospodářství, k sociální péči, k devastaci kulturního dědictví, k přítomnosti sovětských
vojsk na území ČSSR apod. Tedy ke konkrétním problémům veškerého obyvatelstva.
Systém vlády KSČ byl vybudován tak, aby se na něm co nejvíce lidí co nejčastěji podílelo,
aby se zdánlivě stávali jeho spolutvůrci. Občan byl soustavně nucen k prokazování loajality,
neustále mu bylo zdůrazňováno, že je nedílnou součástí „socialistického státu“ a za všechno,
co má, vděčí KSČ a Sovětskému svazu.
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Největší míru nezávislosti měl člověk v profesi, z které jej nebylo kam vyhodit (např. od lopaty)
a jemuž nebylo možno vyhrožovat pracovním postihem, pokud se nezapojí – dejme tomu – do
brigády socialistické práce. Jenže ani on neměl klid, protože i o něm rozhodoval závodní či uliční
výbor KSČ, i on sledoval prolhanou státní televizi, poslouchal prolhané rádio, četl režimní noviny.
I jemu ve škole vymývali mozek v hodinách dějepisu, ruštiny, literatury a občanské nauky, a když ne
jemu, pak jeho dětem. „Stát stranou“ tedy znamenalo rezignovat mj. na roli rodiče, smířit se s tím,
že potomkům ládují učitelé do hlavy hromady ideologického balastu.
K tomu se vážou desítky dalších věcí: krachující ekonomika, korupce, nemožnost podnikání či
cestování, byrokratická zvůle, nedostatek zboží, celková praktická nefunkčnost systému. Všechno
to, na co se nejsnáze zapomíná, mělo přímý dopad na obyvatelstvo jako celek.
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Společnost byla sociálně
spravedlivější.

7
Kde se vzala představa, že v sedmdesátých a osmdesátých letech nebyla v ČSSR chudoba?
Pravdou je, že chudí lidé tu žili vždycky, leckdy na hranici bídy, a zřejmě jich nebylo méně než
dnes. V nejhorší situaci se nepochybně nacházeli někteří důchodci, protože ve výši penzí panovaly
značné rozdíly. V roce 1978 znamenal pro průměrného občana odchod do důchodu třiačtyřicetiprocentní pokles příjmu. Mnozí lidé „buržoazního původu“ vyházení v 50. letech ze škol, zbavení
majetku a možnosti vykonávat své povolání však brali tak nízké důchody, že byli odsouzeni k živoření, v lepším případě odkázáni na pomoc příbuzných. V nelehké situaci byly i rodiny s více než
dvěma dětmi a také příslušníci národnostních menšin. Lidi vyžadující péči, jako např. osoby s mentálním či tělesným handicapem nebo nemohoucí seniory, režim odklízel do státních zařízení, kde
žili obvykle v nedůstojných podmínkách. Dostávalo se jim sice základní péče, ale třeba postižené
děti nechodily ven a nikdo se jim individuálně nevěnoval.
Platy se v ČSSR držely víceméně na stejné úrovni. V praxi to znamenalo, že například vysokoškolský pedagog a instalatér (oba de facto státní zaměstnanci) našli na výplatní pásce
každý měsíc podobnou částku. Zatímco pedagogovi nezbylo než s penězi vyjít, řemeslník
měl výhodu – mohl si přivydělávat nepovolenými, ale tolerovanými „kšeftíky“. Komunistická
„sociální rovnost“ a „sociální spravedlnost“ tak neznamenala nic jiného než finanční perzekuci: pedagoga, který by si zasloužil mnohem vyšší ohodnocení, i řemeslníka, který by si za
normálních okolností mohl zřídit živnost a věnovat se soukromému podnikání.
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Vedle toho existovaly i profese s výsadním postavením. Vyšší příjmy měli příslušníci nomenklatury, SNB či armády, umělci ve svobodném povolání a například též horníci, protože stát orientovaný na energeticky náročný těžký průmysl si potřeboval udržet jejich loajalitu. Přetrvával také
odstup mezi platovým ohodnocením žen a mužů (ženy dostávaly v mnoha podnicích o cca třetinu
nižší mzdu). Rozdíl byl samozřejmě i mezi městem a venkovem, protože na vesnici si lidé často
přilepšovali na vlastních malých hospodářstvích.
A ještě jednu věc je třeba připomenout. Deklarovanou „sociální rovnost“ se komunistický režim snažil vybudovat na základě rozsáhlého zločinu – po roce 1948 KSČ zlikvidovala a okradla
sedláky, živnostníky, podnikatele, majitele domů, zkrátka všechny, kdo se o sebe starali sami.
Z jejich majetků se měl zlepšit život „všeho lidu“. Výsledek? Československo bylo po válce bohatší
než například Rakousko, o třicet let později se životní úroveň průměrného Čecha a průměrného
Rakušana vůbec nedala srovnávat. Český dělník nebo český inženýr vydělával zlomek toho, co
jeho rakouský kolega.

Proti ztrátě paměti
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Před listopadem 1989 si lidé byli bližší.
Teď se všechno točí kolem peněz.

8
Jistě, před rokem 1989 se v mnoha ohledech žilo snáz. Průměrný občan nemusel vyvíjet příliš
velké úsilí, aby si obstaral základní příjem, měl víc volného času, život plynul v nadiktovaných mantinelech, z nichž se jednotlivec v mnoha ohledech nemohl vymanit. Potíž je, že ten relativní poklid
skončil ve chvíli, kdy bylo potřeba cokoli zařídit. Lidé se nesměli realizovat veřejně, tudíž se o to
snažili v soukromí a stálo je to obrovské úsilí. V jistém smyslu byla například normalizace vrcholem konzumerismu. Stačí připomenout energii věnovanou budování chat a chalup nebo význam
automobilu jako „znaku“ společenského postavení. A co je nejdůležitější, celý ten „poklidný“ život
garantovaný státem se vedl na dluh, aniž by si lidé uvědomovali, že se jednou změní v bídu – anebo
ho budou muset zaplatit potomci.
Byli si lidé za komunismu „bližší“ – v tom smyslu, že by si víc pomáhali, víc rozuměli, víc naslouchali? V realitě padesátých let je taková představa komická vzhledem k „třídnímu boji“ a statisícům
nešťastníků, které KSČ srazila na dno, načež je StB označila případným termínem „bývalí lidé“.
Tehdejší poměry všeobecné a státem podporované podezíravosti též dobře ilustruje dobový plakát
s nápisem: „Nemluv o tom, co děláš, nevíš, kdo tě poslouchá!“
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V šedesátých letech třídní boj dozníval, národ pak do značné míry sjednotily reformy a především odpor k sovětské okupaci. Ale za normalizace? Jak si lze představovat nějakou výjimečnou „blízkost a sounáležitost“ ve společnosti, jejíž fungování začíná čistkami a vyhazováním
z práce, prověrkami, v nichž je třeba vyjádřit přinejlepším porozumění pro okupaci (a popřít
tak sám sebe)? Vztah k nastupujícímu režimu byl tím prvním, co rozdělilo přátele a rodiny,
které nadto zasáhla mohutná vlna útěků na Západ.

Pro veřejný život za normalizace bylo příznačné soustavné pokrytectví (známá poučka zněla:
„Co si říkáme doma, neříkej venku“). Při rozličných veřejných příležitostech před sebou kolegové,
učitelé a žáci šaškovali, pronášeli fráze, kterým dílem nevěřili a dílem nerozuměli, neustále někdo
někoho písemně posuzoval a hodnotil, neustále se jeden strachoval, že by ho druhý mohl udat.
„Blízkost“ a vzájemnou pomoc to nevylučovalo, ale komplikovalo. Předpokladem dobrého vztahu
k druhým je elementární důvěra, a přesně tu komunistické zřízení likvidovalo.
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Dřív jsme nesměli cestovat, teď na to
zase nemáme peníze.

9
Výrok z nadpisu praví, že „nesvobodu politickou“ (např. zadrátované hranice) dnes nahradila obdobně svazující „nesvoboda ekonomická“ (např. splácení hypoték a celkový finanční nedostatek).
Tuto argumentaci poměrně dlouho používali především politici a sympatizanti KSČM a teprve
v posledních letech se stala součástí širší veřejné diskuze.
Svoboda jako hodnota byla za těch dvacet let od revoluce výrazně devalvována. Občan ČSSR
si svobodu představoval například tak, že nebude mít úředně zakázáno setkat se s příbuznými,
kteří bydlí v Rakousku, že se bude moci bez politických omezení věnovat svému povolání, že bude
moci bez obav říkat, co si myslí.
Občan ČR roku 2013, sdílející výše citovaný názor, si svobodu nejspíš představuje jako nezadatelné právo mít teď hned dost peněz na dovolenou v Alpách. Svoboda nespočívá v tom, že si můžu
koupit všechno, ale například v tom, že si můžu vybrat, jestli si pořídím vlastní dům či byt, jestli
založím rodinu nebo jestli třeba začnu cestovat.
Pravdou je, že Češi dnes cestují po celém světě, mohou v jakékoli cizí zemi studovat, učit se
jazyky, pracovat. Nic z toho před rokem 1989 nebylo možné. Měli bychom si toho přestat cenit,
protože se to netýká všech Čechů bez výjimky?
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Tím se vracíme k minulému režimu. Tehdejší nesvoboda byla skutečná. Do států sovětského
bloku mohli sice vyjíždět skoro všichni, ale každá cesta na Západ znamenala pro obyčejného
občana neobyčejně komplikovanou byrokratickou proceduru, na jejímž konci bylo ve většině
případů zamítnutí žádosti. Pouze v druhé polovině šedesátých let byly výjezdy o něco svobodnější. Přesto tehdy tisíce lidí byrokratické ponížení podstupovaly a třeba jen jediná cesta
do Francie či Itálie pro ně představovala výjimečnou událost, ačkoli tam dorazili s prázdnými
kapsami (hodnota koruny byla zanedbatelná). A další tisíce lidí podnikaly dobrodružnou cestu
do emigrace, riskovaly životy a vzdávaly se domova, protože jim svoboda stála za to.
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V komunistickém Československu
nebyl totalitní režim.

10
Při debatách o komunistické minulosti často zaznívá otázka, zda byl režim v někdejším
Československu „totalitní“. Vypadá to, jako by se někteří účastníci diskuze chtěli tohoto slova
zbavit a jako by se terve pak mohl život před rokem 1989 ukázat ve „správném“ (lepším) světle.
Kritici tzv. totalitního konceptu argumentují nejčastěji tím, že v období let 1948–1989 procházelo československé státní zřízení proměnami, že skutečná „tuhá“ totalita tu byla jen do poloviny
padesátých let a pak snad ještě na počátku normalizace. Nikdo soudný však netvrdí, že byl československý komunistický režim neměnný. Jistě, měl různé vývojové fáze, střídavě se upevňoval
a rozkládal. Po celou dobu to však byl režim nesvobodný, nedemokratický a zločinný, po celou
dobu měl shodné rysy.
Od února 1948 do listopadu 1989 v zemi vládla výhradně KSČ a nekonaly se ani jedny svobodné volby; existovala pouze jedna státní ideologie; zájmy vládní strany prosazovala politická policie; soukromé vlastnictví bylo zásadně omezeno a soukromé podnikání zakázáno; s krátkou
výjimkou let 1968–1969 v zemi nebyla svoboda slova, projevu, shromažďování a zůstala omezena svoboda pohybu. Lidé, kteří kritizovali stát a jeho ideologii, byli pronásledováni. Navíc po
celou dobu Československo podléhalo Sovětskému svazu, fakticky bylo jeho kolonií.
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Je pravdou, že nejhorší
teror lidé zažívali v prvním
desetiletí. Do roku 1960 byly
pracovní tábory a kriminály
plné politických vězňů, proběhla násilná kolektivizace
a rozsáhlá, státem organizovaná krádež majetku. V šedesátých letech nepřišla svoboda, nýbrž lehké uvolnění, které
dosáhlo nejvyššího stupně
během pražského jara 1968.
Po sovětské okupaci se však nové vedení strany vrátilo k osvědčené praxi: Začalo s tzv. normalizací, provedlo čistky a obnovilo rigidní systém, v němž se směli lidé bez rizika chovat svobodně
jen v soukromí.
Nahlížet normalizaci jako „volnější období“ je naivní. Faktem je, že v zemi neexistoval plošný teror – nebyl už zapotřebí, většinová společnost rezignovala na odpor. Lidé měli v živé paměti, co se
dělo v padesátých letech, a báli se. Státní moc si tedy obvykle vystačila se zastrašováním, avšak
uchylovala se k násilí a k perzekuci pokaždé, když to potřebovala (např. pronásledování všech
nezávislých hnutí a projevů). Termín totalitní systém se navíc neodvozuje od míry brutality, kterou
státní moc uplatňuje, aby společnost udržela pod kontrolou, ale od jiných skutečností. V „totalitním
systému“ si státní moc nárokuje kontrolu nad celým životem každého jednotlivce – nejde jen o potření politické opozice, ale i vliv na kulturu, vzdělání či náboženské vyznání. Proto se komunistický
režim nespokojil s tím, že KSČ vyhrála každé volby, nýbrž vyžadoval i to, aby k volebním urnám
přišla celá populace demonstrovat svou podporu vládnoucí straně.
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Dřív jsme museli poslouchat Moskvu,
dneska o nás rozhodují v Bruselu.

11
Ne že by evropská integrace neměla chyby a že by nebylo na místě kriticky diskutovat o jejím
směřování a institucích. Srovnávat ovšem EU se sovětským impériem (případně s Radou vzájemné
hospodářské pomoci, což byla z Moskvy řízená hospodářská organizace zemí sovětského bloku)
je scestné.
Evropská unie (předtím Evropské společenství) vznikla ze svobodné vůle zúčastněných států.
Česká republika, zdevastovaná komunistickým vládnutím, se do ní po roce 1989 usilovně snažila
dostat a musela splnit řadu požadavků, což jí neobyčejně prospělo. Dostávala také masivní finanční pomoc. Žádost o přijetí do Unie podávala vláda v roce 1996, ale teprve roku 2003 se u nás
konalo referendum, v němž se pro vstup vyslovilo 77 procent hlasujících. Členskou zemí jsme od
1. května 2004. Co je důležité: Českou republiku nikdo nepohltil, do nadnárodního společenství
jsme se přihlásili a trvalo osm let, než se podařilo vytčený cíl naplnit. Díky členství v EU mají Češi
řadu výhod, počínaje svobodným překračováním státních hranic bez kontrol přes volný pohyb zboží
bez cel a administrativních omezení až po možnost pracovat ve většině členských zemí.
Jak se to dá srovnávat s předlistopadovým obdobím? Jednoduše řečeno – nijak. Do sovětské
sféry vlivu sice Československo po válce spadlo vlastním přičiněním, konkrétní sovětská vůle se
však na československém území prosazovala v mnoha ohledech utajeně, prostřednictvím KSČ.
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Podřízenost Moskvě přinesla státu i společnosti pouze úpadek (právní, kulturní, politický
i hospodářský), o suverenitě země nemohla být řeč, fakticky se stala jednou z ruských kolonií.
Když se v roce 1968 politika KSČ začala demokratizovat a tuhý režim uvolňovat, následovala
vojenská okupace ČSSR a sovětská vojska u nás zůstala až do počátku devadesátých let.

Evropská unie (a tajemný
„Brusel“) České republice
nic nediktují, postavení státu v Unii se odvíjí především
od schopnosti českých politiků, vychází z demokratických jednání, v Evropském
parlamentu sedí čeští poslanci. Z EU pochopitelně lze
v krajním případě vystoupit,
tanky k nám kvůli tomu nikdo
nepošle. A ještě je tu jedna
věc: České země patřily od
středověku k západní kultuře
a k západnímu civilizačnímu
okruhu – zatímco naše pobývání v ruském impériu bylo historickou anomálií, spolupráce
s evropskými státy nás vrací
tam, odkud jsme vzešli.
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