
OBČANSKÁ SPOLEČNOST A POST-KOMUNISMUS  
Myšlení české opozice 70. a 80. let 

 

 

 

Lidé jsou konzumní a nechtějí svůj konzum obětovat duchovnu a mravní integritě. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Myšlení středoevropské opozice 70. a 80. let 
Polsko: Dvě koncepce evoluce, naděje o vývoj komunistického systému. 
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druhá kultura - literatura, 
divadlo, film

paralelní školství a vědecký 
život - osvětářské působení

paralelní informační systém 
- šíření informací

paralelní ekonomika -
podpůrné a charitativní 

působení 

paralelní politický systém -
občanské vědomí, politická 

diskuze 

 Život v pravdě je v opozici, ohrožuje život ve lži. Je 
v celé společnosti. Jsou to skryté intence života. Je 
těžké předem odhadnout, kdy, kde, jak a v jakém 
rozsahu se projeví.  

 Disidentská hnutí – obrana lidských a občanských práv. 
Založeno na principu legality. Slouží životu v pravdě. 
Rozvíjí paralelní struktury (paralelní polis), které vedou 
k životu v pravdě. 

 Charta 77 – pokouší se vyvolat ve skrytých sférách 
člověka občanské sebevědomí.  

 Důvodu vzniku – reakce na soudní proces s mladými 
hudebníky, kteří chtěli žít v pravdě – hrát hudbu, jakou 
mají rádi, zpívat o tom, čím skutečně žijí, žít svobodně 
a důstojně.  

 

 Analýza geopolitické situace, vytvoření politického hnutí, které v pravou chvíli 
povede národ. 

 V Polsku podporováno katolickou církví. Důležitý cíl byla normalizace vztahů 
mezi církví a státem. Hnutí hledalo harmonii a ne konflikt což vedlo ke kapitulaci 
a k sebezničení. 

 Systém moci lze humanizovat a demokratizovat. 
 Revizionisté chtěli jednat v rámci komunistické strany a marxistické doktríny. 

 Vláda byrokracie se nazývá vládou lidu. 
 Jménem dělnické třídy je zotročena dělnická třída. 
 Všestranné ponížení člověka se vydává za osvobození. 
 Izolace informací se nazývá zpřístupněním. 
 Mocenská manipulace je veřejnou kontrolou. 
 Mocenská svévole je dodržováním právního řádu. 
 Potlačování kultury je její rozvoj. 
 Volební fraška je nejvyšší forma demokracie. 
 Zákaz nezávislého myšlení je nejvědečtější světový názor. 
 Okupace je bratrská pomoc. 

Možnosti směřování společnosti 

 Orwellovská absolutní manipulace udusí všechny projevy života 
v pravdě. 

 Nezávislý život společnosti bude stále důležitější. 

Proč lidé šířili tato hesla?  
 uniformita 
 disciplína 
 loajalita 

Směr politických změn v Polsku a v zemích východní Evropy 

 Revoluce nevede ke změně. 
 Poučení z Československa – změna je možná, ale má své meze.  

Co je potřeba? 
 Neustálý boj za reformu a rozšíření občanských svobod, tlak veřejnosti na vládu 

vede k postupné změně.  
 Nový evolucionismus – tlak dělnické třídy → demokracie. Jsou potřeba instituce 

zastřešující zaměstnance. 
 Katolická církev – klíčový zdroj k povzbuzení, opora. Hájí křesťanské zásady 

a zásady Deklarace lidských práv. 
 Důležitá je změna i uvnitř strany → pragmatisté raději půjdou do kompromisu 

s demokratickou opozicí, aby se vyhnuli explozi sociální nespokojenosti, jelikož 
nemohou předvídat její důsledky. Mohou být partnerem demokratické opozice. 

 Inteligence → formulace alterna vních programů a hájení základních 
zásad → nezávislé veřejné mínění, nekonformní postoje a opoziční myšlení. 

 

K čemu to vedlo? 
 k samopohybu 
 vznikalo tak panorama společnosti 
 vytvářela se samo-totalita 

Život ve lži Život v pravdě 

Zdroje: Havel Václav, Moc bezmocných (1978); Michnik Adam, From prison and other essays (1976); Benda Václav, Paralelní polis (1978). 
Zpracovala: Bc. Věra Neckářová, prosinec 2019, Praha. 

 Revizionismus 

 Neopozitivismus 

Oba směry sdílely přesvědčení, že změna bude přicházet shora a ne veřejným 
tlakem. Při otevřených konfliktech veřejnosti a mocnosti byla hnutí v jednotně 
s mocností → pád revizionistů a neopozitivistů. 
 


