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V únoru roku 1956 proběhl v Moskvě 
XX. sjezd Komunistické strany So-
větského svazu. Proslul především 
projevem generálního tajemníka 
KSSS Nikity Chruščova O  kultu 
osobnosti a jeho důsledcích. Projev 
zazněl až po ukončení oficiálního 
programu, na uzavřeném jednání 
v noci z 24. na 25. února. Chruščov 
tehdy odhalil základní rysy tzv. kultu 
osobnosti Josifa Vissarionoviče Sta-
lina a zejména jeho zločinů. Projev se 
soustředil pouze na lidské vlastnosti 
a „chyby“ a vyhnul se otázce systé-
mových vad, a tedy skutečné nápra-
vě zločinů minulosti v SSSR. I tato 
částečná kritika však narazila na 
odpor konzervativních stranických 
vrstev v SSSR a Chruščov dokonce 
musel v průběhu roku 1956 svůj pro-
jev částečně revidovat. Přesto byly 
následky dalekosáhlé – otřásla se 
autorita moskevského vůdcovství.1 

Projev nebyl určen veřejnosti nejen 
ve světě, ale ani v SSSR a satelitních 
státech. Přesto se informace o jeho 
obsahu a nakonec i celý text poměrně 
brzy dostaly na Západ. Jak se to stalo, 
je dnes dobře známo. Polský novinář 
Viktor Grajewski text na jaře 1956 
získal na sekretariátu vedení PSDS 

ve Varšavě a předal ho izraelskému 
velvyslanectví. 

Z československého vedení byl 
plně informován první tajemník 
KSČ Antonín Novotný, který s ním 
ale seznámil předsednictvo ÚV KSČ 
až více než měsíc po projevu, v době 
před zasedáním ÚV KSČ konaným  

29. a 30. března 1956. Členská základ-
na KSČ se poté seznámila jen s někte-
rými informacemi, přesto se diskuse 
na stranické půdě poněkud vymkla 
kontrole. Zejména se to týkalo stra-
nických organizací na vysokých 
školách a ve vědeckých ústavech. 
Ke kádrovým změnám reagujícím 
na „odsouzení kultu osobnosti“ na-
konec došlo jen ve velmi omezené 
míře. Byl obětován Gottwaldův zeť, 
náměstek předsedy vlády a ministr 
národní obrany Alexej Čepička, který 
25. dubna 1956 musel složit všechny 
své funkce. Vlna kritiky jinak vyzněla 
v podstatě naprázdno a rozplynula 
se v nepodstatných organizačních 
změnách státní správy. Vedení KSČ 
nepokoj ve stranických řadách v dal-
ším období úspěšně odvádělo směrem 
k praktickým otázkám.2

Jisté oživení tehdy nastalo v neko-
munistických politických stranách, 
v církvích, odborech či Českosloven-
ském svazu mládeže. Na jaře 1956 
vyvolaly pozornost zejména dvě 
události, II. sjezd československých 
spisovatelů ve dnech 22. až 29. dubna 
1956 a studentský majáles 20. května 
v Praze. Spisovatelé požadovali tvůrčí 
svobodu a hovořilo se i o perzekvo-

1  DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé: velká politika 1938–1991. Díl I., Světová válka a nukleární mír 1934–1964. Karolinum, Praha 2004,  
s. 445–447.

2  MOULIS, Vladislav – VALENTA, Jaroslav – VYKOUKAL, Jiří P.: Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944—1989. Amosium servis, 
Ostrava 1991, s. 125–126. 
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Událostí, která rozběhla překvapivý vývoj roku 1956, byl XX. sjezd Komunistické 
strany Sovětského svazu a projev, jenž na něm přednesl Nikita Sergejevič Chruščov. 
Přestože byl určen jen vybraným stranickým uším, poměrně brzy si jeho text mohli 
přečíst i občané Československa. 
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vaných nekomunistických intelek-
tuálech. Komunistickému vedení se 
však na rozdíl od Polska a Maďarska 
podařilo dostat situaci pod kontrolu 
a pacifikovat dílčí a nekoordinova-
né snahy o změny ve společnosti. 
Všechny naděje na liberalizaci režimu 
následně pohřbila tzv. kampaň proti 
revizionismu v roce 1957. 

Z předcházejícího líčení ohlasů 
ve společnosti by se mohlo zdát, že 
text projevu byl znám. Nestranická 
veřejnost se však o něm dozvídala jen 
sporadicky a celý jej neměla oficiálně 
k dispozici nikdy. 

V oficiálním tisku se nic neobjevilo. 
Text byl v Československu zveřejněn 
až v roce 1990!3 Přesto se s obsahem 
Chruščovova projevu měla možnost 
seznámit i československá veřejnost 
již v roce 1956. Cesta dokumentu do 
Československa byla ale dobrodruž-
ná. V písemné podobě totiž dorazil 
vytištěný v milionovém nákladu 
na letácích pod balony vysílanými 
Národním výborem pro Svobodnou 
Evropu. 

Letáky do Československa

Do Československa směřovaly cel-
kem tři balonové operace. První, 
pod označením „Winds of Freedom“ 
(volně přeloženo Závan svobody), se 
uskutečnila v létě roku 1951, trvala 
dva týdny a nad Československo do-
putovaly balony s více než 11 miliony 
letáků. Ve dvou verzích obsahovaly 
ujištění o zájmu Západu o osud lidí za 
železnou oponou, přehled vlnových 
délek západních rozhlasových stanic 
a v textu se možná poprvé objevila 
formulace „balony svobody“. 

Druhou balonovou operací byla 
„Prospero“. Jméno odkazuje na jed-
nu z hlavních postav Shakespearovy 
hry Bouře. Prospero zkrotil větrné-
ho ducha Ariela a udělal z něj svého 
sluhu.4 Projekt reagoval na neklid 

v Československu po peněžní reformě 
v červnu 1953 a na protesty, které se 
16. června 1953 rozhořely v NDR v dů-
sledku zhoršení podmínek dělníků. 
Výzkumná a publikační služba Svo-
bodné Evropy urychleně připravila 
oboustranný leták „Češi a Slováci“ 
s informacemi a fotografiemi z děl-
nických nepokojů v NDR. Balony nesly 
současně i tzv. hladovou korunu, což 
byla kopie papírové korunové bankov-
ky s  textem reagujícím na důsledky 
reformy. Kulaté plíšky z hliníkové 
fólie se zvonem svobody − symbolem 
Svobodné Evropy − a nápisem pak při-
pomínaly Svobodnou Evropu. Celková 
bilance akce „Prospero“ činila 6500 

balonů s 12 miliony letáků všeho 
druhu. Navíc byla již plně propojena 
s vysíláním Radio Free Europe.

Název poslední operace „Veto“ se 
symbolicky vztahoval k tzv. volbám, 
plánovaným v Československu na 
květen a listopad 1954. Vypouštění 
balonů z území Spolkové republiky 
Německo začalo 29. dubna 1954. Akce 
„Veto“ byla nejrozsáhlejší, ale i nejpro-
pracovanější. Její akční program sice 
koncem roku 1954 skončil, ale v na-
staveném formátu následujících dva 
a půl roku vycházelo každých čtrnáct 
dní a později jednou měsíčně nové 
číslo časopisu s jednoznačným ná-
zvem Svobodná Evropa. Od poměrně 

3  Asi poprvé byl text legálně zveřejněn v příloze obnoveného časopisu Reportér – Reportér, 1990, roč. V, č. 3 (13.–26. března), s. I–XVI. 
Další publikace: VESELÝ, Zdeněk (ed.): Světová politika 20. století v dokumentech (1945–1990). VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů, 
Praha 2001, s. 269–278. Oba překlady jsou totožné. Autor překladu a zdroj předlohy není uveden. 

4  Domnívám se, že se zde projevilo akademické vzdělání amerického vedení tiskového odboru Národního výboru pro Svobodnou Evropu.  

Příprava balonů s letáky na základně Svobodné Evropy v Bavorsku. V popředí balení letáků  
k zavěšení pod balony, které se plní v pozadí snímku vodíkem.  Foto: archiv autora
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jednoduché formy získal tento „ča-
sopis“ od září 1955 styl zastaveného 
deníku Lidové noviny. Také obsah 
začal připomínat periodikum, a to 
včetně četných fotografií, ilustrací 
a karikatur. 

Myšlenkovou osou obsahu letáků 
akce „Veto“ se stal program česko-
slovenské „lidové opozice“, což byla 
konstrukce Svobodné Evropy před-
pokládající existenci silné vrstvy ne-
spokojených – lidové opozice. Obsah 
letáků byl pestrý. Sledoval dvě hlavní 
témata rozhlasového vysílání Svobod-
né Evropy. Tím bylo informování o do-
mácích událostech v Československu 
a jejich komentáře a dále informace 
o kultuře, vědě a společnosti ve svo-
bodném světě, včetně srovnávání 
ekonomické situace na Západě a na 
Východě. V rámci této akce a jejího 
volného pokračování vyšlo od dubna 
1954 do října 1956 celkem 57 čísel ča-
sopisu Svobodná Evropa a řada dalších 
neperiodických tiskovin. Náklad byl 
obrovský. Leták z května 1955 uváděl, 
že jen za první rok konání projektu 
dopravilo 180 000 balonů do Česko-
slovenska 90 milionů letáků o celkové 
váze 188 tun.5 

Letáky a destalinizace

Otázce destalinizace se pochopitelně 
věnovalo mnoho periodických i mi-
mořádných letáků Svobodné Evropy. 
Ještě v letáku číslo 46 z března 1956 
se o významném projevu neobjevu-
je ani zmínka, což je mimochodem 
i nepřímá informace o zpoždění mezi 
událostí na konci února a získáním 
zprávy pro sdělovací prostředky. Píše 
se zde alespoň o tom, že XX. sjezd 
KSSS má být přípravou na novou 
linii sovětské politiky, přijatelnou 
i pro neutrální a postkoloniální stá-
ty, které by Chruščov chtěl oslovit. 
I proto se snaží podle pozorovatelů 
o přehodnocení Stalina6.

Zato číslo 47 Svobodné Evropy, 
datované dubnem 1956, otevírá 
úvodník Stalinský mýtus sa zrútil. 
Chruščev (sic) obviňuje Stalina. Ne-
pokoje v Gruzínsku. Zmätok medzi 
komunistickými potentátmi na Zápa-
de. Úvodník informoval rámcově na 
základě zpráv zahraničních noviná-
řů a diplomatů o projevu a o kritice 
Stalina za čistky a chyby při obraně 
státu. Popisoval i zmatek, který pro-
jev vyvolal. V Gruzii kritiku Stalina 
zcela odmítali a v komunistických 
stranách ve světě došlo k rozkolu 
stalinistů a Stalinových kritiků. Au-
toři úvodníku si také kladli otázku, 
jak budou napravovány Stalinovy 
zločiny. Ve sloupku Konec stalinismu! 
uvažoval autor podepsaný jako Pavel 
Štěpánek o potřebě liberalizačních 
změn, tedy skutečné destalinizaci 
v Československu. I zbytek čísla 
se zabýval hlavně Stalinem a jeho 
dědictvím. 

Titulky článků jsou výmluvné a ro-
zebírají jednotlivá témata možné re-
formy společnosti v Československu: 
Po Stalinovi je řada na stalincích, Kdy 
zmizí železná opona, Konec stalinismu – 
konec selské roboty!, Stalinismus musí 
zmizet i z odborového života!, Místo 
Stalinových tanků více spotřebního 
zboží!, Demokratisace veřejného ži-
vota? Tyto články doprovodila foto-
grafie Stalinova pomníku v Praze 
s jasnozřivým textem: Po XX. sjezdu 
KSSS: Co s ním? Zmíněný úvodník 
tohoto čísla letáku ukazuje politiku 
Svobodné Evropy, kterou již nebyla 
v tomto období přímá válečná kon-
frontace, ale podpora liberalizace 
systému: Odbourání kultu osobnosti 
a stalinské neomylnosti na XX. sjezdu 
sovětské komunistické strany v Moskvě 
je událost velkého politického dosahu 
pro celý sovětský blok. Musíme si uvě-
domit, že tak radikální krok měl patrně 
vážnější pohnutky než snahu Chrušče-
va a jeho druhů potvrdit navenek, že 

jsou u moci. K zavržení Stalina donutila 
dnešní sovětské vůdce domácí a me-
zinárodní situace. Nasazením masky 
„rozumných lidí“ se chtějí v zahraniční 
politice pokusit o dosažení toho, čeho 
nemohl dosáhnout „nerozumný“ Stalin 
hrubým násilím. Pokud jde o domácí 
frontu, přestal tam stalinský teror být 
účinnou metodou. Dnes už i Sověty 
uznávají, že válka není nevyhnutel-
ná a že se má soutěžit o vyšší životní 
úroveň. Je to dlouhodobý program, při 
kterém bude třeba brát daleko více 
ohledů na potřeby a tužby obyvatel-
stva. Chruščevova slova jsou tedy nejen 
uznáním politické a hospodářské síly 
svobodného světa, ale i okolnosti, že 
za dané situace je nutno nějak se vypo-
řádat s přirozenou touhou sovětského 
občana po lepší životní úrovni a po 
osvobození ze strachu, ve kterém žil za 
stalinské éry.7 Pro československého 
čtenáře byly nepochybně zajímavé 
i citáty ze světového tisku, včetně 
novin vydávaných v jiných zemích 
sovětského bloku. Zajímavé je, že 
redaktoři vnímali destalinizaci bez 
iluzí. Na dubnovém čísle Svobodné 
Evropy je také patrné, že celý text 
projevu v redakci letáků Svobodné 
Evropy ještě k dispozici nebyl, pouze 
rámcové informace o jeho obsahu. 

Událost rozvíjel i  mimořádný 
oboustranný leták s názvem Stali-
nova modla se kácí, jehož šíření nad 
československým územím je dolože-
no rovněž v dubnu 1956. Pod heslem 
Dneska tě ctí za svatého… připomíná 
citáty z oslavných článků z Rudého 
práva na Stalina zejména od Václava 
Kopeckého a Antonína Zápotockého. 
Text pokračuje pod nadpisem A… zí-
tra budeš sviňák překladem ze švý-
carských novin Neue Zürcher Zeitung 
informujících o obsahu Chruščovova 
tajného projevu na XX. sjezdu KSSS. 
To vše je doplněno karikaturou Sta-
lina a Chruščova, jejímž autorem byl 
patrně český výtvarník a pracovník 

5  ABS, f. Kabinet StB materiálů 1945–1955 (dále jen 323), k. 22, sl. 6, leták Svobodná Evropa č. 30, s. 10. 
6  Tamtéž, leták Slobodná Európa č. 46, s. 2. 
7  Tamtéž, leták Svobodná Evropa č. 47. 
8  Miroslav Šašek se narodil 18. 11. 1916 v Praze. Studoval architekturu. Ještě v Československu začal publikovat  ilustrované knihy pro 
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Rádia Svobodná Evropa Miroslav 
Šašek8. Na druhé straně letáku jsou 
otištěny slovensky citáty z článku 
Waltera Ulbrichta v Neues Deutsch-
land z 19. 3. 1956 o stalinismu. Závěr 
uvádí: Komunisté na celém světě likvi-
dují „Stalinův kult“. Stalinovo dědictví 
u nás však zůstává. Je to policejní stát, 
tábory nucené práce, železná opona, 
cenzura, násilná kolektivisace. Český 
a slovenský lid se ptá: Stalinův kult 
je pohřben – co bude se stalinismem? 9 

A konečně jako mimořádný leták 
byla na konci jara 1956 balony vy-
slána i brožura s vlastním textem 
Chruščovova projevu. Profesor 
Zdeněk Suda10, tehdy redaktor této 
letákové akce, jej označil za snad 
nejdůležitější ediční počin Svobod-
né Evropy. Brožura byla vytištěna 
v nákladu jeden milion výtisků.11 
Nesla název Projev N. S. Chruščeva, 
prvního tajemníka Komunistické strany 
Sovětského svazu, na tajném zasedání  
XX. sjezdu KSSS dne 24. února 1956. 
Sešitek obsahoval 31 stran formátu 
155 x 210 mm s černým tiskem. Místo 
úvodu byl otištěn dopis amerického, 
do té doby „pokrokového“ spisovatele 
Howarda Fasta (1914–2003) adreso-
vaný komunistickému deníku New 
Daily Worker. Fast vyjadřoval své 
rozčarování nad pravdou o Stalino-
vi. Jeho knížky do té doby vycházely 

i v Československu.12 Samotný Chruš-
čovův projev byl doplněn redakčními 
mezititulky, fotografiemi komunis-
tických představitelů včetně obětí 

stranických čistek a reprodukcemi 
Stalinových oslavných obrazů. Text 
překladu byl publikován střídavě 
v češtině a slovenštině. Na straně 23 

mládež. Po únoru 1948 emigroval z Československa. V letech 1955–1957 pracoval v produkci československého oddělení RFE jako roz-
hlasový herec. V šedesátých letech se pak stal jedním z nejznámějších karikaturistů v mezinárodním měřítku. Proslavila jej řada 
knížek o státech a velkoměstech (This is London, This is Paris atd.). Knihy osobitým způsobem přibližovaly významná místa světa. Podle 
odezvy byly tyto knihy nesmírně populární zejména u mládeže, kterou vtipným a poutavým způsobem prováděly svobodným světem. 
Miroslav Šašek zemřel 28. května 1980 ve švýcarském Wettingenu. TOMEK, Prokop: Tvorba Miroslava Šaška na letácích Svobodné 
Evropy. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1, s. 124–129.  

9  Tamtéž, leták Stalinova modla se kácí. 
10  Zdeněk L. Suda (nar. 7. října 1920 v Pelhřimově). Roku 1948 absolvoval sociologii na Karlově univerzitě v Praze. Po únoru 1948 odešel do 

zahraničí a studoval na Ženevské univerzitě a v letech 1950–1954 i na Evropské koleji v Bruggách. Od roku 1954 působil v Mnichově  
v redakci čs. tisku Svobodné Evropy jako vedoucí čs. balonové akce. Konkrétně zastával pozici hlavního evropského redaktora balo-
nového periodika Svobodná Evropa a všech ostatních letákových monografií. Roku 1958 se na následujících deset let stal v čs. oddělení 
RFE redaktorem stěžejního zpravodajského pořadu Noční blok, později Události a komentáře a také pořadu Panorama, představujícího 
život na Západě. V éteru vystupoval pod pseudonymem „Mojmír Brychta“. V letech 1968–1985 byl profesorem univerzity v Pittsburghu. 
Profesor Suda se v Praze v devadesátých letech podílel na projektu Středoevropské univerzity. Je autorem řady odborných publikací. 
Ještě v devadesátých letech byl volným spolupracovníkem stanice Rádio Svobodná Evropa/Český rozhlas 6. Žije v St. Louis.

11  E-mail prof. Zdeňka L. Sudy autorovi, 1. 4. 2010. 
12  Do roku 1957 vyšly v Československu s Fastovým jménem desítky svazků, například: Stávka v Clarktownu, Praha 1954; Hrdí a svobodní, 

Praha 1952; Cesta svobody. Černí a bílí, Praha 1958 a Spartacus, Praha 1953. Tento román napsal v roce 1950 ve vězení, kam byl jako člen 
Komunistické strany USA na tři měsíce poslán výborem pro neamerickou činnost. Z Komunistické  strany USA vystoupil v roce 1956, 

Již v dubnu 1956 šířila Svobodná Evropa s pomocí balonů tento leták se zahraničními ohlasy 
na Chruščovův projev  Foto: ABS
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byla otištěna mapa s oblastmi So-
větského svazu postiženými stali-
nistickými masovými deportacemi 
v letech 1943–1944. Jediný komentář 
editora spolu s otázkami, jak naložit 
s dědictvím stalinismu, se objevil až 
v závěru brožury.13 

Vytištění a distribuce jednoho mi-
lionu(!) kusů této brožury s prvním 
českým a slovenským překladem 
projevu byly významným propagan-
distickým i novinářským počinem. 
Překlad Chruščovovy tajné řeči tedy 
měli občané v Československu ak-
tuálně, a to díky Svobodné Evropě. 
Překlad vydaný v Československu až 
v roce 1990 je mimochodem zjevně 
odlišný. V dostupných archivních 
sbírkách je leták s Chruščovovým 
projevem velice raritní. 

Otázkou je období, kdy se do Čes-
koslovenska dostal. Redaktor letáků 
Svobodné Evropy Zdeněk Suda přes-
né datum neuvádí. Vodítkem může 
být datum 12. června 1956, vytištěné 
pod úvodem – dopisem Howarda Fas-
ta na třetí straně letáku.14 Mohl tedy 
být vyslán nad Československo nej-
dříve po tomto datu, vzhledem k době 
potřebné pro překlad, vysázení, tisk 
a přípravu k dopravě reálně zhruba 
na konci června 1956. 

Lze ale přesně datovat odvysílání 
Chruščovova projevu v programu 
československé redakce Rádia Svo-
bodná Evropa. Dne 4. června zde 
vysílali upozornění, že druhý den, 
to znamená 5. června 1956, budou 
v 10.00 hodin vysílat autentický text 
projevu Chruščeva o Stalinovi, který měl 
Chruščev na tajném zasedání v Kremlu 
při XX. sjezdu KSSS.15

Hypotézy, že čs. veřejnost znala 
text Chruščovova projevu před 4., 
respektive 5. červnem 1956, tedy ne-

mají žádné opodstatnění. Informace 
o uskutečnění projevu a stručná 
shrnutí obsahu se vysílaly asi již 
dříve, ale kompletní obsah projevu 
na letácích i v rozhlasovém vysílání 
Svobodné Evropy byl v Českosloven-
sku k dispozici až po 4. červnu 1956. 
Bylo to tedy ve stejné době, kdy měla 
text k dispozici hlavní média v USA.16 

Samozřejmě se tématem destalini-

zace zabývala i řada dalších letáků 
Svobodné Evropy. Jejich tón byl již 
informativnější, jen občas se snažil 
poukázat na vývoj v sousedních ze-
mích, v tomto případě v červnu 1956 
v Polsku: Lidé bedlivě sledují vývoj 
u sousedů a vědomí, že desítky milio-
nů za železnou oponou bojují za stejný 
cíl, jim dodává síly v tomto důležitém 
okamžiku dějin.17

ale v dalších letech mohl v USA publikovat většinou jen pod pseudonymem. V Československu (České republice) začaly jeho knihy vy-
cházet až po roce 1989. 

13  ABS, f. 323, k. 22, sl. 5 a sl. 6,  leták Projev N. S. Chruščeva, prvního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu, na tajném zase-
dání XX. sjezdu KSSS dne 24. února 1956. Kromě toho se leták dochoval i ve sbírce letáků Svobodné Evropy v knihovně Libri Prohibiti. 

14  Tamtéž, s. 3.
15  Národní archiv, f. Monitoring zahraničního vysílání, 4. 6. 1956, Zvláštní zpravodajství ČTK. 
16 Srovnej BLAIVE, Muriel: Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Prostor, Praha 2001, s. 58–59. 
17  ABS, f. 323, k. 22, sl. 5, leták Slobodná Európa č. 50, Jún 1956, s. 1–2: Klid ve Varšavě? M. L. 

■  komentář Svobodné evropy na závěr letáku s textem Chruščovova projevu: 
Tolik odhalil Chruščev ve svém projevu na tajném zasedání XX. sjezdu v Moskvě. Není nutné 
připojovat obšírné komentáře; tento dokument mluví sám za sebe. Všechny tyto věci byly 
známy dlouho předtím, než se Chruščev rozhodl přinést neúplný seznam Stalinových zločinů. 
Chruščevův projev však vyvolává řadu otázek, které přicházejí ze všech stran. Dříve nebo 
později budou Sověty a s nimi satelitní režimy muset na ně odpovědět, jasně a otevřeně, 
před vší veřejností, a odpovědět skutky. Neprojeví-li k tomu dostatečnou ochotu, budou 
nuceni nést následky. 
●  Je možné zabránit novým zločinům, dokud nedojde k základním změnám v celém systému? 
●  Dokud nedojde ke změnám v institucích, jako je parlament, soudy, policie, a k přezkoumání 
zásady o jedné vládní straně?
●  Jak to, že se na nejvyšší místa v sovětské vládě dostalo tolik chorobně založených lidí? Čím to 
je, že z komunistické společnosti vycházejí lidé jako Stalin a Berija?
●  Proč je seznam Stalinových zločinů tak neúplný? Proč se nemluví také o zločinech spáchaných 
na porobených národech?
●  Proč Chruščev nezavrhl teror vůbec? Chtěl snad říci, že se příslib větší osobní bez pečnosti 
vztahuje jenom na komunisty?
●  Proč se tolik mluví o minulosti a proč bylo tak málo řečeno o tom, jak se věci budou dělat napříště?
●  Jak to, že se Chruščev nezmínil o velkém počtu nekomunistů, kteří již dávno pouka zovali na 
Stalinovy zločiny, nikoli teprve dnes, tři roky po Stalinově smrti, jako sovětští vůdcové?
●  Kdo tedy měl pravdu? Komunisté, kterým to trvalo léta, než objevili stalinská bezpráví, anebo 
oposice? Dostane se nyní oposici práva volně kritisovat a nebude za to pro následována?
●  Co je vlastně onen „kolektiv“, který teď vládne v SSSR a v lidových demokraciích? Kdo se má 
postarat o to, aby se k vládě dostávali jen nejlepší? Jak se od nynějška bude zjišťovat skutečná 
vůle lidu? Jakým způsobem bude moci lid zabránit novému zlu? 
●  Je tento nový „kolektiv“ sám o sobě dostatečnou zárukou, že se k moci nedostane nějaký nový 
Stalin? Bylo dostatečnou zárukou kolektivní vedení, které vládlo v Rusku po smrti Leninově?
●  Jestliže Chruščev zavrhl Stalinův pokus o podmanění Jugoslávie, jak je to potom s Českoslo-
venskem? Uznává teď Chruščev – na rozdíl od Stalina – právo Čechů a Slováků na to, aby si své 
záležitosti spravovali po svém?
●  Kdy se bude přezkoumávat platnost celé Stalinovy politiky? Například v otázce zemědělské 
kolektivisace, důrazu na  průmysl, v otázce železné opony?
Takových otázek je na tisíce.
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18  Tamtéž, sl. 6, leták J. V. Stalinovi.
19  TOMEK, Prokop: Balony svobody. Letáko-

vé operace Svobodné Evropy 1951–1956. 
Svět křídel, Cheb 2014, s. 115.

Netradiční „leták“ se objevil v červ-
nu 1956 s názvem J. V. Stalinovi. Šlo 
o silnější kartičku černě a oranžově 
potištěnou s rozměry 75 x 157 mm. 
Byla to vlastně vystřihovánka Stali-
novy sochy s možností alternativního 
nalepení hlav Stalina, Malenkova, 
Chruščova a prasete s doprovodnou 
básničkou.18 

V roce 1956 ale shodou okolností 
nadobro ustaly balonové operace 
Svobodné Evropy. Nestalo se tak 
v důsledku liberalizace ve východ-
ním bloku, nýbrž po vlně obviňování 
z přílišné aktivity Svobodné Evropy 
v rozhlasovém vysílání i balonových 
operacích v době maďarského proti-
komunistického povstání. Svobodná 
Evropa měla mít údajně podíl jak na 
podněcování povstání, tak na vyvo-
lávání neoprávněných nadějí u ma-
ďarských povstalců. Výbor pro Svo-
bodnou Evropu ukončil vypouštění 
balonů v Evropě nad Polsko 20. října, 
nad Maďarsko 23. října a 14. listopadu 
1956 i nad Československo.19

Závěr

Balonové operace Svobodné Evropy 
z let 1951–1956 jsou dnes jako celek 
vnímány vesměs jako pouhá kulisa 
studené války, jako neúspěšný pro-
jekt dobové, neodpovědné, špatně 
připravené a neúčinné propagandy. 
Tato paušalizace však vyplývá i z ne-
znalosti konkrétního obsahu letáků. 
Vysílání balonů s letáky seznamu-
jícími čtenáře s textem slavného 
Chruščovova projevu, s komentáři 
a souvisejícími informacemi mohlo 
mít v roce 1956 vliv na část populace 
a přispívalo k udržení základní úrov-
ně informovanosti a společenské ne-
spokojenosti, která měla přes všech-
no současné zpochybňování znatelný 
rozsah. Do konce června 1956 měli 
občané Československa k dispozici 
pouze informace o projevu, nikoliv 
jeho obsáhlý text. 

Leták-vystřihovánka s fiktivním Stalinovým pomníkem z června 1956 byl v produkci Svobodné 
Evropy unikátní  Foto: ABS
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