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LIGHT IN SHADOWS - CZECHOSLOVAKIA 1968
(Svûtlo v stínech - âeskoslovensko 1968)

Ve dnech 2. aÏ 4. fiíjna 2008 probíhala v Munkovû  centru pro mezinárodní studia na Torontské univerzitû konference Light in shadows-Czechoslovakia 1968,
organizovaná Centrem pro evropská, ruská a evropskoasijská studia. Plánování konference vlastnû zaãalo uÏ v roce 2006, po skonãení konference o Maìarském
povstání administrátorem Centra, dr. Robertem Austinem a ãlenem ãeské komunity v Torontu, k nimÏ se brzy pfiipojil generální konzul âeské republiky v Torontu, Richard
Krpaã, o nûmÏ nedávno dr. Austin prohlásil, Ïe je nejlep‰ím diplomatem, s jak˘m  bûhem sv˘ch patnácti let ve své funkci pracoval.

Aãkoliv ústfiedním tématem konference byla invaze armád var‰avského paktu a
události kolem roku 1968 vÛbec, pfiedná‰kami prosvítaly.  i jiné osmiãkové roky, 1918,
1938, 1948 i rok 1989 a mihla se jména vzdálená v ãase, vãetnû jména Jana Husa. Po
zahájení konference Richardem Krpaãem byl promítán film, zachycující invazi a hlavnû
reakci PraÏákÛ. První skupina pfiedná‰ek (pfiedsedal jí Piotr Wrobel) se podívala na rok
1968 z globálního hlediska (PafiíÏ, Var‰ava, Moskva). Z této skupiny pfiedná‰ek zvlá‰È
zaujal Robert Johnson z Torontské univerzity, odborník na ruské (a hlavnû sovûtské
dûjiny) rozborem postojÛ v sovûtském politbyru. Druhou skupinu pfiedná‰ek, jejichÏ
tématem byla záÏitky KanaìanÛ v âeskoslovensku a âechoslovákÛ v Kanadû, fiídil
Michal Schonberg. Paul Wilson, kter˘ pfii‰el do âeskoslovenska jako mlad˘ kanadsk˘
leviãák (jeho formulace), stal se zpûvákem disidentské skupiny The Plastic People of
the Universe a skonãil jako nejv˘znamnûj‰í a nejlep‰í pfiekladatel Václava Havla,
Josefa ·kvoreckého atd; Wilson, stejnû jako Don Sparling, Kanaìan, mezinárodní
mluvãí Masarykovy univerzity, proÏil invazi v âeskoslovensku. Paul Robert Magocsi,
profesor Torontské univerzity a pfiedstavitel vzne‰eného dûdictví podkarpatsk˘ch
RusínÛ v âeskoslovensku proÏil invazi na Slovensku. Ivan Kalmar mûl osobité
vzpomínky stejnû jako já: dny tûsnû pfied invazí, které jsem proÏil v âeskoslovensku a
dny tûsnû po invazi v Kanadû. O nejcitlivûj‰í vzpomínky se s námi podûlila Helen
Notzlová, která srpen 1968 proÏila v âeskoslovensku (a která v roce 1967 v˘raznû
pfiispûla k jubilejnímu vydání Na‰ich hlasÛ k 100. v˘roãí existence Kanady  esejí o
âeskoslovenské hudbû. Pracovní ãást prvního dne konference byla zakonãena uvedením
skvûlé v˘stavy fotografií, kterou pfiipravily Heidrun Hamersky z University of Bremen a
Olga Zaslavaskaya, Samizdat Archive, Open Society Institute v Budape‰ti. Den byl
zakonãen recepcí Centra pro evropská, ruská a evropskoasijská studia. (jã)
Zaãátek druhého dne konference byl ochuzen nepfiítomností Jacques Rupnika, kter˘

onemocnûl. Po Michalu Kopeãkovi následovala pfiedná‰ka Nadi Nedûlské z Macalester
College. Vrátila se k IV. Sjezdu svazu spisovatelÛ v roce 1967, kdy Ludvík Vaculík
vyjádfiil my‰lenku, Ïe doposud nebyl vyfie‰en ani jeden problém a ke Kosíkovu odvolání
na Husa. Jeho dÛraz na svûdomí a tím i na integritu ãlovûka. Na Husa navazovali, jak
Palack˘, tak i Kollár a ·tefánik. Zvlá‰tní úlohu sehrál Havlíãek, ale Masaryk se opût
vrací k husitství. Rok 1968 byl v âechách spí‰e zápasem o svobodu jedince, zatímco
na Slovensku, které mûlo hlub‰í katolickou tradici, to byl zápas o národní identitu. Peter
Bjel z Torontské univerzity rozebral situaci po Mnichovu na slovenské scénû a v ªudové
stranû. Zajímavé bylo Ïe sloven‰tí pfiedstavitelé nebyli jednotní. Ostré jádro se
soustfiedilo okolo Îiliny a pfiedstavovali je ëurãansk˘, Tuka, Mach, zatímco umírnûné
kfiídlo vedené Sidorem bylo po Tisovû nástupu odstranûno. Slovensk˘ ‰tát byl
ekonomicky závisl˘ na váleãném Nûmecku, formálnû se zúãastnil vpádu do SSSR,
podporoval Nûmecko pfii pfiepadení Polska a formálnû vyhlásil válku Spojen˘m státÛm
v roce 1941. Ze 70000 slovensk˘ch ÏidÛ se vrátilo pouh˘ch 5000.
Odpoledne pak Oldfiich TÛma z Ústavu pro soudobé dûjiny rozebral situaci v

Komunistické stranû po roce 1968 a podíl prezidenta Svobody na normalizaci, kter˘ byl
podle nûj mnohem vût‰í neÏ se pfiedpokládá. Kieren Wiliams upozornil, Ïe jiÏ v roce
1968 Michal Lakato‰ hovofií o obãanské spoleãnosti. Michal Va‰eãka z Masarykovy
univerzity udûlal podrobné srovnání sociologick˘ch v˘zkumÛ o antisemitismu v âechách,
na Slovensku a v okolních zemích: Polsku, Maìarsku a Rakousku. Ukázal na
podobnost hysterick˘ch kampaní proti Masarykovi ãi Martinu Butorovi. Jifií PfiibáÀ z
Univerzity v Cardiffu se zab˘val otázkou lidsk˘ch práv a zdÛraznil, Ïe v totalitní
spoleãnosti slouÏí právo nikoliv k tomu, aby byla rovnost pfied zákonem, ale k
diskriminaci jedince. James Krapfl pfiipomnûl lÏi, které se vynofiily po roce 1989, kdy
tfieba Tina Rosenbergová, nositelka Pulitzerovy ceny, tvrdila, Ïe vût‰ina signatáfiÛ
Charty 77 podepsala tento dokument v roce 1989 (ve skuteãnosti Chartu 77 v tu dobu
podepsal nepatrn˘ zlomek z celkového poãtu 2000 signatáfiÛ). Stejná autorka rovnûÏ
tvrdí, Ïe vût‰ina z nich byli b˘valí komunisté, zapomíná se na silnou skupina moravsk˘ch
katolíkÛ. Zajímav˘ historick˘ pfiehled politické scény byl od Victoria Gomeze z Torontské
university. Na tomto pfiehledu jsme si mohli uvûdomit kfiehkost politické scény i
skuteãnost, Ïe tolik bûÏn˘ pfiechod z jedné politické strany do druhé poãátkem
devadesát˘ch let je dnes jiÏ historií. Historii jsou zfiejmû také strany, které zazáfiily a pak
zase zanikly (ODA, DEU, US, Republikáni). Na druhé stranû vznik a rÛst Sociální
demokracie a vlastnû i skuteãnost, Ïe Jifií Paroubek po volbách v roce 2006 byl prvním
pfiedsedou této strany, kter˘ zaãal váÏnû hovofiit o spojení s komunisty. Tuto ãáru by

jeho pfiedchÛdci ·pidla a Zeman nepfiekroãili.
Zajímav˘ byl rovnûÏ pfiíspûvek Libory Oates-Indruchové o tom, jak ideologie zasahovala

do vûdeckého bádání. I o pfiechodu od normalizace k normálnosti. Bûhem odpoledne
jsme ji poloÏili nûkolik otázek:
ABE: Jak jste dospûla k závûrÛm, které jste prezentovala?
LOI: V˘sledky jsou z vût‰ího prÛzkumu, kter˘ jsem dûlala v posledních nûkolika letech.

·lo o publikování a cenzufie v akademickém svûtû v dobû normalizace a protoÏe tato
konference se soustfiedila na rok 1968 a jeho dÛsledky, tak jsem se soustfiedila na to,
jak instituãní procedury po roce 1968 mûly vliv na to, aby odborníci ãi pedagogové mohli
profesnû pfieÏít. Jak˘ vliv mûly regulaãní mechanismy na to, co se mÛÏe a nemÛÏe. Jak
si tito lidé budovali strategie, jak pfieÏít v tomto systému.
ABE: Vidíte rozdíl mezi jednotliv˘mi obory?
LOI: Soustfiedila jsem se na humanitní a sociální vûdy. Nedûlala jsem technické

disciplíny. Humanitní a sociální vûdy byly totiÏ pod nejvût‰ím tlakem, protoÏe byly
zafiazeny pod sféru ideologie: média, kultura, vûda a vzdûlání. Zjistila jsem v‰ak, Ïe
ãistky byly mnohdy hor‰í na pfiírodovûdn˘ch fakultách. Tam se velice ãasto politická

Pokračování na str. 5

Eda Ottová se svými vnuky přebírá Masarykovu cenu v Baťově Muzeu


