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Rok 1968 je tématem, které v české, ovšem i ve slovenské historiografii posledního
dvacetiletí je výrazně frekventovaným. Tato skutečnost je dána nejen změnou politického
systému na přelomu 80. a 90. let, kdy bylo poprvé možno v domácím prostředí seriózně
o zmíněném problému uvažovat a bádat, ale i řadou dalších skutečností. Pro obrovskou
skupinu lidí představoval totiž rok 1968 autenticky zažité historické trauma, poprvé bylo
možno zkoumat řadu dosud totálně nepřístupných historických pramenů. Z části se otevřely
i v řadě záležitostí rozhodující sovětské archivy. Přitom bychom jistě nalezli i další výčet
důvodů badatelské "popularity" roku 1968 včetně jeho dvacátého výročí.

Většina prací publikovaných ke zmíněnému tématu patří z části k literatuře
memoárové, z části přinášející souhrny nových zjištěných faktů. Za potěšitelné pokládám i to,
že v současné době jsou k dispozici i díla, která rekonstruují některé dílčí, přitom však zásadní
okolnosti roku 1968. Mám na mysli např. sociální strukturu, ekonomickou reformu, právní
otázky, vývoj jednotlivých mocenských složek, odraz celostátních událostí v regionech atd.
atd.

Předložená Fidlerova práce se v mnoha ohledech zmíněným trendům vymyká. Její
autor totiž hodnotí širokou paletu geopolitických dopadů na tehdy realizovaná řešení, přičemž
geopolitiku chápe jako soubor ryze vojenských doktrín a mocensko-politických záměrů, a to
v časově dlouhodobém horizontu existence států. V daném případě tedy Svazu sovětských
socialistických republik. Následně v celku logicky dospívá autor k závěru, že k okupaci
někdejšího Československa muselo dojít právě z důvodu prosazování dlouhodobých
geopolitických cílů, a to ještě v konkrétním prostředí "hledání kvadratury kruhu" při
odzbrojovacím oteplování mezinárodních vztahů a sovětskou snahou o naplnění vlastních
geopolitických zásad a zájmů. Jde o závěr, který je poměrně originální, logicky vyvozený,
rozsáhle argumentovaný. Přesto, že se osobně domnívám, že tehdy šlo o souhrn i mnoha
jiných faktorů, uvedený Fidlerův geopolitický důvod sehrával v tehdejší době nesporně jednu
z klíčových rolí, přičemž autor oponované studie tuto otázku nesporně jako jeden z prvních
položil.

Za další klad Fidlerovy práce považuji nesmírně široký záběr literatury a dalších
informačních zdrojů. I tato skutečnost prokazuje autorův dlouhodobý zájem o uvedenou
problematiku. Přitom zdaleka nejde jen o práce či různé expertizy českých vojenských
činitelů či historiků, ale i o díla jejich sovětských protějšků a o mnohé monografie z anglo-
amerického okruhu.

Třetí velmi kladně reflektovaná skutečnost je spjata s tím, že Fidler nechápe rok 1968
jako jistě izolované konfrontační vyvrcholení, ale v geopolitickém náhledu jej vidí jako
výsledek dlouhodobých trendů vojensky rozpracovávané doktríny. Výčet sovětských, ovšem
i československých armádních úvah, jejichž přehled je autorem podán a poměrně široce
komentován, si nesporně zaslouží pozornost širší badatelské obce. Dodejme však zároveň, že



by textu prospěla i větší konfrontace s úvahami Američanů, neboť právě oni byli druhým
rozhodujícím hráčem nejen v evropských, ale i celosvětových mezinárodních vztazích. A
pokud jde o střední Evropu, pak by bylo vhodné věnovat pozornost i postojům Rakušanů, o
čemž nalezneme v předložené práci jen nepatrné zmínky (např. s. 34). Zároveň ovšem
přiznávám, že navrhovaná rozšíření by autorem vymezený badatelský prostor funkčně
rozšiřovala. Nejde tedy o VÝtku,ale spíše o doporučení ad futurum.

K práci samotné mám však i několik drobnějších připomínek:
1. Autor používá většinově termín Organizace varšavské smlouvy, jindy

... Varšavské. . .. Ve většině jiných prací se však hovoří o Varšavské smlouvě.
Doporučuji tedy alespoň sjednotit terminologii či objasnit, zda jde o rozdíly
zdůvodnitelné. Nevylučuji, že je to důsledek závěrečné redakční práce. Podobě textu
v tomto ohledu doporučuji vůbec věnovat ještě určitou zvýšenou pozornost. Kromě
"běžných překlepů" takováto formální přehlédnutí totiž mohou působit i obsahový
posun. Tak např. ruská vojska byla v Paříži r. 1814, nikoli 1714 (s. 69). Rovněž
registrujeme i určitá opakování, či jistá rozporná tvrzení (viz např. s. 98 a otázka
frontových zkušeností důstojníků z počátku komunistického systému).

2. Na s. 9-10 autor tvrdí, že KSČ měla v r. 1968 vše pod kontrolou. Vzhledem
k mnohokráte dokladovaným aktivizacím "ostrůvků" občanské společnosti bych tuto
situaci neviděl tak jednoznačně.

3. Na s. 52 hovoří autor o drancování, loupežích a znásilňování na jižní Moravě v r.
1945. Mimoděk jako by pokládal rovnítko se situací v Maďarsku a Rakousku.
Samozřejmě k těmto politováníhodným zločinům došlo, rozsah byl však naprosto jiný
než v případě teritoria "nepřátelských zemí". A to v případě jižní Moravy
nezapomínejme na přítomnost Rumunské královské armády.

4. Tvrzení, že roztržka mezi SSSR a Jugoslávií vedla k porážce "komunistických
povstalců v Řecku" je poněkud zjednodušující. Na výsledku zdejší občanské války se
podepsali i další činitele.

5. Bouře po měnové reformě v r. 1953 byly v Československu utlumeny nejen
policejními opatřeními, jak uvádí J. Fidler (s. 72), ale i dalšími prostředky. Viz
nasazení vojsk Pohraniční stráže, Lidových milicí, soudní i mimosoudní perzekuce
apod.

6. Autor uvádí, že ekonomicky byly propojeny sovětizované evropské státy od ledna
1949 (s. 75). Tato teze se nesporně opírá o statutární vznik RVHP, to však byl pouze
deklarativní okamžik. Faktický ekonomický význam měla až tzv. sofijská usnesení
z téhož roku. O ekonomickém propojení je ovšem možno hovořit až po provedených
sovětských "unifikačních" expertizách a jejich aplikaci (1950/1952).

Přes uvedené připomínky považuji práci Jiřího Fidlera za přínosnou a, jak již bylo
řečeno, zamýšlející se v širokém záběru nad důležitými otázkami našich nejnovějších dějin.
Rád konstatuji, že dle mého soudu nesporně splňuje všechna kriteria kladená na rigorózní
práci. Doporučuji tedy její obhajobu a zároveň navrhuji, aby vzhledem k nesporným kvalitám
díla, šlo o obhajobu úspěšnou.
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