Dialog 89

1

ZALOŽENÍ

KLUBU

OBRODA

V těchto dnech vznikl v Praze přípravný výbor Klubu za socia
listickou přestavbu OBRODA, který požádal ministerstvo vnitra
České socialistické republiky o úřední registraci a současně vydal

prohlášení o zaměření činnosti tohoto nového občanského sdružení.
Přípravný výbor také ohlásil založení klubu Národní frontě ČSR.
Předsedou přípravného výboru Je prof. ing. Vojtěch Mencl, DrSc.
Mezi iniciátory vzniku klubu Jsou některé osobnosti z reformátor
ských kruhů 60. let, mj. Antonín Benčík, Čestmír Císař, Alfréd
černý, Josef Domanský, Jiří Hájek, Miloš Hájek, Vladimír Kadlec,
Luboš Kohout, Vladimír Kolmistr, Václav Kural, Milan Machovec,
Miroslav ^ýdl, Josef Stehlík, Věněk Šilhán, Libuše Silhánová,
Josef Špaček, "dch<ird Urx, Václav Vrabec, Rudolf Zukal.
Ve zmíněném prohlášení se klub přihlašuje k humánním, mravním
a sociálním hodnotám socialistického společenského uspořádání.
Tyto hodnoty spatřuje v takových charakteristických rysech Jako
Jsou demokratická samospráva svobodného lidu, efektivní plura
litní hospodářství, práce osvobozená od vykořisťování a Jiných
odcizujících nadpráví, občanská rovnost a spravedlnost, soubor
sociálních Jistot, záruky právního státu, rozvoj vzdělanosti a
kultury, soulad lidských aktivit s přírodou, rozvoj duchovních
hodnot a tradic národních i internacionálních.
Přípravný výbor poslal dopis komunistickým, socialistickým
a sociálně demokratickým stranám Evropy. Klub vítá a podporuje
snahy o revoluční demokratickou přestavbu socialismu v naší zemi,
inspirovanou reformním děním v SSSR a některých dalších socia
listických zemích. Současně však považuje dosavadní kroky k Jejímu
uskutečňování za nedostatečné a tudíž pro veřejnost za nepřitažlivé
členové klubu chtějí svými kritickými postoji i konstruktivními
náměty přispívat k nalezení optimálních alternativ pro řešení
aktuálních otázek naší společnosti.
Hlavními formami klubovní Činnosti mají být otevřené diskuse,
soutěžení názorů a formulování rozumných, vědecky zdůvodněných
východisek z naší rýně Jší krizevé situace. Pomocníkem klubu Je
časopis ^ialog, vydávaný zatím svépomocně.
Organizační struktura klubu Je koncipování) Jako systém odboček,
které by se ustavily dobrovolnou iniciativou přátel socialistické
přestavby v obcích na území ČSR.

Praha, 15. 2. 1989

Vladimír Kabrna, jednatel
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členů. Mezi nimi tyli:

Otto Klička
Luboš Kohout
Vladimír Kolmi st r
Blažena Kolmistrová
Naáa Komendová
Josef Kotrč
Jiří Křeček
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Josef Špaček
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Marie Urbanové
Zdeněk Urbánek
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Vojtěch Vala
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KDO JSOU ČLENOVÉ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU

Dr. Antonín BENČÍK, CS., historik, 1948-1970 byl členem KSČ,
do r. 1970 pracoval ve Vojenském historickém ústavu, poté
jako dělník, topič.
Doc. dr. Josef Domaňský, nar. 1927, 1945-1970 byl členem KSČ.
Do r. 1970 byl vedoucím pedagogickým pracovníkem Vojenské akade
mie Antonína Zápotockého v Brně, poté pracoval jako korektor
v tiskárně.

Miluše Fischerové, nar. 1922, byla v r. 1968 předsedkyní
čst svazu žen, nyní je důchodkyně. Je signatářkou Charty 77.

Vladimír Kabrna, nar. 1951, technik. Pracoval v různých hospo
dářských funkcích ve výrobním podniku. Byl členem ÚV KSČ,
později i jeho předsednictva. Po vyloučení v r. 1970 pracoval
jako konstruktér, technik, dělník. Je signatářem Charty 77.
PhDr. Václav Kural, nar. 1928, historik. V r. 1968 tyl spolupra
covníkem Josefa Smrkovského. Od r. 1970 pracoval jako pomocný
dělník - čerpač, nyní je v důvodu.

Prof. ing. Vojtěch Mencl<, DrSc, nar. 1925, historik, člen KSČ
1942-1969, v posledním roce války byl stihán gestapem. V roce
1968 rektor Vojenské politické akademie, od 70. let invalidní
důchodce.
Ing. Josef Stehlík, nar, 1952, do r. 1964 pracoval jako konstruktér,
1964-1969 v aparátu ŮV KSČ, po r. 1970 jako dělník, horník, nyní
montér. V letech 1972-1975 byl vězněn. Je signatářem Charty 77.

Prohlášení přípravného výborní Klubu za socialistickou přestavbu
OBRODA

Jsme občany přesvědčenými o humánních,mravních a sociálních
hodnotách socialistického společenského uspořádání. Soudíme*že je
charakterizuje zejména demokratická samospráva svobodného lidu,
efektivní pluralitní hospodářství, práce osvobozená od vykořistování a jiných odcizujících nadpráví, občanská rovnost a spravedl
nost, soubor sociálních jistot,záruky právního státu, rozvoj vzdě
lanosti a kultury, soulad lidských aktivit s přírodou jako zákla
dem života* jakož i rozvoj duchovních hodnot , tradic národních
a internacionálních.
Uvědomujeme si, že takto pojatý socialismus zůstává doposud
převážně jen ideálem. Praktické pokusy o jeho uskutečnění přinesly
za uplynulých 70 let rozsáhlé zkušenosti a poznatky, ^nohé sociálně
pokrokové prvky zakotvily v životě národů jako nedílná součást je
jich života. Zároveň však socialistické myšlenky byly zdiskredito
vány zločiny stalinismu a byrokratickými deformacemi nejen v Sovět
ském svazu, ale s přispěním domácích sil i v jiných zemích, následu
jících jeho příklad. Byly zklamány mnohé naděje,které po krutých
zkušenostech krize 30.1et a po hrůzách druhé světové války pokro
koví lidé celého světa do socialismu vkládali. Snahy reformátorů
vrátit socialismu demokratické a humánní rysy skončily nezdarem
a obnovou režimů neostalinského typu, jejichž škodlivost a bez
východnost prokázala historie.
Naše země měla po osvobození v roce 1945 mimořádně příznivé
podmínky rozvíjet společnost na základě demokratického socialismu.
Zejména však po únoru 1948 spojením vnitřních i vnějších stalin
ských sil došlo k opuštění této cesty a k napodobování "sovětského
vzoru". Příležitost vrátit se k nedílné symbióze národních,demokra
tických a socialistických ideálů* které jsou naší nejvýraznější
specifickou tradicí, vytvořilo Široké reformní hnutí 6O.let. Naděj
ný pokus uskutečnit hluboké společenské přeměny obrodným procesem
v Pražském jaru 1968 byl však vojenskou intervencí přerušen a po
sléze zmařen.
.
’
'
Následovala dvě desetiletí konzervativní politiky, která doved
la naši společnost počátkem 80.let do stavu hluboké deprese poli
tické, hospodářské, duchovní a mravní.
Bylo a je zcela přirozené, že jsme uvítali revoluční demokra
tickou přestavbu v Sovětském svazu a v dalších socialistických
zemích. Zrodila se naděje, že i v naší zemi by mohlo dojít ke spo
lečenským změnám,navazujícím jak na pokrokové tradice, tak na dubčekovskou politiku formulovanou v Akčním programu KSČ z dubna 1968,
jejíž zásadní myšlenky podnes neztratily na své inspirující síle.
Považujeme za důležité vyjádřit svou solidaritu a podporu nové
mu myšlení a společenské přestavbě* zejména demokratizačnímu pro
cesu ve vnitřní i zahraniční politice Sovětského svazu. Tento pro
ces má přispět jak k dynamice vývoje Sovětského svazu, tak i k for
mování mírového, demokratického a plně rovnoprávného soužití národů
a států, jež bylo v dosavadní historii lidstva a také v historii
naší země porušováno.
Ve svém úsilí chceme navázat nejen na dědictví minulosti,na myš
lenky našeho demokratického a socialistického obrodného procesu
roku 1968 a dnešní přestavby v Sovětském svazu, nýbrž i na zkuše
nosti a úspěchy dosažené ve prospěch lidu socialistickými,demokra
tickými i některými komunistickými stranami v západní části naše
ho kontinentu.
Vývojový proces dnešního Sovětského svazu chápeme jako počátek
nové vývojové etapy světového socialismu, demokratické obrody ko
munistických stran a režimů ve východní části Evropy a současně i
jako nadějný podnět k opětnému spojení všech socialistických ten-
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dencí v Evropě v jeden pluralistický proude
Demokratický socialismus nemusí být vzdáleným ideálem,nýbrž
může ee stát realitou mnohem dříve, než se nám zdá*
Uplynulý rok 1988, spjatý s významnými historickými výročími
a s urychlením pohybu ve společenském myšlení, nás přesvědčil, Že
vstupujeme do dramatického vývojového období# Stojíme tváří v tvář
politické, ekonomické, duchovní a morální krizi# Při hledání východisek nepodceňujeme různá nebezpečí, která přináší náhlé zrychlení
společenského pohybu, ale ani nebezpečí v podobě přežívajících neostalinských tendencí a konzervativních sil#
Určitým pozitivním prvkem naší situace je skútečooat, že po dlou
hém období potlačování reformního socialistického hnutí a po počá
tečních špatně skrývaných pochybnostech dogmatiků o nezbytnosti
přestavby přihlásily se i československé stranické a státní orgány
k reformnímu kurzu# Naše poučená veřejnost má však důvody diferen
covat a nedůvěřovat byrokratickému aparátu a konkrétním lidem,kte
ří přivedli zeip. k dnešnímu kritickému stavu a pojednou proklamují
ochotu uskutečňovat potřebné změny# Jejich bezzásadové a škodlivé
počínání v minulosti nedává žádné záruky, že neklamou a neusilují
pouze o to, aby uhájili své osobní výsadý# z
Pokud by přestavba sledovala pouze dílčí úpravy současného sys
tému a přitom zachovala bezvýhradný mocenský monopol komunistické
strany ve všech sférách života společnosti, bude - jak jsme přesvěd
čeni - pokračovat stagnace a úpadek až k otevřené krizi,jež by moh
la vyvolat nežádoucí společenské konfrontace#
Komunistická strana musí nejen v ekonomice,ale především v poli
tice a ideologii prokázat daleko hlubší a demokratičtější inicia
tivu, která povede k zásadním systémovým změnám# Není to úloha leh
ká a neobejde se bez kritické analýzy starého systému i překonané
politické linie, bez důsledné obrody samotné strany, jejíž nepři
pravenost k reformnímu kurzu je zřejmá#
V tomto ohledu se nabízí řada naléhavých otázek# Považujeme za
neudržitelné a v rozporu s vědeckým nazíráním, aby si výklad teorie
socialismu a hodnocení jeho politické praxe monopolizovalo jediné
politicko-ideologické centrum, navíc takové, jež prokazuje neschop
nost pravdivého přístupu k dějinným faktům a vědeckým zjištěním#
Je hrubou chybou a politickým selháním stranické ideologie, jestli
že se dosud ani nepokusila o analýzu stalinismu a neo Stalini srnu,
působícího i v naší zemi, jako snad nejSkodlivější revize socialis
mu v celé jeho historii# To je i důvod, proč tato ideologie - v rozporu se zdravým rozumem - setrvává na obhajobě svérázného
plodu konzervatismu, Poučení z krizového vývoje©
Bez pravdivého očistného a osvobozujícího slova o vzdálenější
i bližší minulosti a také o současném stavu naší společnosti nelza
ani správně formulovat teorii nové podoby socialismu,ani činit
správné politické kroky v reformním úsilí a získat pro ně občany
naší republiky# Zatím se podobné otázky obcházejí nebo trapně pře
krucují#
Místo dialogu a spolupráce se všemi vrstvami společnosti i nově
vznikajícími nezávislými demokraticky i socialisticky orientovaný
mi občanskými iniciativami jsme stále svědky politiky potlačování
a netolerance k jinak smýšlejícím# Tyto iniciativy se většinou označují za protispolečenské a rozvratné síly#
Také^na mezinárodním poli nemá tato politika dostatečnou váhu,
zpochybňuje deklarované záměry vládnoucích kruhů# Nemůže nepůsobit
potíže i sovětskému vedení, které se snaží odhalit negativní důsled
ky brežněvovské politiky,oopovědné i za zhoubné vojenské intervence
do záležitostí Československa stejně jako Afghánistánu. Škodí též
mezinárodnímu socialistickému hnutí,jež uznává nenarušitelnost prá
va národů na svobodnou volbu#
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Rozhodující podmínkou úspěšnosti jakýchkoli reforem,včetně
hospodářských, je hluboká demokratizace veškerého společenského
života. Nebude-li demokracie, uváznou všechny jiné změny na pís
ku. Jedině v demokratických veřejných poměrech a při respektová
ní občanských práv a svobod je možné pozvednout morální a politic
ký duch lidu. V tom vidíme hlavní smysl přestavby a k tomu zveřej
ňujeme i toto prohlášení.
Aniž si činíme nárok na konečné pravdy a hotové recepty,chceme
svými náměty a kritickými postoji přispívat k nalezení optimálních
řešení aktuálních problémů společnosti a jejího budoucího pokroku.
V podmínkách otevřené diskuse a názorové soutěže hodláme usilovat,
aby se naše vlast znovu dostala na dráhu vzestupného vývoje.
Proto jsme se rozhodli vytvořit OBRODU- Klub za socia
listickou přestavbu, v němž by socialisticky a demokraticky smý
šlející občané bez rozdílu stranické příslušnosti našli prostře
dí ke svobodné výměně názorů na stav a vývoj naší společnosti, na
obsah a formy jejich nezbytných přeměn. Naším pomocníkem bude ča
sopis Dialog a jiné publikační formy.
Snahou klubu je spolupůsobit k tomu, aby ústavní téze o pracu
jícím lidu jako jediném zdroji moci v naší zemi byla naplněna roz
vojem všech demokratických forem veřejného života a postupným pře
chodem státní správy v samosprávu. V tomto smyslu a ve shodě s ji
nými občanskými iniciativami a sdruženími budeme usilovat o pro
hloubení ústavnosti a právního řádu v souladu se závazky obsaže
nými v mezinárodních úmluvách, ratifikovaných našimi státními orrány, zvláště paktů o lidských právech, vycházejících ze zásad
Všeobecné deklarace lidských práv.
.
<
Za jeden z nejpřednějších cílů své činnosti pokládáme přispět
k základní národní dohodě všech společenských tříd a skupin i my
šlenkových a názorových proudů, aby se utvořila politická atmosfé
ra příznivá přestavbě. Napětí uvnitř společnosti, zvláště mezi ří
dícími centry a značnou částí veřejnosti včetně občanských iniciativ; je třeba odstranit. Neexistence dialogu s neformálními sdruže
ními a jejich represe blokují demokratický vývoj a zhoršují veřej
né klima. Obroda se svou socialistickou alternativou přestavby po
litiky, ekonomiky a kultury chce pomoci překonat nesmyslně vyvola
né . vleklé rozpory uvnitř společnosti a najít vhodnou koncepci
demokratického uspořádání poměrů ve státě, kterou by přijali všich
ni pokrokově‘smýšlející občané. Pokusí se formulovat rozumná a
prospěšná východiska, která by uspokojila oprávněné požadavky ši
rokých vrstev společnosti a pomohla'zahájit demokratickou přestav
bu politických a státních institucí.
V tomto smyslu bude náš klub podporovat a rozvíjet všechny tako
vé reformní kroky, které důsledně směřují k postupnému odstranění
krize a k demokratickému řešení problémů. Zachová si přitom nezá
vislá stanoviska k cílům a prostředkům změn, kritický postoj k vlád
ním opatřením a právo předkládat vlastní iniciativní návrhy, jak to
odpovídá principu názorové plurality a tvorby veřejného mínění.
•Za důležitou součást své činnosti považujeme objasňování úplné
ho obrazu národních a státních dějin, bez jakýchkoli bílých míst.
Naše veřejnost a zvláště mládež potřebují a chtějí znát světlé a
stinné stránky naší historie a nalézat v ní účinný zdroj pravdivé
ho poučení. Můžeme tak přispět k obrodě našeho duchovního a kultur
ního života, k oživení vlasteneckého cítění.
Stejně jako v historiografii budeme podněcovat vědecký výzkum
i v dalších společenských vědách, ve filosofii,sociologii,ekonomii,
vědách o řízení a dalších. Chceme pořádat tématické semináře, disku
se odborníků k aktuálním otázkám, večery otázek a odpovědí v duchu
kulturních lidských vztahů, občanské etiky a tolerance.
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Ve své činnosti se chceme vyvarovat povrchních a jednostranných
úsudků, politické demagogie, osobních útoků a osočování odlišně
smýšlejících partnerů, které tak zatěžují běžnou publicistiku*
Jsme si vědomi svých skromných politických možností i technic
kých prostředků, ale to nám nebrání ukládat si a řešit náročné
úkoly, které naléhavě předkládá sama doba. Oficiální vládnoucí
kruhy vyzývají k občanské angažovanosti. Bereme tuto výzvu
za svou.
Chápeme přestavbu jako historický úkol, jak soustavně rozšiřo
vat prostor pro tvořivou aktivitu lidu, uplatňovat výsledky svobod
ně se rozvijejích věd, využívat a obohacovat nejlepší tradice ná
rodů naší země, ale také všelidské^hodnoty, zejména hodnoty evrop
ské civilizace od antiky přes křestanství a osvícenství až k mo
dernímu demokratismu.
Socialismus, který by měl být výsledkem tohoto procesu, bude
tak moci úspěšně plnit i své národní a internacionální poslání a
spolupůsobit při utváření mírového, ekonomicky a ekologicky roz
vinutého a rovnoprávného společenství národů, kde svobodný roz
voj každého jedince přispívá ke svobodnému rozvoji všech.

Za přípravný výbor Klubu za socialistickou přestavbu

OBRODA

Antonín Benčík, Na viničních horách 488, 160 00 Praha 6
Josef Domanský, Tábor 50 A, 612 00 Brno
Miluše Fischerové, Běchovická 10, 100 00 Praha 10
Vladimír Kabrna, Resslova 1, 120 00 Praha 2
Václav Kural, Kaštanová 4, 251 01 Říčany-Strašín
Vojtěch ^encl, Počernická 50, 100 ÓO Praha 10
Josef Stehlík, Jahodová 2890, 100 00 Praha 10

Komunistický*, socialistický* a sociálně demokratickým stranám
Evropy
Váženi přátelé, soudruzi,
oznamujeme vám*že jsme ustavili společenství nazvané OBRODA,
Klub za socialistickou přestavbu. Současně podáváme u minister
stva vnitra žádost o registraci*
^aším programem je podpora demokratické přestavby socialistic
kého společenského zřízení v naší zemi* Rozhodli jsme se pro usta
vení nezávislého klubu, protože řada z nás nemá možnost angažovat
se v jiné politické organizaci, jiní pak vzhlede* ke zkušenosti
posledních dvou destiletí nemají důvěru ve schopnost oficiálních
organizací, jiní pak vzhlede* ke zkušenosti posledních dvou dese
tiletí nemají důvěru ve schopnost oficiálních organizací být
aktivní silou procesu demokratizace. Přitom společenská krize
v naší zemi je natolik hluboká, že nelze mlčet. Svou činnost chce
me vyvíjet ve formě diskusí, přednášek, seminářů i vydáváním ča
sopisů. Chceme též zaujímat stanoviska k významným událostem, stej
ně jako k problémům tížícím prostého člověka*
Vycházíme z přesvědčení, že směr nastoupený Gorbačevovou perestrojkou má - obdobně jako pokus Pražského jara reprezentovaný
Dubčekovým vedením - univerzální platnost pro celou východní
polovinu našeho kontinentu: v opravdové demokratizaci ukazuje
východisko ze zhoubné stagnace* Domníváme se, že v současné do
bě mizí důvody, které v době první světové války a po jejím skon
čení vedly k rozkolu socialistického hnutí. Vítáme snahy o obnovu
jednoty evropské levice, za jejíž součást se považujeme* Svůj
příspěvek k tomto procesu vidíme v demokratické přestavbě čs.po
litického a hospodářského systému. Chceme se v tomto směru ak
tivně podílet a přijmout ve své zemi příslušný díl odpovědnosti.
Tím chceme přispět i vytvoření společného evropského domu.Domní
váme se přitom, že mezi jeho základními kameny nemůže chybět od
souzení vojenské intervence, která před dvaceti lety zmrazila
Pražské jaro*
Ve svém časopise chceme též informovat o evropských levico
vých stranách. Považujeme tyto informace za důležité, nebot pra
xe posledních desetiletí značně diskreditovala samotnou ideu
socialismu v očích československé veřejnosti*
Věříme, že naše práce se setká a vaším pochopením a podporou.

Se socialistickým pozdravem

přípravný výbor Klubu za socialistickou přestavbu
Antonín Benčík
Josef Doinanský
Kiluše Fischerové

OBRODA

Vladimír Kabrna
Václav Kural
Vojtěch Mencl
Josef Stehlík

Adresa: Vojtěch Mencl, Počernická 50, 100 00

Praha 10
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Za první svetové války se mezinárodní socialistické
hnutí rozpadlo na dva směry; na reformistické sociálni
demokraty (socialisty) a revoluční komunisty. První usi
lovali o uskutečnění socialistických ideálů reformami, i
cestou spolupráce s buržoazními stranami v koaličních vlá
dách. Druzí viděli východisko z "bídy, třídního útlaku a
hrozby nové světové války v ozbrojeném povstání a v nasto
lení svého mocenského monopolu. Vzájemné vztahy komunistů
a sociálních demokratů prodělaly obdobně jako celý světový
vývoj řadu přeměn. Dnes se v západní Evropě pocituje potře
ba vytvoření jednotné levice, v níž by se spojily socialis
tické, sociálně demokratické i reformně komunistické strany.
Tento unitární proces je teprve v počátečním stádiu, ačko
liv začal již před několika lety. Avšak je symptomem sku
tečnosti, že rozkol socialistického hnutí, způsobený první
světovou válkou, ztratil v nové historické etapě svou
raison d "étre.
Sporné body, které byly ohniskem rozkolu, patří dnes
minulosti. Ve východní polovině Evropy se ostře srážejí ná
zory na další cesty, ale nejde o spor mezi revolucionáři a
reformisty. Ukazuje se, že nelze pokračovat jen v pozitiv
ních, nestalirských a protistalirských tradicích komunisti
ckých stran, že je třeba navázat i na tradice druhého prou
du dělnického hnutí, který hodnotu demokracie nikdy nepod
cenil. V tomto směru je významný výrok Vadima Ledveděva;
’’Budeme zřejmě muset vážně zhodnotit praxi soudobé sociál
ní demokracie, její konkrétní činnost včetně činnosti na
obranu sociálních a obecně demokratických vymožeností pra
cujících.” Problematika levice v obou částech Evropy má tedy
nový společný prvek. Giorgio Napolitano říká, že je možné
vidět na obzoru znamení možného setkání východních antistalinistů a revizionistů s tradicemi a hodnotami západní
demokratické a reformistické levice. ’’Nelze však zapomínat,”
pokračuje Napolitano, ”že historie vytvořila na východě a
na západě kontinentu dva hluboce rozdílné politické systé
my a systémy hodnot.
V období stalinismu považovali komunisté sociální demo
kraty v nejlepším případě za dočasného spojence v boji o moc,
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po jejím monopolním dobytí je nezřídka posílali do vězení.
Z této trpké zkušenosti pramenila nedůvěra sociálních demo
kratů v možnost demokratizace komunistických stran a jimi
ovládaných států. Gorbačovova iniciativa nám dává naději,
že tato etapa se již překonává. A umožňuje, aby se proces
sbližování evropské levice neomezoval jen na západní polo
vinu našeho kontinentu. Uvítali jsme moskevské setkání zá
stupců komunistických a sociálně demokratických stran v lis
topadu 1987* Jeho význam byl ovšem pouze symbolický, zastou
pení obou proudů melo daleko do rovnováhy. V posledních le
tech dochází často k jednání představitelů západoevropských
socialistických a sociálně demokratických stran s předáky
komunistických stran zemí Varšavské smlouvy. Považujeme tyto
kontakty za užitečné, protože mohou být na prospěch demo
kratickým tendencím v těchto zemích, zejména snahám o res
pektování lidských práv. Velkou službu prokázal těmto sna
hám socialistický-prezident Franqois íéitterand, když na Hrad
čanech vzdal hold Pražskému játru. Jako první hlava státu jed
nal též s představiteli nezávislých iniciativ a demonstroval
tím, jaký význam jim přikládá.
Perspektiva evropského domu potřebuje silnou evropskou
levici. Jednotná evropská levice je sice hudbou budoucnosti,
ale je možno konstatovat, že v posledních letech se na tom
to poli dosáhlo pokroku, který nemá obdoby v minulosti. Přes
rozdílnost systémů v obou polovinách kontinentu je zde spo
lečný úkol hájit zájmy lidu proti mocenským elitám. Tento boj
se vede jak z ministerských křesel, tak proti nim. Je to zá
pas za svobodu a sociální spravedlnost, proti militarismu,
za životní prostředí, proti bídě třetího světa.
V zemích střední a východní Evropy závisí úspěch snah
o jedEotu levice především na vládnoucích komunistických
*
stranách, na tom nakolik budou schopny překonat své stalinské
a neostalinské dědictví a dovést proces demokratizace až k
demokratickému cíli. Své slovo však k tomu mají co říci i
ostatní složky společnosti, i když se nepodílejí na státní
moci a jejich možnosti jsou proto omezené. Taliová je i situa
ce našeho klubu. Chceme však dělat vše, co je v našich si
lách, abychom přispěli k úspěchu demokratického socialismu
v Československa a tím i k obnově jednoty evropské levice.
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Miloš Hájek;
PROČ
SOCIALISMUS?

"My na Západě teď žijeme ve znamení svobody, je
nomže tlaky, které na nás působí, hospodářské
problémy, problémy třetího světa, skutečnost, že
na světě žije už pět miliard lidí, to všechno
bude lidstvo posouvat dál více ke kritériu spra
vedlnosti. Jednoduše řečeno, k nějakému socia
lismu se zkrátka nevyhnutelně bude muset dospět,
možná, že na docela jiný způsob, než si to před
stavujeme.“
Fridrich Dúrrenmat

Středoškolská profesorka, k níž měli žáci důvěru, dala
počátkem sedmdesátých let v několika třídách anonýmní test*
Obsahoval i otázku. ”Je možné bez vedoucí úlohy komunistické
strany vybudovat socialismus?” Většina odpověděla ANO. Po
patnácti letech svůj pokus opakovala a výsledek byl opačný.
Zkoumala, zda k ní žáci nemají důvěru nebo zda se na tu do-‘
bu změnily jejich názory. Zjistila, že se změnily. Počátkem
sedmdesátých let byli žáci pro socialismus a vedoucí úlohu
komunistické strany nepovažovali za nutnou. Dnes jich větši
na socialismus odmítá, at už s vedoucí úlohou strany nebo
bez ní.
Tato zkušenost je charakteristická pro současné veřejné
mínění v Československu. A přesto jsme se rozhodli vytvořit
náš politický klub na základě socialistického programu. K to
muto rozhodnutí nás vede nejen znalost teorie a dějin socia
lismu, ale i pohled na současnou situaci z širšího, evropské
ho zorného úhlu.
reálný socialismus” socialismem?
Socialismus jako teorie a hnutí existuje od první polo
viny minulého století. Za uskutečněný jej prohlásil Stalin
v polovině třicátých let s odůvodněním, že zcela zestátně
ný průmysl a zkol aktivizované zemědělství znamenají dovršení
výstavby socialistické společnosti. Dodejme, že většina
socialisticky smýšlejících lidí na světě - tj. socialisté
a sociální demokraté (pro zjednodušení je nadále budu jme
novat socialisty) tento závěr nepřijala a sovětskou
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společnost za socialistickou nepokládala. Neboř považovala
socialismus bez demokracie za nemožný.
V dalších letech se ovšem sovětský model rozšířil do
řady dalších zemí a tak došlo k tomu, že někteří lidé i na
Západe užívají označení ’’socialistické země”, neužívají ho
však socialisté. Pochyby o socialistickém charakteru zemí
ve východní polovině Evropy vyslovují již delší dobu italští
komunisté a dnes i někteří členové HESS. Nechci se ovšem na
těchto stránkách vyjadřovat k problému, zda ’’reálný socia
lismus” máme nazývat socialismem (a když, tak byrokratickým,
administrativním, státním, prvotním) nebo etatismem apod.
Pro danou chvíli se spokojíme s konstatováním, že takovýto
společenský řád dnes převážná většina lidí nechce.
Faktem ovšem zastává, že vznikla nekapitalistická eko
nomika, která ve třicátých letech dokázala připravit Sovět
ský Svaz na válku.. Neobstála však před kritériem, které pova
žovali za závazné Marx i Lenin; nebyla s to dosáhnout vyšší
produktivity práce než kapitalismus. Na druhé straně nelze
tvrdit, že stalinský model neměl se socialismem nic společ
ného; vznikl jako výtvor jednoho proudu socialistického hnutí
a hlásal socialistickou ideologii. Éyla to ideologie do znač
né míry degenerovaná a pro lidi, kteří ji zastávali,byla
z velké části falešným vědomím. Nicméně pouhé uznávání so
cialistických zásad svobody, rovnosti, solidarity a interna
cionalismu mohlo působit pozitivně jako kritérium a proto se
muselo dostávat do konfliktů se sovětskou skutečností a tvo
řilo půdu, z níž mohla vyrůst Gorbačovova generace.
Hospodářské zaostávání za Západem je způsobeno celým eko
nomickým systémem, přímo pek byrokratickým centrálně přídě
lovým mechanismem. Základní vadou stalinského i neostalinského modelu je ovšem absence demokracie *- proto se onen za
staralý mechanismus mohl tak dlouho udržovat. Monopolizovaná
oficiální propaganda budí síce u většiny lidí odpor, ale
v jednom dosáhla úspěchu, zúžila obzor lidského myšlení.
A to vedlo i k tomu, že většina lidí u nás vidí pod pojmem
socialismus jen režimy v zemích RVHP.
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Co Je demokratický socialismus?
A tu vzniká paradox, v západní Dvropě smýšlejí desetimiliony lidí socialisticky, ale až na výjimky nikdo z nich
netouží po režimu, pod nímž žijeme my. Třetina až nadpolo
viční většina západoevropských voličů hlasuje pro strany se
socialistickým programem. Většinou j de o strany, které jsou
od roku I95I sdruženy v Socialistické internacionále. Svůj
program nazývají demokratickým socialismem, jehož základními
hodnotami jsou svoboda, spravedlnost a solidarita. Chápou jej
jako společenský model, který by na základě parlamentně demo
kratického právního řádu postupně a dlouhodobým úsilím od
straňoval zlořády kapitalismu a třídní privilegia, garanto
val vysoký stupeň sociálních jistot a uskutečňoval demokra
cii nejen ve státě a ve společnosti, ale i v hospodářství.
K nerozlučnému spojení socialismu s demokracií se přihlásili
též italští komunisté (dnes jediná silná komunistická strana
v západní Evropě). Nechápou socialismus jako konečný cíl, ale
jako trvalý úkol, nebo jako - slovy Enrico Berlinguera ’’uvědomělé a demokratické, tedy neautoritativní, ne represivní
řízení hospodářských a společenských procesů s cílem dosá
hnout vyrovnaného rozvoje, sociální spravedlnosti a růstu
kulturní úrovně veškerého lidstva.*’
Pro vývoj socialismu je důležitou okolností, že dnešní
západní společnost se velmi liší od stavu před padesáti či
sto lety, i když její ekonomika funguje podle zákonů kapita
lismu. Objevily se nové společenské vztahy, změnila se so
ciální struktura a teoretici hledají pro tuto společnost
nový termín (postkapitalismus, postindustrialismus). Zákony
kapitalismu však v sobě obsahují nadále velmi antihumánní
tendence. Při dosavadním tempu vě^ecko-technického rozvoje
brzy postačí, aby pracovaly dvě třetiny aktivního obyvatel
stva, zbývající třetinu bude možno uživit podporami v ne
zaměstnanosti. Současná nezaměstnanost tam sice neznamená
bídu, ale zůstává živnou půdou pro frustraci, demoralizaci,
zločinnost.
Západoevropští socialisté se nemohou smířit s perspek
tivou dvoutřetinové společnosti. Solidarizují se se slabými,
což vyžaduje nejen státní kontrolu trhu, ale i oběti se strany
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silnějších, dohře placených pracujících. Staví se proti
snahám kapitalistických mocenských elit o nekontrolovanou
hospodářskou moc, proti jejich tendenci stavět zájmy zisku
a rastu nad potřeby člověka a nad ekologické imperativy. Dí
ky této své funkci a svým tradicím je socialistické hnutí v
soudobé evropské společnosti nezastupitelné.
Západoevropská levice prodělala v posledních desetile
tích značný vývoj. Oproštuje se od přehnaného kolektivismu
a monotónního rovnostářství. Vzhledem k tomu, že fašismus a
stalinismus se staly okrajovými jevy, zmírnil se i protiklad
mezi pravicí a levicí: atmosféra občanské války patří minu
losti, převážná většina politické škály - od reformních komu
nistů po ne©konzervativce - uznává dnes demokratická pra
vidla hry. Ale hranice mezi oběma hlavními politickými tá
bory je patrná. Dnešní pravice má pro soudobé problémy uce
lený projekt; méně státu, méně daní, méně sociálního zabez
pečení. Levice, mezi jejíž základní hodnoty patří solidarita,
klade větší důraz na sociální spravedlnost a žádá, aby spo
lečnost svým členům zaručovala právo na. práci, na vzdělání,
na zdravotní péči a sociální zabezpečení. V socialismu vidí
dovršení, dobudování demokratické společnosti.
Boj proti antihumánním tendencím živelných zákonů ka
pitalismu £ dnes nutný hlavně na světové aréně, ve vztahu
mezi Severem a Jihem. Soudobý kapifelismus přinesl severní
Americe a západní Evropě nevídané bohatství, ale jeho živel
né zákony přinášejí mnoha zemím - a nejen v Africe hlad.
Propast mezi bohatstvím Severu a bídou Jihu (kde žije pře
vážná většina obyvatel naší planety) se zvětšuje a není třeba
ani příliš velké obrazotvornosti, abychom pochopili^ k jaké
katastrofě by mohlo v blízké budoucnosti dojít. Lení náhodné,
že právě socialisté, vyškolení v kritice kapitalismu, jsou
si nejvíce vědomi důležitosti tohoto problému a naléhají na
jeho řešení (které ovšem není jednoduché). Zdůraznil jsem
tento problém proto, že naše veřejnost je k němu povětšinou
slepá, díky neobratnosti a nepravdivosti oficiální propagandy
se mnoho lidí domnívá, že příčina našich ekonomických obtí
ží spočívá v naší příliš velké pomoci třetímu světu, zatímco
ve skutečnosti je naše pomoc ve srovnání s jinými zeměmi
nízká.
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Škodlivým tendencím živelných zákoně kapitalisnu je
třeba v mezinárodním měřítku čelit i v oblasti ekolofeie, i
když je v této souvislosti nutno podotknout, že ’’reálný so
cialismus” devastoval životní prostředí ještě hůře.
Od poloviny padesátých let se i mezi komunisty začalo
šířit poznání, že autentický socialismus je nemyslitelný bez
demokracie. Jejich názory však byly odsuzovány jako revizionismus, největší vypětí této tendence ve východní polovině
Evropy-Pražské jaro - bylo násilně potlačeno vojenskou in
tervencí. Když po dvaceti letech, v podmínkách vytvořených
sovětskou přestavbou se naskýtá Čechám a Slovákům nová šance,
stojí úsilí o demokratický socialismus před novou, vážnou
překážkou; před lhostejností jejich značné části k socialismu
vůbec.
x x x

Nemáme nikterak v úmyslu konstruovat ideální model de
mokratického a socialistického zřízení v Československu.
Nevidíme v tom vhodnou, smysluplnou metodu. Domníváme se
však, že by naši lidé měli mít na zřeteli alespoň dvě sku
tečnosti.
Pluralismus v Evropě předpokládá existenci socialis
tického proudu. Bez něho-by každá evropská země vypadala ja
ko cizí těleso na našem kontinentu.
A výchozím bodem jakékoliv změny k lepšímu je současná
nekapital i etická ek onomika, rě co , co lze nazvat ’’státním so
cialismem”. Je nesporné, že skutečná hospodářská reforma
musí vytvořit rovnoprávný soukromý a družstevní sektor.
Ale jejich vytvoření nebude lehkým oříškem. Taková je rea
lita, která se nám nemusí líbit, ale kterou musíme brát na
vědomí.
>
Nás ovšem nevede k socialistickému přesvědčení oportu
nisti cké přizpůsobení se nepříjemné realitě ne ost alias kého
dědictví, ale poznání, že vedle svobody, též spravedlnost a
solidarita jsou hodnotami, bez nichž není možný společenský
pokrok.
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S vědomím závažnosti rozhodnutí skupiny stoupenci de
mokratické přestavby socialismu založit klubovní společen
ství se přihlašuji k jeho ušlechtilému poslání. Neskrývám,
že tak činím s jistým pohnutím člověka, který již v mládí
zasvětil svůj život ideálům společnosti založené na humánnich vztazích ve spravedlivém socialistickém řádu, který po
znal nadšení ze zdaru i zklamání z proher, zažil dobré i zlé,
avšak neztratil naději v dějinný pokrok.
Náš klub vzniká v době nadmíru převratné, kdy se odehrá
vají dalekosáhlé změny v uspořádání mezinárodních vztahů a
neodvratně si prorážejí cestu i hluboké perněny společenské
uvnitř národů a států. Ještě nedávno se zdálo, že drásavé
rozpory rasové, národnostní, třídní, náboženské, politické
a jiné, znásobené ničivou silou moderních zbraň íj přivedou
lidstvo a život na zemi do záhuby. Nyní černá skepse bezna
děje ustupuje a vrací se jas historického optimismu. Lidé
se probouzejí k nové mírové aktivitě a cítí novou energii
schopnou v součtu milionů a miliard bytostí zabezpečit svět
lou budoucnost.
Po desetiletích hledání a bloudění, pokroků a omylů,
postupů a návratů, plodů akřivd přichází čas, kdy se rýsuje
prospěšná účast socialistického hnutí na všelidském osudu.
Když se toto hnutí rodilo, musilo soustřeďovat pozornost v podmínkách ostrých třídních rozporů - převážně na hmotné
povznesení pracujícího, utlačovaného a vykořisťovaného člově
ka. Pokroky vědy a techniky, hromadná výroba spotřebních stat
ků, povznesení sociální a kulturní úrovně širokých vrstev
a v neposlední, řadě výsledky socialistického usilování při*
vodily revoluční změny samého pojetí socialismu, jeho smyslu
pro člověka a pro dějiny. Již nestačí sledovat zájem jen své
třídy, která se ostatně kvalitativně přetváří jako celá spo
lečenská struktura, nýbrž zájem všech lidí. Socialisté musí
rozšiřovat své osvobozenecké cíle na každého člověka a na
všechny národy, vyjadřovat zájmy a potřeby veškerého lidstva
a celé planety. Kdyby to nečinili, kdyby zůstali v zajetí
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přežilých sektářských dogmat, ztratili by smysl svého histo
rického poslání a jejich politika by pozbyla jakékoliv při
tažlivosti.
V tomto zásadním zaměření se musí sejít - přes minulé
rozkoly a rozepře - všichni socialisticky smýšlející lidé
včetně komunistů. Velí jim to samy dějiny a bylo by neštěstím,
kdyby to nepochopili. Proto je zapotřebí vážit si myslitelů
a politiků, kteří v situaci světa na prahu třetího tisíciletí
usilují učinit socialismus nejvhodnější alternativou spole
čenského uspořádání a vývoje. Alternativou charakterizovanou
jen a jen bezpodmínečným humanismem cílů i prostředků jejich
naplnění. Cesta krvavých válek, občanských i jiných, musí
skončit ještě v tomto století, stejně jako cesta totalitních
režimů, politických represí a intelektuálních genocid.
Socialismus se ve svých nej lepších současných podobách
právem opírá o velké civilizační a kulturní dědictví různých
dob a národů a přejímá všechno cenné jako nedělitelný vklad
do svých idejí i praxe. Jako reformní komunista z 60. let,
který se nevzdal svého přesvědčení, mám proto mnohé důvody
sympatizovat s představitelem močemího socialistického myšle
ní a jednání
Gorbačovem a jeho druhy, z nichž A. Jakovlev
nás zcela nedávno obdaroval pronikavou analýzou kardinálních
otázek vzrušujících i naše mysli. Je dobré, že nejsou sami,
že obdobně smýšlejí a působí představitelé jiných komunis
tických a socialistických stran.
Nová tvář socialismu nemůže být jiná než demokratická.
Tato-snad již definitivně - prokázaná pravda platí i pro naši
zemi, jejíž velké morální a kulturní tradice prošly právě
v tomto století těžkými zkouškami a utrpěly tolik šránů. Cesta
kupředu vede jen přes mravní očistu a nápravu škod na národ
ním životě. Nemohou ji nahradit žádné sebepotřebně jší a se
bedokonalejší programy hospodářské, politické, právní a jiné.
Ty se mohou podařit jen v atmosféře občanské cti, pravdy,
slušnosti, úcty a porozumění.
Vědomí této priority je pevnou oporou mého přesvědčení,
že děláme správný a potřebný krok, zakládáme-li klub socia
listicky a demokraticky smýšlejících českých občanů.
Vstupujeme ovšem do složitých a nepříliš příznivých
podmínek našeho veřejného života, který trpí vleklými
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chorobami; společenskou rezervovaností, politickou nejistotou,
ekonomickou krizovostí, kulturním útlumem, všeobecným stresem.
Vedie nutnosti přežít je hlavní starostí všech složek spoleeČnosti najít východisko, nebo t hrozba zhroucení je zcela reál
ná. Ztracených dvacet let od zmaření reforem na konci 60. let
je nenávratně pryč a svět nás daleko předběhl.
V čem je základní obtíž? Mezi vládnoucími kruhy, zatíže
nými odpovědností za minulou stagnaci a zaostávání, a valnou
většinou společnosti, která odmítá nadále snášet břemsno promarněných šancí žít lépe, zeje propast oboustranné nedůvěry,
obav a zdráhavosti, jež brání rozběhu nezbytných revoluč
ních změn. Lidé tuší bezradnost a plytko st ohlašovaného kursu
přestavby sevřeného rezivými kleštěmi byrokratické direktivity.
ítídící grémia se bojí uvolnit toto sevření, což by nevyhnu
telně přineslo mocnou vlnu demokratismu, ale současně i pád
konzervativních sil. Je nepochybné, že nakonec zvítězí demo
kracie a s ní přestavba. Ale kdy se společenský pohyb odbrzdí?
Jak hluboko bude musit naše země ještě klesnout? Jaké oběti
nás ještě čekají?
Český národ se osvědčuje velkou dávkou trpělivosti a
rozvahy. Utvářely nás tak samy dějiny* Jako nepočetná entita
jsme se musili nejednou podrobit nepřízni osudu a procházet
dramaty historie co nejobezřetně ji, abychom ubránili samu bio
logickou podstatu národa. Jen tak jsme se uprostřed Evropy,
v centru mocenských střetů udrželi, ale také pracovně a inte
lektuálně vyzrávali. Bohužel, soudobá realita mnohé zděděné
hodnoty promarňuje a zvláště mládež o ně ochuzuje.
Liáně tudíž důvod se o budoucnost našeho lidu obávat, ale
nemyslím, že nezbývá než rezignovat. Kdo zná smýšlení naprosté
většiny našich spoluobčanů, dobře ví, že správně soudí o prav-r
divém stavu věcí a jednoznačně adresují odpovědnost za tento
stav. Nebýt tohoto veřejného mínění, bylo by u nás daleko hůře
a nedocházelo dnes ani k těm dílčím reformám, které vyhlašují
a byt váhavě - uskutečňují.
Všechno by Vypadalo jinak, kdyby nynější komunistická
strana jako monopolně vládnoucí síla byla s to se obrodit,
osvojit si nové pojetí socialismu, otevřít stavidla skutečné
demokracie, přijít s reálným programem hlubokých společenských
změn, navázat dialog se všemi názorovými a iniciativními prou
dy, sdílet s nimi tvorbu i realizaci všenárodní politiky,
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stát se avantgardní silou doma i čestným partnerem rodící se
evropské levice. Zkušenosti uplynulých let i toho právě minuvšího jubilejního však potvrdily, že se v členských řadách
rodí ideový kvas, ale ve vedení strany převažuje duch kon
zervatismu a snad i neschopnost rozejít se s minulostí určo
vanou stalinskými stereotypy. Mocenské postavení strany dosud
trvá, avšak její ideový vliv v národě klesá k bodu mrazu. V té
to souvislosti považuji za povinnost vyzdvihnout aktivitu
mnoha poctivých vlastenci, kteří nepropadli pasivitě a po
léta bojují těžký zápas za společenské změny. Patří k nim
jednotlivci a skupiny bývalých členů KSO spjatých s obrodným
procesem 6C. let, mnozí občané, iniciativní sdružení a demo
kratická hnutí vyjadřující potřeby a přání velké části naší
veřejnosti. Oficiální kruhy odmítají uznat oprávněnost orga
nizované občanské aktivity, která se odehrává svobodným a
dobrovolným rozhodnutím iniciátorů a nikoliv v systému Ná
rodní fronty. Avšak tento uzavřený systém ve stagnačním ob
dobí natolik zkornatěl, že není s to vyjadřovat pluralitu
zájmů, názorů a vztahů v socialistické společnosti.
Za takových okolností qiají nezávislé občanské iniciati
vy historické oprávnění být alternativním faktorem veřejného
mínění a společenského pokroku. Bylo by tomuto národu a této
zemi jen ke cti, kdyby se držitelé moci vzdali své neomyl
nosti a monopolu na určování státní politiky, navázali dialog
s odlišně smýšlejícími a společně s nimi hledali východiska
z krize k novému rozvoji. Pokud budou oficiální činitelé
prohlašovat zmíněné občanské iniciativy za "antisocialistickou
opozici”, s níž nelze navázat kontakt, potud bude existovat
propast mezi vládnoucími orgány a tou částí společnosti, je
jíž názory na socialismus a přestavbu se liší.
V daném politickém klimatu nebude mít.klub na růžích
ustláno. Prosazovat renesanci socialismu v podmínkách jeho
trvající diskreditace je nesmírně obtížné, vždyt většina lidí
poznala jen jeho zkarikovanou, deformovanou podobu. Ztráta
důvěry v reformovatelnost onoho nevábného socialismu není je
dinou překážkou úspěšného obrodného působení. Také nedosta
tek demokracie ve veřejném životě, ospravedlňovaný údajně
špatnými zkušenostmi obrodného procesu 1968 a ve skutečnosti
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strach z revolučních důsledků společenských změn, jakoukoliv
novou reformní vlnu maří. Politikové a publicisté reprezen
tující nejbojovnější gardu konzervativního dogmatismu a
sektářství pokračují ve štvavých kampaních proti svým odpor
com a odhazují poslední zbytky etiky ve snaze vnutit veřej
nosti své podlé lži. Za hysterickými výkřiky "Už nikdy rok
1968!’’ či "Republiku si rozvracet nedáme!" se neskrývá žádné
nebezpečí pro socialismus leda to, kterým jsou oni sami.
nepůjdeme jejich cestou. Žádné zlovolné pomluvy nás
neodradí od poctivé snahy pomáhat přestavbě skromnými pro
středky a drobnou prací mezi lidmi, jakož i oponentním po
stojem vůči oficiální politice.
Snad je to málo, ale je to potřebné a věřím, že perspek
tivně plodné.
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