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Z domova

P
řevratné historické událos-
ti mívají řadu výkladů, spik-
lenecké teorie a konspirač-
ní pozadí pochopitelně ne-
chybí ani ve výkladu průbě-

hu sametové revoluce z listopadu
1989. Do spikleneckých mýtů náleží
třeba role údajného mrtvého stu-
denta na Národní třídě či příhodná
přítomnost sovětských generálů
z KGB v Praze na podzim 1989 a po-
dobně. Proč tomu tak je a jaký mají
zmíněné verze smysl, vysvětluje his-
torik Oldřich Tůma z Ústavu pro
soudobé dějiny Akademie věd ČR,
který působí mimo jiné také v pra-
covních skupinách pro dějiny česko-
slovenské společnosti, pro dějiny
paměti či studium studené války.

Od roku 1989 se objevují rozlič-
né konspirační teorie o pozadí
dění 17. listopadu 1989 a o násle-
dujících dnech. Proč vlastně
tyto verze mají tak tuhý koří-
nek?
Každá systémová změna ve společ-
nosti vyvolává otázky, kdo za ní
stál, komu to prospělo, čeho kdo
chtěl dosáhnout a jaké zájmy byly
v pozadí.

Kdo byl tehdy hlavním hybate-
lem dění? Všemocné tajné služ-
by a organizace, anebo neúpros-
ný dějinný proces?
Šlo o komplexní vývoj v zemích
střední a východní Evropy, který se
navzájemovlivňoval a vytvářel jaký-
si synergický efekt. Naopak režimy
byly vyčerpané, bezradné, nevě-
řily už samy sobě a bez „balíč-
ku poslední záchrany“, kte-
rým vždy dříve byla eventu-
alita sovětské intervence
v jejich prospěch.

Bylo vůbec reálné, aby
se tedy tehdejší mocní
mohli spolehnout na
tradiční pomoc
z Moskvy jako roku
1968?
V roce 1989 už bylo zřej-
mé, že něco takového
opravdu není na pořa-
du dne. Systém nebyl
ani schopen odhod-
lat se k ráznému řeše-
ní dané situace. Ale
roli pochopitelně
hrála i postupná akti-
vizace veřejnosti
a fakt, že existovaly
opoziční struktury, které
dokázaly získat autoritu a
kredibilitu ve společnosti a do-
kázaly na rychlý vývoj sice im-
provizovaně, ale relativně efektivně
reagovat. Opoziční skupiny oprav-
du nabývaly na důležitosti. Nebyli
to pouze chartisté, ale také řada dal-
ších věcí, které koncem 80. let
vznikly. Celý rok 1989 byl rokem
řady demonstrací.

Z jakých analýz či pramenů zmí-
něné konspirační úvahy vychá-
zejí, a co naopak plyne pro vás,
historika, ze studia písemných
dokumentů, archiválií a vzpomí-
nek účastníků?
Problém je, že tyhle úvahy žád-
nou oporu v historických prame-
nech nemají. Jsou to pouze speku-
lace, které jako by neustále vychá-
zejí z otázky: Komu to, jak to teh-
dy dopadlo, prospělo, a snaží se
konstruovat, jak to asi někdo při-
pravil a zařídil.

Kdo tedy produkoval podobné
zaručené spiklenecké teorie, žijí-
cí svůj život 30 let? Komu a zda
vůbecmohly prospět?
Nejčastěji takhle uvažují ti poraže-
ní. Že je o moc připravily tajné služ-
by, nejlépe sovětská i americká na-
jednou, je pro ně přece jen přijatel-
nější vysvětlení vlastního debaklu
než přijmout fakt, že jejich ideolo-
gie i jejich systém, který už ne-
měl žádnou podporu
ani schopnost si
moc udržet.

O tom, že v poza-
dí událostí
z konce roku
1989 stály taj-
né služby USA
a SSSR, hovoří
například i au-
tor Analýzy
17. listopadu 1989.
Pro tento mýtus
je charakteris-
tické, že ho

podporují svými vzpomínkami ti,
kdo zůstali stranou.

Bylo by vůbec reálné, aby tak roz-
sáhlé změny, jaké v ČSSR, ale i ve
východním bloku nastaly, inicio-
vala či uvedla do chodu nějaká
tajná služba, společenstvo, poli-
tická frakce nebo jednotlivci?

Jednoduše: nebylo.

Ke studené válce nále-
ží i vzájemné potý-
kání tajných slu-
žeb, platí to
i o ČSSR. Mají naši
historici k dispozi-
ci například doku-
menty oficiálních
d ip l oma t i ckých
misí v Praze, ať z Vý-
chodu či Západu, na

události okolo
17. listopadu,
případně i in-

formace z rezidentur zpravodaj-
ských služeb? A co z nich plyne?
Podle mých vědomostí nemáme
bezprostřední dokumenty zpravo-
dajských služeb. Jsou však přístup-
né a částečně i editované například
diplomatické dokumenty. Jde
mimo jiné o korespondence amba-
sády USA nebo NDR. Stručně, ply-
ne z nich, že vlastně až do poslední
chvíle například analytici i diploma-
té na ambasádě USA i ve státním de-
partementu veWashingtonu počíta-
li maximálně se změnami či refor-
mami, se zlepšením situace v re-
spektování lidských práv a podob-
ně. Nikoli však s bezprostředním
zhroucením a zánikem režimu
v Československu.

Představovala tehdy stranická
a státní špička, vedení země, jed-
notný monolit, anebo se tříštila
na jednotlivé frakce?
Určitě ne, tedy nebyla monolitem.
Na druhé straně neexistovaly ani

frakce, ať programové, nebo názo-
rové. Spíš to byli jednotlivci, kteří si
více nebo méně uvědomovali, v jak
kritické situaci se režim nachází,
a uvažovali o nějakých změnách.

Do jaké míry si roku 1989 moh-
li členové ÚV KSČ být vědomi
toho, zda a jak moc je situace
z jejich pohledu ovlivnitelná
a jak tento pohyb kontrolo-
vat, nebo alespoň zpomalo-
vat?
Existovali také jednotlivci,
kteří měli určité ambice.
Ale určitě nešlo o akce-
schopné, nějak programo-
vě propojené skupiny,
tak jako tomu bylo tře-
ba v Maďarsku. Anebo
aspoň do určité míry
u nás před pražským ja-
rem roku 1968. To potvr-
dil také Rudolf Hegen-

bart, vedoucí funkcionář
ÚV KSČ, který řídil ozbroje-

né složky. Řekl, že Státní bez-
pečnost vypracovala již v únoru

1989materiál, ve kterém bylo kon-
statováno, že situace v zemi je neu-
držitelná, a pokud nedojde k zásad-
ním změnám, hrozí převzetí moci
opozičními skupinami.

Jan Bohata
redaktor MF DNES

SUPER CENA =Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Nabídka je platná do
vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v množství obvyklém

pro domácnost. Všechna fota jsou pouze ilustrační.

CUKROVÍ
VŮNĚ

JE VE VZDUCHU.

-25%

14,90
19,90

SUPER CENA

119,90
pouze

AKCE

10,90
pouze

-31%

8,90
12,90

PLATÍ OD 13. 11. DO 19. 11. 2019

DR.OETKER
Vanilkový lusk
Bourbon
2,3 g
1 kus

SULTANAS
Rozinky
200 g
(=100 g 7,45)

DIAMANT
Cukr
krupice/krystal
1 kg
Max. 20 kusů
na osobu/den

MOUKA
Z VĚROVAN
Mouka hladká
světlá pšeničná
1 kg

Dnes od 12.00 jen na Rádiu Impuls

Sametové Impulsy
s Janem Sokolem,
bývalým prezidentským
kandidátem

Sametové
záhady

let
svobody

Oldřich Tůma: Spiknutí je nesmysl

Že je o moc připravily
tajné služby, je pro ně
přijatelnější
vysvětlení vlastního
debaklu než přijmout
fakt, že jejich systém
už neměl žádnou
podporu.

Špionážní centrály, či tajné organizace? Kdo stál
podle konspirátorů v pozadí 17. listopadu?

Známý mýtus Že by revoluční
dění dala do pohybu kterákoli taj-
ná služba, historik Oldřich Tůma
vylučuje. Foto: ČTK


