Posrpnové osudy členů K 231

Oběžníkem ze 6. září 1968 vydal přípravný výbor K 231 pokyn všem svým okresním pobočkám, aby jejich veškeré aktivity byly ukončeny k 19. září 1968. V očích komunistického režimu však bývalí političtí vězňové zůstávali i po ukončení
činnosti svého sdružení „nepřátelskými osobami“. Státní bezpečnost pravidelně informovala nejvyšší funkcionáře komunistické strany a státu vedle jiných témat také o aktivitách osob bývalých představitelů K 231. Při jejich sledování využila
vlastní agenturní sítě a operativní techniku. Zajímala se i nadále o jejich postoje, politické názory, styky i kontakty do zahraničí.
Řada osob i z nejužšího vedení K 231 zvolila odchod do exilu. Mezi těmi nejznámějšími byli například Jaroslav Brodský, Jan Šmíd, Jiří Krupička, Otakar Rambousek, Zdeněk Mráz, Antonín Roubík a Milo Komínek. Jedním z hlavních důvodů
byla bezpochyby obava z nového zatčení a z toho, co by případný postih mohl přinést pro jejich nejbližší. Nebyla nedůvodná, například Jaroslav Brodský byl na počátku sedmdesátých let odsouzen k vysokému trestu v nepřítomnosti nejen
za svůj odchod do zahraničí, ale i za aktivity v exilu (vydání knihy Řešení gama).
Jiní se ovšem rozhodli ve vlasti zůstat. Odmítali odejít, rozhodli se zůstat v Československu, nadále vystupovat a jednat v duchu svého přesvědčení, ovšem většinou již otevřeně nevystupovali proti nastupujícímu normalizačnímu režimu.
Do skupiny těch, kteří zůstali doma, patřili Karel Nigrín, Radovan Procházka, Růžena Vacková (jako jedna z mála bývalých členů K 231 se později stala signatářkou Charty 77), František Falerski, Dagmar Skálová nebo Josef Nestával. Tyto
osobnosti i nadále zůstávaly v kontaktu s lidmi, kteří raději zvolili odchod z Československa. Především bývalé členy Československé národně socialistické strany podezřívala Státní bezpečnost z úmyslu i nadále pracovat na „legální bázi“,
zejména v aparátu Československé strany socialistické či Československé strany lidové. V některých krajích byli skutečně na konci šedesátých let poměrně úspěšní, působili v krajském stranickém aparátu Československé strany socialistické,
ale tento stav neměl dlouhého trvání. Na počátku sedmdesátých let byli ze strany vylučováni nebo v ní zůstávali pouze na papíře.

1.
1. Zpráva o „operativní situaci“ v okrese Jindřichův Hradec v roce 1968 ukazuje, jakým způsobem se snažila Státní bezpečnost rekonstruovat činnost K 231 a dalších organizací na regionální úrovni (1969, zdroj: ABS)

V sedmdesátých letech se pravidelně v ročních svodkách Státní bezpečnosti z jednotlivých krajů objevovaly informace o činnosti a aktivitách bývalých politických vězňů a těch, kteří se nejvíce angažovali v demokratizačním procesu roku
1968. Tajná policie je „zpravodajsky“ dlouhodobě kontrolovala – prostřednictvím agenturních sítí sledovala vytipované jednotlivce i setkání bývalých muklů. Je nutné konstatovat, že spolupracovníci Státní bezpečnosti pocházeli i z okruhu
bývalých politických vězňů (například Felix Nevřela, Čeněk Sovák, Ladislav Stočes a Josef Kysela), byť vždy tvořili významnou menšinu. Postupně sice zájem tajné policie o bývalé představitele K 231 slábl, ale až do konce osmdesátých let byli
hodnoceni jako občané druhé kategorie.
„Normalizační“ režim si byl vědom nutnosti přijít s vlastním výkladem událostí, které se v Československu v průběhu Pražského jara odehrály. Ať již to byl dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, příručky typu Fakta o roce
1968 vydané tiskárnou Rudého práva, Rok 1968 − nechť mluví fakta, novinové články typu „Síť K 231 a její úloha“. Všechny tyto propagandistické texty měly za cíl jediné: zdiskreditovat bývalé politické vězně, opět je ocejchovat nálepkou třídních
nepřátel, kteří spolupracovali se zahraničními tajnými službami. Název jejich sdružení působil jako zaklínadlo, kterým se komunistický režim oháněl ještě v roce 1988, když připomínal „kontrarevoluci“ v období Pražského jara.

Adresátem zpráv o aktivitách bývalých představitelů K 231 v listopadu a prosinci 1968 byl ministr vnitra Jan Pelnář (27. listopad a 10. prosinec 1968, 9. leden 1969, zdroj: ABS)

Obálky dezinformačních brožur, které vycházely po potlačení Pražského jara. Členové K 231 v nich byli vykresleni jako nástroj západních tajných služeb k rozbití komunistického režimu (zdroj: ABS)

Ukázka z agenturního záznamu příslušníka StB po schůzce s tajným spolupracovníkem „Pavlem“ (1970)
Nygrýn [správně Nigrín] znovu opakoval, že není nic ztraceného, je třeba vyčkat a vědět o sobě. Má zprávy i z druhé strany o politické situaci ve světě. Západ má nyní diplomatickou iniciativu ve svých rukou, a nikoli
Východ, jak se to snaží vysvětlovat propaganda soc[ialistických] zemí. USA nyní navrhuje stažení všech, jak vlastních, tak i sovětských vojsk z cizích zemí, a v tom vidí Nygrín [správně Nigrín] budoucnost a příležitost. Rovněž
komunistické hnutí na celém světě je v defensivě a není to tak zdaleka růžové ani v SSSR.
(Zdroj: ABS, osobní svazek „Předseda“, arch. č. 681897 MV)

Ukázka z knihy britského historika Christophera Andrewa a ruského defektora Vasilije Mitrochina. Jedna z kapitol je věnována operaci KGB „Progress“, která byla namířena proti Pražskému jaru
Nejcennějším nevědomým zdrojem KGB v řadách československých „kontrarevolucionářů“ identifikovaných ve složkách, které Mitrochin viděl, byl Leo Lappi [správně Lappy] (Freddi), bývalý politický vězeň
a zakládající člen K 231. Lappi sice byl československým občanem, ale v podstatě to byl etnický Němec, který KGB usnadnil styky s opozicí daleko více než většina československých občanů, kteří nemluvili
západními jazyky. První kontakt s ním v říjnu 1968 navázala Alla, vydávající se za německy hovořící Švýcarku. [...] Lappi neměl sebemenší tušení, že Alla, Arťomovová a Fjodorov jsou nelegálové KGB, mající
za úkol zničit poslední zbytky „socialismu s lidskou tváří“.
Neznámé špionážní operace KGB. Mitrochinův archiv. Praha 2001, s. 270.

Ukázka ze zprávy analytického odboru II. správy FMV Informace o současné situaci v K−231, KANU a Společnosti pro lidská práva (8. listopad 1971)
I když nelegální činnost K−231 byla uvedena do klidu, býv. členové a funkcionáři K−231 se setkávají nadále v rámci okresů a krajů na schůzkách, kde analyzují situaci, informují se o vnitropolitických a zahraničně politických
problémech a utvrzují se v odporu k současnému zřízení. Jestliže ke schůzkám býv. odsouzených, kteří se poznali a spřátelili za dlouhodobých pobytů v nápravných zařízeních, docházelo již před rokem 1968, kvalitativní
odlišnost současných schůzek spočívá v jednoznačné orientaci na očekávanou brzkou změnu režimu. Změna režimu v ČSSR není očekávána od vnitropolitických přeměn, ale je odvozena ze změn v zahraničně−politickém
postavení SSSR, jehož pozice má být oslabena v důsledku jednání USA−ČLR.
(Zdroj: ABS)

