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Jako účastníci obrod něho- procesu roku 1968 aktivně
podporujeme politiku hlubokých reforem socialismu zahájenou
KSSS a inspirující společenské změny také v naší zemi.
Vít eme všechny pozitivní krouy, které překonávají obtížné
dědictví stagnačního období a otevírají cesty k obrodě
socialismu. Oceňujeme, Že předseda federální vlády Ladislav
Adamec vyhlásil odhodlání urychlit realizaci ekonomické
reformy a v té souvislosti požadoval ‘‘zásadní změnu politické
ho klimatu v zemi”. X my si takovou změnu přejeme a jsme
připraveni tomu pomáhat.
Odehrávají se však jevy, které odporují demokratizaci
veřejného života a dosažení národního konsen.su. Máme na mysli
zesílenou represi, Jíž se dopouštějí bezpečnostní orgány.
Násilné potlačení pokojných demonstrací /naposledy 28. října/,
preventivní a následné zatýkání aktivistů demokratických
seskupení, zmaěení historického symposia Československo 1918
- 1988 a fakta o brutalitě vůči některým zadržovaným lidem
znamenají popření vyhlazovaných záměrů vlády a nebezpečí růstu
politického napětí v zemi.

Podivujeme se, že vrcholný orgán Národní fronty se
8 represivními akty ztotožnil, aniž uznal za vhodné se nad
nimi vážně zamyslit a před jejich důsledky varovat.
Odsuzujeme politiku “tvrdé pěsti” a žádáme, aby se
vláda vrátila k tradiční, v dějinách našeho socialistického
hnutí úspěšné politice kontaktů a jednání, vzájemného poro
zumění a demokratických dohod, přesvědčování a získávání
jinak smýšlejících občanů prs konstruktivní spolupráci na
rozvoji společnosti a státu. .

Pokud jsme informováni, jsou v tyto dny vězněni z důvodů
svého smýšlení a občanské aktivity někteří občané. V duchu práv
a svobod naší ústavy a v zájmu demokratizačního procesu žádáme,
aby byli propuštěni.

Nesouhlasíme s tezí, že ’’každá opozice u nás nemůže být
jiná,než protisocialistická” a v důsledku toho kvalifikovat
neuonformní názory a postoje jauo ’’protistátní”.

Nemyslíme si, že státní orgány mají trpět skutečné poru
šování ústavy a zákonů tam, kde k němu dochází. Je u nás
nemálo negativních a protispolečenských jevů od rozkrádání a
korupce po zneužívání moci, které zasluhují represi a trest.
Avšak občanskou aktivitu směrující k uplatňování plurality
zájmů, názorů a postojů včetně úsilí využít svobody slova,
tisku, shromažďování a spolčování považujeme za jevy pozitivní,
zákonné a prospěšné.
Ve smyslu vládního prohlášení očekáváme, že bude zjednána
náprava v činnosti bezpečnostních a justičních orgánů, aby
nedocházelo k událostem, které hrubě narušují proces formování
příznivé politické atmosféry a poškozují dobré jméno Českoslo
venska ve světě® V Evropě začal proces vzájemného porozumění,
důvěry a spolupráce ”ve společném domě”, k němuž chce svým
přínosem pomáhat i naše vláda. Tento přínos však nemůže být
nesen jen slovními deklaracemi, nýbrž reálnč zakotven adekvátním
přínosem k vzájemnému dialogu a vytváření důvěry také uvnitř země.
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Hájek Miloš
Moje dva 28-říjny na Václavském náměstí.
0 výročních dnech vyhlášení československé sames
tatnosti jsem byl na Václavském náměstí za svů^ život něko
likrát, ale jen dvakrát jsem tam demestroval pres zákaz
úřadů. p@druhé to byle před třemi dny.Sám jsem tuto páteč
ní manifestaci nenavrhoval, upozorňoval jsem mladé' přáte
le na její risikjt, ale když jsem je nepřesvědčil, šel jsem
s nimi. A nelituji t®ho. Dva dny v ruzyňské' věznici, kam
jsem byl po démostraci odvezen byla nízká cena za tu radost
zejmena ve srovnání s tím, že mnoho mých přátel tam seděčo
čtyři dny bez možnosti prožít pátek na ulici»
Když nyní uvažuji, zdy účast 2000 lidí/ podle
úřední zpráary/ či 5000-’ podle všech ostatních odhadů byla
úspěchem nebo neúspěchem, klonil bych se ke skromnému
úspěchu.
yj^í po těch výhružkách a policejních opatře
nich - to není málo.
Srpnová demonstrace ukázala, že nastala nová situace a
28.říjen ti jen potvrdil.
Ted jde o to zamyslet se, vyvodit poučení.Osobně si myslím
že bychom neměli své úsilí rozdrobit do malých demonstrací.
Moje spokojenost s manifestací 28» října je dána
i srovnáním s oficiální oslavou předcházejícího dne.
Oficiální českoslovenští novináři, kteří jásají nad srovná
ním počtu 2 000 versus 200 000 účastníků, srovnávají bedny
pšenice s bednami prázdné slámy, nehledě na to, že oba čí
sel né udáje neobstojí při jakémkoliv seriozním srovnání.
Byl jsem totiž na václavském náměstí i 27. října na ofici
ální manifestaci, prošel jsem náměstí *d musea až ke kinu
Alfa.
Nebetyčný rozdíl byl v náladě.Zatím co jsem 28»říj
na zpíval státní hymnu ve sboru tisíců hlasů, na oficielní
manifestaci den před tím jsem zpíval sám uprostřed mlčící
ho davu. A ten dav mlčel jen po dobu hymny, při projevech
se byvil, lidé si povídali. Netvrdím ze si povídali všibh
ni. Ale vedle hloučku rozmlouvajících maslouchalo vždy jen
pár lidí. I milicionáři, kteří měli udržovat pořádek se
nezřídka mezi sebou bavili. Když skončil projev, mohl jsem
okem zachytit na padesát lidí- z nich tleskali jen dva.
Z celé té oslavy našeho státního svátku mu bylo smutno a
nechtěl bych za žádnou cenu být jedním z těch na vládní
tribuně.
0 den později to bylo zcela jiné. Nadšení, odhod
lanost, míramilovnost a vzhledem k duchovní bídě posledních
dvaceti let překvapivě vysoký stupeň politické moudrosti.
Mám na mysli hesla.

- 2 Nikdo je předem nevymyslel, vznikla spontánně.
Dominovala dvě: ” Svobodu ” a Masaryk”. Hodně se volalo
Havel, Dabček, Cňiarta , pravdy zvítězí.
Navzdory dvacetileté profanaci strany se nevolalo ’’Pryč'
s KSC” , ale jen ’’Jakeš ven”. Nad tím by se měli zamyslet
členpvé strany. Lidé nejdou en bloc proti nim, vyjadřují
pouze svou oprávněnou nespokojenost s člověkem, za jehož
volbu nesou komunisté odpovědnost.
Manifestace byla pluralitní. Komu se některé hesl©
nelíbilo, nevolal je. Já jsem mlčel při hesle ’’ Rusevé
jděte domů", které jsem ostatně zaslechl jen jednou,
přeji sovětským vojákům návrat d«mů, chci, aby Ceskoslovenr
sko bylo opět suverénní zemí, ale cestu k tomu videím přes
demokratizaci, která postaví do čela nové vedení.
Takové, které bude s to využít příznivého trendu meziná
rodního vývoje a dosáhnout s SSSR spojeneckého vztahu
jako rovný s rovným.
Ještě při jednom hesle jsem mlčel: ’’ Gestapo, fašis
ti". Chápu proč to lidé volali, ale nezažili to co já.
Minulý pátek byl totiž mou ¿ruhoují Častí na opoziční
demonstraci 28.října.
poprvé to bylo v r. 1939. Tam byla nejen protektorátní
policie, která nás mlátila, ale i SS: ti do nás stříleli.
Minulý pátek neměl žádného zastřeleného studenta Opletala
a dělníka Sedláčka, žádné odvlečené do koncetračního tá
bora Sachsenhausen.
Proto se plně stavím za výzvu, kterou Miloš Reichert
a Bohumír Janát formulovali v jednom z dokumentů Charty 77:
" politickou zralost může náš lid prokázat tím, že si
osvojí kuturu nezávislých manifestací, že se jejich
účastníci vystříhají jakéhokoliv chování, které by mohlo
jejich spoluobčany pohoršit a že se vyvarují projevů
urážlivých a vyzývavých"
I když nemohu klást rovnítko mezi fašistické gesta
po a československou bezpečnost, nemyslím, že proces
přestavby v Československu by měl znamenat volnou ruku
pro používání pendreků proti těm, kteří na náměstí
chtějí volně vyslovit svou představu svobodné demokratické
společnosti.
proto moje slova míří především k odpovědným
orgánům státu:
je podivné mluvit o demokratizaci
země a zároveň zakazovat každé jimi nesvolané
shromáždění .
>
Praha ,31.10. 88

Jiří

Hájek:

Po 28._ří^nu_19§8_

Když 21 . září t. r. obnovilo zákonné opatření před
sednictva federálního shromáždění státní svátek 28, října,
setkalo se to s uspokojením a souhlasem rozhodné většiny
veřejnosti. Spolu s tím, že v poslední době vyšly u nás
práce, hodnotící T. G. JViaaaxyka, E. Beneše i M. R. Stefánika^tak, jak je tato veřejnost má,alegpoň někde v koutku
paměti, bez dosavadníjN .logna^ických, rituálně pronášenných
přívla
; 50. let i jejich oživení v do
bě ’’normalizace”, vyvolávalo to pocity úlevy. Někde to do
konce budilo naděje, že i u nás začínají držitelé moci chá
pat to, co docela nedávno připomněl sovětským komsomolcům
Gorbačov slovy, že přezíravý vztah k minulosti má vždy za
následek obrovské morální ztráty. Když tatáž vládnoucí se
stava, která v roce 1975 škrtla 28, říjen v kalendáři, jej
dnes rehabilituje ja’<o státní svátek, vyznačující vznik mo
derní české a slovenské státnosti, mohli V tom optimisté
spatřovat náznak toho, že navrácením pravdy novodobým dě
jinám přijde snad i u nás na pořad dne - a '8 ním i jasněj
ší pohled vpřed - k opravdové přestavbě a demokratizaci
vztahů mezi mocí a společností, státem i občanem.
Někteří pilní fctenáři i posluchači hledali další ná
znaky pro tuto naději v materiálech zasedání ŮV KSC 10. a
11. října. Při hodně dobré vůle našli snaď*něco v rozsáh
lém referátu k ideologickým otázkám. Horší to bylo u kád
rových změn na nejvyšších místech pyramidy mači* v předse
dnictvu a sekretariátu ŮV, Z vedoucí sestavy v podstatě tr
vající od potlačení obřadného procesu roku 1968, odešli
právě ti, kdo se /právem či neprávem/ veřejnosti jevilfci
jako nejzpůsobilejší pochopit naléhavost radikálních re
forem včetně demokratizace a nejoohotněaší k jejich usku
tečňování. Zůstali a zřejmě své pozice posílili právě ti ,
kdo 1968 tvořili "zdravé jádro” konzervativních dogmatiků
a kdo se přičinili dokonat to, co bylo cílem srpnové inter
vence cizích vojsk- potlačit obrodný prtces socialismu u
nás a vměstnat společnost opit do struktur systému, odpo
vídajícím modelu orežněvovského období v SSf Rt dnes tam
všeobecně označovaného jako doba stagnace. Nestoupili i ně-
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kteří noví lidé, o nichž podle zveřejněných životopisných
dat si může občan myslit jen to, že zřejmě osvědčili spo
lehlivost a účinnost při provádění po litiky ’’normalizace”.
Bylo by jistě nesprávné i nespravedlivé upírat předem ko
mukoli z nich i ochotu zbavit se této zátěže minulosti,
s níž zřejmě je těžko provádět opravdovou přestavbu, jež
podovně jako v SSER by měla tuto minulost rozhodně překo
nat. To prověřit a osvědčit může jen jejich jednání»
Rehabilitace 28. října ”
.
mohla přispět k
překonávání odcizení mezi "normalizační” sestavou držite
lů moci a většinou společnosti. Hledání společného vztahu
k základům státu i jeho dosavadním dějinám mohlo být půdou
pro takové setkání a rozvinutí diaologu v plném respekto
vání pluralitního charakteru dnešní společnosti, ne zcela
přes ně označované za socialiszickou, ale rozhodně - přes
velké deformace , do značné míry vyvolané právě.v období
"normalizace”, schopné se vyvíjet směrem k socialismu.
Staronové vedení KEi re ocitlo tváří v tvář skutečnos
ti, že tato společnost právě v roce svých Četných výročí
vyznačujících její novodobé dějiny začíná vykazovat někte
ré rysy, “normalizací " potlačené. Je to jistě toké vlivem
nového svěžího vzduchu vanoucího z východu. Právě charak
ter Gerbačovovv “perestrojky” a "glasnosti” s ní nerozluč
ně spojené svou podobností s “Pražským jarem” /třebas ti
síckrát popíranou "normalizátory” a jejich propagandisty /
oživují také u nás svým ohlasem demokratického ducha roku
1968, občanské sebevědomí, iniciativnest i odvahu.
Ne náhodou se jeden z nejvýraznějších projevů tohoto
oživemí odehrál v den 20. výročí vpádu vojsk pěti zemí.
Několik tisíc převážně mladých lidí sešlo se bez nějaké
větší organizační přípravy na Václavském náměstí k volné
neformální diskusi, připomínající podobná Četná setkání
' před 20 léty. . V jejich závěrech, formulovaných na místě,
žádali kromě pravdy o roce 1968 a rehabilitace obrodného
procesu i odčinění 21. srpna 1968 v podstatě následné pl
nění zásad, obsažených v pojmu přestavby a demokratizace .
Bylo by možno říci, že -v koloritu daném jak mládím větši
ny účastníků, tak živostí vzpomínek výročí • v podstatě vza
li za slovo politické vedení, nositele moci a žádali jedn*ru slov a skutků.
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Politickému vedení, které bere vážně -svá prohlášení o.
úkelech přestavby, by mělo záležet na rozvinutí opravdo
vé občanské aktivity v nejrozmanitějších formách: Mělo
by ji uvítat a v diskusi či dialogu s jejími nejrůznější
mi fcrmami i projevy se snažit o společnou orientaci těch
to proudů k řešení problémů celé společnosti její demokra
tickou a modernizující přestavbou. Rozličné občanské ini
ciativy právě letos se rozvíjející - od nejstarší z nich ,
Charty 77 až k Nezávislému mírovému sdružení mladých li
dí, kteří se veřejnosti představili právě ^1. srpna - svý
mi četnými dokumenty j^sně prokazují svou ochotu i způso
bilost' k. takovému dialogu či diskusi. Dokumentují jasně
svůj respekt k zákonnosti a požadují jej i na nositelích
a vykonavatelích moci. Přes nepravdivé tvrzení oficielní
propagandy nechtějí - v plném souladu s převážnou většinou
společnosti -nějaký návrat ke kapitalismu, respektují spo
lečenské zřízení i zahraničněpooitickou orientaci republi
ky. Vyjadřují přitom přesvědčení, že společnost hlásící se
k socialismu potřebuje opravdovou demokracii, opřenou o
práva a aktivní postoj občana. Tato demokracie by neměla
být menší , užší, ani horší než- i dnes oficiálně uznáva
ná - buržoazní demokracie první republiky, bez takové de
mokracie, jak se dnes ozývá i v S6TR, je opravdový soci
alismus nemyslitelný a nemožný a pří stacba jeho hospodář
ského mechanismu sotva proveditelná. * poněvadž se tohle
neříká v oficiálních projevech, a jak očekávali, neřekne
ani na 28. října /a nemýlili se/, chtěli se v tomto smys
lu účastníci a přívrženci či sympatizující & těmito inici
ativami sejít na vlastním shromáždění k oslavě státního
svátku.
I to mohlo být příležitostí k otevření dialogu. Vedení
KSC ukázalo, Že pro ně platí ještě plně stalinská dogmata
a stereotypy: Socialistické je jen to, co probíhá pod kon
trolou či přímo za řízení jeho byrokratického aparátu.
Vše ostatní je apriorně protisocialistické, určitě řízené
nepřátelskými imperialistickými agenturami. A proto- jak
bylo řečeno i z tribuny oficielních oslav - žádný dialog .
Jakýkoli projev kladného vztahu k republice, vymykající se

kontrole aparátu se zakáže. I 28. říjen, svátek celého ná
roda, se sní a musí slavit jen pod touto kontrolou«

- 4 A jak se má a musí chápat smysl i odkaz
28. října, byz
lo jasně řečeno v projevu z nejvyšších most: Vznik repub
liky i její historie do Mnichova se uznává celkem za kladi když s kritikou, s níž“ možno vcelku souhlasit. Také Mni
chov a odboj v tomto pojetí - i při jednostranném vyzdvi
žení úlohy KSČ - může většina národa přijmout. Na tomto zákla
du schopném pomoci jednctě společnosti se však buduje to ,
co je hlavní: Oslava monopolu moci v rukou vedení a apa
rátu KSČ. Jen diskrétně padla zmínka o "chybách a sociali
smu cizích deformacích" v 50. letech. Zato je obšírněji s
náležitým důrazem vyhlašováno, že v r. 1968, kdy se prý
vedení vymkl proces obrody z rukou, byla "existence socia
lismu v naší vlasti bezprostředně ohrožena," ne^ýt "in

ternacionální pomoci" pěti zemí. A div ne vrcholem celých
70 let republiky je období "normalizsce", diskrétně tak ne
nazývané, kdy "obrovské úsilí" mocenské elity dosazené po
zásahu vojsk vyvedlo společnost "na cestu dalšího vzestup
ného socialistického rozvoje". Zde jen anonymně, bez pří
mé kritiky, se "nedařilo využít v plné míře intenzivní fak
tory růstu..a stále silněji se projevovala vyčerpanost mož
ností extenzivního vývoje". To však vedení pochopilo a
nastoupillo cestu přestavby hospodářského mechanismu s "pro
hlubováním socialistické demokracie". Zatím co Gorbačov
při hodnocení 70 let SSSR posoudil a odsoudil chyby a viny
Stalina i brežněvovskou stagnyci a z jejich kritiky vyvo
dil nutnost jejich překonání přestavbou, je zamýšlená Či
dokonce začínající přestavba u nás chápána vedením jako
přímé pokračování protireformní "normalizace". Rehabilita
ce 28. října má teay v duchu tohoto podání dostat do vědo
mí společnosti v jakési mírně zředěné formě tvrzení smutně
známého "^oučení", o němž se v poslední době už méně hovo
řilo - snad u vědomí toho, že jeho nepravdivé absurdity
naše veřejnost nikdy nestrávila. Dějinná "kontinuita" tak
to pojatá by měla pasovat na "národní specifiku" systém
vnucený Československu po vpádu vojsk a opřít o ní váha
vý, polovičatý a pomalý postup přestavby v ekonomice i
těžko pozorovatelné "prohlubování socialistické demokracie".
Takto pojstý a na mnoha shromážděních v různých varian
tách délky přednesů ený Smysl a odkaz 28. října dostal peČeVmonopolu pravdy", kterého se současné vedení pevně dr-
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Mí, ai se jinde vyzdvihuje sebé více glasnost. Jak tento
monopol uplatňuje, ukázal právě 28. říjen 1988- Proti těm,
kdo chtěli státní svátek slavit bez příchuti ’’Poučení” a
žádali, aby byl slaven v pravdě, nastoupily silné policej
ní addíly s přílbami a štíty, vodními děly, obrněnými tran
sportéry, slzným plynem a psy. Něco, co Praha dlouho ne
zažila. Někteří účastníci a diváci vzpomínali na srpen
1969, kdy se vlastně ’’normalizační" Vedení uvedlo. Těm je-Š
¿tě starším se bezděky vybavily vzpomínky na jiný 28. ří
jen- roku 1939Snad aby zahnala tato přirovnání, zahrnula oficielní pro
paganda tisíce ukázněných, slušných mladých lidí, kteří
nepronesli jediné antisocialistické, antikomunistické Či
antisovětské heslo a provoláváním jména prvního presiden
ta se hlásili k ideovým a morálním základům Čs. demokracie,
za rozvratníky, antisocialistickém, protistátní či alespoň
výtržnické elementy, pochopitelně řízené a štvané z impe
rialistických center. Možná, že někdo z těch, kdo ještě
dnes píší novinám dopisy vyjadřující ’’rezhařčení pracují
cích”, tomu opravdu věří. Ti, kdo v těcft hodinách byli ve
střecu Prahy, vědí své. Zdá se, že držitelé moci potřebu
jí nepřítele, aby tuto moc mohli utužovat a obracet jinam,
než k úkolům přestavby. Není-li, b vymyslí se. Třebas z
lidí, kteří by mohli být aktivní^, účastníky opravdové pře
stavby.
Gesto obnovy státního svátku 28. října trčí tak do prázd
na. Není doprovázeno ani pravdou o včerejšku a dnešku,
ani > přirozenou mobilizací aktivity společnosti k úkolům
dneška i zítřka. Kladným výsledkem zůstává zvýšený zájem
občanů o věci veřejné a rastoucí občanská odvaha. To,
jak se zdá, nestačil tentokrát potlačit nástup policejních
oddílů a mechanismu útlaku do 28. října. Pochopí to ti,
kdo je tam povolali a poslali?

Čestmír

Císař:

Jubilejní_r©k_proti_přestavbě

Od nástupu M. Gorbačova do čela KSSS a od zahájení
ssvětské pere strojky v podmínkách glasnosti usilují něk
teří v nás, reformních komunistů, podpořit myšlenku vyp
racování a uskutečňování programu přestavby českosloven
ského socialismu,'' k níž se přihlásilo vedení KSČ tehdy
ještě v Čele s G. Husákem. Učinilo tak po dlouhém váhání,
s výhradami , bez elánu, s ebavami, ale přece. Přišli
jsme s návrhem vytvořit příznivou politickou atmosféru,
v níž „by se přestavbě lépe dařil©: objektivně zhodnotit
ideové iel organizační stránky minulých reforem včetně ob
rodného procesu r. 1968, překonat tehdejší politický
rozkol a sjednotit se na novém programu demokratické ob
rody a sociálně ekenomického rezvoje socialismu, získat
pro plnění tohoto programu všechny konstruktivní síly
naší spol^Čnesti*. ’
Vedení strany naši iniciativu odmítlo jako pokus ”řiŽivovat se” na nynějších refermních snahách, o nichž
tvrdilo, že nemají nic společného s těmi minulými včet
ně Pražského jara. Byla t© nepravda a dávkou demagogie,
neudržitelná před fakty a analýzou, vždyí jen Akční pro
gram KSČ z dubna 1968 má nemálo myšlenktvé příbuznosti
i shody se sovětskou perestro^kou. Vědomí, že zkušeno
sti obrodného procesu 60. let jsou Cennou historickou
devizou, že vešly do komplexu pókrrkových národních tra
dic a žijí v myslích lidí, nás vedlo k závěru nevzdat
se a nadále usilovat o potřebnou společenskou konsoli
daci formou jakéhosi národního usmíření a cílevědomého
vykročení do nové etapy progresivního vývoje socialismu
v naší zemi.
Letošní dvojosmičkový rok s několika významnými jubileji poskytl vládnoucím kruhům, tentokrát v Čele s M.
Jakešem, ¿edineČhou příležitost uváženou iniciativou
shora zmírnit vnitropolitické napětí způsobené vleklostí krizových jevů, přikročit k společenskému narovná
ní rozvinutím demokratizace a gla mršti, vyjít vstříc
všelidové vůli pojmeut přestavbu jako revoluční čin.
Inspirující vliv převratného dění v SS1R vykonal pro
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změnu veřejné atmosféry u nás dobré dílo: probudil v našich
národech nové naděje, že se najde vhodná Československá
varianta GerbaČovovy linie reforem a začnou nezbytné progre ivní změny, aby se překonala zhoubná stagnace, skonco
valo s krizovými ¿jevy a rozproudil nový socialistický roz
voj.
Rok 1988 sice ještě neskončil, ale už nyní je možno ne
pochybně usoudit, že nabídnutou jedinečnou příležitost ve
dení KSČ naprosto promarnilo. Místo ofenzivního nástupu
k řešení podstatných otázek přestavby v souladu s naděje
mi lidu, zorganizovalo sérii defenzivních akcí k zabezpe
čení svých mocenských pozic, což si nelze vyložit jinak,
než Že se cítilo ohroženo. Kým nebo Čím? Můžeme hádat.
Snad prvními, zatím jen nesmělými krůčky deklarovaných re
forem, větším sebevědomím pracujících, odvážnější kritikou
směrem nahoru, obecným odporem k vrchnostenské byrokracii,
projevy nedůvěry veřejnosti k mnoha ’’zasloužilým” funkci
onářům s požadavkem jejich odchodu na odpočinek a dalšími
projevy živelného narůstání prvků demokracie a glasnosti.
A tyhle prvky se nehodí do koncepce "mít věci pevně v ru
kou", která tak zásadně protiřečí Leninovu výroku, že á
wsocialismus je věcí tvůrčí Činnosti lidu". Představa, že
lid rozvine "tvůrčí činnost” pouze na pokyn a podle direk
tiv shora, jen po přečtení mnohomluvných projevů, rezolu
cí a usnesení, je ovšem naprosto scestná. Ale právě tako
vou by ji zřejmě leckterý vedoucí činitel chtěl mít i re
alizovat.
řo^lední velké výročí 70 let od vzniku Československa
dotvrdilo,co už bylo zřejmé od počátku roku při 20. výroší ledna 1968: nynější vedení KSČ nehodlá jít cestou ši
rokého společenského konsensu a politické dohody v zájmu
mobilizace všech sil pro přestavbu, nýbrž dává přednost
zakonzervování svého monopolu moci a řízení, politického
napětí, represe jinak smýšlejících, direktivního prosazo
vání změn shora, ba i stupňování konfliktnosti.
Připomeňme si některé jeho postoje a činy v letošním ju
bilejním roce, které v rozporu s pronášenými slovními de
klaracemi podle mého názoru vlastně blokují cesti k žádou
cím refermám,
x
x
x
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cím reformám.

x

xx
Důležitým kritériem upřímnosti vztahu stranického. ve
dení k zamýšlené přestavbě bylo a je v našich podmínkách
přiznání oprávněnosti předchozích pokusů o společenské refermny, zejména progresivního charakteru obřadného procesu
v 60. letech a revolučně socialistického Akčního programu
KSČ z dubna 1968. Místo rozvážného, vědecky pravdivého z
zhodnocení průkopnického významu tehdejšího odvážného vzá
pětí strany a společnosti k vysokým humanistickým cílům
socialismu, místo využití ideové a politické kontinuity
demokratických a socialistických reformních tradic a snah
jak© mocného inspirujícího zdroje /domácího a tudíž lidem
blízkého/ pro úspěch nynější přestavby - dostalo se naší
společnosti neomaleného políčku v podobě obhajoby lživých
tvrzení, očerňování a pomluv o "kontrarevolučnosti" obrodného procesu obsažených v dokumentu ’’Poučení z krizovéh®
vývoje”. Sdělovací prostředky rozvinuly mnehaměsíční kam
paň v tomto kontroverzním duchu a neváhaly přitom využít
celého rejstříku hanebných metod z arzenálu někdejší sta
linské éry. Autoři článků, včetně graduovaných lidí, naku
pili ve svých nenávistných výplodech bezpočet zákeřných
lží, polopravd i osobních urážek na adresu mrtvých i žijí
cích aktérů obrodného procesu. Troufali si převelice u vě
domí, že postiženým nikdo nedá v žádném našem sdělovacím
prostředku slovo, aby jejich tvrzení vyvrátili. Jejich člán
ky vesměs postrádaly jakoukoliv žurnalistickou i obyčejně
lidskou etiku, čišela z nich primitivní nekulturnost a v
každém právním státě by platily za žalovacelné u soudních
instancí.
Celá kampaň byla přesvědčivým dokladem, že řeči o demo
kracii, otevřenosti a informovanosti jsou pouhým vytíráním
očí a nikdo
"zasvěcených ” je nebere vážně. Arogantní
odmítnutí objevitelského významu reformního hnutí 60 .let
je dokladem setrvalého a bojovného konzervatismu stranickévedení, jeho nevůle přiznat historickou pravdu, jeho
pohrdání veřejným míněním. Současně to- je doklad vlažného,
aM lhostejného vztahu k požadavkům a úkolům přestavby, mj.
jejich kádrového zabezpečení. Odsouzením obrodného procesu
1968 a jeho protagonistů dalo vedení KSČ: najevo, Že hromalikvidace aktivistů obrody v prověrce 1970 zůstane
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cialistů se svými zkušenostmi a znalostmi nadále budou
stát mimo veřejné dění a tudíž i mimo aktivní pádil na
přestavbě, v přikázaném a střeženém ústraní*
X
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Pa zavržení reformního procesu zahájeného po lednu 1968
následovalo stanovisko stranického vedení k únorovým udá
lostem před 40 lety. Ani oslavy tohoto výročí nepřines
ly valný prospěch věci přestavby.
*k
Patřím k těm, kdo považují únor 1948 za reálné vyús
tění mocenského střetnutí politických 'směrů a společen,
ských sil v prvním poválečném období lidové "demokracie,
KSČ v něm zvítězila díky své organizované mascvé síle,
revolučnímu socialistickému programu a politické akce
schopnosti, Získala tak ojedinělou šanci rozvinout a
urychlit výstavbu socialismu v podmínkách, v nichž se
zračila kontinuita demokratických tradic, ekonomické vy
spělosti a kulturního bohatství. Stačilo zachovat a pro
hloubit linii tzv. specifické cesty k socialismu, pokra
čovat v trpělivé spolupráci s jinými organizacemi pracu
jícího lidu, otevřít volný prostor intelektuálním a du
chovním schopnostem obou našich národů. Ale všechno se
otelilo jinak.
Jakmile se strana stala jedinou vedoucí silou společ
nosti «a státu, začala se především starat o upevnění svého mocenského postavení a o zdecimování politických par
tnerů až do bezvýznamnosti. Gottwaldovo vedení opustilo
svou původní linii budovat socialismus demokratickou ce
stou v p«dnií'hkách společenské plurality a přešlo k sta
linské linii dogmaticko- sektářského, hluboce deform®váného pcjetí socialistického zřízení s byrokraticko- di
rektivním příkaznictvím, potlačováním demokratických práv
lidu a duchovním útlakem,
c
Je dbstatečně známo, k jakým důsledkům tato ’’sovětizace1’ Československa vedla. Vytrvalé úsilí pracujících
sice plnilo plány socialistické výstavby, které všc.k by
ly založeny na nevhodném modelu ekonomiky s rostoucí pře
vahou těžkého" průmyslu a s oslabováním spotřebních od
větví a služeb potřebných obyvatelstvu. Politické poměry
se řídily tezí o zostřování třídního boje, jejíž uplatňo
vání rozlomilo právní řád a vedlo k nezákonným represím
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stů strany, státu a hospodářství i kultury. Tradičně
rozvětvený duchovní život společnosti byl radikálně ome
zen a zúžen na dogmaticko- sektářskou variantu zvulgaritovaného marxismu, což těžce dolehlo zvláště na nábožen
sky založené občany a církve. Pokrok drsahovaný prací
lidu byl poskvrněn křivdami, utrpením i krví.
Teprve XX. sjezd KSSS s odsouzením Stalinova kultu
a odvážná reformní politika N. S. ChrušČova v druhé po
lovině 50* let znamenaly také u nás počátek nápravy chyb,
deformací i zločinů, v uznání pravdy, odčinění újmy a
rehabilitaci obětí represe se však musil svádět po léta
houževnatý zápas proti zapřísáhlým obhájcům stalinských
pouček a metod, proti nepřátelům demokracie a humanismu
zahnízděným v řídící stranické a státní byrokracii. Prá
vě v tomto zápase se formovala a vyrůstala generace bu
doucích obroditelů a reformátorů našeho socialistického
zřízení v 60. letech. Jejich programem nebyl žádný antiúnor, nýbrž antistalinismus, návrat k tvůrčímu pojetí
socialismu v našich národních podmínkách.
Vedení K.SO zapřelo tuto historickou pravdu, bagateli
zovalo dosah nezákonností a neodsoudilo viníky napácha
ných škod. Oslavilo výročí února 1948 v dogmaticko- sek
tářském duchu s důrazem na mocenské faktory stalinské
provenience, aniž odhalilo jejich deformující a vpravdě
kontrarevoluční důsledky. To byl další výsměch naší in
formované veřejnosti, zkušenostmi vyzrálé a názorově vy
hraněné v moderním, demokratickém a socialistickém myš
lení, v němž pro přežilé stereotypy nezbývá ani skulina.
XXX

Jiným zkušebním kamenem na poli vnitřní politiky•stra
nického vedení v letošním roce byl vztah k výročí vojen
ské intervence 21. srpna 1968, kterou všechny tehdejší
legální čs. orgány označily za porušení přátelských a
spojeneckých smluv i principů mezinárodního práva. Toto
stanovisko podnes zastává naprostá většina našeho lidu,
který se nočním vpádem pěti armád nepřestal cítit hlubo
ce uražen ve svém vlastenectví a internacionalismu. Nikdy
se nesmířil s tím, že intervence zastavila o.brodný re
formní proces, zvrátila politický vývoj a uméžnila nasto
lit tzv. normalizační režim, vyznačující se byrokraticko-
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sterilitou. Intervence, podniknutá k záchraně diskredi
tovaných konzervativních frakcí v KSft znásilnila vůli
progresivní většiny členů strany a potlačila svobodné
rozhodování našich národů o svých vnitřních záležitostech.
Taková je neotřesitelná pravda o intervenci.
S nástupem M. GorbaČova do Čela KSSS a s novým poli
tickým kursem na revoluční přestavbu socialismu naši li
dé očekávali, že dojde záhy i k nápravě tragických důsleaků srpnové intervence, Zklamali se. Z Moskvy hlas
pravdy a spravedlnosti sice mohutně zněl, ale obcházel
největší zločin BreŽněvovy éry /vedle intervence v Afganistanu/. Vlastně ne tak docela: ponechával na vůli
Čs. vedení, jaké stanovisko k intervenci zaujme, a to
pak citoval jako autoritativní. Bylo nasnadě, že vedení
KSO ve svém 20 let starém konzervativním seskupení, vznik
lém právě v důsledku intervence, nemůže ji nazývat ji
nak než "internacionální bratrskou pomocí", nebot z ní
odvozuje svou mezinárodní legitimitu. Kdyby totiž usilovato o skutečnou legitimitu před Českým a slovenským li
dem, musilo by se zřeknout chyb a omylů i přehmatů nor
malizačního období, uznat principy národní svobody a stát
ní suverenity nenarušitelné jakýmkoliv vměšováním a uvol
nit cestu nové obrodě socialismu, kterou kdysi zatarasi
lo. A to je dilema, jež mu dovoluje jen jedfyu alternativu,
nechce-li riskovat prohru.
Pokud jde o vedení KSSS, mělo a má zajisté své důvody
odvozené z vlastních sovětských zájmů, proč se zdržuje
vyslovit jasné a odpovědné stanovisko k otázce interven
ce v Československu, ačkoliv již několikrát vyhlásilo
právo každé země na vlastní v^lbu, na státní suverenitu,
na samostatnou socialistickou cestu bez vnějšího vměšo
vání. Zřeklo se tím tzv. BreŽněvovy doktríny v její obe.,
cné formě, aniž se cvšem distancovalo od jejího konkrét
ního uplatnění v čs. případě. Ale co není dnes, může se
stát zítra. Historickou pravdu nelze trvale potlačit
a její otevřené přiznání v příhodný ckamžik visí a bude
viset jako Damoklův meč nad hlavami konzervativních Či
nitelů. Oas pravdy může pak rozhodujícím způsobem napo
moci politickému obratu v nejožehavější otázce našich
novodobých dějin a ve vývoji čs. socialismu vůbec.

7 —■
X
x
lni ne jvý značnějšího letošního výročí, 70 let trvá
ní čs*. státu, nevyužily vládnoucí kruhy k obnovení širo
ké fronty všech socialistů a demokratů v zemi a k její
mu zaměření k energickému uskutečňování úkolů přestavby.
Také toto výročí si dost trapný» způsobem jakoby přisvo
jily a podřídil; y svým »ocen^kým zdměrům v konzervartivním pojetí* ivu ’pdné straně připustily uznat histo
rický význam vzniku společného státu Cechů a Slováků i
zásluhy jeho zaklauatclů v čele s T. G. Masarykem, avšak
na druhé straně opakovaly překonané sektářské pohledy na
charakter první republiky a její demokratické poměry*
Definovat ji jako “buržoázní stát“, jak už poukázal
historik J. Křen, zdaleka nevyčerpává její sociální pod
statu ani tehdejší rozložení politických sil e relativně
početným a vlivným seskupením socialistických směrů vče
tně legálně působící KSČ. Také snaha snižovat velikost
myslitelské osobnosti TGM a vyspělost sociálně ekonomi
ckého i kulturního rozvoj© republiky nebudí důvěru v upí*i
mnost oficiálního ocenění jejího vzniku a existence.
kez demokratického Československa let
1918 1938 by ovšem nebylo statečného bo^e našeho lidu za os
vobození republiky z fašistického jařma a zrodu pováleč
né lidové demokracie. A bez těchto demokratických tradic
by se nezrodily progresivní síly schopné překonávat dů
sledky stalinských deformací a prosazovat humanistickou
podobu Četkoslovenského socialismu v nedávné minulosti
současnosti. Opakování falešných stereotypů o našem .mla
dém státu a přehnané vychloubání jeho socialistickým
obdobím - jehož tragické stránky jsou stejně odsouzení
hodné jako negativa pidfní republiky - nejsou ani pro pa
mětníky ani pro mládež morálně pevnou základnou vlaste
neckého cítění n budovatelského odhodlání.
Vedení KSČ obnovilo 28. říjen jako státní svátek, kte
rý přen 13 lety samo zrušilo, úe to dobrý počijn, třeb •
že na něm lpí stopa politické oportunity jako ústupku
veřejnému mínění. Právě tato stopa budí v části společno
sti dojem, že stranické veuení sáhlo k této nacionální
úpravě pohleau r.< naše nejnovější dějiny s tímtéž ’’kosm- tiekým záměrem’ jako sahá k úpravám v ekonomice a kultu-

£
re. Tento dojem podpořila i tendence omezit veřejné os
lavy výhradně na oficiálně organizované akce a potlačit
jakékoliv pokusy oddělených, dobrovolných a lidmi samými
chtěných oslavných shromáždění, jakých bývalo kdysi ve
formě projevů, koncertů, besed, ochotnických představení
a podobných setkání občanů bezpočet. Zase tedy byrokra
ticko- direktivní postup místo demokratické iniciativy
lidu. A nové pochyby, zda se hlubokých a efektivních změn
skutečně doškáme.
xx
x
S okázalým konzervativním postajem vedení strany k' ju-

bileýXm letošního roku souvisí patrný vzestup nesou
hlasu až odporu ve společnosti a zčásti i ve straně samé vůči oficiální politice a zejména jejím nejkonzerva
tivnějším představitelům. Nesoihlas a odpor mají své ko
řeny v celkovém krizovém stavu republiky, v neúčinnos
ti všeobecných deklarací a výzev, v absenci faktických
revolučních změn. Iniciativní přístup vedení
k le
tošním významným výročím v soulacu se smýšlením a přá
ním veřejného mínění mohl tento nesouhlas zmírnit a poo
tevřít cestu ke sblížení vládnoucího grémia s lidem.
Stal-li se opak, není vinen lid, jemuž nezbývá než stup
ňovat svou nespokojenost s krizovými poměry a hle-, at
nové, originální způsoby, jak z nich vyjít.
Rozmanitost občanských iniviativ a nezávislých sesku
pení, které ; e právě v letošním roce vyrojily, o tom
podává neklamné svědectví. Většina vznikajících nefor
málních ídružení nikoliv náhodou klade do popředí oemokratick. požadavky, nebot právě v této sféře nabízí
stranické vedení neskonale málo, ba skoro nic. V nové
situaci nemůže obstát jeho tvrzení, že existující poli
tický systém £ uzavřeným okruhem organizací Národní fron
ty a monopolní mocí KSČ, jak se vyhranil v poúnorovém
stalinizujícím období a potom znovu za tzv. normalizace,
zcela postačuje a veškerou politickou demokracii obsahu
je. Vždyt strnulý systém zbyrokratizované Národní fronty
spoluzavinil složité problémy dneška a nedává žádné zá
ruky, že je při pouhém lepším fungování schopen tyto pro
blémy analyzovat a řešit. Lidé ztratili důvěru v tradi
ční společenské organizace, žel, dokonce i v odbory, kte
ré se stále nemohou přerodit ve skutečný a účinný nástroj

- 9 ochrany záQmů pracujících a zbavit te rysů jednoho z
článků stranicko- státní byrokracie. Situace přímo volá
po vzniku nových progresivních proudů a iniciativních
seskupení, které by vnášely svěží myšlení a originální
návrhy do našeho veřejného života a s nimiž by oficiální
sféra složek Národní fronty i státu vedla otevřený, kon
struktivní a smysluplný dialog.
Vládnoucí kruhy ovšem tuto cestu odmítají, neuznávají
nezávislé občanské iniciativy, nepřipouštějí možnost di
alogu s nimi a svěřují je péči bezpečnostních orgánů
jako ’’protistátní elementy”. Tak se o nich mluví a píše
i ve sdělovacích prostředcích, pro něž jsou to "politič
tí ztroskotanci", "zrád i socialismu”, "rozvraceči repu
bliky", navíc jakoby l,v žoldu imperialistických centrál",
btejně jako v ostouzení reformátorů z dob Pražského jara,
i vtomto přípacě 3<le o nekulturnost hodnou dědiců stalin
ských metou. Autoři pomlouvačných výpadů se domnívají,
že tisíckrát opakovaná lež se nakonec ujme v myslích oklamané veře^noezi jako pravda , jako tomu bylo v 50.
letech, kdy se na pokyn shora vyráběly stohy rezolucí ,
dopisů, ba i veršů, aby různí ti "nepřátelé a zrádci"
šli na šibenici.
x
x
s
Cynismus konzervativních politiků a jejich ke všemu
ochotných publicistů nezbytně poctivé občany pobuřuje a
provokuje. Mnozí lidé podle svého temperamentu stále ote
vřeněji dávají najevo nesouhlas s mocenskými příkazy
a zákazy. Někteří se oddávají psaní analýz a úvah či ná
vrhů řešení aktuálních problémů přestavby, jejichž sami
zdatová existence dosvědčuje trvalou přítomnost ladem le
žící intelektuální kapacity. Jiní cítí potřebu se veřej
ně vyslovit, manifestovat své nálady a názory, ba vy
křičet své trápení i odhodlání. Vyšli do ulic letos 21.
srpna k výročí intervence a znovu 28. října k výročí re
publiky. Davy převážně mládeže chtěly f
' nahlas vy
řknout své kreuo k těmto historickým událostem, ale od
povědí moci byl striktní zákaz a posléze policejní rep
rese. Nastupuje se tu nebezpečná cesta, která může vést
jedině k další eskalaci napětí uvnitř společnosti v do
bě, kdy přestavba potřebuje spíše politickou racionalitu
a občanskou pohodu v atmosféře uvolnění a spolupráce.

- 10 Nemyslím , že socialismus se může rozvíjet bez rozpo
rů. Právě tak si nemyslí^ že nezlepším lékem na rozpo
ry jsou
násilné akce. Ani bouřlivé demonstrace, ani po
licejní itprese nic neřeší, jen rozněcují vášně. Jestli
že k nim přesto dochází, je to znamení selhání politiky
0 násilných akcích víme, že jsou dvojsečné a rizikové.
Eskalací mohou vést až k tragickým koncům. Jediným způso
bem, jak se jim vyhnout, Qe změnit selhávající politiku
a nahradit ji novou, účinnou. Jsme nyní přesně v situaci,
kuy je taková změna kategorickým příkazem společenské
prospěšnosti. Proč?
V různých částech naší společnosti, zejména v mladších
generacích, již delší dobu dýchá ohýnek vzpoury proti
trvající dusné atmosféře přežívajícího normalizačního režimu,
zimu, proti všem nepravostem, přehmatům a hloupostem,
jichž se dopouští byrokracie tohoto režimu. Moudré vede
ní strany a státu zajisté nebude do ohýnku foukat, aby
se ještě více rozhořel, naopak, buue si počínat psycho
logicky, politicky, cílevědomě tak, aby z nedostatku ži
vného kyslíku, t.j. důvodů k hoření, sám postupně uhasí
nal. A když už se z nervozity, bezradnosti a bůhvíjakých
hnutí mysli politikovoé rozhodnou k policejním akcím pro
ti nespojojencům, pak by mělo následovat zamyšlení nad
objektivními i subjektivními příčinami konfliktu i nad
jeho důsledky. Rozumné je hledat cestu ze slepé uličky
ven, nikoliv zahánět postižené hlouběji do kouta a do
tmy. Pak se události řítí k bezvýchodnosti a katastrofě.
Tuhle abecedu konfliktní pélitiky zná každý kulturní a
odpovědný činitel jak ze soupeření světových velmocí,
tak z rozvážného počínání některých socialistických ,
ale i kapitalistických vlád.
Vedení KEC se nyní chová, jakoby zapomnělo na lepší
tradice našeho socialistického hnutí, které vždy získáva
lo sympatie a podporu pro svůj program a politiku trpě
livým dialogem s pracujícími, i oje generace plně žila
těmito tradicemi v poválečných letech, kdy se denně ode
hrávaly svobodné a živé diskuse na pracovištích, na schů
zích, na mítincích, i na tom příslovečném Václavském 'ná
městí. ro celé večery zde skupinky plamenně debatovaly a
přely se o názory. Dnešní strana projela už fůry řečí
na téma politické agitace, naposledy o ní sáhodlouze vy-
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kládal J. Fojtík na říjnovém plenu uV KSČ» Členů 3t/any
je dnes téměř jeden a třičtvrtě milionu,. Kde jsou? Proč
nevyrukují do ulic k debatám s občany? Proč je musí su
plovat úderné oddíly policie?
Nezdá se mi, že by tohle oyla nej’ lepší forma socia
listické demokracie a plurality. "Pendrekovou demokraci "
socialisté všech zemí ovládaných buržoazií vždycky kate
goricky odsuzovali« Nyní však Rudé právo napsalo/V« Po
slední/, že úřady v každo zemi mají právo nasadit proti
účastníkům nepovolených demonstrací "pořádkové síly se
vším, co k tomu patří”. Tedy nejen pendreky, i vodní dě
la, slzné granáty, cvičené p.cy? Nedejbůh, jednou i pušky?
Lidé si kladou otázku, zda se u nás uplatní Pinochetovy
metody. Když jsem to uslyšel, zatrnul ¿jsem. Úpěnlivě
si přeji, aby paní Poslední byla poslední, kdo ospravedl
ňuje policejní akce u nás poukazem, že to dělají kapita
listé taky*
Pražské demonstrace? zvláště 28. října, jsou stále
předmětem pozornosti veřejnosti a polemických diskusí«
Očití svědkové mi vyprávěli, že část účastníků tvořili pokojní občané různého věku nebo i zvědavci, kteří si chtě'
li poslechnout mluvčí občanských seskupení a nevypadali
na to, že oy toužili po šarvátce s policií. Snad jich by
la většina,-. Druhou část však tvořili velmi mladí lidé
krajně anarchistického zaměření, z nichž vyzařovala až fanatická odhodlanost se nějak prjevit, ale také neskrývaná nenávist ke všemu, straně, socialismu i společnosti
vůbec* Nebylo jich příliš mnoho, ale také ne příliš málo.
Zdá se, že vyrůstají živelně a bezcílně, nevědí co dělat,
kainjít, čeho se chytit, co si myslit.. Jakoby žili ve
vzduchoprázdnu, ze dne na den, bez pevné perspektivy.
Kde se vzali? Z Čeho žijí?
Myslím si, že tito mladí předstsvují jeden z nejváž
nějších problémů naší doby, který není radno lehkomyslně
přecházet a ponechávat jeho řešení orgánům represe. I je
jich záchrana je věcí zTsěny společenských podmínek, věr.í
přestavby a důsledných reforem, počínajíc rodinou a ško
lou a ’.-.ač:’o politickými
o?, amiickými poměry. V systé
mu pe" né
’ : se
nimi n:‘c c3svede, naopak roroosou do
ne;‘11 .nucslrrua rozměrů r :y : ří opravdové aoDczpeůi
rcovr:. . -• . 1 . re nť je potí ?; mlm.í d o-.o ar n cle 5 mo; '1

- 12 nich a existenčních jistot. I v jejich 2ájmu by měly
stranické a státní orgány navázat kontakty se společen
skými proudy občanské iniciativy, rozvinout dialog a hle.
dat společně řešení.
Považuji za zcela pochybnou zatvrzelost oficiálních
kruhů, které se brání reálné normalizaci společenských
poměrů a skutečnému sblížení komunistů s ostatními obča
ny. Jestliže se celá společnost nespojí k dosažení cílů
přestavby a tím k rehabilitaci socialismu jako zřízení
pro člověka, každého člověka, jestliže mocenské orgány
setrvají ve své bludné představě o ’’dobré vládě” a "zlém
národu”, pak může nastat chvíle, kdy se nám všem převalí
přes hlavy anarchieticky nenávistná, nemilosrdně bojovná
a bezcitná lavina nejen antisocialistických, ale i asoci
álních živlů. Jerich dnešní zárodky by měly varovat.
že si tyto problémy neuvědomují v redakci Rudého prá
va, svědčí eilácké konentáře k říjnovým událostem v Pra
ze. Pro jejich autory je celá záležitost černobílá: Tady
jsme my, kdo si ’’republiku rozvracet nedáme“ - a proti
nám jsou všichni ostatní bez rozmyšlení a bez výběru ,
at smýšlejí jakkoliv diferencovaně, konstruktivně Či de
struktivně, socialisticky či antisocialisticky. Ti ostat
ní přišli demonstrovat údajně všichni 8 týmž záměrem ’’zpo
chybnit proces přestavby” a ’’diskreditovat Českosloven
sko”, ovšemže z návodu zahraničních centrál. Jak jednodu
ché to mají dogmatici a sektáři! * jejich způsobu jedno
duchého myšlení je určitě hlava nebolí.
Kdekdo u nás ví, že jádro pudla je úplně jinde. Prcces
přestavby byl a je především zpochybňován rozpačitými re
formami, dávkovanými shora a vybavenými dobrými brzdami,
polovičatými vekonomice, neznatelnými v politice, příětipkářskými v kultuře. K pochybnostem přispěly i okázalé a
nepřesvědčivé kádrové přesuny ve špičkách moci, jejichž
smyslem zdaleka nebylo posílit reformátorský kurs, spíše
upevnit pozice konzervatismu. A dobré jméno Českosloven
ska? Nemyslím, že je poškozují skromné občanské iniciati
vy nebo ddemonstrace pár tisíc nespokojených obyvatel, da
leko větší škody pocházejí bd těch, kdo upírají vlastním
lidem svobodu otevřeně se vyslovit na řádných shromáždě
ních, publikovat své názory ve sdělovacích prostředcích

- 13 anebo prostě oslavit po svém státní svátky. Naše země,
Čeští a slovenští lidé žádnou diskreditací ve světě ne
trpí a pokud vyjedou ukázat svůj um, aí hmotný nebo du
chovní, obvykle se vracejí s vavříny. Současně ee však
ve světě ví, že naši lidé mají jen minimální vliv na po
litické poměry doma, ?-e nic podstatného nerozhodují a za
nic také neodpovídají. Všechno důležité rozhoduje a ří
dí vysoké stranické grémium, které se chová, jakoby mělo
vždycky pravdu, aí dělá politiku podle Brožniva nebo po
dle Gorbačova, neboí politickými kotrmelci jsou přece vin
ny ’’změněné podmínka ”, ’’nová situace”, ’’požadavky života”
a jiné neovladatelné veličiny. Kdo tedy nahrává diskredi
taci Československa?
A tak nemohu než znovu * " opakovat, co hlásám už mno
ho let: Hlavní chybou vedení KSC je ignorování veřejného mínění
a odmítání dialogu a spolupráce s oponenty. Proč se tako
véto demokraoie rovných s rovnými bojí? Není si jisto
svými argumenty? Nebo považují pendreky za nejpohedlnějSí způsob dialogu.? Napadá mne GottwalddVa poznámka, že
”s bodáky se dá dělat leccos, jen ne na nich sedět”.
Upadla snad do zapomenutí?
a
a
a
Vleklá společenská krize se do vědomí čs. veřejnosti
nezbytně promítá jako krize socialismu v jeho praktické
podobě. KSC, faktická vedoucí a vládnoucí síla, plně za
tuto situaci odpovídá a je třeba dodat, že se odpovědno
sti nezříká. Z jejího postavení, na něž nikomu nedovolu
je ani sáhnout, plyne ovšem tak© odpovědnost společnost
z krize vyvést. Způsoby, jak se o to nynějěí vedení stra
ny pokouší, jsou očividně neplodné, selhávají a krizi
spíše prohlubují, Centrum této krize leží nikoliv na ná
městích, kde se demonstruje, rifaarž v palácích, kde se
vládne.
KSC ovšem není jen úzké vedení, předsednictvo a sekre
tariát. Je to plénum ústředního výboru, krajské a okresní
orgány, velká masa Členstva. Nepochybuji, že se v orgá
nech i v členstvu najde nemálo vzdělaných, uvědomělých a
schopných lidí, kteří netrpí ani iluzemi, ani primitivním
myšlením, ani nekritičností, ani přehnanou úctou k auto
ritám. Proč však je není vidět a slyšet? Proč je stra_

- 14 jako celek stižena stejnou letargií jako většina společ
nosti? kam se poděla někdejší agitační průbojnost a po
litická akceschopnost? Zdá se, že vysvětlení je prosté :
čestní komunisté poznali chabost a nepřitažlivost kon
zervativní politiky nevylepšené ani mdlou reformní ko
smetikou, pochybují o správnosti této politiky, cítí se
i trapně tváří v tvář lžím o našich nejnovějšícn dějin nách včetně roku 1968, odtahují se od agitace za pomoci
otřepaných stereotypů a nepravd. Jsou jako avantgarda
lidu těžko použitelní. Jako Člen strany v letech 19451970 toho litují a nemám z t-ho pražádnou radost. Jako
politik jsem si vědom, že pokojná a efektivní cesta k ob
ratu v naší situaci může nastat co nejdříve a co nejméně
bolestně obrodou samé strany. Žel, zatím o sobě nedávají
vědět výrazně progresivní síly a reformní pohyb nezvrat
ného charakteru jako znamení nové revoluční politiky,
■bidé pochybují, zda vůbec lze zastavit degeneraci stra
ny jako vedoucí síly společnosti, která by byla schopna
obrodit, zdemokratizovat, zlidštit a zachránit sociali
smus v Československu. Pád bych, aby sýčkové houkali
falešně. Stačí však optimistické přání?
xxxx
Bilancovat rok 1988 s jeho jubilejními příležitost
mi a s rozbředlou politikou konzervativní frakce v Čele
KSČ je neradostná počínání. Nikoliv však zbytečné, nao
pak poučné. Ne ovšem pro ty, kdo se poučit nenechají ne
bo nechtějí. Právě oni jsou hlavní brzdou přestavby.

pokud noviny a časopisy potlačují jiné
názory, je to velmi nedemokratické.Rozvoj demokracie
předpokládá, že bude dán prostor i jiným názorům.
.......... Když už vyznáváte demokracii, veřejnou infor
movanost, zveřejněte tedy i jiné názory, at se vám
líbí nebo ne. To bude demokratického bude čestné
vůči lidem. Musíme absolvovat tuto školu
demokracie, musíme zvládnout umění diskutovat právě
tím, že budeme diskutovat, že se budou střetávat
názory.”
Z rozhovoru A Jakovleva čs. sdělovacím
prostředkům.
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vydává iniciativní skupina formující
za socialistickou přestavbu.

společenství

