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Vladimir Mitič: Příčiny přechodu z demokracie do totalitarismu

Práce Vladimíra Mitiče se skládá ze dvou, a to bohužel zcela nesourodých částí.
V úvodu stručně představuje literaturu, z níž vychází. Následuje popis vývoje KSČ a hlavně 
jejího nástupu k moci v poválečném období. Závěr práce patří jakémusi obecnému přehledu 
příčin toho, jak může v demokratickém systému totalitní strana převzít moc, a jak se tomu 
mají demokraté bránit. Zde autor práce patrně vychází hlavně z Linzovy knihy The 
Breakdown o f Democratic Regimes a z Aronovy Demokracie a totalitarismu. Ale ať už 
vychází z čehokoli, je  zřejmé, že jím uváděné obecné zákonitosti se na československý 
příklad příliš nehodí anebo se hodí pouze zčásti. Jsou totiž většinou odvozeny spíše z nástupu 
nacismu v Německu či z pádu demokracií v Latinské Americe, nikoliv z nástupu komunismu 
v Československu.

Ústřední část práce, vývoj KSČ od jejího vzniku až do února 1948, je pouze 
přehledem, na němž zaujme především to, co v něm chybí. V posudku uvedu jen ta 
nejdůležitější „opomenutí“. Autor zcela pomíjí změnu taktiky komunistických stran po 
nástupu nacismu od přísně dogmatických „bolševizovaných“ stran k vytváření tzv. lidových 
front. Proto také vůbec neporovnává předválečnou strategii lidové fronty s poválečnými 
vzorci sovětizace, s vytvářením různých národních front. V čs. případě jde o zcela zásadní 
nedostatek. Vladimir Mitič se pak také skoro vůbec nevěnuje druhé světové válce, vítězství 
Sovětského svazu v ní a mocenským důsledkům Stalinova válečného triumfu. A nevěnuje se 
ani důsledkům ideovým a psychologickým (velké poválečné sympatie pro SSSR i mezi 
nekomunisty; přesvědčení, že předválečná buržoazní demokracie selhala a že ji musí nahradit 
nějaký jiný, pokrokovější a více socialistický model). Nástup komunistů k moci 
v Československu pak také vůbec neporovnává se způsoby sovětizace v ostatních 
středoevropských či balkánských zemích. Vůbec také neanalyzuje poválečný systém národní 
fronty coby významný předstupeň definitivní porážky demokracie, jako uspořádání, které k ní 
výrazně napomohlo. (Pár zmínek na toto konto v textu nepovažuji za analytický rozbor.)

Ale i v samotném popisu historického vývoje se Vladimir Mitic dopouští celé řady 
nepřesností a neodpustitelných zkratek. Takto se například ve své práci „vyrovnal“ s obdobím 
od konce února do léta 1948: „Již tři dny po puči se Prokop Drtina pokusil o sebevraždu, 
přičemž se pro toto řešení rozhodl již v noci z 22. na 23. únor. Deset dní potom následovala 
sebevražda J. Masaryka. Nakonec prezident Beneš tuto ústavu odmítl podepsat, a 7. června 
abdikoval. Týden potom byl prezidentem zvolen Gottwald. Mezitím komunistické ,akční 
výbory' prováděly čistky prakticky ve všech společenských organizacích a institucích.
Z nekomunistických stran byli vylučování představitelé bývalého vedení či oponenti režimu.“ 
(s. 30) To snad ani není třeba dále komentovat.

Práci Vladimíra Mitiče proto rozhodně nemohu doporučit k přijetí. Aby byla jeho 
práce obhajitelná, musel by jednak zapracovat „zamlčené“ historické události (například 
druhou světovou válku), jednak porovnat uváděné a příliš obecné zákonitosti nástupu 
totalitarismu (pádu demokracií) se situací v poválečném Československu a vyvodit z toho 
alespoň základní analytické závěry. Teprve pak by mohla platit první věta z úvodu Miticovy 
práce, že „bude zaměřena na analýzu příčin vedoucích k přeměně demokratického systému do 
totalitního režimu“ (s. 2). Na to bohužel v žádném případě zaměřena není.
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