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Václav Holub
ZA EMILEM LUSTIG-U/i

Ve středu 17. ledna 19^2 opustil nás v necelých 79 letech
soudruh Emil Lustig. Tiše a téměř bez bolesti skonal hodinu po té, když
byl převezen do stockholmské nemocnice. Pohřbu žehem se zúčastnilo mnoho
Lustigových osobních přátel i oficielních representantů švédského a mezi
národního družstevního hnutí. Urna s popelem je uložena v umovém háji
v sousedství evangelického kostela ve Stockholmu,
*

S Emilem Lustigem odešel jeden z nejvýznamnějších pracovníků
československého i mezinárodního družstevního hnutí, S jeho jménem je ne
rozlučně spojen nesmírný rozmach našeho družstevnictví v prvé' půli tohoto
století. Z malých a nesnadných počátků vyrostlo za přímého Lustigova ve
dení hnutí, jež bylo chloubou sociální demokracie i Československa a jež
nemělo obdoby v Evropě. Lustig byl od roku 191.0 až do nešťastných dnů
mnichovských předsedou a generálním ředitelem VDP a dlouhou dobu českoslo
venským zástupcem v představenstvu Mezinárodního družstevního svazu. Když
v roku 1939 opustil vlast, byla to švédská družstevní centrála* která pou
žila vynikajících Lustigových kvalit a poslala ho jako svého representan
ta do Argentiny. Po celou válku 'byl tu Lustig ve spojení jak s naší tak
španělskou demokratickou emigrací a všude, kde bylo třeba* politicky i ji
nak pomáhal. Když se po válce vrátil domů, viděl hned* že věci Českoslo
venska i věci sociální demokracie nejsou v dobrých rukou. Nemohl se vrá
tit, ani do družstevního hnutí* které již před tím obsadili Zmrhalové a jím
přisluhující Kufnerové, ani do svého vlastního domu ve Strašnicích, kde se
usadili komisaři Rudé armády, Nicméně, ač vývojem velmi zklamán, Lustig
zůstal v úzkém spojení se svými přáteli v sociální demokracii a působil
jako spojka mezi švédskými družstvy a Československém, Po únorovém puči
odešel opět do Stockholmu a pokračoval v práci v ústředně švédských družs
tev. V roce 1959 byl pensionován.
To je telegrafický výčet Lustigovy přebohaté a tolik všestran
né činnosti, Ať dělal cokoliv, konal to poctivě a celou svoji duší. Jako
znalec hospodářských problémů měl v předválečných letech značný vliv nejen
na formulaci hospodářského programu .sociální demokracie, ale i na hospo
dářský život coleho státu. Vu straně patřil k nemarxistickému směru, je
hož nejmarkantnějším představitelem byl prof. Josef Macek. Býl bezesporu
nejpopulárnějším mužem mocného družstevního hnutí a měl vždy plnou důvěru
a podporu vedení strany. Všichni oceňovali jeho zásadovost, osobní inte
gritu a jeho vysoký kodex mravní. Jer/fač is té a komunisté, ho neměli rádi.
Už v letech dvacátých ’’prokoukl” komunistické methody a demagogii a jak na
půdě Československa* ták na půdě mezinárodního družstevníhó hnutí mařil
jejich destruktivní plány. Byl plně oddán republice a jejímu demokratic
kému zřízení, bojuje vždy na straně chudých a utlačovaných. Když po smí
chovské katastrofě opustil Československo, nepřekvapilo nikoho kdo Lustiga
znal* že si vybral Švédsko, Politickou strukturou* mentalitou a zejména
vnitřní spořádaností se nejvíce tato severská země podobala Masarykovu

- 3 teskoslovenská. Sváděl ho jistě i nesmírný rozmach družstevní myšlenky a
>íla švédského sociálně demokratického hnutí. Jsme vděčni švédským souIruhům a družstevníkům, že Lustigovi umožnili, aby i ve svých pozdních le
sech mohl pokračovat v práci, jíž zasvětil celý svůj velký život.
Osobně jsem se seznámil s Emilem Lustigem až na posledním řádném
;jezdu strany v roce 1937; seděli jsme spolu v předsednictvu sjezdu, konáíém v Obecním domě v Praze. Ačkoliv nás dělil věkový rozdíl celé generace,
pociíoval jsem k Lustigovi od saeého počátku zvláštní náklonnost, učtu a
respekt. A od té doby jsme zůstali ve styku, i když - bohužel - ponejvíce
jen písemném. Když jsem mu o Vánocích 195& v Londýně tiskl na rozloučenou
jeho pravici, netušil jsem, že to byl stisk poslední. Zpráva o jeho smrti
se mně bolestně dotkla. Odešel vzácný a ušlechtilý člověk. Krásný zevněj
škem i svým srdcem. Jsem hrdý na to, že jsem patřil mezi jeho přátele.

Lustigových zásluh o realisaci vznešených družstevních myšlenek
L jeho příkladné práce pro sociální demokracii a Československo, nebude
likdy zapomenuto. Věřím pevně, že přijde- čas, kdy Lustigovo dílo bude
spravedlivě zhodnoceno a oceněno. Čest jeho památce!
0000000.0

0

PROPUSŤTE-SOCIÁLNÍ DEMOKRATY Z KOMUNISTICKÝCH MUČÍREN’
Podle naprosto věrohodných informací, kterých se nám dostalo v
posledních dnech, jsou stále ještě - sedmnáct let od skončení druhé světo
vé války a 14 let od únorového puče - stovky sociálních demokratů v komu
nistických vězeních. Někteří od roku 1-948,- jiní byli odsouzeni k dlouhoLetým trastům v tajných procesech se sociálními demokraty roku 1953 a 1954•
Tyto procesy probíhaly tehdy ve všech krajích republiky s cílem vyhladit
sociální demokraty a sociáldemokratismus z povrchu země. Celá vedoucí gar
nitura sociálně demokratických funkcionářů byla záměrně i fysicky oddělena
nd lidu a vržena do věznic, a táborů. Tito soudruzi, z nichž většina proži
la hrůzy války v nacistických koncentrácích, se ničeho nedopustili; zůsta
li jen věrni sobě a svému sociálně demokratickému přesvědčení. Odmítli zraiit a zrazovat myšlenku svobody a opravdové mezinárodní solidarity. V praž
ském kraji na příklad, stali se obětmi komunistické hrůzovlády soudruzi tak
významní, oddaní a dobří, jako byl býv.poslanec a člen představenstva stra
ny soudr.Vlad. Gorner, členové Krajského výk.výboru ss, Václav Koubek, Zde
něk Kreidl, nám, starosty v Praze a člen tJVV dr.Pičman, dr. Tržický a řada
jiných. Dnes se s hrůzou dovídáme, že v Kartouzích je stále v komunistic
ké mučírně těžce tuberkulosdu nemocný soudr. Koubek, dále dr. Tržický,. dr,
ířepelka z Brna a jiní, O osudech ostatních soudruhů zatím nevíme. Koubek a
Ir. 1ržický prožili válku v koncentráku a nesmírně duševně i fysicky trpě
li. Od mládí v sociální demokracii, v •.níž už před válkou zaujímali významné
funkce. V poválečném tříletí opět mezi těmi, kdož proti fierlingerovcům ne
ochvějně bojovali za nezávislost strany.
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Informovali jsme okamžitě, a znovu, o těchto-hrůzách v komunistic<ém Československu. Socialistickou Internacionálu a všechny, soudrúžske stra
ny ve svobodném světě i jiné mezinárodní instituce a ořganisace, žádáme
naléhavě o všechnu pomoc/’aby nevinně odsouzení a žalářovaní sociální demo
kraté byli propuštěni na svobodu. Dovoláváme se též prohlášení Antonína
.Vovotného, učiněného pc jeho návratu z 22.sjezdu v Moskvě. .Přiznal tehdy,
že i v Československu docházelo v minulosti Mk narušování socialistické zá
konnosti” -a k zavírání nevinných lidí. Za tyto zvěrstva komunistické jus
tice činil ovšem Novotný odpovědného Slánského, protožes on, Novotný, ”ještě
v nejvyšším vedení strany nebyl” ; Připomínáme Novotnému, že k procesům se
sociálními demokraty došlo 3 roky po zatčení Slánského, to jest .v době, kdy
už nynější president v riejvyšším vedení strany byl. Právě jako president a
generální tajemník komunistické strany nese za všechny hříchy a zločiny re
žimu plnou a největší odpovědnost.
Upozornili jsme a budeme upozorňovat znovu a znovu na tyto hrozné
i neuvěřitelné zločiny komunistické vlády v Československu, jež jsou páchá
ny na nevinných lidech. Jejich paralelu mužęme najít jen v.nejtemnějším
nbdobí krutého stalinismu. Ve jménu lidskosti vznášíme naléhavý apel na ce
lé mezinárodní socialistické hnutí a žádáme o pomoc: Nechu jsou ihned pro
puštěni z vězení českoslovenští sociální demokraté a všiqhni vlastenci ne
vinně odsouzeni! Zůstává a ziistane věčnou hanbou pro mezinárodní komunis
mus a zvláště pro československou komunistickou stranu a vládu, že v době
míru zacházela se sociálními demokraty krutuji, než s nimi zacházely fašis
tické a nacistické' režimy v době otevřené války-. ■ ■ .............................
-hbo
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SOCIALISTICKÁ INTERNACIONÁLA ZASAHUJE

Generální tajemník Socialistické Internacionály Albert CARTHY ro
zeslal v těchto dnech všem členským stranám Internacionály zvláštní dopis,
týkající se vězněných sociálních demokratů v komunistickém Československu s
vylíčením všech dnes známých podrobností. Upozorňuje též na prohlášení,kte
ré učinila Rada Internacionály na konferenci v Amsterdamu v prosinci 1954?
kterým tehdy příkře odsoudila neslýchaný zločin pražského režimu. Závěrem
tajemník Internacionály vyzývá členské strany, aby učinily ve prospěch česskoslovenských soudruhů vše, co považují za vhodné a účinné a ukazuje na
některé možnosti, jack by mělo být postupováno.
Mezitím obdržel Ústřední výkonný výbor čs» sociální demokracie v
Londýně dopis od vůdce Britské Labour Party Hugh GAITSKELLA, ve kterém ten
to sděluje, že vedení Labour Party se ihned otázkou zabývalo a že učiní vše
co je v jeho silách, aby nevinně odsouzení a žalářovaní českoslovenští so
ciální demokraté byli z vězení propuštěni.
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Vilém Bernard
DRUHÁ VLNA DESTALINISACE

Na 22. sjezdu sovětské komunistické'strany bylo prohlášenože
Sovětský svaz byl - výjimkou krátkého období Leninova - tyranií, ve které
diktátor podle své zvůle posílal na popravíště své odpůrce i nejbližší spo
lupracovníky, Musely to být vážné důvody, které' přiměly Chruščova, aby ve
řejně. opakoval tak závažná obvinění, poprvé přednesená na tajném zasedání
20. sjezdu v roce 1956. Lze soudit, že mu stále jde o to, aby ze sovětského
života zmizel strach, který je stálou překážkou vědeckého bádání a technic
kého pokroku. Boj o moc vede Chruščova k tomu, aby odhalením Stalinových
zločinů kompromitoval členy ”protistranické skupiny”, Molotova, Malenkova a
Kaganoviče; aby odvracel pozornost od. skutečných příčin dnešních obtíží a
aby získal prestyž hlasatele obrody, který je odhodlán skoncovat s tíživým
dědictvím stalinismu a razit nové cesty k lepšímu životu. Nechí; kterékoliv
motivy to byly, které převládly v ChrušČovově rozhodování, je jisté, že to
byly motivy reálné a závažné.
Naproti tomu destalinisace v ostatních zemích střední Evropy a
zejména v Českoslovebsku je odvarem destalinisace sovětské. Jako všechno
co se stalo v Československu od roku 1948 je i dnešní destalinisace výsled
kem sovětského rozkazu anebo snahy řídit se sovětským příkladem. Po 20.
sjezdu sovětské komunistické strany nastalo uvolnění v literárním životě.
Byla ustavena zvláštní komise ústředního výboru KSČ pro projednání rozsudků
vynesených v době čistky. 0 výsledcích jejího šetření nebylo nic oznámeno;
bez veřejné rehabilitace, někteří z těch kdo přežili vězení byli propuště
ni, Slánský a Clementis zůstali však i nadále velezrádci a jen obvinění z
titoismu byla odvolána v době, kdy se' Chruščov pokoušel o usmíření s Titosi,

Vůdcové KSČ se namáhali jak jen mohli, aby destalinisaci omezili
na minimum, věděli příliš dobře, že destalinisace provedená do důsledků by
nutně znamenala nejen plnou rehabilitaci všech obětí čistky, nejen odstraně
ní všech, kdo za ni nesou odpovědnost,, ale i revisi politiky ve všech smě
rech. Podobně .postupuje politbyro KS.Č i po 22, sjezdu sovětské komunistic
ké strany, na které Chruščov ohlásil nové tažení proti stalinismu. Antonín
Novotný ohlásil symbolická gesta a hledal vinu u těch, kteří již nejsou na
živu, u Rudolfa Slánského a Klementa Gottwalda. Odsoudil Slánského za to,že do strany,vnášel methody, kterých”v Sovětském Svážu používal Beria a
další”, jako špehování funkcionářů strany a donášení’ policii. ■ Nelze‘pochy
bovat o tom, že.Slánský skutečně používal těchto method,jako patrně každý
tajemník komunistické strany. .Novotný však;opomenul uvést, že Slánský byl
zbaven své funkce v roce 1951 a popraven v listopadu 1952. V době, kdy po
licejní teror vrcholil, Slánský byl ve vězení a nemůže přoto nést odpověd
nost za toto-období. Proto bylo třeba obvinit i Gottwalda; Novotný ho ozna
čil za slabocha, který nebyl s to čelit řádění Slánského. Je to obvinění
překvapivé a pramálo přesvědčující vzhledem k nesmírnému soustředění moci y
rukou Gottwaldových, který v kritickém období byl presidentem republiky, a.
předsedou vládnoucí strany,
Jo skutečností nesmírného významu, že se ve straně projevila
oposice požadující konec dosavadní polovičatosti. Novotný pravil na zasedá-
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ií ústředního výboru komunistické strany dno 15» listopadu 196*1:

"....pokud jsou ještě případy porušení socialistické zákonnosti a ne
byly dosud vybavený, strana je spravedlivě posoudí. Nepřipustíme
ovšem y žádném případě, aby někdo zneužíval věci již dříve vyřešené k
demagogickým výpadům proti naší straně. A odmítáme jako zcela neopod
statněné volání po rehabilitaci těch lidí, kteří se sami provinili
svým hrubým porušováním socialistické zákonnosti v éře Slánského,kte
ří se dopouštěli křivd a násilí, nebo kteří byli iniciátory proti.leninských metod, zanášených kdysi do stranického i státního života a
byli za to podle práva potrestáni podle zákona''anebo podle stanov
strany..,.. Nevidíme důvodů proč by v těchto případech naše strana,
která v otázkách likvidace všech pozůstatků kultu osobnosti šlá a .-.jde
důsledně leninskou cestou, mela měnit své stanovisko..... ”
To znamená, že ve straně se ozvaly hlasy, požadující rehabili
taci těch, o nichž Politbyro soudí, že v dnešním období destalinisace mají
zůstat za •’mřížemi, Nad to "demagogické výpady proti straně" v souvislosti
3 případy rehabilitace již provedené nasvědčují tomu, že zásadní a ostrá
<ritika směřovrla proti teroru vůbec a hledala jeho kořeny v působení komu
nistické strany. Zdrcující kritika stalinismu na moskevském sjezdu otevře
la nové možnosti i oposici v Českoslovebsku. Proto tak polemický a zároveň
obranný tón v projevu Novotného.

Ale nemá zůstat jen při polemice. V politbyru usoudili, že je
třeba varovat á zastrašit všechny, kdo doufají a působí k tomu, aby i v Če
skoslovensku. destalinisace přinesla opravdové uvolnění. Proto bylo rozhod
nuto připravit anebo aspoň výhružně ohlásit nový politický proces.. .Ústřed
ní výbor KSČ se usnesl vyloučit ze strany a podat trestní oznámení na Ru
dolfa Baraką, člena politbyra'KSČ, náměstka předsedy vlády a bývalého mini
stra vnitra. Klade se mu za vinu "protistranická činnost, porušování soci
alistické zákonnosti a nesprávné hospodaření státními fondy". První obvi
nění připomíná sovětské útoky na"protis tranickou skupinu".. Druhé obvinění,
o "porušování socialistické zákonnosti" v komunistické terminologii zname
ná, že i v postalinském období,/kdy Barák byl ministrem vnitra/1953-1961,
nevinní lidé byli zatýkáni, žalářováni a odsuzováni proti právu.. Toto obvi
nění bylo vzneseno proti Barákovi na schůzi ústředního výboru, která sę ko
nala 6. a ý. února 1962. Novotný v obsáhlém projevu na schůzi ústředního
výboru 1$. listojóclu, v němž se podrobně zabýval• "socialistickou zákonností"
■ani slůvkem se nezmínil o Barákovi. To znamená, že o Barákově, provinční
nevěděl anebo je zamlčel, anebo že bylo objeveno: teprve v krátkém období
mezi oběmaschůzemi ústředního výboru.
.
Tyto nejasnosti a rozpory dávají silnou stalinskou příchuť
rozhodnutí ústředního výboru o Rudolfu Barákovi; zní podobně jako obviňo
vání Slánského v roce 1952 a patrně jeho účelem bylo připomenout období
čistek všem, kdo byli nakloněni k tomu, aby zapomněli. Destalinisáce,která
měla skoncovat se všemi čistkami a se vším terorem v Československu není
bez oklik a zvratů. Pro KSČ a.všechny ostatní komunistické strany zůstává
nejožehavější- otázkou jak daleko jít v dostalinisací. Zvláší obtížný je

- 7 dnes úkol stranických ideologů a propagátorů, nebot po 22. sjezdu se opět
přepisují čítanky a stranické příručky.
"
V této situaci je povinností demokratického socialism vyplnit
prázdnotu, která nastala po ideovém bankrotu komunismu, zdůraznil"Labours
Gali", bulletin Socialistické unie střadní a východní Evropy; tato povin
nost je tím naléhavější dnes, -kdy Socialistická Internacionála vstupuje do
závěrečného období diskuse o novém prohlášení socialistických zásad a cílů.
9.9
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Adolf Mokrý

O

O

O

O

•

•T R A P N Ý

PŘÍPAD

Budoucnost zemí, které se z těch či oněch příčin staly vasaly
Moskvy, vede k úvahám dvojího zeměření. Jedny se snaží nalézt odpověá na
otázku jak těmto zemím vrátit jejich bývalou nezávislost a jak ji meziná
rodně zajistit. Druhé, vycházejíce z tohoto předpokladu, obírají se pro
blémem jak potom uspořádat vnitřní život těchto zemí, násilnými zásahy sve
dený na cesty zájmů a prospěchu sovětského imperia. Je docela přirozené,
že tyto druhé úvahy -vycházejí z různých politických ideologií, vesměs však
zakotvených v demokracii, tak jak ji chápe svobodný svět.
Za dlouhá léta exilu jsme se setkali s mnohými úvahami obojího
druhu, úvahami nestejné hodnoty, od naivních až po takové, ze kterých byla
patrna poctivá snaha o optimální řešení, bez blouznivých představ a bez
demagogie jakéhokoli odstínu, s náležitým zřetelem na dobou dané možnosti.
Tu je možno bez nadsázky říci, že mezi těmito úvahami zaujímá přední a
vlastně ojedinělé místo návrh socialistické alternativy, který vzešel z
dobře připravené a široce založené diskuse ve vrcholné organisaci sociálně
demokratických stran ze zemí střední a jihovýchodní Evropy.

■ Je samozřejmé, že i na tento návrh mohou býti zaměřeny kritic
ké poznámky, jak co-do celkové koncepce se strany ideologických odpůrců
socialismu, tak co-do pořadí důležitosti jednotlivých dílčích problémů či
co do formulace, a to i se strany sociálních demokratů. Avšak ani ten
nejpřísnější posuzovatel nakonec nemůže upřít’, že návrh je prací na výsost
seriosní a reálnou. Českoslovenští sociální demokraté mohou nadto nad ním
mít uspokojivý pocit, .že jejich zástupci v Unii se na kladech návrhu podí
lejí nemalou mírou. Jistě také díky odezvě, kterou diskutované otázky me
zi československými sociálními demokraty našly a která pomohla dosíci výz
namné kvalitní úrovně československého podílu na návrhu. ■
V zájmu pravdy je však nutno také přiznat, že to nebyla odezva
obecná, třebaže měla být samozřejmostí pro každého kdo si československý
sociální demokrat říká-. Zvláště pak u t^ch, kteří jinak velmi rádi proná
šejí, někdy velmi autoritativně, .usudky a i vynášejí rozsudky. To už však
tak bývá v každé společnosti, že se vždy najdou tací, kteří nad’nenáročnou
spolupráci si cení solové výstupy a kterým na tom co a. jak zpívají nezále
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ží tolik, jako no. tom afcy je bylo slyšet. A tak se stalo, že návrh sociál
ně demokratické Unie dostal svůj protějšek.

Je jím prohlášení “Co chceme - návrh, programu socialistické
internacionály mládeže pro východní a střední Evropu*“ Jak se hned z úvod
ních řádků dozvídáme, otcem i natkou tohoto. “Co chceme“ je Radomír Luža, •
kterému u porodu pomáhal Josef Jonáš, Oba s náležitým zdůrazněním svých
bývalých i exilových funkcí v sociálně demokratické “mládeži".

Právě proto je nutno k tomuto návrhu programu něco říci také z
řad československých “nemládožnických" sociálních demokratů, Hlcení by sc
totiž mohlo vykládat jako souhlas, nebo alespoň jako shovívavost, což obojí
ho by nebylo ani na místě ani správné. Nejdříve, jo však potřebí něco přede
slat k problému “mládeže" v exilovém živote strany.
Exil nás všechny, jedince i organisace, někdy vtiská do velni
podivných situací, často vytvářených směsicí reality a fikcí. Jestliže jsme
se jako stoupenci určité politické ideologie - doma násilně umlčované - a
jako z převážné, části funkcionáři stranické organisace - doma násilím roze
hnané - sdružili v.exilové obdobě hnutí a strany, má to svoje hluboké oprá
vnění. Jsme představiteli hnutí, které nezaniklo, jsme nositeli, uchovávateli a hlasateli jeho, žijících myšlenek a ideálů, které jsou nezávislé na
prostředí a na zvůli bolševických teroristů. Naše organisace jo živým pro
testem proti násilí, které bylo doma.na svobodě všech, nejenom naší, spá
cháno ,
'
Nejsme však politickou stranou v pravém a celém slova smyslu.
Nemůžeme jí být dotud, dokud doma. nebudou vytvořeny podmínky pro plný život
stranicko-politické organisace nezbytné, především obnovou občanských svo
bod a demokratických voleb, bez nichž na. životě svého národa nemůžeme brát
bezprostřední účast. Není proto bez podstaty a nespravedlivé, když naše
organisace - jako ostatní exilové sociálně demokratické organisace se zemí
za železnou oponou - už a zatím není plnoprávným členem Socialistické In-’
ternacionály, ale je členem Socialistické unie střední a východní Evropy,
která je Socialistickou Internacionálou uznávána a s níž uxce spolupracuje .
Hrát si na stranu v pravém slova smyslu by bylo nereálnou fikcí. Tím však
není nikterak řečeno, že bychom nebyli čím jsme, živou organisaci českoslo
venských sociálních demokratů, živou, protože tu ti os, sociální demokraté
skutečně jsou, viditelní, slyšitelní, hmatatelní.

Není - upřímné řečeno - stojnou fikcí hrát‘si na “mládež“,,
když mládež, opravdová mládež, je právě to co nejenom nám,' ale celému exilu
chybí?
.V životě stran - a v československé sociální demokracii zvláší
výrazně - organisace- mládeže měly, jako všude ha světě mají, to hlavní pos
lání, být mluvčími nastupující, ne dosud občansko-politicky zcela plnopráv
né genera.ee. Tu v exilu nemáme. Je směšné, když se “mládím“ a “mládežnictvíra“ ohánějí ti, kteří jindy neopomínají zdůrazňovat své více než patnácti
leté, ba i více než dvacetileté členství ve straně, kteří by za první repu
bliky dávno-mohli.kandidovat i do senátu a kteří navíc požívají všech ob
čanských práv, ovšem, amerických či rakouských. Je to' směšné, že to svádí
ke srovnání s věčně se. obnovujícím panestvím hurisek v mosleminském ráji.
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VLlahovy, kdežto zde si "mladí" obnovují své mládí rok od roku sami a to vo
zelmi úzkém kruhu.

Jestliže organisační řády IUSY umožňují aby takovíto "mládežní
ci” v ní zastupovali po pravdě řečeno neexistující mladé mezi zástupci oprazdových mládežnických organisací normálním životem žijících stran, dobrá, i
bo by mohlo mít své velké a nesporné klady. Jedním z největších by bylo,
cdyby tito už prošedivělí "bývalí mladí" z bývalých mládežnických organisací
Dotlačených stran chtěli a dovedli mít patřičný smysl pro úměrnost.
Kdyby
chtěli a dovedli ty opravdu mladé sociální demokraty ze svobodného světa
správně informovat o tom všem, čemu jako příslušníci potlačených stran ve
svých zotročených zemích by měli víc a lépe rozumět a co, jak jsme již ne
jednou viděli, svobodný svět chápe ne v-ždy zcela a dobře.
"Co chceme" Radomíra Luži však do takovéto činnosti nejen neza
padá, ale je jejím přímým protikladem celou svou koncepcí i formulací od A
až do Z.
Je to slepenec nesprávných premis a nesprávných závěrů, jehož
tmelem jsou fráze od otřepaných až k těm v bolševickém stylu bombastickým,
'e to slepenec s mnoha protimluvy nadto, nebo právě proto. K tomu je nutno
připočíst žalostnou neznalost historie vlastního národa, pomíjení základ
ních ideologických tradic demokratického socialismu, ledabyle nepřesnou fornulaci a ubohou češtinu.
Vše to vo jménu československé sociálně demokra
tické mládeže. Jen jedno je možné tomuto "Co chceme" přiznat.
Radomír
Luža si jím nakreslil vlastní podobiznu a to v několika posicích.
Jako Čechoslovák a tedy jako Středoevropan se Radomil’ Luža do
pustil omylu, když přifařil svůj program pro "východní střední Evropu" k po
žadavku nezávislosti pro koloniální národy. A více než jen omylu se dopus
til tím, že položil rovnítko mezi - jak on tomu příšernou češtinou říká "trend" sňat., které usilují o obnovu nezávislosti zemí za železnou oponou a
těch, kterých jsme svědky v Asii a v Africe. Aby nebylo omylu, v tom co by-O právě řečeno není ani stín podceňování jedněch a nadřazování druhých.
Avšak, tak jako je rozdíl mezi Zambezi a Vltavou, je i rozdíl mezi vším u
Zambezi a Vltavy.
Nejdřív.; je však zapotřebí malé odbočky k Lužou užívanému a po
někud nezvyklému označení "východní střední Evropa" pro kterou jo "Co chce
me" určeno. Bylo by velmi zajímavé vidět Lužu, jak zakresluje na mapě hra
nice "východní střední Evropy". Pokud běží o Československo, to patří do
střední Evropy a do žádné"východní střední". Zeměpisně proto, poněvadž v
něm leží střed Evropy. Kulturně takfež, protože naše země byly vždy á ve
všem neodlučitelně se střední Evropou spjaty. Nebo snad se Lužovo "Co chce
me" Československa netýká? Vzhledem k tomu, že v původním návrhu "Co chce
me", který byl i neevropským členům IUSY trochu silným tabákem, Luža dával
poměry v dnešním, to je.st pod moskevskou, nadvládou žijícím Československu*,
za vzor, mohlo by mít toto podezření cosi do sobe,

Lužovy omyl a chyba spočívají v tom, že nevidí rozdílu mezi vasąlskou zemí a kolonií. Neuvědomuje si, že jeho vlast nikdy žádnou kolonií
nebyla, že jí žádný z jejích dočasných ovladatelů neobjevil, neosadil, ne
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jeho vlast se kulturně> civilisačně i politicky vyvíjela současně a. souběž
ně s celou střední a západní Evropou, ba nejednou i krůček před ní. Neuvě
domuje si, že dnešní postavení Československa jako vasala je horší, než po
stavení kterékoli kolonie v přítomné době. 0 to horší, že vasal má celko
vou. kulturní a civilisační úroveň vyšší než podmaní tel, tedy právu opale to
ho,. čím je- dán poměr mezi kolonií a meteřskou zorní či vládcem kolonie,

Luža by si měl uvědomit, že pokud se j<dná o lidské svobody a
občanská práva, není dnes na světě kolonie, jejímž obyvatelům by obyvatele
dnešního Československa nemuseli závidět, jak co do volnosti pohybu, svo- .
bodné volby povolání, nabývání majetku, svobody náboženského vyznání i po
litického přesvědčení i možnosti projevu názorů na správu věcí veřejných.
Jestliže obyvatelé kolonií nepožívají výlučného vlivu na správu země, pak
obyvatelé vasaůských zemí nemají tohoto vlivu ani co by se za nehet vešlo.

Úplným nesmyslem jo Lužovo tvrzení, že teprve "dobytí nezávis
losti národy střední a východní Evropy po roce 1918 a Indií po druhé světo
vé válce dalo signál k rozbití všech tvrzí kolonialismu". Touto větou na
sebe Luža prozrazuje vskutku žalostnou neznalost historie jak světové tak
národa k němuž' patří. Což neví nic, na příklad o tom kdy a jak dosáhla ne
závislosti kolonie zvaná Amerika a jakým vlivem Prohlášení nezávislosti
Spojených států amerických z roku 1776 zapůsobilo na celém světě? Jak pod
nítilo i ve střední Evropě snahy národů - ne koloniálních - o.větší míru
občanských svobod a práv i nezávislosti jejich zemí? A Indie? Ta .si nezá
vislost nedobyla, ta ji dostala.
Což neví Radomír Luža opravdu nic o "trendu" státně-politických
snah alespoň českých a slovenských, když už ne středoevropských? To je mu
španělskou vesnicí, že od doby obrození až do první•světové války směrovaly
tyto české a slovenské snahy k vytvoření středoevropského společenství ná-;
rodů v jeho rámci nezávislých? Tedy k pravému opaku-.toho co vidíme dnes v
Asii a Africe. Jak může tento "trend" ztotožňovat s tím, který ve své pod
statě, jak o tom nejeden případ svědčí, neznamená nic jiného, než záměnu
jedné nezávislosti za jinou, možná horší? Za takovou, v níž.lid z převážné
části ne dostatečně vyspělý pro samovládu se stává ještě ubožejším objek
tem, ješ'te -podmaněnějším, ještě nesvobodnějším? Což opravdu nevidí rozdíl
mezi touto situací a onou za níž vzniklo nezávislé Československo z vůle
vyspělého náro.da, o kterém se tehdejší obdoba Spojených národů nemusela us
nášet, že jeho politická, kulturní a hospodářská nevyspělost nemá být pře
kážkou jeho samostatnosti? Ano, toto vše Luža neví a proto také neví, že
obnova'nezávislosti zemí za železnou oponou je věc jedna a dospívání kolo
niálních národů k nezávislosti věc zcela jiná. To je příliš laciné, spojo
vat požadavek svobodné střední a východní Evropy s módním "trendem”, "tren
dem. bojti proti kolonialismu", "trendem" sice módním, ale ne vždy včasným a
ne vždy prozíravým. Tím lacinější, že národy za železnou oponou si mají,
jak z "Co chceme" je zřejmé, tu Lužou jim přízněnou míru nezávislosti na
podmaniteli dobýt samy, kdežto koloniálním národům se jí má dostat ze ště
dré ruky ostatních, Lejen tak říkajíc zadarmo, ale.i s dvouprocentním pří
spěvkem z národního důchodu, kteroužto daň už nyní Luža hodlá na země "vý-
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chodní střední Evropy” uvalit. Celkem vzato, celé to ”Co chceme’’působí doj
mem jakoby bylo kopií nějakého demagogického agitačního pamfletu, určeného
pro střední Afriku, do níž byl zasazen z malíčku vydumlaný pojem "východní
střední Evropa”.
•
Neméně se Radomír Luza vyznamenal jako demokrat. "Co chceme" se
demokracií až zalyká, demokracie je v něm rozškatulkována do mnoha kapitol
a ozdobena příslušnými přívlastky, ale nakonec to co v "Co chceme" nenajde
te je právě demokracie, docela'obyčejná, prostá demokracie.

Hned na první stránce českého znění "Co chceme"' je věta, která
zaráží. Zní: "Chceme proto vytvořit příznivější, ovzduší pro zavedení demo
kratických institucí a mechanismů nezbytně nutných k uskutečnění opravdových
cílů socialismu." Co tím Radomír Luža myslí, tím "nezbytně nutných"? Jsou
také takové demokratické instituce s mechanismy, které pro uskutečnění cílů
socialismu nejsou nezbytně nutné, či snad také takové, které by mu překáže
ly? Nebylo by lepší říci jasně a.bez okolků" "Chceme obnovu demokratických
řádů a institucí, v nichž jedině může být dosaženo cílů opravdového socia
lismu?" Obnovu proto, poněvadž takové demokratické řády a instituce už ve
střední Evropě existovaly a nebyly by pro ní žádné novum. Jenže takhle to
Luža říci nechce a nemůže při svém chápání demokracie. To však není původ
ní, nebot jeho ’demokracie" je rodnou sestrou neblaze proslulé "lidové demo
kracie", ^sestrou sice mladší, ale stejně, ne-li více falešnou a licoměrnou.
Pro důkaz se nemusí daleko, je hned na stránce druhé. Radomír Luža tmm ří
ká:
"Strukturální změny, jimiž byly převedeny výrobní prostředky do
vlastnictví společnosti /rozuměj: komunistickým režimem převedeny/, budou
ustavně zajištěny. Ty politické strany, které se zaváží, že budou dodržo
vat zásady parlamentem schválené ústavy /rozuměj: v níž musí být "převedení
výrobních prostředků" zajištěno/, budou povoleny." Aby nemohlo být omylu
co tím Luža myslí, opakuje znovu na čtvrté stránce, že "občané rozhodují o
všech základních hospodářských, politických a veřejných záležitostech pros
třednictvím všeobecných, tajných a přímých voleb, jichž se zúčastní ony po
litické strany, které se zaručily postupovat v rámci ústavy. Parlament se
stane nejvyšším politickým a kontrolním orgánem. Druhá komora parlamentu,
Dělnické a Zemědělské Shromáždění, bude volena pracujícími vrstvami obyva
telstva. Bude řídící silou hospodářského a sociálního života a bude napomá
hat rozvoji socialistických výrobních sil a socialistických vztahů." A za
se aby nebylo omylu, dodává na stránce šesté: "Rozvoj a růst výrobních pro
středků bude určován státními zájmy a socialistickými cíly", aby na stránoe
sedmé zdůraznil, že "všechny dohody socialistickému hospodářství nepříznivé
budou zrušeny", čemuž předchází, že "továrny a půda jsou majetkem pracující
ho lidu", pc čemž zase následuje na stránce deváté, že "socialismus hájí
právo pracujících zemědělců na rozhodování o organisaci zemědělství a for
mách vlastnictví". A v kapitole o "kulturní demokracii", na níž Lužovi sta
čilo čtrnáct řádků, říká: "Právo každého občana na svobodný projev mluveným
nebo psaným slovem bude plně zaručeno v rámci potřeb a zájmů společnosti."
Když si toto vše, co bylo řečeno stylem májových hesel z Rudého
práva, přeložíte do obyčejné řeči, vyjde vám asi toto:
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Košice, Národní fronta a dckretový oktroj se vším cím to nová
torsky .vylepšili komunisté po únorovém puči, to je to pravé, co Lužova derao<racie potřebuje. Ne napřed slepice parlamentu, která by snesla vajíčko ús
tavy, ale tady máš, slepičko, kraslici ozdobenou nedotknutelností struktu- ■
rálních změn, přijmi ji za svou a nedej pámbůh aby tě snad napadlo snést va
jíčko bez této parády. Ilebo jinak, v Lužovi bližším slohu:-! zakazuje se vše
30 není nařízeno a dovoluje se jen to co je přikázáno. Parlament má právo
bdít nad tím, aby vše co před ním a-bez něj bylo nadekretováno, bylo dodržo
váno. Rozhodovat nebude o ničem, protože "řídící silou hospodářského a so
ciálního života”, kteroužto formulací se dá přikrýt všechno možné, bude Děl
nické a Zemědělské Shromáždění, zdokonalená to společná forma Zápotockého
URA a Ďurišova Svazu zemědělců. Všechny ty Luzou nakupené nesmysly mají jen
jeden smysl. Mají být kouřovou clonou tomu co Luža chce,' že totiž žádnou
demokracii nechce. Obdivuhodné je na té celé slátanině jenom jedno. Ta
vskutku pyramidální troufalost - má-li to být řečeno mírně - se kterou si
Luža s tímhle dovoluje jménem sociálně demokratické mládeže předstoupit před
ty, jímž jc ”Co chceme” adresováno, před "pracující lid a dorůstající gene
raci” ve střední Evropě, když mu brzy tu jeho kouřovou clonu prokoukli i u
Zambezi»
Chvílemi propadnete nad "Co chceme” podezření, zda Luža netrpí
utajenými sklony ke zvláštnímu druhu švejkoviny a zda si vlastně nedělá svý
mi, skoro s ponurou vážností pronášenými návrhy ze všeho a ze všech prima
psinu. Tak na příklad se v jeho patnáctiřádkové "Průmyslové demokracii”
dozvíte, že "všechny podniky a továrny patří celé společnosti, která organisuje socialistickou výrobu a podporuje tvorbu socialistických vztahů.” Jak
organisuje a jak podporuje, to neříká, ani co socialistická výroba a socia
listické vztahy jsou. V zápětí se však dozvíte, že celá společnost nemá do
podniků a továren vůbec co..mluvit, protože na to jsou tu jedině pracujícími
volené Dělnické rady. Ty "rozhodují o dělbě výdělku, výrobních■zlepšeních,
pracovních podmínkách, pracovních normách, investicích, soutěži, služebním
postupu, náboru pracovních sil, dovolených, výchově, rekreaci, sociálním a
kulturním životě pracujících, výstavbě obytných domů a škol”. Zkrátka o
všem v továrnách i mimo ňě.
•
'
Protože předtím Luža říká, že pracující mají "přímo plánovat
svou výrobu” a že jeho cílem je, aby sami "spravovali a rozdělovali převáž
nou část národní-ho důchodu", což všechno dohromady, znamená aby určovali i
spotřebu, pak s přihlédnutím ke zmíněné už funkci Dělnického a Zemědělského
Shromáždění budou ve státě Dělnické rady dělat všechno. Čili by se mohlo
zdát, že Lužův stát bude rájem pracujících. Z tohoto zdání však Luža každé
ho vyvede . Nebudě, protože jinak by nepotřeboval "nezávislé a jednotné od
bory”, samozřejmě taky pracujícími volené, které budou jako' zástupci pracu
jících "hájit zájmy pracujících” tím, že jo i jejich pracovní podmínky, vý
dělky atd. budou ochraňovat před zástupci pracujících z Dělnických rad.
Když k tomu přidáte z "Co chceme", že zemědělci "mají právo
rozhodovat o organisaci zemědělství a formách vlastnictví", s tím maličkým
omezením, že "půda je majetkem všeho pracujícího lidu", může vám vyjít jen
dvojí: Buď je to opravdu švejkovina, nebo je to primitivní demagogie té nejpodřadnější jakosti.
■
'
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. . Tímhle vším chce Luža - pivsně ve stylu, komunistů a s jejich
slovníkem z roku. 1945 - potřít podle jeho názoru největšího nepřítele “demo
kracie", tak zvanou byrokracii. Potřít tím, že na její místo 'nastolí novou,
rozmnoženou.. Je to- tak, jakoby nade kro tova.1, že se tuberkulose musí říkat
souchotiny a tím tuberkulosu vymýtil. Luža se nezmohl na víc, než na papou
škování toho, s čím komunisté před sedmnácti lety začali své tažení proti
byrokracii, také v zájmu "demokrat is ace hospodářsko-politického života",
“suverénního rozhodování lidu" a “přímé účasti mas pracujícího lidu na sprá
vě státu". Káni tohle všechno vedlo a kde to skončilo, to by mohl i Luža vě
dět protože už tehdá nebyl žádné batole, alespoň věkem ne.

Vypořádat se do podrobností s Lužovým pojetím socialismu s hle
diska zásad socialismu zakotveného na demokracii by:si vyžádalo objemné bro
žury, To proto, že by bylo především nutné podrobit rozboru j^ho velmi'oso
bitou socialistickou terminologii. Luža s ní v "Co chceme" doslova hýří.,
zřejmě mu nezáleží ani na počtu slov v ní užívaných, ani na- jejich přesné,
nedvojsmyslné pojmové-náplni, ačkoli velmi patheticky ujištuje, že jeho "so
cialismus vrátí slovům jejích důstojnost“.

Klidně si řekne: "Jsme svědky gigantického procesu tvorby nové
společnosti, poskytující svobodu i sociální jistotu. Tento historický pro
ces je výzvou k reformě stávajících idejí a praktik jak komunismu tak i ka
pitalismu." Dobrá. Jsme-li svědky něčeho, pak to něco,čeho jsme svědky, tu
někde musí být, v tomto případě společnost, která poskytuje svobodu i soci
ální jistotu. Proč Luža neřekne kdo? A když je, pak ten gigantický proces
její tv-orby se musí dít na základě určitých idejí, protože tvorba takové,
společnosti, přece nemohla jen tak spadnout z modra nebe. Proč tohle Luža
nevysvětlí?
.
,
Ano, tvorba této nové, společnosti, tvorba Stále pokračující,
existuje tam, kde demokratickou cestou a boz omezování lidských a občans- -:
kých svobod se dospívá ke stále větší sociální vyrovnanosti a jistotě; Tam,
kde komunismus nejenže nikdy přijat nebyl, ale kde byl odmítnut a je odmí—'
tán a tam, kde pojem "kapitalismus": nabyl průběhem času zcela nové tvářnos
ti, funkce a poslání. Kde tento proces, ne všude se stejnou intensitou a
rychlostí probíhá, to se dá na mapě světa přesně určit. Je to vně železné
opony, vně násilím pohromadě udržovaného svazku vasalských zemí á SSSR.
kěló by'tedy být logickým myšlenkovým pochodem 'sociálního demo
krata z národa, který cestu stejného procesu, od chvíle kdy nabyl národní a
státní nezávislost, nastoupil a v ní' zdárně pokračoval, asi toto:--

Příklad náš vlastní' a příklady všude tau, kde nedošlo k násil
nému zásahu zvenčí ukazují, že stroze kapitalistický systém je možné v demo
kratickém řádu měnit v systém sociálně slabým vrstvám stále příznivější, be z
hrůzovlády, bez násilí, bez pošlapání lidských a občanských práv kohokoli.
Proto nutno odmítat každou ideologii, která demokracie nedbá, škodí jí a ni
čí jí, at se taková ideologie jmenuje tak či onak,

Luža však chce něco jiného, on chce pouze reformovat komunis
mus a zapomíná, že i sebevíce zruformovaný komunismus zůstane komunismem.
Chce pálit svou švíčičku jak pánubohu tak ČLáblu. A to dost dobře ricjde.Eýt

- 14 >roti nebožtíku. Stalinovi - který, jak so ukazuje vzdor, všemu antistalinisiu, je jenom fysickým nebožtíkem - a proti jeho methodám, to je málo. Vel:é a pronikavých úspěchů docílivší sociálně demokratické strany rako-uská,
výcarská, švédská a německá, o anglosaských ani nemluvíc, velmi-;s právně vy
řešily tento problém pronikavými revisemi svých programů, ze kterých vymýtiy to pavědecké haraburdí, které órthodoxní vyznavači marxismu do nich naíosli, snad v dobré víře, ale boz užitku pro • pracující.

Luža říká,, že "aby mohl být socialismus uskutečněn, musíme vyt
vořit potřebnou materiálně výrobní základnu a jí odpovídající instituce".
h?oč ne. Záleží jen na tom, jak ta materiolně výrobní základna a jí odpovílající instituce mají vypadat. Podle "Co chceme", v jehož původním znění
juža dokonce předešel Chruščova požadavkem,, aby stát rozdílel občanům zák.adní potraviny in natūra, Lužova materiolně výrobní základna se podobá té,
ztorou komunisté 'doma.vybudovali, jako vejce vejci. Ta, kdyby fungovala—
lakože nefunguje, protož.e fungovat nemůže, přetvořila by stát v jakousi zoílogickou zahradu. V dobách ne tak dávných, kdy Luža ještě neodmítal "knižlí poučky" jako něco opovrženíhodného, rád se oháněl citáty z Ignazía Siloie. Snad by neškodilo, kdyby si přeletí co Silone před nedávném v diskusi
> takovém socialismu řekl.
'
Proč tedy tak toporně vymýšlet něco, co není ani ryba Ctili 2?cik)
tak jak to dělá Luža? Nadto něco s tolika naivnostmi, nešikovnostmi a nedů
slednostmi jako jo "Co chceme"? Tam'však vysvětlení nenajdeme, to-musíme
íledat jinde,
;
Radomír Luža patří ke skupině kolem smutně proslulého "Svědect-’
ví". Tato skupina si vzala za úkol, bůhví na čí podnět a čím podpíraný,po
razit stoprocentní komunismus komunismem někdy víc než tříčtvrtečním.” Neíledíc k té neodpustitelné noodpovědnosti, ža tato na exilové poměry luxusíí tiskovina je posílána domů, "Svědectví" propaguje narovnání s komunismem,
cterého však mají na své vlastní rišiko docílit ti doma. Do tohoto "Svědec
tví' !si musí k Radomíru Lužovi zajít každý, kdo chce celo poznat Radomíra
□užu z "Co chceme". Na přiklaď pro toto5

Stalo se, že moskevský orgán mladých komunistů "Komsomolskaja
hravda" přinesl nevlídný referát o šestém sjezdu IUSY ve Vídni. Velmi nev-ídný, jako o všem co se děje Ve svobodném světě a ne podle komunistických
xříkazů a přání. V referátu hlavně napadl autor V. Jordánský Annu Kéthly
?ro její uČast a projev na sjezdu a označil, jak se ani jinak očekávat nemoílo, postoj IUSY k problémům kolonialismu za "linii určenou americkým mini
sterstvem zahraničí". Radomír Luža na tento referát reagoval v 13 • čísle
’Svědectví". Právem pokáral V. Jordánského, že nereferoval o sjezdu objek
tivně, což ostatně nikdo od "Komsomolskaje Pravdy" ani nemohl očekávat. Ale
zedle toho napsal i něco jiného.
Annu Kéthly obhájil tím, že ji pochválil za to, že mluvila "aniž
se dala strhnout k protisovětským výrokům". Aniž se dala strhnout ... Anna
úéthly, která vždy velmi dobře ví co říká a která má své vyhraněné stanovis
ko k sovětské politice, hlavně pokud se týče střední Evropy. Dále poučil V.
ordanského, že v -IUSY nejsou žádná protisovětská strašidla, ale že jsou v
li také "představitelé levé tendence, uznávající OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SOVĚTSKÉHO
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SVAZU VE STŘEDNÍ EVROPĚ a vyslovující svoje pbavy.přod vzrůstem německého
revanšismu." Teprve viděno pod zorným uhlem tohoto je Lužovo "Co chceme"
iplné a mnohem jasnější.
Právník Radomír Luža by měl vědět, že oprávněné je to, co se za
kládá na právu, co z práva vyplývá. Měl bj^- tedy vysvětlit, podle jakého
?ráva, kdy a kým stanoveného a kdy a kým uznaného jsou zájmy Sovětského svaju ve střední Evropě oprávněné a v čem ta oprávněnost spočívá.
Čacký bojov
ník proti všem formám kolonialismu uznává oprávněnost zájmů cizí .mocnosti
ze střední Evropě, kde jedině oprávněné ' zájmy mohou mít jen národy stiední
Cvropu obývající.
Z "oprávněných zájmů" Sovětského svazu ve střední Evropě pošlo od
conce války mnohé, vesměs zlé a špatné, jak jenom zlá a špatná- může být podíianěnost kdysi nezávislých států, potlačení lidských i občanských práv v
iioh, hospodářské kořistění, krvavé masakrování atd. Od doby kdy Luža toto
napsal vyrostla ná důkaz této "oprávněnosti" berlínská čínská zecL. Takový
filly Brandt, který je - a s ním celá nejenom německá, ale světová veřejlost - proti ní, není asi v právu. -Komunisté ho označují, jako všechny k3ož
5 ním souhlasí, za revanšisty a jejich stoupence, nebot u nich je revanšis- .
;ou každý Němec, který neposlouchá Ulbrichta. A tu je ,nutno položit Lužovi
Lalší otázka: Kdo jsou to ti němečtí revanšisté? Odpoví-li, že ti, kteří
>y chtěli obnovu nacismu, pal: mu budiž odpovědí, že právě s těmito by mohl
lovětský svaz vycházet velmi dobře, protože právě s nimi uzavřel pakt o dě.oní střední a východní Evropy. Či má pro pojem "re vans is ta" Luža výklad,
i iný?
V téže reakci na článek v "Komsomolskaje Pravdě" Luža zalitoval,
se vyšel v době, kdy "představitelé 81 komunistických a dělnických stran.vy
láli prohlášení, v němž tvrdí, že komunisté jsou pevně přesvědčeni, že ideoré rozdíly mezi nimi a sociálními demokraty nesmějí bránit výměně názorů na
íktuální otázky dělnického hnutí." Bere snad Luža takovéto taktické vábnič:y komunistů vážně?
Sociální demokraté ze zemí střední a jihovýchodní Evropy jsou, zaledno v tom, že taková "výměna názorů", na níž by- neměli účast také ti Iru
si, ne jenom komunisté a sociální demokraté, nepřichází v uvahu. Nám. jde,
jakože musí jít, o nedělitelnou svobodu pro všechny, musí jít, protože, jsme
Lemokraty. Pro nás jsou propuštění všoch politických vězňů, obnova demokrasických řádů a svobodné volby předpokladem pro "konfrontaci názorů", v níž
)oslední a rozhodující slovo musí mít všichni. Jedině se svobodné vůle a
•ozhodnutí většiny všeho lidu můžeme uskutečnit společenský rád demokratic
kého socialismu v němž jako demokraté nechceme právě to co je v Luzově "Co
íhceme".
Proč bychom také například měli chtít "těsné přátelství" se Sovět
ským svazem a jenom "přátelské vztahy" k ostatním, jak to chce Luža?. Proč ne
stejné přátelství ke všem a když už některé z nich by mělo -být procítěnější,
íiternejší, pak. proč ne k těm jako my svobodymilovným, demokratickým, k těm,
: nimž jsme celou svou minulostí měli blízko a jistě i dnes máme touhami
>brovské většiny našich doma. "Těsné přátelství na základě rovnoprávnosti",
•íká Luža. Těsná bota je s nohou ve stojně těsném vzájemném poměru a. přece
ie to jen noha která bolí.... Tak je to.
/dokončení na stránce 28/

DEBATA
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V posledním oběžníku strany sdělil sekretariát, že bývalý
člen ÚW a jednatel zemské organisace v Anglii Jaroslav
Hodáč se nevrátil z dovolené a že některé okolnosti a zej
ména jeho podivná činnost v zemské organisaci svádějí k
závěru, že se jmenovaný vrátil do komunistického Českoslo
venska, Soudr, dr, Ján ŽÁK reagoval na zprávu delším do-*’
písem, který pro jeho závažnost otiskujeme v doslovném
znění, Redakce.
*

Dostal som Tvoj oběžník z 29.septembra a bol som překvapený zprá
vu o "odchode" Jaroslava Hodáča do ČSR. Iba nedávno dával nám Hodáč lekciu
» tom, ako má vyzerat program "socialistickéj" strany a hřešil nás, že v na;oj diskusii "ponecháváme stranou otázky rázu po výtko ideového", Dnes sa
lachádza Hodáč vraj v komunistickom Československu, v společnosti, ktorá v .
luhlase s jeho kritikou sa nevodela doteraz vyporiadat "so slobodou jednotLivca" a "slobodou masy". Čo hladá Hodáč, radikálny "socialista", v dnesnej
>SRí aké idt ály uskutočňuje "vysoce organisovaný státní kapitalismus" v dnejnom Československu ?
.
...

Nevěnoval som vola pozornosti příspěvku J, Hodáča, ktorý pomimo
skutočnosti, že používá slov "my socialisti", "socializmus", "socialistická
jpoločnost", "socialistické usporiadanie pomerov" atď. aspoň 40 krát na puhych troch stranách svojho článku, nevyniká přílišnou hlbkpu, ani bystros3OU. Skutočnost, že Hodáč inal INÝ ÚvIYSEL než aký predstieral svojím prísJovkom do programovéj debaty, přidává celej věci trocha na význame a zaujínavosti.
Prc-dovštkým, -^odáčov príspevok je písaný ve,Imi takticky: svádza
pozornost od skutočného predmetu debaty ako sa on podává z nasej staršej-nelávnoj icįoovoj a politické j minulosti a. obracia ju k problemom takzv.podvyvinutých zemí, ktorých situácia je podja Hodáča "strašnou a hroznou obža
lobou" , Nie že by problematika hospodářsky nevyvinutých zemí nebola hodná
úvahy, skór naopak; avšak pravý dovod zanášenia tejto tématiky jo falošný:
sle.duje iba vzor Sovietského svazu, ktorý sa zastáva slobody, zásady sebauršenia, odstraněnia koloniálněj neodvislosti a sociálního a hospodářského vykoristovania mladých národov, aby preniesol medzinárodnu debatu na iné pole
a cLale.j od problémov vytvořených jeho vlastnými komunistickými rėžimam!. Na
ša .debata se nemože riadit týmito propagandistickými zásadami!
:• ■ I keá vezmeme do úvahy hospodářsky nevyvinuté, ale vyvýjajuco sa
zeme, ich hlavným problemom nie suvýstpolky kapitalizmu, ale nedostatok
skapitalizovánia, zindustrialozovania a modernizácie a neschopnost rozběh
nut industrializáciu iniciativou vlastných středných triod, Iniciativa
státu, státně podnikanio a plánovanie hospodářskoj výstavby iba poukazuje na
tento nedostatok a nahradzuje ho tlakom zhora, a príamou akciou státu. To nie
je nijakým argumentom ani v prospoch, ani v neprospěch socializmu, ako sa
domnieva Jaroslav Hodáč. Štátno-intervepcná a š tát. no-kapitalistická fáza v
takej .či onakej forme bola uvodom k skutočnej industrialízácii, nosonoj v
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lu vlastnej žeme a joj hospodárstva, vadei by, že táto štátno-intorvenčná
'áza v českých zemiach probiehla v rokoch 1760-1790 & n0- Slóv.nsku v r.1890.913; formy tejto intervencím boly iné v Čechách, iné na Slovensku a iné
r západněj Europe. Štátňe podnikanie, stárna kapitálová podpora, státně
lodávky a privilegia,, požičky a subvencie, colná ochrana a doňo.vé zvýhodňorsnie, podnikanie dvora a štátnych byrokratov, miestnych šlachtioov, stat:árov atd. bolo. u nás iba uvodom k skutočnému strodostavovskému industria.izačnému pohybu, ktorý sa. plno a autonomně rozbehol v rokoch šosIdesiatych
i dc valdės i atych minulého storočia. To iba dokazuje, že ani jeden z argulentov, hovoříacich za plánovanie a štátnu iniciativu v případe hospodářsky
íovyvinutých zemí nemá nič spoločného so socializmem a s prípadom českoslo
venským!
Československo hospodárstvo bolo vyspělým kapitalistickým
íospodárstvom s vysokou produktivitou, s poměrně. vyspělou technikou, objem
em zahraničným obchode.,. a s životnou urovňou .a rozsahom výroby, predstihujucou poměry pared rokmi 1914 - 1918. Aplikovnio metod, ktoré azda prichádsaju do úvahy ý prvých fázach industrializaci nevyvinutých hospodárstiev,
ikými bol SSSR, a dnes je Čína a iné nevyvinuté žeme, su v nasej zeni anarhronizmom, puhym politickým diktátom. Fcbruár 1948 neznamenal žiadne
’splněni© specifických podmienok pre socializmus v modernoj kapitalistickoj
spoločnosti", ale iba jednoduché rozšířeni© politického vlivu SSSR, ktorého
sa komunisti stali primitivným nástrojon. Zápas o uskutočnenío ideálov de
mokratického socializmu, a i komunizmu.tým neskončil, naopak iba začal!

Demokratická socialisti, v exilu s;a musia vyporiadal so svojou
..Inuloslou, so svoji... doterajším programom a s dnešným takzv. kapitalistic
kým poriadkon, Hodáč namieta zásadné proti pohladu ’’dozadu” a proti pokusó.j o "uzkostlivo pitvajleu kritiku” minulých p^ogramov, on je proste za
"socialisticku spoločnosl" a za "socialūstiekų stranu"’? Ciel socializmu
jo podlá Hódáča "revolučný"; tuto revolučnosí definuje- však ibá negativno•
- ako odstránonie kapitalizmu. A jeho dovody: kapitalizmus je "nesprávný",
lnevyhovujuci", "strukturálně vadný", změnil sa iba "vo svojich for..Ach,
nie v podstatě" . Ako vidno "socialista" Hodáč uplšla v svojom článku upine
od pozitívnej dufinície socializmu, novej a lepšoj spoločnosti a vo svojej
kritike kapitalizmu ostává iba. na povrchu a pri jednoduchých heslách.
Gd
skutočného programového příspěvku by sa dalo očakávat viac I Hesla patria
minulosti, dnes je jich třeba nahradil poriadnoú a svědomitou ekonomickou a
sociologickou analýzou!
Kapitalistický ppriadok, nech už Je tento nážov priliehavý
alebo nie, je. daným stavom, ktorí moderní socialisti demokratického presvedčenia nehodlají zaměnil za puhy príslub lepšej spoločnosti od Jaroslava Hodáča, Novotného, ..Ulbrichta alebo Kadára - bez akýchkolvek garancií a proti
vah, Socialisti buducnosti budí pracoval na reforme tohoto poriadku bez
ohíadu na to, či ich budí komunisti nazýval sociálnými rufonnátormi a ich
politiku "politikou denného chleba", alebo .plhym "bojom o moc", "taktikou",
"kariarizmom" atčí. Dnešný hospodářsky poriadok jt iný, jeho problémy su
iné - bez ohíadu na. to, čo tvrdia komunisti. Žamie st nanosí, hospodářsky,
rast a pokrok, stlpajlca produktivita a životná úroveň su prednými bodami
dnešných socialistických požiadoviek na poli hospodárskom, -širšia a inten-

- 18 ávnejšia výchova, rovnost a rovná príložitost, lepšio využitio volného čau a přístup ku kulturnym statkom - ną poli sociálno:.!. Týchto cioíov je
.ožno dosiahnút bez revolucie a bez zničenia demokratických instituci! a záuk, bez potlcč.onia slobody a ludského života ta:, kde hospodářsky pokrok a
loboda je navzájom slučitelná ► Demokratický socializmus bol a jo výrazom
t představítelom právo tejtq vzájomncj harmonie, slučitelnosti a vyrovnanosi medzi ideou hospodářského a sociálněho pokroku .a politickéj slobody. I
lapriok postojů Jaroslava’Hodáča... ■

Historicky dostává sa kapitalizmus do stádia, na ktorom technic
ký pokrok a akumulácia kapitálu nade je sa už tak ako na prvom stupni na učet
irokej životnéj úrovně a mezd. S.tupajúca životná úroveň a vysoké mzdy,
i jednané volné medzi zamestnancamá, a zamestnavatcími, charakterizuje kapitr.izmus na tqmto vyššom vývojovom stupni a odliš ujq ho přísné od mladších vý
bojových foriem historických i sučasných /incluzį.ve komunistických/. Otázy "len a len vlastnické" su podraúované cieíom vyšším, záuhu produktivity,
kumulácie kapitálu, iniciativy a zodpovědnosti podnikatelskéj, avšak socia.ištiekė strany nebudu váhat dotknul sa i týchto otázok, ak by priemyselné a
né vlastnictvo stálo v ceste cíalšieho hospodářského rozvoja.
Zmínila sa i sociálna a psychologická základna socialistických
stráň: mantíálhy rbbotník bude pomaly menšinou a vykorisIqvánic ojedinělými
ijavom. Záujmy triedno či profesionálně su dos.tatocne hájené odboraoi) so
ciálně otázky ne máju'tú ostrost a beznadějnost, akú malý v l^.storočí, Vzde.anost, odbornost, technologické změny, možnost vzostupu sociálnoho nalomuiu trj.cdny charakter spoločnosti a dávaju robotníkovi pocit "stredostavo vš
ivá", pocit rovnosti s inými triodami. Socialistická strmá iná za týchto
ckolností budúchost nie ako strana jednej triody a jednoho zaujmu, ale ako
strana celo-společenská, 'stojaca na pode hospodářského vzrastu a pokroku
zšetkých tried, na pode zdravých a pre.myšlených sociálných reforicn, humani
ty, rovnosti a lepšíqh ludských vztahov.
Ján Žák
ooooooooooóoo

Ir, Josef Jčacek
JE TO INFLACE ČI NĚCO JINÉHO?

Stoupání cenové hladiny jo dnes nejnalehavejším problémem států
se soustavou převážně soukromopodnikatolskou. Tento vzestup cenové hladiny
i spojený s ním vzestup hladiny důchodové /přesněji nominálních peněžních
ůchodů/ se obyčejně nazývá inflací. A tuk nejen v obyčejné mluvě, ale i v
článcích a knihách se vzestup cen a důcH&ů chybné stotožňuje s inflací. Nebá se na to, že vzestup cen a dúchSů může mít různé příčiny.
Jí to tak, jako když každá horečka se nazývá zápalem plic a lé5í jako by to byl zápal plic, ačkoli ve skutečnosti je to něco docela jiné
ho. Špatná diagnosa vede k špatnému léčení nejen v modicině ale i v hospoářské, politice. . . •
• ‘
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roces, který vzpika,. když vládá. vhání' do oběhu f.zv. fiat money, t.j. pěníз, které ci sama dělá■obyčejně tiskem bankovek nebo státovek. Když vláda
i opatřuje peníze 'daněmi nebo zápůjčkami, tu ty peníze představují hospoářskou zásluhu poplatníků anebo věřitelů, kteří kupují vládní dluhopisy,
dyž'však vláda si jen tiskne • bankovky nebo státovky, tu ty peníze a.předsavují nic než papír, barvy a práci tiskařů. K takovémuhle "výdeji peněz”
fiat money/ dochází, když'vláda nemůže si opatřit potřebné prostřed.ký z
řáce obyvatelů státu, ale musí kupovat zboží a služby a platit splatné dluy. To se stává nejspíše za válek - aí■občanských nebo zahraničních. To je
nflaco v původním slova, smyslu,

Nejdříve nebyla pochopena povaha inflace, Bývala považována
a nucenou zápůjčku a v důsledku tohoto pojetí děly se pokusy "zaplatit11 ji
ozdeji z výtěžku daní nebo aspoň'jí přeměnit v státní dluhopisy, dobrovol-.
ě upisované nebo kupované, s pěkným úrokem /inflační peníze jakožto domněá bezúročná zápůjčka byly přeměněny v dluhopisy a tak "ztaženy z oběhu"./
Československá vláda po první světové válce přijala tuto "dluovou theorii" inflace a dr. Rašín, její hlavní obhájce - a oběl, se snažil
aplatit ten "inflační dluh" majetkovou dávkou, která způsobila zmatek a po
rom u tak zvané defláce.
Teprve r. 1922 anglický národohospodář Hugh Dalton /po vilce
ancléř pokladu v Attlee-ho vládě/ přišel na to, že inflace není dělání dluи, nýbrž že je to zvláštní antisociální daň. Stejný názor projevil John 1'.
eynes rok později. - Inflační penízu tedy nejsou dluh,.a nemohou tedy být
splaceny", Inflac3 jo způsob kažení peněz snižováním kupní síly peněžní
édnotky. Defláce ju zase kažení peněz zvětšováním kupní šily'peněžní jed
notky. Dři inflaci stoupá cenová hladina, přideflaci klesá.
Dnešní vzestup cenové hladiny v USA není způsoben inflací,proožě tu nedochází k výdeji fiat money ani když rozpočet nebývá v rovnováze,
rotože deficit bývá kryt regulérní.jí zápůjčkami, na kterých vydělávají banéři a úpisovatelé dluhopisů. Dnešní hospodářská horačka má jinou příčinu:
e to zápas o podíl na výsledcích pokroku - pokroku v technice výrobní, do
rovná, v orgánisaci podnikové, v konservaci zboží,- ve výchově, v mraVím cíení i politických názorech, ve zdravotnictví, .zkrátka ve všech oborech lidké práce.
• ■
;
;
. i
•Tento zápas se projevuje sice ne jnápddně ji mezi podnikateli a
ajěstnanci, ale možno-jej. pozorovat také, v jiných vztazích - mezi zcměděli a obyvatelstvem, průmyslovým, mezi výrobci, překupníky a -konsumenty, mezi
oplatníky a veřejnými • zaměstnanci, mezi různými skupina.)! poplatníků, mezi
městům a venkovem". - Zápas stejné povahy řádí.mezi národy, zvlášň mezi-poročilými a zaostalými. /Heslo' "boj proti kolonialismu" míří nejen proti vyořistování kolonií,ale i proti zacházení s jinými zeměmi jako s kolonie jí»/
e mnqho forem tohoto zápasu jszí národy, na př. cla a poplatky na dovoz a
ývoz, diskriminace v'obchodě s rozličnými státy, zákazy dovozu a vývozu,
.íezování vystěhovalectví a přistěhovalectví, půjčování a vypůjčování kapr
álu, omezování platů do ciziny, zdanění zisků podnikatelských z invectÍG
ázozemců a j. Můžeme stručně charakterisovát tento boj jako zápas o ceny
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stry alis ováných, jsou to mzdy /asi dvě třetiny až.tři čtvrtiny všech důcho
dů/ , co do výše jednotlivých důchodů jsou to zisky a úroky,

'•

•
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*

*

.

Inflace-v původním slova smyslu /vhánění fiat money do oběhu/
byla uznána za antisociální způsob zdanění, Dosud nebyl objeven způsob,jak
napravit jo jí neblahé následky, protože deflace /umělé snižování cenové a
důchodové hladiny/ se ukázala zlem ještě horším, než byla inflace, neboí ve
dla ke katastrofální nezaměstnanosti, k bankrotům soukromých podniků a.k ,
pyramidálnímu vzrůstu veřejných dluhů.

,
Proto hospodářští politikové hl^dí inflaci předejít a nebyloli to možno /za válek a j .krisi/, hledí inflační proces zadržet.- To so dě
je omezením a nakonec zastavením výdaje "fiat mon^y", a opatřením veřejných
prostředků daněmi, nebo aspoň regulérními zápůjčkami, dále zvýšením úrokové
míry /aby se pobídli lidé k spoření a k omezování zbytečných výdajú . Z.a. uce lem "zbavit se peněz",jak se to dělo při inflaci/. Cedulová banka zmenšuje
nadbytek peněz v oběhu prodejem státních dluhopisů /"operacemi na volném
trhu"/ a pokouší se zvýšit cenu peněz podle "zákona nabídky a poptávky"'.
Názor, že nynější stoupání cenové hladiny je inflace a-že se
mu tedy má čelit těmi prostředky, jimiž se čelí inflaci v jejím původním a
pravém smyslu, vedl k politice, která nejen nezadržuje vzestup cenové / .a
důchodové/ hladiny, ale naopak tenhle vzestup podporuje. "Politika drahých,
peněz" - jak se ta mylná politika nazývá - zvyšuje výrobní, náklady.zboží
vyšším úrokem. Pokud pak soukromí podnikatelé nemohou zvýšený úrok zakalku—
lovat do cen výrobků, omezují výrobu nebo hledají cesty,, jak i při drahých
penězích dosáhnout zisku snižováním jiných nákladů výrobních, zejména mezd.
Tu však narážejí na odpor odborových organisací dělnictva a tak se obracejí
k automatisaci a k plánovitým změnám výroby a odbytu zboží. Své zisky se
snaží uhájit zabraňováním cizí soutěže všelijakými překážkami dovozu a dále
nepřímými daněmi, které dopadají na "poslední konsumenty"' ve zvýšených ce
nách .
•
• >'
Obhájci této domnělé protiinflační politiky, při nichž cenová
hladina přece stoupá, svalují joji neblahé následky na jiné příčiny nežli
na svou chybnou diagnosu a zvláší vyhlašují, že -ta jejich politika prý je
málo energická a že se tedy má zesílit "ochrana domácí práce". Tahle poli
tika připomíná filosofii "Doktora Sangrado" /šarlatána v románě Gil Blas od
Le Sage/ který tvrdil, že všechny nemoci mají stejnou povahu a proto se ma
jí stejně léčit - pitím teplé vody a pouštěním žilou.. Když mu mnoho paci
entů umřelo na tuto léčbu, bylo to důkazem, že nepili dosti vody nebo že
neztratili dosti krve pouštěním žilou. Když se někdo uzdravil přes tuhle
lékařskou péči, bylo to zase potvrzením Sangradovy theorie. ů tak aň V ús
pěchu nebo neúspěchu Sangrado měl vždy pravdu.

Podobně, .je tomu s hospodářskými Sangrady, kteří jsou voláni na
radu, co dělat se čtyřmi miliony, stále nezaměstnaných ve Spojených státech.
Jejich rada je pít víc teplé vody, čepované v hospodářských rubrikách kapi
talistických novin, a pouštět víc žilou personálu automat is ováných dílen.
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Chyba však není jenom v Sangradech ale také v pacientech nebo
jiných přátelích, kteří věří v kompetenci Sangradů, obracejí se na ně a
snášejí jejich léčbu, -Odborové organisace v průmyslových státech jsou dnes
tak silným činitelem v hospodářském životě, že za jeho nemoc a léčení nej
sou odpovědni jenom kapitalisté. Americké odborové organisace prosazují
jako lék proti drahotě a nezaměstnanosti - zvedání jmenovitých /peněžních/
mezd a zkracování pracovního týdne. Tyto prostředky jsou správné jen za
dvou podmínek: plné zaměstnanosti a rostoucí životní úrovně. Tyto podmínky
však dnes v Spojených' státech splněny nejsou. Msto plné zaměstnanosti do^poručovat rozdělování nezaměstnanosti na větší počet lidí, jo “obětování
zdravého rozumu“, a připouštět zvedání cen po započtení zvýšených výrobních
nákladů je jako nabírán1 vody řešetem. Obrat k lepšímu pochopení americké
hospodářské nemoci zahájil předseda Automobilového dělnictva Reuther. Velká
většina odborářů však dosud nepochopila, že “meč bez theorie je pouze kus
železa“.
ooooooooo

Václav Majer

SVOBODNÝ HLAS POROBENÝCH NÁRODŮ
Shromáždění porobených evropských národů /Assembly of Captive
European Nations - ACEN/ bylo ustaveno 20, září 1954* na společném zasedání
exilových representací demokratického lidu Albánie, Bulharska, Českosloven
ska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska a Rumunska.

Zasedání, které se konalo v Carnegie Endowment International
Center v New Yorku se zúčastnili bývalí členové demokraticky zvolených par
lamentů a vlád, spisovatelé a novináři, dělničtí odboráři i diplomaté, konservativci, liberálové, křesťanští demokraté, agrárníci a sociální demokra
té, slovem: legitimní representanti politického exilu i demokratického lidu
porobených národů Střední a Východní Evropy.
A tak, ze společného utrpení jednoho sta milionu lidí ujařipenýh
evropských národů zrodila se organisace bojující za národní a politické os
vobození svých zemí, základna pevné solidarity a spolupráce, demokratické
forum pro vedení společných diskusí i společných konkrétních akcí. Posílen
byl hlas ujařmených milionů alarmující neustále a vytrvale svědomí svobodné
ho světa a vyjadřující smýšlení a cítění lidu za železnou oponou. Toto Shro
máždění zvedá svůj hlas nejenom tehdy když jde o osud porobených národů,ale
v přesvědčení, že smrtelný zápas mezi svobodou a mezinárodním komunismem je
nedělitelný a že nemůže býti vybojován pouze převahou hospodářskou a vojens
kou, vykonalo na poli ideologického zápasu, přesvědčováním a informováním,
nesmírně důležitou a významnou práci.

Od ustavení ACEN uplynulo více než sedm let. Již v této době
ACEN prokázal, že .je nejenom důležitým činitelem v současném boji s’komunis
tickou tyranii, ale současně dobrým začátkem na cestě k politické, kulturní
a hospodářské spolupráci národů střední a východní Evropy až tato oblast bu
de zbavena komunistického panství, a národy samy budou rozhodovat o svém

- 22
,sudu. Také koncepce jednotné Evropy zapustila, na pūde ACEN zdravé a pevné
cořeny.
■
, ....
Jako každá mezinárodní organisace:
zejména exilová - má i
iGEN svoje slabiny a těžkosti.. Vzdor tomu, je organisací politicky aktivní a
ná důvěru demokratického exilu i lidu doma. Pro svůj odpovědný postup získal
ji ACEN všeobecné vážností i -ve svobodném světě.. Na druhé straně, jak se
rozumí samoseboU, stal sę AGEN jedním z cílů komunistické nenávisti a častým
terčem komunistické propagandy. Samozřejmě, že komunisté upírají této orgalisaci právo mluvit za demokratický lid proboných zemí, tvrdíce, že AGEN je
jrganisací reakcionářů, válečných štváčů, royalistů a žoldnéřů .anglo-americ
kého imperialismu. Tak to slyšíme v denních útocích Prahy či Varšavy, Sofie
5i Budapešti atd. Lze proto jenom velmi litovati, že se v poslední, době do
stalo této lživé komunistické propagandě vítané potravy i z řad malé skupin
ky československého exilu. Začalo to tím, že v říjnu minulého roku uveřej
nil dr, Ján Papánek v krajanském tisku článek, obsahující nepěkné a vskutku
neuvěřitelné útoky nejen na některé představitele čs, demokratického exilu,
ale i na AGEN a jeho funkcionáře. Napsal, že ”Shromážděnie podmaněných národov ovládá ulica, složena z royalistov, šíachticov a kcnzervatívnych
agrárnikov" ,/Dr, Papánek jak známo patří k Zenklově skupince, až do nedávná
oyl členem čs. delegace ACEN a dělal všechno možné, aby se stal náhradním
žlé.nem generálního komitétu AGEN. Teprve/ když věci nedopadly podle jeho vů
le snížil se k utoku, který se nedá ani kvalifikovat./

Bylo by velmi snadné ze základu vyvrátit nesprávnosti, polo
pravdy i nepravdy s nimiž se tu operuje. Nesnížímese však k polemice, neho
dláme sejít na cestu-neodpovědnosti. Kdo tak činí,, slouží špatně čs,demokra
tické věci, ale poskytuje komunistické propagandě vítaný materiál k útokům
proti AGEN i celému demokratickému exilu.
Pro informaci našich čtenářů sdělujeme jen toto: Před časem
se velmi podivným způsobem zmocnila orgánů Rady osobní skupinka dr. Zenkla.
Protože byly hrubě poručeny stanovy i hlavní principy základní dohody z níž
Rada vzešla, ztratila tato skupinka charakter politické representace čs. de
mokratického exilu. Pozbyla i práva být členskou .organisací AGEN, a její
členství bylo také rozhodnutím hlavního výboru AGEN suspendováno. Všechny . .
pokusy o nápravu ztroskotaly na tvrdošíjném odporu dr. Zenkla. Hrozilo nebez
pečí, že Československo nobude v ACEN vůbec zastoupeno. Za-této situace,
zaviněné Zenklovým režimem v Radě, došlo k ustavení VÝBORU PRO SVOBODNĚ ČES
KOSLOVENSKO.
Výbor byl ustaven na principech politické spolupráce a vzá
jemné důvěry a jeho- organisační struktura umožňuje a zajištuję účast všech
ideových směrů čs.demokratického exilu. Byl vytvořen legitimními představi
teli čtyř demokratických stran /lidové, agrární, slovenské demokratické a
sociálně demokratické/ za účasti Podkarpatských Rus lnů a nestranických osob
ností .
Politický program a cíle Výboru pro svobodné Československo
jsou v úplné shodě s tužbami a bojem čs .demokratického exilu a ujařmeného
domova; jšou v plné shodě s politickým posláním, programem i • Chartou Shro
máždění porobených evropských národů, jehož plenární schůze jednomyslně
schválila složení československé delegace tak, jak to bylo navrženo Výborem
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ro svobodné Československo. Československou, delegaci v «omtv období tvoí: Josef Černý, František Černý, Vasil Fedinec, Arnošt Heidrich, Fedor
odža, Václav Holub, Jozef Let břich, I. artin Kvetkų,- Václav Majer, Stoían
suský. Někteří členové Zenklovy skupiny, ačkoliv byli původně.rovněž na
řčeni, členství v čsdelegaci nepřijeli.
• ■
Taková jsou holá fakta. Litujeme, že methody, které zaviníy rozklad Rady a které rpůzobily uvnitř českoslovc nskeho exilu tolik zla
. škod, jsou nyní používány i k útokům proti AQEN a zanášeny neodpovědně i
.o krajanského a exilového tisku. -Cítil' jsem povinnost uvésti aspoň těch;o několik faktů. Opakuji však znovu, žo s desporátním postupem Zenklovy
.kupinky v tisku polemisovat nebudeme.
'
,

■. Ví. Brůgel
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NĚKOLIK POZNÁ.iEK K JEDNÉ KNIZE' 0 ČESKOSLOVENSKU

Od roku 194-8 vyšla na západě celá řada dobř.e i méně dobře
usáných a doložených knih, které so snažily informovat svět o tom, co se
stálo v Československu. Věnujeme-li pozornost jedné z nich, zatím co jiné
zůstaly více-méně nepovšimnuty, děje se tak proto, že kniha dra Josefa Kor
nela "The. Communist .Subversion of Czechoslovakia", je některými místy povay
zována za dost autoritativní výklad československé historie od r.l^lfí. Kniia má nesporně některé svoje přednosti; má však i svoje nedostatky a na něk
teré z nich chce.me tu upozornit.
•• • .

Dr. Korbel-byl před válkou úředníkem tiskového odboru mini
sterstva zahraničí a jednatelem klubu "Přítomnost". Byl pak krátkou dobu '
tiskovým attache v Jugoslávii a vrátil se tam po válce jako velvyslanec. .
Únor jej zastihl v svobodné cizině. Když jej pražský režim v r.1949 nahra
dil v komisi Spojených národů pro Kašmír komunistou, resignoval.a dnes'je
profesorem v Americe, Za války řídil vládní rozhlas z Londýna. To budiž
řečeno uvědom, aby bylo jasno, že autor žádným zvláštním znalcem českoslo
venských vnitřních problémů být-nemůže. Zejména.o předválečné, historii KS$
ví většinou jen to, co našel v knihách oficielních "historiků" této strany.
Nikdo nemůže znát.všechno, nikdo ovšem také není nucen psát knihy o věcech
jež dobře nezná! Najdeme-li na příklad na str. 12, že ve volbách v r.1920
agrárníci dostali 4-0 mandátů a že čs . národní socialisté - tato strana.se
zdá býti autorovi nejbližší - se stali třetí násilnější stranou ve sněmov
ně, potom věru nevíme z jakých pramenů autor čerpal informace. Stačilo po
dívat se dc příručky /bylo ji.ch vydáno za republiky na tucty/ á zjistilo by
se bezpečně, že DRUHOU nejsilnější stranou PO ČS.SOCIÁLNÍCH DKICKRATECH by
li, tehdy NĚklEČTÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRATE ,/jl mandátů - bylo to před roztržkou, s
komunisty/ a že agrárníci měli tehdy 28 a nikoliy 40 mandatů. A pak. teprve
přišli národní socialisté.. Snad řeknete.maličkost; ale naše důvěra ve spo
lehlivost autorových údajů je velmi otřesena.
. Bohužel zdá se také, že autor věří v účinnost propagandis
tických nepřesností nad nimiž je možno přivřít oko v ag-itační brožurce, jež

se ovšem nesmí objevit ve vážné publikaci. Je mi líto, že všelicos, co
chci uvést vypadá jako obhajoba komunistů - o kterých mám přirozené to nej-horší mínění, Mám však za to, že buj proti komunismu to jen kompromituje,
když naše argumenty nemohou obstát i před povrchním rozborem. Dr, Šmeral
jistě nebyl československým patriotem v běžném slova smyslu; alo tvrzení,
/str.22/ že myšlenka samostatného Československa byla pro něj "anathema",
je stejně neseriosní, jako výklad,/str,76/ že Kreįbich byl v r.1920 jedním
"z nejvášnivějších agitátorů proti existenci republiky". Také Václav Ko- .
pecký neřekl v r.1931 /str.pl/, že český nárud nemůže být svobodný, dokud
existuje Československo, nýbrž prohlásil, že nemůžu být sVubudný dokud teh
dejší - v .jeho očích buržoasně-kapitalistické Čoskuslovonsku - existuje.
Myslím, že máme proti komunistům dost věcných q. pravdivých argumentů a žo
se nemusíme uchylovat k jejich methodám politické interpretace. Dr.Korbel
také asi nikdy neměl v ruce Las .rykuvu kritiku marxismu, poněvadž by jinak
sotva prohlásil /str,34/> že Masaryk "odsoudil marxismus jako pavědu a mar
xistickou praksi jako nelidskou, brutální a protisociální". Doporučuji’ mu,
aby se o názorech ,T,G..Masaryka na na tuto otázku důkladněji informoval.

Dr, Korbel, který se stal asi během svého působení v pováleč
né Jugoslávii zuřivým antikomunistou, samozřejmě komunistům nedůvěřuje. Div
né při tem jen je, že si dal namluvit komunistickým"historikem" Reimanon,
že Gottwald byl prvním československým členem exekutivy /str.28/ Kominterny!
Proč je třeba, tvrdit nepravdu o které právo komunisté chtějí, aby by
la ve světě šířena, jako svátá pravda? V kumunistické historiografii neexis
toval až do nedávná skutečný zakladatel KSČ Alois Kuna jen proto, že Kuna
se v letech třicátých s KSČ rozešel a až do své smrti zůstal sociálním de
mokratem, Následkem toho také dr.Korbel o Kunoví nic neví. KSČ zastupova
li v Kominterně od začátku dr. Šmeral a Alois Nourath. Šmeral, .který zem
řel jako komunista, jako osoba u nich aspoň existuje, zatím co Naurath,kte
rý zemřel jako sociální demokrat,neexistuj^ vůbec. Nemůže si ale antikomunistický autor vážné publik *ce najít spolehlivější prameny? Že KSČ v roce’
1938 hlasovala proti rozpočtu /str.’31/, není správné už z toho důvodu, žo se
v tomto roce' o žádném rozpustu nehlasovalo. Kde dr.Korbel.našel, že komu
nistė, kteří "agitovali léta proti nezávislosti a demokracii v ČSR, ba i
proti existenci státu" /str»33/j projevili "najednou během.mnichovské krise
žhavý patriotismus" /stř»35/? Kdo věci jen truchu sledoval ví, že osmý
kongres Kcminterny v letě 1935 nařídil komunistům úplnou změnu taktiky a že
od tohoto okamžiku /nikoliv jen v r.1938/ si hráli čs.komunisté na velké
patrioty. Ale o tom všem, a o taktice, "lidových front" v národním i mezi
národním měřítku, dr. Korbel zřejmě nic neví. Za to však bezpečně ví, že
Jierlinger byl do začátku války "sociálním demokratem s přesvědčení" a jen
pak se stal pomocníkem komunistů /str.39/. Autor není spolehlivý ani v ta
kových poměrně lehce kontrolovatelných tvrzeních, jako že poválečná sbírka
Gottwaldových průjevů z let 1935-1945 neobsahuje žádný jeho projev z doby
mezi 15, březnem 1939 a 29 > červencem 1941 /str,42/. At se jen dr. Korbel
dc té sbírky podívá! Na str.133 tvrdí, že se dr.Beneš vrátil do Prahy,10.
květba 1945; jak známo, stalo .se tak až 16, května. Na str. 151 se dovídá
me, že prvým větším zákonodárným aktem prozatímního parlamentu r.1945 byle
znárodnění průmyslu; naproti tomu na str.163 je řečeno - tentokráte správ

ně, že znárodnění průmyslu bylo provedeno dekretem presidenta republikyfJeš
tě před ustavením parlamentu. Bedřich Reicin nebyl, Jak se tvrdí na stran
ce 167, “sudetóněmeckého původu“. Na str, 215 nás seznamuje dř .Korbel, kte
rý je,Jak tuším, doktorem práv, s domnělou‘Ustavní procedurou", která prý
by byla Gottwalda donutila k rosignaci celé vlácy v případě demise většiny
členů kabinetu. Korbel není první, který únorový puč interpretuje tímto způ
soben; Je ale prvý, kdo se při-tom dovolává ústavy. Kěl by natí říci, kde
to v ústavě nasol. Dnešní pražský ministr Neuman Je zaměňován s předváleč
ným živnostenským ministrem Najmanem, Vážnějším omylem Je, tvrzení /str.228/
že dr. Beneš byl až do roku 1935 vůdcem /“the leader"/ národně socialistické
strany. Jo znáno, že měl na tuto stranu silný vliv, ale v stranické hierar
chii se musil, Jako zřejmý “outsider" spokojit s místcpředsednictvím a i to
bylo vice "honoris causa" . Fundamentální m.pochope.ní komunistické strategie
prozrazuje tvrzení /str.237/? že komuniste prohlásili “koaliční vládu za tr
valou instituci československé politiky". Naopak, komunisté do’omrzení opa
kovali, že politika "Národní fronty", přes kterou chtěli získat totální moc,
/a zde se nemýlili/ nemá nic společného s pojmem koaliční politiky.

To Jsou ovšem jen věcné omyly. Ale také v názorech, Jež au
tor formuluje, vyskytují se podivné rozpory. Na str. 49 jsme ujišťováni že
dr Beneš v r.1941 nevěřil moskevským slibům t a ujiš továním, , žc Kreml se nebu
de vnesovát do vnitřních československých záležitostí, zatím co na str.99 dr.
Korbel konstatuje, že konečná porážka dra Beneše byla důsledkem skutečnosti,
že president nebyl s to uhodnout míru spolehlivosti a věrohodnosti Jak čs.
tak moskevských komunistů. Na str.236 se dovídáme zase zcela něco jiného co ovšem podle mého názoru jo daleko bližší skutečnosti - že dr. Beneš věřil
komunistickým slibům, protože Jiná alternativa v roce 1945 prostě neexisto
vala.
............. -Také o- povaze- -poválečného- režimu -od r». 1-945 až ,1.943 má autor
představy, které se skutečným stavem silně kontrastují. Na str,115 mluví o
tehdy existujících politických stranách takovým způsobem, jako by ony byly
výslednicí naprosté volnosti při formování politického života a stran. Právě
pseudolegální omezení-při.tvorbě stran, ulehčila komunistům úkol, vytvořit
diktaturu. Prohlásí-ličtyři strany, že další pátá strana-by byla nele
gální, proč by pódiu téže zásady nemohla prohlásit v jistý okamžik Jedna
strana, že čtyři Jsou zbytečné'a že stačí -strana Jedna?
0 politice odsunu se. dr. Korbel zmiňuje Jen tak mimochodem,
Jako by šlo o věc, která s nastolením.komunistické diktatury nemá co dělat.
To Je názor, který může být stejně správný jako nesprávný. /Svůj osobní ná
zor na tento problém nemusím opakovat/. Ale i když autor považuje odsun za
věc vedlejší, je nicméně povinen líčit skutečnosti správně, zejména když o
faktech existuje objemná literatura. Na str.104 Korbel tvrdí, že Slánský vy
dal v květnu 1944 prohlášení, které se vztahuje na "všechny tři národnosti
Československa". mělo ČSR tehdy a má dnes Jen tři národnosti? 0 tom, co Košický program řekl ohledně Němců a I aďarů ví jen /str,125/, že tam byla řeč
o ztrátě čs . státního občanství uvšech Němců a maďarů, kteří nemohou proká
zat aktivní odpor proti fašismu. To je, mírně řečeno, .velmi neúplná inter
pretace toho, co tam bylo a co se - Jak autor opomenul uvést- vůbec nikdy
nedodržovalo. Postupimské rozhodnutí v otázce odsunu též není správně re

produkované /str, 13'3/; v to .-t-.; rozhodnutí n-ní nic řečeno c tom, še "němec
ká minorita” /tedy všichni Ixiě.nci/ "před válkou a běhen války prokázala zrád
ný postoj k Československu", Autor má právo na názor, že rozhodnutí c odsu
nu bylo "historicky apoliticky ospravedlněno", ale nemůže svalovat všechnu
vinu za výtržnosti a nelidský způsob odsunu na komunistického ministre, vni
tra, Naproti tomu docela originelní je obhcjoba dra Korbela jedné pražské,
akce,p«knsri, jak získat cd spojenců souhlas k odsunu Maďarů zt. Slovenska,
Autor sá~i byl na pařížské mírové konferenci v r,194-6j kde. se o tom jednalo.
Tvrdí, že šlo "jen" o-požadavek odsunout 100.000 1 aďarů. Jak může ještě dnes
vytýkat západním mocnostem, že nechtěli dát souhlas k tak nerozumnému a ne
správnému kroku, je skutečně záhadou.

Po těchto kritických poznámkách budiž řečeno, že jde o knihu
dobře a poutavě psanou s cenný.’ vylíčením ko.íunistických manévrů v lotech
1945 a 1948* K positivním stránkám patří též uveřejnění až dosud neznámých
komunistických defartistických provdání z doby tak zvané "imperialistické
války”, /Zdá se však, že autor "nalítl" když uveřejnil očividný falsifikát
/str.73-75/ datovaný v červenci 1943/- Dr, Korbel má samozřejmě pravdu,, va
ruje-li svět poukazem na československé zkušenosti. Nicméně, nepodařilo se
mu vykristalisovat skutečné československé dilema z let 1945-48: že politic
ká demokracie je odsouzena k zániku, když její representanti z důvodů dom
něle taktických se vzdají i jen některých atributů demokracie a přijmou na
příklad vrchnostenské omezení "povolených" demokratických politických stran,
pokud jde o jejich počet i druh.
000000

0000

KONFERENCE SOCIALISTICKÉ UNIE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

Konference Unie střední a východní Lyropy se konala 20. a 21,
října 1961 v Římě u příležitosti kongresu Socialistické Internacionály za
účasti delegací zastupujících socialistické strany Bulharska, Českoslovens
ka, Estonska, Jugoslávie, Litvy, Lotyšska, Maďarska,. Polska, Rumunska a Ukrajiny. Delegaci československé sociální demokracie-tvořili ss. Vilém ■
Bernard, Václav Holub' a léiloš Vaněk, Konference diskutovala o mezinárodní
situaci na podkladě zprávy, kterou přednesl Serban Voinea /Rumunsko/. Bruno
Kalnins /Lotyšsko/ podal zprávu o utlaku a odboji neruských národů v SSSR.
Imre Szelig /Maďarsko/ přednesl referát na thema "Východní Evropa a národy
Asie a Afriky"1 konference přijala resoluci o této otázce /text resoluce
přinášíme/» Kazimierz Majkovski /Polsko/ referoval o mládeži ve východní Ev
ropě » Vilém Bernard podal zprávu o činnosti Unie a předložil návrh progra
mového prohlášení pod názvem "Socialistická alternativa pro východní Evropu"
které bylo konferencí schváleno /text je přiložen k tomuto vydání D.a S/,
Zygmunt.Zaremba a Anna Kethly vzpomněli pátého výročí maďars
ké národní revoluce a památných událostí v Polsku. Konferenci přišli pozdra
vit Alsing Andersen, předseda Socialistické Internacionály a řada předsta
vitelů socialistických stran mezi nimiž byli: Paoló Rossi, předseda zahra
ničního výboru Italské sociální demokracie, Waldemar von Knoerringen, miste.-
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ředseda Německé sociální demokracie, Samuel Friedman, místopředseda Ameické socialistické strany, Pierre Herbaut, zástupce tajemníka Francouzské
ocialištické strany, Asoka. Mehta, předseda Indické socialistické strany a
. U příležitosti, kongresu Internacionály, konala se též schůzka zástupců
nie.s asijskými a africkými delegáty.
"■ Italské deníky "Giustizia", "Messagero", "Tempo",. "Giornale d?
talia", "Popolo", "Quotidiano" přinášely podrobné zprávy o konferenci Unie,
přijatých resolucích a .programovém prohlášení a o vystoupení mluvčích soialistické emigrace na kongresu Internacionály. Je příznačné že nejen deík komunistické strany "Unita", ale také deník Nenniho Italské socialistioé strany "Avanti" zachovaly hluboké mlčení o konferenci Unie. Naproti tomu
ezinárcdní revue "Problémy míru a socialismu", vycházející v Praze, vysloila pohoršení nad tím, že kongresu Socialistické Internacionály se zučastilá "banda pochybných charakterů, kontrarevolučních emigrantů ze socialisických zemí, sebraných pod označením Socialistická Unie střední a východní
vropy". - /Podrobnou anglickou zprávu o’konferenci se všemi resolucemi
ze obdržet oď Socialistické Unie střední a východní Evropy, 18 Praed Street
london W.2./
*
*
*

YÍ5H0PFÍ_EVR°PA_A_NÁR0DY_ASIE_A ^AFRIKY
Resoluce schválená na konferencí Socialistické
Unie střední a východní Evropy v Římě 21.10.1961.
Svoboda je nedílná a je třeba za ni,bojovat a bránit ji, kdeko.iv je potlačena anebo ohrožena. Nechť se boj vede za dosažení, obnovení
nebo zachování, vyvěrá z týchž tužeb.. Proto je nutná nejtěsnější solidaria mezi těmi, kdo se zasazují za ukončení, koloniálního utlaku v Africe, za
;ajištění nezávislosti inladých .asijských a afrických států a za obnovení
vobody ve východní Evropě.

Dávné i nedávné zkušenosti ukázaly, že útlak, nechť k němu do- <•
hází kdekoliv a v jakékoliv formě, přináší nebezpečí celému světu. Svobodu
iedné části světa nelze dosáhnout anebo zachovat smířlivým postojem k potla:ení svobody v jiné části světa. Svobodu Angoly nelze urychlit potlačením
adarska anebo anexí baltských zemí Sovětským svazem.
;r

*

Socialistická unie střední a východní'Evropy
pozdravuje dosažení nezávislosti bývalých kolonií v Asii a
ifrice jako nejpcvzbudivější přínos naší doby, který je v ostrém protikladu
; potlačením bývalých nezávislých států ve východní Evropě sovětským neokoLonialismemj
.
odsuzuje pokrytectví sovětských vůdců, kteří vystupují jakp bo
jovníci za svobodu národů Afriky a Asie v době, kdy udržují neokoloniální
radvládu nad střední Evropou, s hospodářským vykořisťováním, rusifikací a
lásilným zaváděním sovětského diktátorského systému .proti vůli liduj
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protestuje proti zneužívání styků s národy Asie a Afriky pro
sovětské mocenské a imperialistické cíle;
je přesvědčena, • že národy východní Evropy jakož i nové státy
africké a asijské sc nejen hlásí k týmž zásadám svobody a rovnosti, ale
mají rovněž životní zájem na uplatňování téže politiky, usilující o:

silné Spojené Národy, které by byly s to chránit malé národy proti
velmocenské nadvládě a poskytnout učinnou pomoc obětem zahraničního vměšo
vání a agrese;
:
'
■
v
mezinárodní hospodářské plánování a spolupráci bez vykořistování ma
lých států velkými státy v jakékoliv formě;
ukončení závodů ve zbrojení a odzbrojení pod učinnou mezinárodní
kontrolou.
‘
•
• •
Socialistická unie střední a východní Evropy prohlašuje svoji
solidaritu se socialistickými stranami a průkopníky socialismu v Asii a
Jxfrice. Socialisté východní Evropy stejně jako Asie a Afriky jsou povoláni
k tomu, aby předložili lidu svých zemí socialistickou alternativu, spojují
cí hospodářské plánování se svobodou.

Zkušenost východní Evropy ukázala celému světu, že socialismu
nelze dosáhnout bez demokracie; jedině v demokracii může zprůmys lovení,
hospodářské plánování a veřejné vlastnictví uskutečnit socialistické cíle;
potlačení svobody ve jménu socialismu vede k tyranii a nikoliv ke společ
nosti, která by zasluhovala, aby byla označena za socialistickou.
Q
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/dokončení ze stránky 15/
Viděno očima Čechoslováka, Středoevropana, demokrata i sociální
ho demokrata je "Co'chceme" trapným případem. S hlediska příslušnosti ke
straně je případem víc než trapným. Nelze nad ním shovívavě mávnout rukou
"aí se mládí vydovádí", protože za ním- žádné mládí není. Není možné o něm
říqi, že tu jde o vyhnání nedonošeného plodu, protože času k donošení bylo
víc než dost. To, že "Co., chceme" je mržáček, to je věc jiná.
Za normálních poměrů by se s takovým sólovým výstupem jakým "Co
chceme" jest, náležitě a velmi rychle vypořádala místní organisace strany.
V exilu je to obtížnější z mnoha důvodů. Ne však tak obtížné, aby na "Co
chceme" nemohlo být kategoricky řečeno: Ne, tohle právě nechceme!
ooooooooo

Důležité-sdělení:

_
Vydání
dilo, Omlouváme se proto
dobu. Pokud spad některá,
prosíme autory i čtenáře

tohoto čísla se z nejrůznéjších důvodů velmi opoz
autorům, kteří slíbené články poslali v stanovenou
část článku ztratila svoji bezprostřední aktuálnost!,
o prominutí. Redakce.

DEMOKRACIE A SOCIALISMUS - Vydává Ústřední výkonný výbor čs.sociální demo-, į
kracie v exilu. Řídí redakční rada.

SOCIALISTICKÁ ALTERNATIVA HRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

BY ŽIVILI východoevropské socialištiekė myšlení a dala podnět k diskusi;

BY ZHODNOTILA hospodářské a sociální změny vo východní Evropě s hlediska soialistických zásad;
BY OBNOVILA ryzí socialismus> bez znetvoření, jež je dílem komunistické- nadlády;
BY ZACHOVALI ideová pojítka mezi východoevropskými a západoevropskými sočia
is ty;
BY UPLíTŘOViiLa zásady Socialistické Internacionály, k níž je přidružena,

Socialistická unio střední a východní Evropy
ředkládá tato prohlášení zásad jako

SOCIALISTICKOU ALTERNATIVU PRO VÝCHCDNÍ EVROPU
O O O o O OOO O O O O O o O O OO OOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOo o o o o

Toto prohlášení bylo podníceno ideami, které se projevily v uplynuých letech otevřeně anebo skrytě v zemích střední a východní Evropy. Vyjařuje přesvědčení, žu socialismus je odpovědí na palčivé problémy těchto zeí. Spočívá na rozboru vývoje za železnou oponou a shrnuje výsledky diskusí
studií, jichž se zúčastnily všechny členské strany Socialistické unie stře
ní a východní Evropy.
Zásady a cíle vytýčené tímto prohlášením tvoří program socialisticé oposice vůči komunistické nadvládě ve střední a východní Evropě.

OCIALISvIUS VE SVOBODĚ
Komunistická hospodářská a sociální soustava byla vnucena zemím
třední a východní Evropy proti vůli lidu. Vyznačuje so potlačením národní
.ezávislosti anebo dokonce násilným přivtělením bývalých nezávislých států
o Sovětského svazu; popřením lidských práv a politických svobod, nadvládou
ligarchie, která je zodpovědná jedině politbyru strany a nikoliv lidu; nadlěrnou centralisací, potlačením iniciativy a'vynucenou ideovou uniformitou;
> as tras ováním, policejním terorem, čistkami a popravami; novými formami ne:ovnosti, vykořisťováním pracujících a postupným vytvářením nové privilegovaié třídy.
.
.
Společenský řád vytvořený za komunistické nadvlády nezasluhuje. aby
yl označen za socialistický, neboť v každém směru je v nejpříkřejším rozpou se socialistickými hodnotami a cíli.
Komunistickým režimům ve východní Evropě se nejen nepodařilo zís:at podporu lidu, ale dokonce narazily na rostoucí nespokojenost a odpor,
terý odhalil ostré rozpory uvnitř jejich společenské so^tavy. Otevřený od'or ve východní Evropě začal v roce 1953 protestními stávkami v Českoslovenkp. a povstáním ve východním Německu, aby vyvrcholil v roce 1956 v poznaňské
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revoltě a v národní revoluci mucLarské; tento vývoj se nezastavil na hranici
Sovětského svazu, jak se ukázalo revoltou v táboře otrocké práce ve -Vorkutě
na Dálném severu.
Vzniklo nové hnutí odporu, které odmítá diktaturu a usiluje o soci
alismus ve svobodu,’ stálé tažení proti národnímu komunismu, revisionism a
dogmatismu uvnitř vládnoucích stran samotných a zejména proti sociální demo
kracii svědčí o sílu oposice a značně podpoře jíž sc jí dostává v širokých
vrstvách pracujícího lidu a mládeže.
Socialistická alternativa pro střední a východní Evropu požaduje
národní nezávislost, právo národů na ccbeurčení, demokracii v plném smyslu,
zahrnující republikánskou vládní formu, svobodu projevu, svobodu tisku, svo
bodnou výměnu idejí a svobodnou kritiku, svobodu sdružovací a shrc .ažčlóvací,
účinné záruky proti policejnímu teroru a především'svobodný parlament, zvole
ný ve svobodných volbách, který by byl s to podrobit všechno vládní působení
stálé kontrole; požaduje demokracii, která by vyloučila státně kapitalistic
ké rysy dnešní komunistické společenské soustavy a umožnila vývoj k ryzímu
socialismu; svobodné politické strany, které by hlásaly různé programy a
různou politiku; obnovu politických strtji jako dobrovolných sdružení lidí
hlásících se k stejným názorům, a záruky, které by chránily demokracii před
nebezpečím totality a proti každé politické straně, která by si osnovala prá
vo diktovat celému národu; svobodu studia a vyučování, příležitost ke vzdělá
ní na všech stupních bez ohledu na náboženství, politické názory anebo soci
ální postavení; tvůrčí svobodu spisovatelů, umělců a vědců, bez j kýchkoliv
podmínek a omezení a bez podřízení- státu anebo politické straně; náboženskou
svobodu zaručenou odloučením církve■od•státu, bez státních zásahů do záleži
tostí církví a buz církevních zásahů do záležitostí státních.
Svoboda projevu a svoboda šířit myšlenky a informace musí být za
ručena bez jakýchkoliv diskriminací a se zárukami, že nebude zneužívána těmi,
<do mají ve svých rukou tisk, tiskárny, nakladatelství, rozhlas a televisi;
přístup k prostředkům šíření informací musí být zajištěn v duchu svobodné
iiskuse a snášenlivosti tak, aby bylo umožněno hlásat nejrůznější ideje" i
eritiku vlády.

PLÚNOV/lTÍ PRO LID
Technický pokrok a rozmach průmyslu ve střední a východní Evropě
imožnuje stálý vzestup životní úrovně. 1'adcšel čas, aby lid konečně užíval
plodů mnoha let tvrdé práce á odříkání. Socialistická alternativa proto po
raduje hospodářské plánování, které by umožnilo a zaručilo rovnoměrný rozvoj
zšoch hospodářských odvětví a nikoliv privilegované pořadí těžkého průmysl Cl
aa úkor výroby spotřebního zboží a zemědělství. Je třeba skoncovat’s- komunis
tickou hospodářskou politikou, která obětuje osobní spotřebu grandiosním pro
jektům, sloužícím sovětskému zbrojení a sovětskému imperialismů. Hospodářské
plánování musí přinést rovnoměrný hospodářský rozmach v souladu s přírodními
podmínkami a lidskými potřebami.

Akumulace kapitálu musí být snížena na úroveň únosnou pro hospo
dářský život buz vykořisťování pracujícího lidu. Skutečný přebytek takto zís
kaný nechť je využit pro .základní potřebj společnosti, jako je bydlení, bu-

- 3 ování silnic a .železnic, veřejné služby, léčení a rovnoměrný rozvoj průuysové a zemědělské výroby. Pokud jdu o investice v prūnysiu, je třeba dát
řednost rozvoji domácích zdrojů surovin a budování nových závodů, které by
počívalj bučí, na dodávkách těchto domácích surovin anebo vyráběly zboží pro
romadnou spotřebu.
Stálé zlepšování a rozšiřování sociální péče ve všech oborech musí,
ýt jedním z cílů hospodářského plánování. Všichni občané, bez ohledu no. půod, politické názory, stranickou nebo odborovou příslušnost musí mít právo
.a zdravotní péči, starobní a všechny ostatní sociální důchody; jo jich-poskýování nesmí být považováno za dobrodiní, blahovolně poskytované státem.
KOi.TROLu.

Aby lid měl stále vetší prospěch z bohatství země;
aby občan, námezdní pracovník a spotřebitel byl chráněn proti neslírnému soustředění hospodářské moci v rukou vlády, plánovacího ústředí a
elkých průmyslových a obchodních monopolů;

aby hospodářská politika byla určována výlučně potřebami lidu a nioliv sobeckými zájmy průmyslové, státní a stranické oligarchie;
hospodářské plánování a zejména rozhodování,jak má být rozdělen ná
hodní důchod a rozvrženy národní zdroje na osobní spotřebu a dlouhodobé inrestice, musí být vystaveno vlivu svobodného, informovaného a citlivého ve•ejného mínění, Hospodářské plánování musí být podrobeno účinné domokratic:é kontrole, na níž by měli účast zástupci různých hospodářských odvětví a
amosprávy. Politické strany musí mít právo předkládat voličstvu k uvážení
ů.zné hospodářské plány, ale nesmí jim být dovoleno, aby vydávaly rozkazy
ilánovacím orgánům a správám průmyslových závodů. Všeobecné směrnice o půso>ení ústředního plánovacího úřadu a o správě a o' řízení velkých hospodářských
lávodů musí být podrobeno stálé parlamentní kontrole,
iikejnéVLASTNICTVÍ

Pro účinné, hospodářské plánovaní a pro vybudování společenského
ystému vylučujícího vykořistování, veřejné vlastnictví průmyslových závodů,
>ank a dopravy jo nezbytné, ijikoliv veřejné vlastnictví, ale jeho znetvoření
’<a komunistické nadvlády, je kořenem všech zlořádů dnešního státního kapita.ismu, který.je třeba přeměnit ve skutečný socialismus a nikoliv nahradit
ředválečným kapitalismem. Návrat ke kapitalistickému hospodářství není ani
ložný, ani žádoucí,

^ŽNÍ^HOSPQD/xŘSTVÍ
Hospodářské plány se musí omezit na stanovení základních tendencí
ze výrobě a v distribuci národního důchodu a ne ukladat podrobné úkoly všem
íospodářským odvětvím. Stát musí být osvobozen od nadbytečných hospodářs
kých funkcí tím, že všem jednotlivým podnikům so poskytne upíná nezávislost
z jejich hospodaření i navenek, zatímco státní orgány jen kontrolují zda
jsou základní směrnice hospodářských'plánů plněny. Vláda necht vykonává tu-
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nýbrž pomocí hospodářských opatření a zejména pomocí účelné investiční, da
ňové a úvěrové politiky.

Decentralisace výroby spotřebního zboží a služeb musí postupovat
ruku v ruce s obnovením tržního hospodářství a s podnícením hospodářské sou
těže mezi malými a středními závody .státními, obecními, družstevními a sou
kromými. Co největší výkonnosti lze dosáhnout jedině za takových podmínek,
které umožňují iniciativu a akční volnost každého závodu.

Jedině v ovzduší svobody se může rozvinout svobodný trh tak, aby
se obnovil význam hodnoty a vytvořila se skutečná měřítka pro posuzování hos
podářské výkonnosti. Do centr alisace musí tudíž směřovat k tomu, aby .se výro
ba řídila podle potřeb spotřebitelů; decentralisace státního obchodu musí vy
tvořit základnu pro účelnou, pružnou a výkonnou distribuční sít, Úspěšné a
vyrovnané hospodářství vyžaduje sloučit plánování s kolektivní i soukromou
iniciativou.
ÚKOL_DRUŽSTEV
Výrobní a spotřebitelská družstva musí být nezávislá na vládě,
spočívat na demokratických zásadách a být hlavní složkou v distribuci zboží,
dají mít plnou svobodu jako zásobitelé trhu ve velkém i malém. Jedině přímá
akce a kontrola demokraticky organisovanými spotřebiteli může zajistit vý
konnost distribuční sítě. Protože'• však ani státem řízená výroba, ani distri
buce organisováná podle družstevních zásad nemůže úplně uspokojit všechny
rozmanité potřeby, je žádoucí ponechat náležité pole působnosti i soukromé
iniciativě. Tvrzení, že existence i malých a středních soukromých závodů mu
sí vést k obnově kapitalismu, jo nesprávné,

?Sda ROLNÍKŮM
Půdr nccht patří rolníkům, kteří ji obdělávají. Státní statky
necht jsou zachovány jen pokud jsou nezbytné pro specialisovaná zemědělská
ndvětví a vědecký výzkum. Je třeba odstranit povinné dodávky všeho druhu a
znovu poskytnout rolníkům právo svobodně nakládat se svými výrobky. Státní
zemědělská politika necht si klade aa cíl vytvořit' technicky co nejlépo vy
bavené usedlosti, které mohou být obdělávány členy jedné rodiny. Dobrovol
ně vytvořená a demokraticky spravovaná družstvo, nákupní, prodejní, strojová,
aeliorační a pro společné obdělávání půdy, necht jsou základnou pro dosaže
ní vyšší produktivity půdy, zvyšování životní úrovně a stálý pokrok.

DBORY Ml OBRANU iťkEZDNB ERACUJÍCÍCH
Mzdy je třeba určit svobodným jednáním mezi odbory a zaměstnavate.i, veřejnými nebo soukromými. Kolektivní smlouvy, svobodně dohodnuté,necht
;e týkají především mezd a pracovních podmínek, namísto aby ukládaly nadměr
né vysoké pracovní závazky zaměstnancům. Je třeba přebudovat odbory na do-
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brovolná sdružení námezdné pracujících, úplná neodvislá na vládě a na poli
tických stranách, jejichž hlavním cílem by bylo stálé zlepšování životních
a pracovních podmínek. Pomocí svých závodních orgánů nechť stálo bdí nad
zájmy pracujících., pokud jd~ o bezpečnost práce, nábor pracovních sil, ško
lení, povyšování a projednávání sporu. Je třeba odstranit všechny formy vy
kořisťování .práce , jako je tak zvané socialistické soutěžení anebo udernictví, stejně jako všechny formy neplacené práce, Namísto toho- jo třeba, posi
lovat solidaritu námezdně pracujících v jejich úsilí o lepší život. Nesmí
být nuceni pracovat za podmínek s nimiž nesouhlasí a proto misí mít i právo
práci odepřít; právo na stávku musí být zaručeno. Roziňíšťování pracovních
sil se musí provádět na podklade dobrovolnosti; je třeba,vyloučit nucenou
práci ve všech formách a odbory nikdy nesmí spolupůsobit,při deportaci děl
níků do vzdálených oblastí.
Aby odbory mohly účinně plnit svoji hlavní úlohu obrany mzdových
a pracovních podmínek
musí být s to ovlivňovat hospodářskou politiku vlády, průmyslo
vých odvětví a samosprávných orgánů;
musí být zbaveny všech úkolů, které jsou neslučitelné s jejich
hlavní povinností;
•
•
'
■
musí být organisačně odděleny od orgánů dělnické samosprávy v
závodech; nikdy nesmí splynout v jedno se správou závodu; kdo zastává ře
ditelské funkce, nemůže být funkcionářem odborů.
HOSPODÁŘSKÁ DKxOKRACIE

Jako první krok od státního vlastnictví k socialisaci, dělnické
rady, svobodně zvolené všemi pracovníky, musí se stát orgány dělnické samo
správy v závodech. Pracující musí mít podíl na ziscích svých závodů. Namís
to byrokratické správy je třeba zřídit zvláštní orgány přo. každé průmyslové
odvětví, složené se zástupců odborového svazu příslušného průmyslového od
větví, technického personálu, státu, samosprávy, spotřebitelů, družstev a
soukromých podniků,
PERSPEKTIVY

’

Těžiště zápasu za svobodu jo v ze.mi.ch střední a východní Evropy,
lam budou učiněna rozhodnutí, jak má probíhat vývoj k ryzímu socialismu. V
tomto směru Socialistická unie střední a východní Evropy, sdružující socia
listické strany v exilu, může plnit jedině pomocnou, byť i. důležitou úlohu:
vYTÝGIT socialistickou alternativu vůči komunistické doktríně a vůči komu
nistickému režimu na tak dlouho, pokud trvá zákaz svobodné činnosti socia
listického hnutí v těchto policejních státech;
ŠÍŘIT znalost vývoje za železno.u oponou a usilovat o morální a politickou
pomoc pro věc svobody národů, které jsou dnes pod komunistickou totalitní
nadvládou.

- 6 Cesta k uskutečnění cílů, které tvoří socialistickou alternativu
ebudo snadná. Zápas však začal a je předzvěstí hlubokých- změn, kec ré nutě- nastanou. V této situaci je proto tím důležitější jasně vytýčit sočia
is tické cíle jako vodítko pro nadcházející období těžkých ’bojů a zkoušek,

Vývoj událostí v jednotlivých zemích střední a východní Evropy
ebyl a ne.bude všudo zcela +otožný a formy zápasu za demokratický socitlisus budou různé. Nicméně i ten nejmonší pokrok na cestě ke svobodo v kteréoliv zemi nutně má hluboký a. povzbuzující vliv na celou střední a východní
vropu a otvírá nové perpektivy pro sociálně demokratické hnutí.
ezinArqdní spolupráce

Socialistická unie střední a východní Evropy vítá pokrok dosažený
ta cestě ke sjednocení svobodné části Evropy, Velký ideál Spojených států
vropských mocně působí na národy střední a východní Evropy. Jejich oddčleií od západní Evropy bylo způsobeno násilím, proti jejich vůli a proti jeich tužbám. Za sovětské nadvlády vzájemné vztahy mezi těmito zeměmi a mezi
:aždou z nich a Sovětským svazem se vytvořily tak, aby sloužily zájmům sovětkého imperialismu a nikoliv zájmům vlastním. Toto násilné sjednocení je v
lejostřejším rozporu se zásadami dobrovolnosti, rovnosti a socialistického
.nternacionalismu. Ve střední a východní Evropě bylo vytvořeno nóvé impé
rium, v němž navenek nezávislé státy byly degradovány na postavení kolonií,
:teré jsou v každém směru vykořisťovány Sovětským svazem.

Socialistická unie střední a východní Evropy je přesvědčena, že
semě střední a východní Evropy, jakmile dosáhnou opět svobody, vytvoří ta
lejtěsnější pojitka.se společnými evropským institucemi. Zároveň bude pro
spěšné zachovat spolupráci mezi nimi a Sovětským svazem, zbavit ji všech prvců nadvlády a rozvíjet ji v duchu zásad rovnosti a nezasahování do vnitřních
náležitostí jednotlivých zemí.
Zeměpisná poloha, historická zkušenost, nedávné hospodářské pro
seny a společné problémy vyplývající zu sovětské nadvlády, vytvářejí nutnost
té nejužší spolupráce a sjednocení všech středo a východoevropských zemí,
spočívající na demokracii a socialistickém hospodářském plánování. Tohoto
?íle lze dosáhnout integrací celé středo a východoevropské oblasti a vytvá
řením oblastních sdružení jako Balkánská federace, Dunajská federace, Balts<á federace.anebo jakéhokoliv Jiného sdružení sousedících zemí. Taková obLastní sdružení lze vytvořit jen se souhlasem svobodně zvolených parlamentů,
ěaždé takové oblastní sdružení národů nechť sleduje politiku mírové spolu
práce se všemi zeměmi; nechť není utvořeno jako vojenské seskupení, odlouče
né od ostatních národů světa anebo jim nepřátelské.
Je třeba poskytnout plnou podporu Spojeným národům a posílit v
každém směru jejich autoritu. Aby se zajistila vláda práva v mezinárodních
vztazích, aby se předešlo válkám a a.by se dosáhlo účinné kontroly odzbroje
ní, konečným cílem budiž vytvoření světové vlády,
*
*
*

