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Materializmus a machiavellizmus. Pohľad 
Miroslava Kusého na československú 
spoločnosť v období normalizácie

In the 1970s and the 1980s, the Czechoslovak regime of so called normalization could not reestab-
lish terror of former Stalinist style. Slovak Marxist philosopher and dissident Miroslav Kusý (*1931) 
interpreted this situation as an agreement between the Communist Party on the one hand and the ruled 
people on the other which he expressed in the following line: “Shut up and you will be happy”. Kusý 
argues that an unconditional ban to criticize the political and economic situation of the country was ac-
companied by a special form of the official language people had to use in their public communication. 
Accepting these rules, they obtained a satisfaction of their personal economic needs. They were not 
obliged to believe in the socialist ideology of the Communist Party, however they had to pretend “as if” 
they did so. This caused a Machiavellian behaviour of common people: in order to gain their material 
prosperity people acted differently in public than they thought and acted in private.
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Obdobia normalizácie (1970 – 1989) malo za cieľ obnoviť mocenský monopol Komunis-
tickej strany Československa (pozri OTáhAl,  2006 : 36 a n.; ŽatKuliaK, 2010 : 304, 308, 
314). Vládny režim bol v období normalizácie konfrontovaný s celým radom problémov. Naj-
skôr musel riešiť rozpor medzi faktickou stalinistickou štruktúrou spoločnosti na jednej strane 
a odmietnutie stalinizmu na strane druhej pri skutočnosti, že stalinizmus bol zdiskreditovaný tak 
v očiach spoločnosti, ako aj normalizačného establishmentu. Zároveň stál režim rovnako pred 
problémom prezentovať spoločnosť navonok ako jednotný blok. a napokon, vedomý si svojej 
nepopularity, musel nájsť spôsob, ako vytvoriť stabilitu, legitimitu a „normalitu“ (MarušiaK, 
2013 : 350 a n.). Pretože neobmedzený teror voči vlastnému obyvateľstvu po vzore stalinistic-
kých metód nebol už možný (SKIllINg, 1981 : 178), opieral sa režim o ritualizované a inštitu-
cionalizované masové demonštrácie a verejné vyhlásenia ľudu o lojalite voči režimu. Jednoznač-
ne však bolo jasné, že prejavovaná lojalita má len formálny charakter. a v konečnom dôsledku 
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si režim uvedomoval svoju závislosť od sovietskej okupačnej armády (NOvOSád, 2010 : 88; 
ŽatKuliaK, 2010 : 318, 308). Prítomnosť sovietskych vojsk na území Československa mala 
zabezpečiť západné hranice a zasiahnuť pri potenciálnych masových protestoch českosloven-
ských občanov, a tak zabezpečiť moc Komunistickej strany Československa (ŽatKuliaK, 
2010 : 304, 308, 314).

Spoločnosť bola v období normalizácie členená do troch skupín: prvú skupinu tvorila no-
menklatúra ako nosná sila režimu, druhú skupinu tvorili disidenti kritizujúci existujúci systém 
a medzi týmito dvoma skupinami stál ľud. Po sklamaní z potlačenia reformného procesu a po-
litického vývoja reagovalo obyvateľstvo utiahnutím sa z verejného do súkromného života. táto 
skutočnosť sa ukázala v poklese verejného angažovania a v náraste politického nezáujmu. Ústup 
z politického života bol podporovaný aj vládou (OTáhAl, 2012 : 257 a n.; OTáhAl, 2011 : 
56 a n.; ŽatKuliaK, 2010 : 318 a n.). Vychádzal z domnienky, že po negatívnych skúsenos-
tiach z potlačenia Pražskej jari sa obyvateľstvo nechce viac politicky angažovať (OTáhAl, 
2006 : 37 a n.). Zo sociologického pohľadu viedol ústup do súkromného života k principiálnemu 
deleniu medzi súkromnou a verejnou sférou v českej spoločnosti. Ústup do súkromnej sféry 
bol súčasťou určitého typu dohody medzi vládou a obyvateľstvom (pozri OTáhAl, 2011 : 62; 
ŽatKuliaK, 2010 : 318). Podľa nej si malo obyvateľstvo držať odstup (odhliadnuc od vo-
lieb a verejných slávností ako napríklad 1. máj) od verejno-politického života (pozri OTáhAl, 
2006 : 37 a n.). Na oplátku sa režim snažil o zlepšenie materiálnej životnej úrovne obyvateľstva. 
Mimoriadne dôležitou bola v tejto súvislosti sociálna a zdravotnícka politika (OTáhAl, 2012 
: 259, 264, 269). režimu sa tak po materiálnej a sociálno-politickej stránke podarilo zabezpečiť 
obyvateľom kvalitný život, ktorý bol predpokladom toho, aby medzi obyvateľmi nevznikla väč-
šia nespokojnosť, ktorá by mohla viesť k masovým protestom (OTáhAl, 2012 : 171). 

Na konci sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov analyzoval a demystifiko-
val ideológiu a spoločenskú prax normalizačného režimu aj slovenský filozof Miroslav Kusý 
(KoPSoVá, 1998 : 376; otáhal, 2011 : 153; KuSý, 1983 : 107). V súlade s tradíciou Marxa 
a Engelsa nie sú východiskové body Kusého kritického myslenia „abstraktné dogmy a fiktívne 
ideály, ale konkrétni jednotlivci a reálne životné podmienky“ (Pfahl – traughbEr, 2015 : 
30). KuSý (1984 : 143) sám seba vnímal ako marxistu stojaceho „mimo oficiálnej štruktúry“. 
Marxizmus bol pre neho „určitý metodologický nástroj na poznanie skutočnosti“, ako aj „spô-
sob myslenia, určitý typ kategorizácie a hierarchizácie“ prístupu ku skutočnosti (KuSý, 1984 : 
139 a n.). V tomto zmysle sa Kusý videl zaviazaný nestrannému opisu empiricky pozorovateľnej 
pravdy. Kusého empiricko-pozitivistická a na aktéra orientovaná diagnóza problému sa dotýkala 
vládnucich a ovládaných, pravidiel hry, ktorá existovala medzi oboma skupinami, ako aj na ich 
konanie (pozri buchStEiN, 2016 : 21 a n.). Predovšetkým ovládaných opisoval Kusý ako 
homines oeconomici, teda ľudí, ktorých motivácia konania pozostávala zo snahy o maximali-
záciu (materiálneho) úžitku a minimalizáciu (politických) nákladov (pozri SChAAl/heIdeN-
reICh, 2016 : 52).
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Reálny socializmus

Východiskom Kusého polemiky o praktikách normalizačného režimu je pojem „reálny so-
cializmus“. Z geopolitickej perspektívy mal tento pojem vyjadrovať príslušnosť k Sovietske-
mu zväzu. Mimo tohto bloku nemal existovať žiadny reálny socializmus. Čínska realita nebola 
„socializmus“, eurokomunistický socializmus naopak nebola „realita“. Juhoslovanská realita 
vyvolávala „rozpačitosť“ a rumunský socializmus bol ešte „pochybnejší“ (KuSý, 1978 : 6). 
V historickej perspektíve sa začal reálny socializmus podľa Kusého s inváziou armád piatich 
štátov Varšavskej zmluvy do Československa 21. augusta 1968. 

Napriek tomu, že pojem „reálny socializmus“ bol používaný v československej propagande 
a publicistike, nebol v Kusého ponímaní československý vynález. Československí ideológovia 
ho skôr prebrali z vonku a prispôsobili na československé pomery (KuSý, 1978 : 6). Podľa 
niektorých tvrdení nepoznal Kusý pôvod tohto pojmu, resp. nepoznal jeho pôvodných autorov.1 
Pre neho to bol Vasil biľak, ktorý tento pojem použil v Československu po prvýkrát, a síce 
v decembri 1978 v Sofii (KuSý, 1978 : 6). tu boli na medzinárodnej konferencii formulované 
základné tézy, ktoré definovali reálny socializmus ako novú formu demokracie, štátneho života 
a politických slobôd (KOPSOvá, 2004 : 745). Kusého vnútorná polemika s pojmom reálny 
socializmus je reakcia na pochopenie tohto pojmu Vasiľom biľakom, ktorý bol presvedčený, že 
reálny socializmus „je jednoducho to, čo tu máme“ (KuSý, 1978 : 10; KuSý, 1976: 26 a n.). 
Toto „to, čo tu máme“ bolo pre biľaka, tak ako to zdôrazňuje Kusý, „uskutočnenie Marxovho 
humanistického programu“ (KuSý, 1978 : 17). inými slovami, biľak si vysvetľoval spoločen-
ský stav dosiahnutý na konci sedemdesiatych rokov ako realizovaný ideál a uskutočnený cieľ 
komunistického hnutia (KuSý, 1978 : 8).2 Podľa Kusého biľakovi nešlo o to, aby pozitívne 
vyjadril, kam vlastne socializmus speje. rovnako nedostatočne chcel biľak definovať, ktorý 
spoločenský a politický stav by mal byť prekonaný. oveľa viac chcel týmto pojmom opísať, 
čo je skutočne k dispozícii (KuSý, 1978 : 10). Pretože reálny socializmus sa rovná myšlienke 
socializmu s tým, čo skutočne existuje, mala byť realita socializmu v Československu identická 
s myšlienkou socializmu. Na tomto základe interpretoval Kusý biľakovu definíciu reálneho so-
cializmu ako „fait accompli“ (KuSý, 1976 : 26 a n.). 

Miroslav Kusý dáva reálny socializmus do vzťahu ku komunistického hnutiu ako takému. 
So zavedením pojmu reálny socializmus sa časť komunistického hnutia ovládaného Moskvou 
osamostatnila. tento vzťah pripomínalo Kusému vznik kresťanstva. Zatiaľ čo Židia čakajú na 
svojho mesiáša, určitá časť židovského obyvateľstva rezignuje a pripája sa k jednému prorokovi, 
ktorý vyhlasoval, že reálne kráľovstvo nebeské už existuje na Zemi, ale ešte sa ňom musí popra-

1 Český historik Jan MervArT (2013 : 652, 655) odkazuje pri hľadaní pôvodu tohto slova na brežneva v roku 1971, resp. 
na diskusiu o československej ústave v roku 1960. Nemecké zdroje označujú ako autora tohto pojmu Ericha honeckera 
(1912 – 1994) (vgl. borowSKy, 2002).

2 V každom prípade však nebol tento realizovaný ideál úplný a musel byť ešte dokončený (KuSý, 1978 : 8).
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covať (KuSý, 1978 : 8). Vzťah reálneho socializmu k socializmu je v Kusého ponímaní podob-
ný vzťahu medzi kresťanstvom a judaizmom. rovnako ako kresťania aj reálni socialisti pova-
žujú existujúci stav za ideálnu spoločnosť. Koniec dejín, vyplývajúci z učenia dejín spásy, teda 
spravodlivá spoločnosť, je svojvoľne vyhlásený za dosiahnutý, a to nezávisle od toho, či boli 
dosiahnuté nevyhnutné podmienky (beztriedna spoločnosť a odstránenie vlády ľudí nad ľuďmi). 
Zástupcovia reálneho socializmu teda interpretujú dejiny empiricky a zároveň eschatologicky.

Pretože reálny socializmus je pre biľaka to, čo v skutočnosti existovalo v Československu, 
nemohlo by to byť, podľa Kusého, rovnako „pozitívna, programová definícia“ toho, čo reálny 
socializmus mal byť. Z toho Kusý odvodil, že reálny socializmus nie je pozitívnym programom. 
Pod týmto pojmom je potrebné vnímať socializmus „bez programových vlastností“ (KuSý, 
1976 : 28; KuSý, 1978 : 6). Práve v tomto sa odlišoval socializmus Pražskej jari, ktorý mal byť 
socializmom s ľudskou tvárou. ako jeho praktická a ideologická negácia je reálny socializmus 
podľa Kusého socializmom bez ľudskej tváre a bez humanistických a demokratických vlast-
ností (KuSý, 1976 : 28). tento pojem tak označoval len „tvrdú a petrifikovanú realitu“, ktorá 
v Československu existovala po 21. auguste 1968 (KuSý, 1978 : 6; KuSý, 1981 : 81). Podľa 
Kusého presvedčenia bol reálny socializmus „ideologickou zbraňou“. S ňou nemali byť pora-
zení len tí komunisti, ktorí uvažovali inak ako predstavitelia reálneho socializmu, ale rovnako 
aj programové koncepcie iných komunistických strán, ktoré stáli v ostrom rozpore s realitou 
reálneho socializmu. Kusý (1976 : 27) odkazoval na modely demokratického socializmu, resp. 
eurokomunizmu v taliansku a francúzsku (pozri tiež KuSý, 1989 : 33 a n.). 

aj keď Kusý (1978 : 7 a n., 17; 1980 : 33 a n., 40 a n.) konštatoval, že reálny socializmus 
nekorešpondoval s teóriou socializmu a komunistických ideálov, nezaoberal sa teoretickou otáz-
kou, čo vlastne socializmus je a aký by mal byť. Zaujímala ho praktická otázka, ako vyzerá 
skutočnosť reálneho socializmu po Pražskej jari (KuSý, 1978 : 6; KuSý, 1976 : 28; KuSý, 
1980 : 40) a aká bola štruktúra reálno-socialistickej československej spoločnosti (pozri KuSý, 
1980 : 40). 

Tichá dohoda

Kusý predovšetkým skúmal postavenie a význam štátu v reálno-socialistickom Českoslo-
vensku. inak ako v Marxových spisoch sa v hospodárskom, sociálnom a politickom živote pri-
pisuje štátu všetko presahujúci význam. štát nebol iba nástrojom na dosiahnutie beztriednej 
spoločnosti bez štátu, ale aj výdobytok, ktorému má byť všetko ostatné podriadené a má mu 
slúžiť. Človek sa nemal viac chápať ako človek, ale ako štátny občan, ktorý zasa prevyšuje 
ľudské bytie (KuSý, 1978 : 7f). Podobne ako český disident Egon boNdy (1973 : 48) aj Kusý 
hovoril o etatistickom štátnom modeli (KuSý, 1978 : 7). reálno-socialistické Československo 
bolo podľa Kusého poznačené dualistickou štruktúrou spoločnosti. Proti sebe stáli dve triedy, na 
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jednej strane štátna moc, t. j. „reálni socialisti“, na strane druhej bezmocní, t. j. obyčajní občania, 
resp. národ. Podobne ako českí disidenti Petr uhl (1982 : 21) a Egon boNdy (1987 : 35), aj 
Kusý opisoval jednoduchý dvojtriedny model vládnucich a ovládaných. Moc je na strane vlád-
nucich centralizovaná a štruktúrovaná. Vládnuci zároveň určujú, akí a čím majú byť ovládaní. 

Podľa Kusého obe triedy uzavreli „tichú dohodu“. tichá bola preto, lebo navonok nebola 
tematizovaná (KuSý, 1978 : 20). toto ani nebolo potrebné. Všetci poznali rozhodujúce pravidlá 
hry a ich dôsledky: „drž hubu a budeš sa mať dobre“ (KuSý, 1981 : 75). držať hubu znamenalo, 
že bezmocní mlčia pri všetkých politických udalostiach a rozhodnutiach vládnucej triedy a okrem 
toho si musia svoje súkromné politické názory nechať sami pre seba. Popritom existovalo ešte 
jedno pravidlo: ak boli bezmocní štátnou mocou požiadaní, aby niečo povedali, prípadne aby 
niečo urobili, museli poslúchnuť. V tomto prípade museli prejaviť verejné priznanie k socializ-
mu. Verejne to znamenalo zúčastniť sa na voľbách jednotnej kandidátky Národného frontu (po-
zri KuSý, 1981 : 75), ako aj na politických zhromaždeniach a politických manifestáciách, ako 
napríklad na Prvom máji (KuSý, 1978 : 13). Povinná účasť na týchto podujatiach bola spojená 
s požiadavkou používať heslá predpísané štátnou mocou. Prostredníctvom nich mal národ vyjad-
riť svoj súhlas s existujúcim politickým systémom. Podľa Kusého išlo o základné socialistické 
kódované výrazy, ktoré boli „jednoduché, rozumné, humánne a morálne“. točili sa okolo „eko-
nomického, sociálneho, politického, ideologického oslobodenia človeka“ (KuSý, 1981 : 85).3 
tretie pravidlo hovorilo, že bezmocní by mali lepšie pracovať, uvážlivejšie nakupovať a zodpo-
vednejšie počúvať. Popritom nemali kradnúť, pracovať na čierno a reptať (KuSý, 1981 : 86). 
Sumárne povedané, bezmocný sa mal stať socialistickým človekom (pozri KuSý, 1981 : 75).

štátna moc pozorne sledovala, či ľud plní tieto povinnosti a očakávania. V súlade s filozo-
fiou „tichej dohody“ sa mali dobre tí, ktorí požiadavku „mlčať“ dodržiavali. títo boli odme-
není. Na druhej strane tí, ktorí „nedržali hubu“, sa dobre nemali. Museli počítať so sankciami 
a trestom. tí, ktorí „držali hubu“, boli odmenení dvojakým spôsobom. Po prvé sociálno-politic-
kými vymoženosťami, napríklad získaním štátneho bytu (KuSý, 1978 : 16 a n.), po druhé vo 
svojom súkromnom živote mohli robiť všetko možné, len aby si uľahčili „tvrdú realitu“ reálneho 
socializmu (KuSý, 1978 : 6). tento druhý spôsob odmeny mal viacero úrovní. V materiálnom 
ponímaní mali občania možnosť zlepšiť si svoju materiálnu životnú úroveň (KuSý, 1978 : 19), 
ale rovnako rozprávať protištátne vtipy a počúvať vysielanie rádia Slobodná Európa (KuSý, 
1978 : 21). Mali teda určité (liberálne) slobody. dodržiavanie „tichej dohody“ odmeňovali vlád-
nuci ešte jedným spôsobom, a síce prehliadaním všeobecného úpadku pracovnej morálky a de-
moralizácie, ktorá sa prejavovala najmä v okrádaní štátu a v korupcii (pozri SládeK, 1993 : 
111; KuSý, 1978 : 22). 

Kto si svoj (vládnucej triede nekonformný) názor nenechal pre seba a verejne poukazoval na 
politické, ako aj spoločenské nedostatky, neplnil znenie „tichej dohody“. Z pohľadu vládnucej 

3 K najdôležitejším kódovacím výrazom patrilo heslo „Proletári všetkých krajín spojte sa“ (pozri hAvel, 1978 : 59; 
KuSý, 1978 : 13).
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moci tak narúšal existujúce podmienky riadenia spoločnosti, a tým pádom ohrozoval existujúci 
politický a spoločenský poriadok. reakciou na takéto správanie bolo psychické zničenie rebelu-
júcej osoby. Na ilustráciu: podľa osobných skúseností Miroslava Kusého, vysokoškolský učiteľ 
bol degradovaný do pozície jednoduchého pomocného robotníka. ako taký musel „stonásobne 
viac“ držať hubu, „presne tak, ako sa na robotníka patrí“ (KuSý, 1981 : 75). Popritom všet-
kom neustále hrozili policajné prehliadky a väzenie. Vládnuca trieda dodávala ľudu určitú mieru 
istoty a síce, že v prípade pohŕdania, resp. odmietnutia dohody použije represálie. K dôsledkom 
odmietnutia dohody patrilo okrem iného aj odobratie materiálnych a sociálnych benefitov. 

dohoda medzi vládnucimi a ovládanými nebola, ako to zdôrazňuje Kusý, dohodou „medzi 
rovnocennými partnermi“ (KuSý, 1978 : 20). Išlo skôr o „otvorený mocenský vzťah“ (ISer, 
2011 : 144). heslo vládnucej triedy „Drž hubu a budeš sa mať dobre“ (KuSý, 1981 : 144) 
je skôr možné vnímať ako požiadavku a záväzné nariadenie, ako sa správať, než ako dohodu. 
formulované vo forme podmieňovacej klauzuly toto heslo vyjadruje, že určité konanie prebieha 
len za určitých podmienok. V teoretickej perspektíve v prípade dohody ide o podstatnú dohodu 
potvrdzujúcu mocenský poriadok. V ideovo-historickej perspektíve vyniká tým, že sa zakladá 
„na dvojakej dohode medzi faktickým suverénom a jeho poddaným“. Zmysel takejto dohody 
je postavený na posilňovaní existujúceho spoločenského poriadku. Suverén si má vynútiť pod-
mienky legitímneho vykonávania moci. Spravidla sa to uskutočňuje prostredníctvom nemenné-
ho zadefinovania určitých privilégií, ktoré prináležia zmluvnému partnerovi (ThIele, 2008 : 
20 a n.; OTTMANN, 2012 : 279). uzavretie zmluvy zriaďuje vzájomný záväzkový vzťah povin-
nosti a poslušnosti medzi vládcom a ovládaným (SChAAl/heIdeNreICh, 2016 : 56). Preto 
tu ide o „dohodu so záväznosťou“ (OTTMANN, 2011 : 19). V osobe gustáva husáka sľúbila 
štátna moc ľuďom „pokojný život, zachovávanie právneho mieru, slobodný vývoj spoločnosti, 
priaznivé podmienky na nerušený vývoj hospodárskej činnosti, stabilitu, sociálnu a existenčnú 
bezpečnosť, perspektívy pre ľudí, aby nežili len z týždňa na týždeň a nemali paniku kvôli zásobo-
vaniu alebo peňažnej mene“ (cit. OTáhAl, 2012 : 258). 

V zmysle úvah nemeckého filozofa christiana wolffa (1679 – 1754) štátna moc sľubovala 
uplatniť takmer „všetky svoje sily a pracovitosť do takej miery, že na urýchlenie spoločného 
blaha a bezpečnosti vytvorí rôzne prostriedky, na ktorých použitie utvorí nevyhnutné inštitúcie“. 
bezmocní na oplátku sľúbia, že „budú chcieť byť ochotní robiť všetko to, čo [štátnou mocou] 
bude považované za dobré“ (wolff, 1721 : § 230, cit. podľa KerSTINg, 1996 : 231). 

bezmocní súhlasili s takouto dohodou, pretože bolo ľahké rozhodnúť sa medzi dvoma alter-
natívami, medzi odmenou a trestom. Z pohľadu materiálne dobrého života sťažuje odmietnutie 
ponuky život v mimoriadne tvrdej realite (KuSý, 1978 : 6) reálneho socializmu. Naopak prijatie 
dohody má za následok zjednodušenie života. Zabezpečuje osobný pokoj a bezpečnosť (pred 
útokmi zo strany štátu), sociálne istoty, ako aj materiálne blaho. rozlišujú sa tu tým dve roviny 
motivácie na súhlas s dohodou prostredníctvom „konkludentného konania“ (OTTMANN, 2012 
: 280),  t. j. verejného mlčania. Prvú rovinu motivácie tvorí snaha o materiálne blaho a prostried-
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ky na pohodlný život. Prijatie dohody je z pohľadu ľudu nevyhnutnou podmienkou na nadobud-
nutie sociálneho zabezpečenia, ako aj materiálneho blaha. druhá rovina motivácie spočíva v ne-
gatívnom stimule, t. j. v strachu zo straty materiálnych, sociálnych a osobných výhod v prípade, 
ak ponuka nebude prijatá (pozri Müller, 2011 : 100). 

Pri pohľade na pozitívne stimuly sa bezmocný, ktorý pristúpil na ponuku, javí ako materia-
lista. Postavený pred rozhodnutie stratiť pracovné miesto alebo získať určité materiálne zabez-
pečenie, ktoré možno následne zveľaďovať, sa rozhodne pre druhú alternatívu. aj takéto rozhod-
nutie však malo negatívne následky, pretože viedlo, ako to Kusý (1978 : 22) zdôrazňuje, k de-
moralizácii spoločnosti a človeka, ako aj k relativizovaniu morálnych hodnôt. bezmocný hovoril 
verejne inak, ako konal a myslel v súkromí (KuSý, 1981 : 75). bezmocný bol takto rozpoltenou 
osobnosťou. Povedané slovami Václava havla, bezmocný žil „v klamstve“ (hAvel, 1978 : 63, 
71). V hodnotovom rebríčku zaujíma materiálne blaho vyššie umiestnenie ako morálne a etické 
uvažovanie. bezmocný však nemal žiadnu inú voľbu, pretože jednota myslenia a konania mala 
negatívne materiálne a sociálne dôsledky. Útek do sféry materializmu predstavuje kompenzačnú 
reakciu bezmocných na svoju bezmocnosť. Pristúpenie na dohodu je preto pre bezmocného ra-
cionálne rozhodnutie, pretože schopnosť presadiť svoje videnie sveta zo strany vládnucej triedy 
je verejne známe. bezmocní sú poslušní, pretože vedia, že aj väčšina ostatných bezmocných 
poslúcha. Konanie všetkých ostatných ovplyvňuje individuálne konanie (rawlS, 2008 : 127; 
SChAAl/heIdeNreICh, 2016 : 180). Nepristúpenie na dohodu je racionálne vtedy, keď bez-
mocný považuje svoju osobnostnú integritu, t. j. jednotu myslenia a konania, za želateľnejší stav 
než materiálne blaho. 

„tichá dohoda“ dostala vládnucu triedu do určitého tlaku. Ľud mohol testovať, do akej mie-
ry vládnuca moc uspokojuje jeho materiálne potreby. bezmocní mohli hodnotiť vládnucu moc 
podľa jej materiálnych sľubov (pozri MlyNář, 1986 : 64 a n.). a rovnako mohli zvyšovať 
svoje nároky. dodržiavanie vlastnej úlohy mocenskej triedy, a síce zabezpečiť obyvateľstvu ma-
teriálne blaho, bolo v podmienkach hospodárskych problémov dosť problematické (OTáhAl, 
2012 : 260 a n.). Vysoko kvalitný, a preto vyhľadávaný, spotrebný tovar s pôvodom v západo-
európskych štátoch, prípadne v uSa, nemohla mocenská trieda obyvateľstvu ponúknuť (ebd. 
267). toto však bolo nedostatkom len na prvý pohľad. Vedomá si tejto slabej stránky dala vláda 
občanom možnosť robiť si vo svojom súkromnom živote všetko pre to, aby si tieto produkty za-
bezpečili sami. V tomto kontexte musela vláda pristúpiť na dohodu, resp. požiadavku a verejne 
„držať hubu“. dohoda, od ktorej si obyvateľstvo sľubovalo materiálne blaho, bola odpoveďou 
vládnucej triedy na hospodárske problémy, čo však podkopávalo legitimitu vlády, ktorá sa pro-
stredníctvom sľubov o lepšom živote v socializme chcela udržať pri moci. Práve tento spôsob 
vládnutia len prebudil materializmus bezmocných.

Pri pohľade na materiálne blaho ako cieľ bezmocných bolo pre vládnucu moc postačujúce 
poskytnúť obyvateľom v ich súkromnom živote určitú mieru hospodárskej slobody na to, aby si 
mohli uspokojiť svoje vlastné spotrebiteľské potreby. Musela tak vytvoriť rámcové podmienky, 
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t. j. nechať na pokoji tých bezmocných, ktorí súhlasili s jej podmienkami. Ku koncu boli dokon-
ca sami požiadaní, aby si materiálne blaho zabezpečovali sami. takýto stav bol prospešný aj pre 
mocenskú triedu, lebo tým, že obyvatelia vydávali energiu na uspokojovanie svojich súkrom-
ných materiálnych potrieb, nemuseli mať viac záujem o veci verejné a politickú participáciu, čo 
v konečnom dôsledku zabezpečovalo mocenskej triede pokoj pri vládnutí. (Vynútená) súkromná 
snaha bezmocných o materiálne blaho ochraňovalo mocenskú triedu pred prípadnými nepo-
kojmi, prípadne pred obrátením sa verejnej mienky proti nej (pozri OTáhAl, 1994 : 44). Po-
skytovanie základných sociálnych istôt (sociálneho, zdravotného a dôchodcovského poistenia) 
– ktoré koniec koncov zoslabovalo aj podnikateľské riziko – bolo pre štátnu moc nevyhnutnou 
podmienkou na zabezpečenie si vlastnej pozície. takto nastavená politika mohla byť zo strany 
ľudu neustále kontrolovaná a požadovaná. charakter režimu bol hodnotený práve podľa týchto 
pravidiel. 

Ideológia „akoby“

Pristúpenie na podmienky štátnej moci je o to racionálnejšie, keď bezmocní chápu, že je 
úplne irelevantné, čo si v skutočnosti myslia: „Kašleme na to, čo si myslíš“ (KuSý, 1981 : 
75). Pre bezmocných je preto dostačujúce konať – na verejnosti – tak, akoby boli skutočne 
presvedčení o reálnom socializme, teda akoby boli socialistickými ľuďmi. Kusý (1978 : 19) 
zdôrazňoval, že aj štátna moc sa správa v zmysle hesla „akoby“. Konala tak, akoby bezmocní 
boli na smrť presvedčení o existencii socializmu, o jeho vývoji a usporiadaní. Konala tak, akoby 
jej ideologický svet reálneho socializmu skutočne existoval. Navyše konala tak, akoby verila 
v obsah svojich vlastných hesiel, ako by ich brala vážne, akoby sa snažila o priblíženie „toho, 
čo tu máme“ so skutočnými komunistickými cieľmi (KuSý, 1978 : 17). Podľa Kusého viedlo 
toto správanie štátnej moci k pseudovývoju. štátna moc neustále vypočítavala politické, kultúr-
ne a hospodárske úspechy. Skutočný vývoj krajiny tak maskovala prostredníctvom zdanlivého 
kvalitatívne intenzívneho vývoja (KuSý, 1978 : 9). reálny socializmus smeroval z jednej do 
nasledujúcej historickej etapy. Pohyboval sa od budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti 
k vybudovanej rozvinutej socialistickej spoločnosti, od diktatúry proletariátu k všeľudovému 
štátu – „a pritom sa okrem slávností a formalít nekonalo absolútne nič“ (KuSý, 1978 : 9). 
štátna moc len predstierala, akoby v reálnom socializme prebiehal skutočný politický, kultúrny 
a hospodársky vývoj. 

V kontexte tohto pseudovývoja existuje ďalší charakteristický znak reálneho socializmu, 
a síce dvojitá realita. Kusý (1978 : 11) rozlišoval medzi reálnou a fiktívnou realitou, resp. sku-
točným a fiktívnym reálnym socializmom. obe tieto reality sa od seba nedajú oddeliť, naopak 
splývajú jedna s druhou. Vo fiktívnej realite vládli ideálne socialistické medziľudské vzťahy, 
ktoré sa ukazovali v socialistických pracovných kolektívoch, socialistických manželstvách a ro-
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dinách. Vo fiktívnej realite žil aj ideálny socialistický človek. V tejto realite sa dodržiavalo a bolo 
uplatňované socialistické právo, existovala socialistická spravodlivosť a socialistický poriadok. 
Ľudia radi a presvedčivo chodili na povinné demonštrácie, aby tým prejavili svoju podporu so-
cialistickému štátu. disidentov bolo vo fiktívnej realite tak málo ako drogovo závislých. rovna-
ko bola dodržiavaná ústava a Medzinárodný dohovor o ľudských a politických právach (účinný 
od roku 1976). táto realita je však pre Kusého len realitou „comme il faut“ (KuSý, 1978 : 18 
a n., 11), t. j. realitou, ako by mala byť, ale v skutočnosti neexistovala. V tejto realite existuje 
výlučne to, čo si štátna moc predstavuje, aby to tak existovalo. Všetko, čo nezodpovedalo jej 
predstavám, neexistovalo a ani nemohlo existovať (KuSý, 1978 : 10). Vyjadrené myšlienkami 
Machiavelliho (1469 – 1527) , je „veľký rozdiel medzi tým, ako sa žije, a tým, ako by sa malo 
žiť, a ten, kto si nevšíma, čo sa robí a radšej sa drží toho, čo by sa malo robiť, skôr padne, ako 
sa zachová“ (MAChIAvellI, 1532 : 40). 

bezmocný však nebol, ako zdôrazňuje Kusý, ani socialistický človek, ako ho opisovala a na-
koniec aj od neho chcela reálno-socialistická tlač a veda (pozri šEdiVý/šMaJS, 1981), ani 
nežil vo fiktívnej realite. Namiesto toho žil v reálnej realite. V tejto realite boli políciou zbití re-
prezentanti charty 77 a justíciou protizákonne poslaní do väzenia. štátna tajná bezpečnosť pre-
nasledovala každý – verejne prejavený – štátnej moci nekonformný názor a v spolupráci s mo-
censkou byrokraciou zastrašovala disidentov. okrem toho všetkého v reálnej realite existovali aj 
drogovo závislí. tieto skutočnosti predstavovali pre Kusého tvrdú realitu skutočného reálneho 
socializmu (1978 : 6). V tejto realite bezmocní vyhľadávali lukratívnu nelegálnu prácu, podplá-
cali úradníkov, aby dostali svoje deti na vysoké školy a zároveň sa nechali podplácať, aby robili 
to, čo stálo v ich pracovnej náplni. Podľa Kusého (1978 : 19) bol takýto spôsob života jedinou 
možnosťou, ako prežiť reálny socializmus. ak sa chceli ľudia žijúci v reálnej skutočnosti mať 
dobre, museli, berúc do úvahy tichú dohodu (KuSý, 1978 : 20), konať na verejnosti tak, akoby 
žili vo fiktívnej realite. 

Podľa Kusého sa schizofrenicky správali aj držitelia štátnej moci. V reálnej skutočnosti pô-
sobili ako účinní ideológovia a socialistickí ľudia par excellence. ako takí bojovali proti skutoč-
nej realite. Zároveň však sami protirečili oficiálnym ideálom, pretože nakupovali v špeciálnych 
obchodoch, bývali v lukratívnych vilových štvrtiach a posielali deti do najlepších vybraných 
škôl (pozri KuSý, 1978 : 11; KuSý, 1980 : 41). 

Markantný rozpor medzi fiktívnou a skutočnou realitou chcela štátna moc premostiť novým 
oficiálnym jazykom bežného života a politiky, ako aj jazykovým opisom spoločenských a poli-
tických skutočností. Prostredníctvom tohto nového jazyka sa však zároveň formovala nová fik-
tívna realita, ktorá bola výrazom a podmienkou fiktívnej reality. oficiálny každodenný jazyk sa 
zmenil v tom zmysle, že inflácia sa premenovala na vyrovnávanie cenových hladín, hasiči sa pre-
menovali na požiarnikov. Policajti boli príslušníci Verejnej bezpečnosti, väzenia boli polepšovne 
a tajná polícia sa volala štátna bezpečnosť. okrem toho reálny socializmus nemal žiadnych vod-
cov, ale zástupcov, nemal politikov, ale realizátorov oficiálnej línie, nemal ideológov, ale ľudí 
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určených na presviedčanie (KuSý, 1981 : 79). v tomto kontexte boli novými slovami a výrazmi 
pomenované viaceré spoločenské, resp. politické skutočnosti. diskriminácia pred zákonom bola 
vnímaná ako triedny prístup (KuSý, 1978 : 11). Monopol mocenskej triedy na informácie bol 
vnímaný ako slobodný prístup k informáciám, sloboda zmýšľania ako antikomunizmus. Kusý 
zároveň identifikoval jazykovú, ako aj obsahovú zmenu významu jednotlivých spoločenských 
rol (KuSý, 1978 : 12). Ženy nemali viac túžiť po deťoch kvôli tomu, že sa chceli stať matkami, 
ale kvôli tomu, že chceli priviesť na svet budovateľov socializmu a obrancov vlasti. futbalisti 
nemali hrať futbal pre radosť z hry, ale preto, aby mohli reprezentovať úspechy socialistickej te-
lesnej výchovy. Žiaci sa nemali viac učiť, ale napĺňať úlohy pioniera. boli predsa socialistickými 
ľuďmi (KuSý, 1978 : 12). 

Súhrnne povedané nový oficiálny jazyk používal „určitú ideológiu […], aby nosná ideoló-
gia režimu mohla byť aj naďalej používaná bez obmedzení a zároveň, aby nebola poškodená no-
vými terminologickými prekážkami“ (huPrich, 1992 : 344). Zmysel a význam zmeny jazyka 
a jeho oficiálneho použitia spočíval v odklone od terminológie občianskej spoločnosti v západ-
nom svete. transfer politických a spoločenských východiskových pojmov (pozri OSChlIeS, 
1990 : 2) je pohľadom herberta MarcuSEho (1969 : 57 a n.) konzekventný, pretože ak sa 
chce reálny socializmus dištancovať od kapitalistickej buržoáznej spoločnosti, musí skoncovať 
aj s jej slovníkom. V tomto zmysle nadobúdajú slová funkciu bojových prostriedkov (NeMCO-
Vá/oNdrEJoViČ, 1992 : 386). berúc do úvahy nový jazyk v reálnom socializme neexisto-
vala, na rozdiel od buržoáznej spoločnosti na Západe, polícia. V skutočnosti inštitúcia polície, 
samozrejme, odstránená nebola, len dostala nové meno: Verejná bezpečnosť. štátna moc sa tak 
tvárila, akoby polícia vôbec neexistovala. Zavádzanie nového politického a spoločenského slov-
níka do praxe bol výrazom – zdanlivej – vnútornej dynamiky reálneho socializmu (NeMCOvá/
oNdrEJoViČ, 1992 : 384). Inštalovaný tak bol „nový referenčný systém pre jazykové a nejazy-
kové akcie“ (SChMIdT, 1972 : 94). štátna moc vytvárala nové „spoločné interpretácie situácií, 
životné rozhodnutia a poznanie“, s ktorými chcela integrovať reálno-socialistickú spoločnosť 
(bEcht, 2013 : 104). okrem tvorby identifikačných vzorov (huPrich, 1992 : 351) jej išlo 
aj o spracovanie ľudského vedomia. chcela zároveň dosiahnuť, aby v zmysle georga orwella 
bezmocní neverili viac svojim vlastným skúsenostiam (ottMaNN, 2010 : 33; KuSý, 197 : 
11; KuSý, 1981 : 77). 

berúc do úvahy „tichú dohodu“, povinné používanie nového jazyka, ktorý bol do určitej 
miery „odborným jazykom“ (huPrich, 1992 : 345), sa zmenilo na „magický znak, ktorý rozli-
šoval medzi rečníkom politicky konformným alebo naopak disidentom“ (SChMIdT, 1972 : 93). 
Skutočnosť, že sa bezmocní vzhľadom na svoju túžbu po materiálnom blahu prispôsobili novej 
situácii a nový politický jazyk si rýchlo osvojili, mohla štátna moc zo svojej pozície prezentovať 
ako výsledok „augmentatívneho zjednotenia“ (FreSe, 1972 : 106), t. j. ako súhlas s dohodou, 
aj keď tento súhlas nebol úprimný. V historickej realite však medzi oficiálnym používaním ja-
zyka a skutočnou každodennou komunikáciou existovala jasná deliaca línia. Podľa Kusého cieľ 
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prekonať rozpor medzi skutočnou realitou a komunistickým programom, t. j. ideálom, sa nepo-
daril (KuSý, 1978 : 18). Ľudia neprijali ponuku štátnej moci ako interpretovať existujúce feno-
mény, a to vzhľadom na to, že mali vlastné skúsenosti. Prenikali realitou bez záväznej ponuky 
na výklad reality zo strany štátnej moci (pozri rOhe, 1994 : 8). Vzhľadom na tichú dohodu 
nie je tento stav prekvapujúci, nový jazyk sa však napriek tejto skutočnosti predsa len musel na 
verejnosti používať. Nikto mu ale skutočne nemusel uveriť. 

Súhrnne povedané ani jedna z oboch tried neverila vo svoje konanie a žiadna z nich to 
v skutočnosti nemusela robiť: „They had only to act ‚as if‘ they did” (SKIllINg, 1981 : 178 
a n.). Kusý v tejto súvislosti hovorí o „ideológii akoby“, ktorá je typická pre reálno-socialistický 
režim v období normalizácie. „Svojím celkovým duchom a svojou orientáciou je reálny socializ-
mus ideológiou akoby“ (KuSý, 1978 : 19). 

Kusého predstava o ideológii „akoby“ je postavená na „filozofii akoby“ hansa vaihingera 
(1852 – 1933; pozri luKES, 1985 : 20; KuSý, 2016 : 225). Nemecký filozof vo svojej habi-
litačnej práci pretvára bežný slovný zvrat „akoby“ na pojem a rozširuje ho na rozsiahlu filozo-
fiu akoby. Pre vaihingera je pojem „akoby“ synonymom fikcie. Jednoznačné to je v podnázve 
jeho spisu Filozofia akoby, ktorým označuje „systém teoretickej, praktickej a religióznej fikcie“ 
(VaihiNgEr, 1911; ZEltEr, 1984 : 4). Vnímané z inej perspektívy, jazykovo-logická forma 
fikcie spočíva podľa Vaihingera na „komplexe častíc“ akoby. Jeho funkcia pozostáva v „porov-
naní“ existujúceho Niečo s imaginárnym alebo nemožným prípadom (vAIhINger, 1911 : 156; 
SchabachEr, 2007 : 49). ako pojmový protiklad k pravde charakterizuje Vaihinger fikciu 
ako „vedomú alebo falošnú domnienku“, ktorá má slúžiť teoretickému a praktickému stvárneniu 
skutočnosti (pozri ZEltEr, 1998 : 95 a n.). Ako „užitočný odklon od reality“ vykazuje fikcia 
dva charakteristické znaky: vedomie o tomto úmyselnom prekročení reality a pochopenie tohto 
prekročenia ako „prostriedok k určitým cieľom“ (vAIhINger, 1911 : 173). Podľa Vaihingera 
je fikcia spojená s objavením možnosti, že s „určitými predstavami je možné dosiahnuť to správ-
ne alebo užitočné“. to, že niečo také je možné uskutočniť, je známe najneskôr od Machiavelliho 
(ZEltEr, 1998 : 95ff). tento renesančný učenec, pôvodom z florencie, je s jeho spismi Vla-
dár a Discorsi považovaný za skutočného zakladateľa predstavy „akoby“. Podľa Machiavelliho 
nemusí byť vladár skutočne cnostný. oveľa viac je pre neho za určitých okolností na mieste 
konať tak, akoby bol cnostný, totiž vtedy, keď „to môže poslúžiť jeho vláde“ (ZEltEr, 1998 : 
95; pozri SChröder, 2004 : 42). táto rada slúži v reálnom socializme pre bezmocných. Na 
dosiahnutie materiálneho blaha a osobného pokoja nemusia byť bezmocní skutočne socialistic-
kými ľuďmi a veriť na socializmus. ak chcú však dosiahnuť svoje materiálne ciele, musia na 
verejnosti a vo vzťahu k štátnej moci konať tak, akoby nimi boli a v niečo také verili. 

cez napĺňanie dohody na základe akoby spájajú materiálne orientovaní bezmocní nevyhnut-
né (legitimita štátnej moci) s užitočným (materiálne blaho). Súhlas s fikciou sa stáva nástrojom 
na dosiahnutie materiálnych statkov. Pravda sa vo Vaihingerovom ponímaní transformuje do va-
riabilného a inštrumentálneho akoby. Jej hodnota sa tak meria cez jej užitočnosť. Z pohľadu 
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(materiálneho) úžitku je nevyhnutné prijať verejnú fikciu, t. j. hovoriť novým jazykom a zúčast-
ňovať sa na manifestáciách. V materiálnej perspektíve je pravda škodlivá (pozri ZEltEr, 1998 
: 101 a n.). Pravda vedie k nevýhodám, pretože narúša akoby, t. j. fikciu, čím zároveň porušuje 
tichú dohodu. fikcia sa mení na programovú a zároveň inscenovanú formu domnelej pravdy. 
Pre bezmocného je dôležité vzbudiť zdanie, že je socialistickým človekom. S ohľadom na Ma-
chiavelliho uvažovanie je rozsah a základ verejného konania bezmocných perspektívou štátnej 
moci (pozri SChröder, 2004 : 47). toto vnímanie je dôležitejšie ako samotné konanie. Vzťah 
bezmocných k socialistickej práci sa podľa Kusého (1978 : 13) neprejavoval v práci ako takej, 
ale v účasti na verejných zhromaždeniach a májových demonštráciách. Socialistické konanie 
nebolo vyjadrené v životných postojoch a v reálnych činoch, ale účasťou na voľbách jednot-
nej kandidátnej listiny Národného frontu. Socialistické myslenie sa neodrážalo vo vyjadrených 
myšlienkach, ale v osvojených a používaných heslách (KuSý, 1978 : 13). Čím bolo verejné po-
krytectvo väčšie, o to väčšia bola odmena, t. j. materiálne blaho a osobný pokoj. držitelia moci 
si boli vedomí úmyselného prekračovania skutočnosti bezmocnými. Vedeli, že títo konajú tak, 
akoby heslám verili. Vedeli to preto, lebo to boli oni, kto poskytol bezmocným toto odporúčanie. 
„Nemusíš prisahať na reálny socializmus, úplne postačí, keď ho necháš na pokoji a nebudeš 
o ňom pochybovať“ (KuSý, 1981 : 75). 

štátna moc však aj nedôverovala, ak bezmocní skutočne jej heslám uverili. toto totiž bolo 
rovnako škodlivé ako verejné odmietanie pokrytectva. štátna moc nemala záujem na skutočnom 
presviedčaní bezmocných o socializme. Pretože v tomto prípade hrozilo nebezpečenstvo, že 
bezmocní začnú porovnávať skutočnú a fiktívnu realitu. Porovnanie reality s výrokmi klasikov 
a odkazovanie na nich nebolo rovnako dovolené, a to predovšetkým pre presvedčených socialis-
tov. Slogany a heslá nemohli byť vnímané doslovne, pretože štátna moc žila – a to bolo všetkým 
jasné – tiež v súlade s princípmi filozofie akoby. štátna moc nepripúšťala úprimnosť, nepripúš-
ťala úprimné vyznanie k myšlienkam socializmu a rovnako nepripúšťala úprimnú kritiku reality. 
Nechcela pripustiť jednotu myslenia a konania. Nebolo možné existovať v jednote slova a skut-
ku, resp. – povedané v kontexte uvažovania Václava havla (1978) – žiť v pravde. 

tak ako bezmocní, aj štátna moc videla vo fikcii „prostriedok na dosiahnutie určitého úžit-
ku“ (VaihiNgEr, 1911 : 174; ZEltEr, 1998 : 95). legitimizovala sa prostredníctvom fikcie, 
že mala záujem budovať a uskutočňovať socializmus. a to ani nie tak voči bezmocným v Česko-
slovensku, ako skôr vo vzťahu k centru reálno-socialistického sveta v Moskve. ako bolo v úvode 
tohto textu naznačené, vládnuca trieda v Československu si bola vedomá toho, že bezmocní po 
skúsenostiach s Pražskou jarou už nebudú viac veriť myšlienkam socializmu. štátna moc poža-
dovala verejné prihlásenie sa k socializmu aj preto, že brežnevova doktrína, ako aj prítomnosť 
sovietskych vojsk na území Československa vylučovali akúkoľvek inú alternatívu (pozri OTá-
hAl, 2006 : 38). reprezentanti normalizačného režimu sa museli s touto skutočnosťou sami 
vyrovnať, ak si chceli zachovať svoj vplyv na vykonávanie štátnej moci. a tejto skutočnosti si 
bol vedomý aj sám národ. Práve v tomto zmysle bola ideológia akoby podľa Kusého hrou medzi 
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mocenskou elitou a národom. táto hra, ktorej adresátom bola Moskva, si vyžadovala primeraný 
odstup od myšlienok socializmu (pozri KuSý, 1978 : 21). hoci ideológiu akoby využívali v ce-
lej krajine aj bezmocní, mala predsa len svoj hranice. Čo sa týka sociálnych služieb, nemohla 
štátna moc predstierať, že ľuďom zabezpečuje sociálne zabezpečenie. toto musela skutočne aj 
robiť, aby legitimizovala svoje postavenie. bezmocným, ktorí s doktrínou akoby súhlasili, muse-
la dať štátna moc reálnu možnosť, aby si zabezpečili svoje súkromné materiálne blaho. 

Zhrnutie

tento príspevok reinterpretoval kritické myslenie Miroslava Kusého zo sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov 20. storočia. V tomto období Kusý opisoval, analyzoval a kritizoval spo-
ločenské pomery v socialistickom Československu. uskutočnil pokus sprostredkovať pozna-
nie o normalizačnom režime a poukázať na dôvody jeho fungovania a stability. Vysvetlil práva 
a povinnosti štátnej moci a ľudu. Kusého marxizmom inšpirovaný prístup stavia do kontrastu 
vládnucu ideológiu, t. j. predstavy podporujúce stabilitu štátnej moci, so sociálnou skutočnosťou 
(ISer, 2011 : 144). Podľa neho medzi ideologickými nárokmi komunistickej strany a sociálnou 
realitou existovala hlboká priepasť (bruNNbauEr, 2005 : 2). 

So zreteľom na pohľad Vasila biľaka označoval Kusý spoločenský systém v Českosloven-
sku ako reálny socializmus. Predstavoval ho ako samostatný, geograficky a politicky ohraničený 
historický fenomén. označoval socialistické systémy sovietskeho typu vo východnej Európe 
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia, ktoré sa programovo výrazne odlišovali 
od sociálnodemokratických a socialistických politických strán v západnej európe (pozri COx, 
1991 : 190). reálnosocialistický normalizačný štát je podľa Kusého – po prvé – charakteristický 
etatistickým modelom usporiadania štátnej moci (KuSý, 1978 : 6 a n.). Po druhé – ide o triedny 
štát (röhrICh, 2013 : 67), v ktorom oproti sebe stoja dve zakorenené triedy, vládnuci a ovlá-
daní. ich vzťah je charakterizovaný tichou dohodou: „Drž hubu a budeš sa mať dobre“ (KuSý, 
1981 : 75), čo znamenalo, že ovládaní budú v politických otázkach verejne mlčať, budú sa zú-
častňovať socialistických manifestácií a budú podporovať určité heslá a slogany vyjadrujúce po-
zitívny vzťah k reálnosocialistickému politickému systému. Kusý vnímal dohodu ako „vyjadro-
vací prostriedok“ (reeSe-SChäFer, 2006 : 6) slúžiaci na opis vyjednávacích procesov medzi 
vládnucimi a ovládanými. V teoretickej perspektíve ponúkala dohoda na zabezpečenie vládnutia 
bezmocným dve možnosti konania. buď mohli s dohodou súhlasiť, čo im následne prinášalo ur-
čitú mieru materiálneho blaha a niektoré osobné slobody. Mohli ju však aj odmietnuť, čo zasa so 
sebou prinášalo negatívne materiálne a osobné dôsledky. Pomocou stimulov a hrozieb sa štátnej 
moci podarilo formovať u bezmocných ich sociálnu identitu, predstierať, že ide o normálny stav, 
a tak udržiavať odstup verejnosti od verejného života (bruNNbauEr, 2005 : 3). 
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Súhlas ľudu s dohodou sa zakladal na súhre strachu pred nevýhodami a vierou v materiálne 
blaho, resp. túžbou po konzume. Podľa Kusého bolo pre obyčajných ľudí racionálne vyjadriť 
s dohodou individuálny súhlas z viacerých dôvodov. V prvom rade kvôli schopnosti štátnej moci 
presadiť svoje záujmy, ako aj kvôli súhlasu ostatných bezmocných. Navyše tichá dohoda sa 
opierala o špecifickú ideológiu, ktorú Miroslav Kusý, podobne ako hans Vaihinger, označoval 
termínom „ideológia akoby“. bezmocní sa nemuseli vnútorne identifikovať so systémom reál-
neho socializmu. Mali však povinnosť konať tak, akoby sa s ňou v skutočnosti identifikovali. 
Museli konať tak, akoby boli sami socialistickými ľuďmi, akoby sa na verejných manifestáciách 
zúčastňovali s nadšením a akoby verili na oficiálne heslá a slogany (KuSý, 1978 : 19  a n.). be-
rúc do úvahy tichú dohodu, ako aj osobné blaho, o ktoré sa usilovali bezmocní, viedla táto zdan-
livá podpora k machiavelistickému správaniu sa obyvateľstva. to znamená, že bezmocní kvôli 
dosiahnutiu materiálneho blaha postavili do úzadia morálne hodnoty a predstierali, že sú súčas-
ťou socialistického obyvateľstva. tomuto „morálnemu hazardu“ (SChAAl/heIdeNreICh, 
2016 : 179) rozumel aj Miroslav Kusý (1978 : 19). bol pre neho jedinou možnosťou, ako prežiť 
v podmienkach reálneho socializmu, pretože bolo prakticky nemožné odmietnuť súhlas s tichou 
dohodou. Verejne prejavený kritický názor totiž predstavoval odmietnutie dohody, na ktorý štát-
na moc reagovala potrestaním kritika. Vzhľadom na to, že okrem členstva v KSČ alebo v niek-
torej strane patriacej do jednotného bloku neexistovala iná možnosť verejnej sebarealizácie, bolo 
úsilie o materiálne blaho jedinou možnosťou realizácie. inými slovami: bezmocní boli donútení 
k materialistickému životnému štýlu. 

Z pohľadu vládnucej triedy mala „tichá dohoda“ primárnu funkciu zachovať postavenie 
štátnej moci. Preto si obyvateľstvo muselo držať odstup od verejného, resp. politického živo-
ta a orientovať svoju pozornosť primárne na uspokojovanie svojich súkromných materiálnych 
potrieb. Zároveň si museli, napriek všetkým ekonomickým prekážkam, zachovať a zveľaďovať 
svoj materiálny a sociálny životný štandard. V tomto ohľade tak bola štátna moc odkázaná na 
súčinnosť s bezmocnými, ktorí museli na verejnosti mlčať. ak plnili zásady tejto dohody, mali 
obe strany úžitok. štátna moc mohla pokojne vládnuť a bezmocným zabezpečovať určité zvyšo-
vanie materiálneho blaha, a to bez podnikateľského rizika. 

tichá (vládnuca) dohoda, ktorá podporovala materializmus a machiavelistické správanie, 
tak bola dôsledkom súhry slabostí reálneho hospodárstva reálneho socializmu a úsilia bezmoc-
ných o materiálne statky, ktoré štát jednoducho nebol schopný zabezpečiť, ako aj snahy vládnu-
cej elity zabezpečiť si svoje mocenské postavenie. 
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