
Ještě k sedmnáctému listopadu aneb revoluce a sluneční aktivita 
 
Napsal: Jaroslav Major, týdeník Svět v obrazech 
 
Vracet se k událostem ze sedmnáctého listopadu 1989 na stránkách našeho časopisu 
s odstupem dvou měsíců může někomu připadat zbytečné. To, co se toho dne událo v Praze, 
je jednoznačně zdokumentováno a okomentováno. Nicméně ten den zůstal nadále obestřen 
několika nevysvětlitelnými a možná i nevysvětlitelnými záhadami, či spíše otázkami. Nevím, 
zda bychom spali klidněji, kdybychom na ně znali odpověď, ale pro každý případ je dobré 
vědět, jak se spouští mechanismus revoluce, v níž nepadají výstřely a při níž se národ 
v dobrém slova smyslu baví. 
 
Pro pořádek připomínám, že jen pár dní před sedmnáctým listopadem oznámili astronomové 
z ondřejovské observatoře zvýšenou erupční činnost Slunce a varovali řidiče a lidi se slabším 
srdcem před velkou námahou. O vlivu slunečních erupcí na politiku však ve zprávě nepadlo 
ani slovo... 
 
Téměř dva roky docházelo v Československu – zejména v Praze – k otevřeným střetům mezi 
nespokojenými občany a mocí prezentovanou muži v bílých přilbách. Bylo jen otázkou času, 
kdy se tyto střety změní v masové vystoupení celého národa. Ale rychlost, s jakou k tomu 
nakonec došlo, překvapila všechny. 
 
Ještě patnáctého, tedy dva dny přede historickým datem, jsme se zúčastnili pokojné 
manifestace na náměstí primátora Vacka. Šlo víc o pokojnou než manifestaci. Pár set lidí si 
vpodvečer spíš nevyslechlo než vyslechlo (amplióny nebyly) prohlášení ochránců přírody 
k chystanému osudu Stromovky. I když Svobodná Evropa počet účastníků odhadla na osm 
set, dobrá polovina přišla pouze ze zvědavosti. Mnozí stáli jen tak na chodníku, aby jim nikdo 
z uniformovaných ochránců pořádku nemohl později dokázat, že skutečně manifestovali. 
Esenbáci nezasahovali. 
 
O hodinu později jsme stáli v Nerudově ulici proti rumunskému velvyslanectví. Sem nepřišlo 
určitě víc demonstrantů, než kolik se pohodlně vejde do dvou zájezdových autobusů. Větší 
účast omezil policejní kordón na Karlově náměstí, který zabránil účastníkům ekologické 
manifestace přesunout se pěšky na druhý břeh řeky. Před rumunským velvyslanectvím stáli 
demonstranti se svíčkami v rukou a anglicky napsaným transparentem, na němž stálo: „Hej, 
Ceaušescu, děláš Stalinovi radost.“ 
 
I když tady bylo esenbáků podstatně víc než u „Vacka“, chovali se naprosto korektně. Slušně 
požádali, abychom odešli, což jsme učinili a na rozloučenou si řekli, že na Albertově se 
sedmnáctého určitě potkáme. 
 
Toho večera to ještě mohlo opravdu vypadat na „skupinku zmanipulovaných lidí“, jak o 
účastnících druhého dne referovaly noviny. Nezaujatý pozorovatel nemohl tušil, že pokličku 
na klokotajícím hrnci nespokojenosti už neudrží žádná ruka, tím méně, že by Praha měla 
v nejbližších dnech následovat v té době velmi živý příklady NDR. 
 
Když jsme později probírali události ze sedmnáctého, došli jsem k závěru, že na to, co se 
stalo, měl nesporný vliv i výběr trasy průvodu studentů z Albertova. Úřady měly obavu 
z manifestace v centru města, a proto volily cíl na odlehlém vyšehradském Slavíně. Tím si 
však mnoho nepomohly. Bylo možné předpokládat, že nespokojený pražský student se 



nesmíří s myšlenkou, že se vykřičí mezi nebožtíky, byť jde o ty nejlepší, jaké tato země kdy 
nosila. Ještě naivnější bylo předpokládat , že takto uspokojen seběhne na tramvaj nebo metro 
a odjede domů s pocitem revolučního vítězství. 
 
Heslem tohoto večera se stalo: „Na Václavák!“ 
 
A tam jsme taky všichni z vyšehradského Slavína mířili. Pokus bílých přileb zastavit průvod u 
Botanické zahrady pak jen z pokojné až krotké manifestace učinil demonstraci vzdoru. 
 
Pokud jde o tolik diskutovaný zásah příslušníků policie na Národní třídě, je tu hned řada 
otazníků. 
 
Hovoří se jen o důvěrně známých bílých přilbách a ďábelsky řádících parašutistech v baretech 
barvy bordó, z nichž se později vyklubalo jakési komando ministerstva vnitra, o jehož 
existenci do té doby neměla většina občanů – tedy daňových poplatníků, z jejichž kapes jsou 
tyto složky financovány – ani potuchy. Proč se však nehovořilo nikde o podivných mužích 
nepříliš vojenského vzezření (nevojensky dlouhé vlasy, otylá těla, věk přes třicet) 
navlečených do zelených maskáčů? Na vlastní oči jsem je viděl na rohu Voršilské třídy. 
Nakládali zatčené demonstranty do připravených autobusů a jejich chování se nijak výrazně 
nelišilo od obou dříve jmenovaných složek. O koho vlastně šlo? Byly to Lidové milice, nebo 
ještě někdo jiný? Netroufal jsem si ptát se na místě, byť mě otázka svrběla na jazyku. Ale 
nechtěl jsem skončit s roztaženýma nohama a rukama nad hlavou u autobusu 
 
Brutalita zásahu byla od   prvního okamžiku zarážející. Komu nebo čemu se tím mělo 
posloužit? Na to už nedá dnes nikdo uspokojivou odpověď. Kdo s kým si v tehdejším 
politbyru nebo vnitru vyřizoval podobným způsobem účty. Jen málokdo tuší, jakého 
charakteru jsou vztahy mezi nekontrolovatelnými vládci v totalitním policejním režimu. O 
jejich vysokých hodnotách si však nikdo nedělá žádné iluze 
 
Proč ozbrojenci „mydlili“ bezbranné lidi obušky hlava nehlava a ještě do nich kopali? Proč 
nešlo použít vodní dělo, jako už tolikrát v minulosti? Ten večer byla v Praze pěkná zima, 
studenti se většinou oblékli dost nevhodně. V tu dobu na Národní třídě stačilo k rozehnání 
demonstrace – když už tedy někdo uznal za žádoucí demonstraci rozhánět – pár sprch studené 
vody. Ale stříkačku z nás nikdo neviděl, jen štíty, přilby, obušky a do toho štěkot psů. 
 
Ostatně štěkot psů umocnil analogii s událostmi, které se v Praze odehrávaly na den přesně 
před padesáti lety. Zvůle je stejná, ať už se děje pod vlajkou s hákovým křížem nebo 
pěticípou hvězdou. Někdo si této podobnosti musel být zatraceně dobře vědom. 
 
Velkou neznámou dosud zůstává role Drahomíry Dražské v případu údajné smrti studenta 
Martina Šmída. Její informace byly lživé. Naštěstí. Ovšem jejich zveřejněním dostaly události 
mnohem rychlejší spád. Komu její lež posloužila, se dnes už můžeme jen dohadovat. 
Aktivista Charty 77 nenáviděný režimem, ing Petr Uhl, se dostal krátce za mříže. Po Praze 
kolovaly fámy. Druhý den, tedy 18. listopadu, zřejmě neměla v této věci jasno sama 
Bezpečnost. Přestože rozháněla lidi shromažďující se kolem improvizovaného pomníčku 
v podloubí u paláce Metro, svíčky a květiny nechávali její příslušníci bez povšimnutí. Šlo 
opravdu jen o nevinou lež, nebo o záměrnou provokaci? 
 
 



V zahraničním tisku, kde mají zpravodajové vždycky mnohem větší tendenci klást příčiny i 
důsledky do mnohem širších geopolitických souvislostí , se objevily dokonce narážky na 
ožnou souvislost československé revoluce s chystaným setkáním Michaila Gorbačova 
s Georgem Bushem na Maltě. Stručně a jasně převedeno z řeči náznaků se mělo jednat asi o 
toto: Gorbačov se chystá k důležitému – byť neoficiálnímu – setkání s americkým 
prezidentem. Chtěl jej přesvědčit o upřímnosti svých úmyslů, zejména o tom, že slovo 
demokracie na Východě není už jen bezobsažným pojmem, ale že se skutečně realizuje. 
Ovšem zbývaly tu ještě poslední dva režimy stalinsko-brežněvského ražení, na které měla 
Moskva vždycky bezprostřední vliv. Berlín a Praha. V NDR vyřešili situaci houfnou dezercí 
do kapitalismu, po níž následovalo všeobecné lidové povstání. Noecker padl, ale Jakeš se 
jakýchkoliv změn obával a některé signály z Prahy naznačily, že nomenklatura je ochotna 
raději riskovat občanskou válku, než by připustila dialog s opozicí. Moskvě tedy nezbylo, než 
v Praze připravit půdu pro rychlé změny. 
 
V této tezi, která jak známo z historie zahraniční politiky SSSR, nezní tak fantasticky, chybějí 
však dvě odpovědi na dvě lapidární otázky. Kdo a jak? 
 
Po nástupu Gorbačova k moci si občané Československa dělali dlouho naděje, že řetěz 
nespravedlnosti zahájený 21. srpna 1968 vojenskou invazí bude ukončen direktivně 
z Moskvy, jak jsme na ostatně čtyřicet let byli zvyklí. Čekalo se, že Kreml, který velmi záhy 
odsoudil Brežněva, odsoudí i důsledky jeho politiky v Československu. Nestalo se tak. 
Alespoň ne oficiálně.  
 
Dnes je pro tento zjevně alibistický postoj sovětského vedení jediné možné vysvětlení. 
Sovětská zahraniční politika se zřejmě opravdu od základu změnila. Dávno pryč jsou časy 
stalinského imperialismu a březněvovské doktríny o omezené suverenitě spojeneckých zemí. 
Sovětský svaz se vydal na cestu nevměšování do záležitostí svých někdejších vazalů. Dokázal 
to Maďarsku, Polsku i NDR. 
 
Nikdo z nás dnes nemusí skrývat, že jsme dlouho byli postojem sovětského vedení k situaci 
v ČSSR roztrpčeni. Přesto se však něco dělo. Vstup vojsk odsoudili nejdříve sovětští umělci, 
pak se přidaly nezávislé iniciativy a neformální skupiny. V posledních  dvou letech přišly 
s československou otázkou i novináři. 
 
Hodně se čekalo v období dvacátého výročí invaze, v srpnu 1988, ale sovětské vedení už jako 
tradičně oznámilo, že hodnocení roku 1968 je záležitostí československých komunistů a 
všeho lidu. Zřejmě ještě v té době doufali v SSR, že se objeví silná opozice mezi 
československými komunisty. Mýlili se. Čistky v počátku sedmdesátých let a kádrová politika 
strany spolu se syndromem strachu svázaly ruce i těm početným komunistům, kteří se vnitřně 
s vedením strany a jeho politikou už dávno rozešli. 
 
Pak však došlo k událostem v NDR, kde se ukázalo, že opozice ve straně ožije, jen když 
dostane impuls od nestraníků 
 
Mnohé rozladil výrok sovětského ministra zahraničí Ševardnadzeho, když několik dní před 
pražskými událostmi řekl, že budoucí vývoj v Československu záleží jen na lidu této země. 
Ale šlo jen o špatné pochopení významu slov. Ševardnadze se vyjádřil dostatečně výmluvně. 
Jako by naznačil přímo: „Jen si tam už lidičky v tom Československu udělejte pořádek.“ 
 



Z toho je zřejmé, že čtenář projevů státníků musí být značně pozorný a vnímavý. Říká se: 
Chytrému napověz, hloupého... 
 
Naše národy mají pověst těch chytřejších. Ševardnadzeho jsme poslechli. Teď nechci, aby mě 
někdo obvinil z toho, že šířím informaci, podle níž na československé „sametové revouci“ má 
svůj podíl dlouhá ruka Moskvy. 
 
Naopak. Vzali jsme svoje záležitosti do vlastních rukou. Tak to má být. Pokud jde o ta 
mystéria kolem sedmnáctého, dodnes není zřejmě dobře objasněna souvislost mezi slunečními 
erupcemi a revolučním kvase. 
 
 
 
 


