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Vyjadrenie režiséra 

 

Koniec 60-tych rokov 20. storočia bol v znamení histórii Európy pokusom Čechov a Slovákov  

vdýchnuť nový život myšlienkam socializmu vo svojej krajine. Vzbura proti Stalinskému modelu 

štátu doteraz mala miesto v  niekoľkých krajinách - najprv v Nemeckej demokratickej republike, 

následne v Maďarsku, potom v Poľsku. A zakaždým bola  krvavo  potlačená sovietskou 

armádou. Ale  v Československu nedošlo k žiadnemu   povstaniu a naopak došlo k mierovému  

hnutiu za reformy podporené ľudom republiky. V roku 1968 Česi a Slováci zažili neuveriteľný 

vzostup spoločenského vedomia a v dôsledku toho brutálnu reakciu Moskvy, čo bolo 

humanitárnou, politickou a morálnou katastrofou. 

Dokonca aj v súčasnosti, potom čo boli odtajnené mnohé dokumenty tohto obdobia, je ťažké 

povedať, kto je hrdina alebo anti-hrdina tohto historického procesu. Je však dôležité zdôrazniť, 

že súčasná mladá generácia si máločo pamätá alebo vie o nádejach, ktoré napĺňali občanov 

Československa na začiatku roku 1968. 

Všetko sa začalo tým, že nový predstaviteľ Komunistickej strany Československa, Slovák 

Alexander Dubček zrušil cenzúru! To bolo prvým signálom, že zrazu bolo  možné hovoriť a písať 

bez obáv, bolo možné „voľne dýchať“ a netajiť svoje myšlienky. Pre Stalinský model štátu to 

bola neslýchaná drzosť, podkopávajúca základy poriadku, ktorý bol založený na strachu. 

Zrušenie cenzúry rozvírilo spoločnosť odhora dole, ľudia sa prebudili zo svojho spánku a zrazu 

pocítili, že na obzore sa objavuje  nádej na novú formu štátneho systému. Nikto sa nesnažil 

zničiť socialistický systém, ľudia chceli  jednoducho byť sami sebou a dodať tejto spoločnosti 

viac ľudskejších čŕt v duchu európskej filozofie, ktorá prenikala  strednou  Európou  od čias 

Svätej rímskej ríše. Komunistická strana na čele s Dubčekom náhle získala úprimnú celonárodnú 

podporu, čo bolo nevídané v žiadnej inej krajine sovietskeho bloku. Skutočné nadšenie davu 

vyvolalo ostražitosť a paniku najprv v Kremli a následne vo všetkých krajinách východnej 

Európy. Obzvlášť urážlivo pre Stalinových prívržencov znel slogan novej ideológii - "socializmus s 

ľudskou tvárou", prevzatý inými krajinami kontinentu. Vyplývalo z toho, že sovietsky model 



nemá ľudskú tvár, čo zodpovedalo skutočnosti a preto sa túto skutočnosť snažili ututlávať. 

Históriu Pražskej jari je možné interpretovať z rôznych pohľadov. Pre mňa je  zaujímavé pozrieť 

sa na vývoj udalostí  v tej dobe v Československu ako na  veľkú ľudskú  tragédiu. 

Atmosféra, v ktorej žil a vyrastal Dubček, bola typicky sovietska. Keď sa vrátil do 

Československa, vrátil sa do tej istej atmosféry ako bola aj v Sovietskom zväze, do atmosféry 

strnulosti spoločnosti. Zaoberajúc sa straníckou prácou, Dubček chápal, že v Československu 

rovnako ako v ZSSR je rovnaká atmosféra všeobecného strachu a podozrenia, že všetky jeho 

postupy sa kontrolujú a odpočúvajú rovnako ako aj ďalších straníckych funkcionárov. 

História Dubčeka je história človeka, ktorý prekročil čiaru a rozhodol sa, že sa nebude báť. 

Prestal mať strach z odpočúvania, agentov, nariadení  z Moskvy, represií a rozhodol sa pôsobiť 

ako slobodný človek. Tento rozpor medzi jeho správaním a psychológiou jeho kolegov, 

vyvolával strach a podozrenia. Starší súdruhovia v Prahe a partneri zo  Sovietskeho zväzu 

zhodnotili jeho správanie ako neadekvátne. "Normálny" sovietsky vodca, člen strany, takto 

nemohol konať. Ale bol tu jeden problém, že postupy Dubčeka spôsobili obrovské nadšenie 

medzi českými a slovenskými študentmi a pracujúcimi. Ľudia podporovali jeho iniciatívu: 

postupy Dubčeka zasievali nádej  študentom a pracujúcemu ľudu, že taká bežná  konzervatívna 

politická sila, ako komunistická strana, môže zmeniť svoju funkciu a stať sa iniciátorom vývinu 

slobodnej spoločnosti. 

Alexander Dubček si bol istý, že koná v súlade so svojim presvedčením, ako skutočný komunista. 

Práve tu, v jeho presvedčení, spočíva tragédia Dubčeka a celej "Pražskej jari". Dokonca je možné 

porovnať Dubčeka s hrdinom antickej tragédie – činy hrdinu nevyhnutne vedú k osudovému 

rozuzleniu, ale on slepo nasleduje svoj cieľ, uvedomujúc si, že nemôže  konať inak. Dubček do 

poslednej chvíle alebo prehliadal nebezpečenstvo, o ktorom ho varovali, alebo zámerne nechcel 

na to myslieť. 

Osud bol však nevyhnutný, tanky vstúpili do krajiny a nádeje boli zmarené. Zmysel tohto 

potlačenia  Dubček nepochopil do konca svojho života, ale uvedomoval si  zmysel svojho života, 

bol presvedčený, že má pravdu, a v tom je jeho veľkosť - zachoval svoju ľudskú tvár. 
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