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Věněk Šilhán:
VÝCHODISKA REFOREM V ČSSR

Komunistická strana Československa se zhruba před 40 lety stala jedi
nou vládnoucí stranou. Měla tak příležitost realizovat svůj program čes
koslovenské cesty k socialismu. Byl to tehdy program, který jí získal znač
né sympatie a politickou autoritu, neboí vycházel z československých pomě
rů a tradic, vyjadřoval zájmy československého lidu v kontextu nových po
válečných poměrů ve světě a v Evropě a dokázal sjednotit národní a demokra
tické hodnoty se socialismem.
Když vsak KSC upevnila svou pozici vládnoucí strany, od tohoto specie
fického programu ustoupila a v podstatě přijala stalinský model výstavby
socialismu v hospodářství, politice, v kultuře, zkrátka ve všech oblastechživota čs. společnosti. Přijala i jeho ideologickou koncepci.
V politickém životě Československa došlo k přerušení kontinuity národ
ního, demokratického života a pronikly do něj prvky politické kultury, tra
dic, institucí, odlišného typu sociálního života, historických zkušeností,'
metody řízení a vlády, kultury myšlení i duchovního života. Okolnosti a
mechanismus změny v politice KSC zůstaly dodnes neobjasněny a j$ou bílým
místem v moderní historii našich národů. Podstatná a rozhodující fakta z té
doby jsou stále ještě uzavřena v archivech a nepřístupná historikům, poli
tologům a ekonomům. Jedno je však jisté: změna politiky KSC byla výsledkem
nejenom tlaku sovětského stalinského vedení a osobně J.V.Stalina, ale byla
uskutečňována s aktivní pomoci velké části tehdejších stranických politi
ků. odpovídala i jejich myšlení a představám o socialismu, o úloze «trany
a státu v životě společnosti. Domácí dogmatismus a sektářství se prolnulo
a spojilo, obohatilo se stalinským násilím a politickou kulturou. V této
politické a ideologické symbióze v té či oné míře žije dodnes.
Pravdivé zhodnocení tohoto období je v CSSR důležitým předpokladem i
východiskem pro formulování ideově politického obsahu reformních pokusů o
přestavbu společnosti, její hloubky, šíře i charakteru jako negace stalin
ského a neostalinského modelu socialistického uspořádání společnosti a před
pokladem hledání nové podoby socialismu v Československu.
Stalinismus není pouze určité historické období života a působení J.V.
Stalina, Stalinismus je systém, který směřuje k absolutnímu ovládání společ
nosti, všech, i těch nejjemnějších projevů jejího života. Je to dosud nej
větší odcizení politické a hospodářské moci v historii lidské společnosti#

2

Zdroje stalinismu jsou ve společností stále přítomny, mají gnozeolo
gickou, sociální, kulturní i morální povahuc Stalinismus z nich neustále
čerpaly udržoval je a rozvíjel. Stalinismus je dokázal nejenom objevit,
ale především stmelit a vystavět z nich systém politické moci. Stalinismus
je složitý společenský jev, který není pouze historicky a místně omezený.
Má mezinárodní rozměry. Je to společenský fenomén, je to model moci a us
pořádání společnosti, který má své zdroje a součásti a jako takový bude
věčným tématem studia lidské historie, filozofie organizace společnosti a
státu. Bez poznání stalinismu jako systému moci nad společností nebude so
cialismus v našich zemích schopen překonat svou současnou krizi.
Stalinismus a jeho politická praxe uzavřela cestu k demokracii. Sta
linismus skoncoval s revolučním demokratismem a jeho skutečné i potenciál
ní představitele poslal na .popraviště, do žalářů, nebo pro ně vytvořil po
litické a sociální ghetto. V tomot smyslu je stalinismus skuptečně zradou
revoluce. Je největší úchylkou od humanistické podstaty socialismu. Pro
stalinismus skončila socializace výrobních prostředků jejich zestátněním.Zestátněním skončila i socializace ostatních sfér života společnosti.
Vlády nad hospodářstvím a ostatním společenským životem se postupně
zmocnily státní a stranicko-státní byrokratické a politicko-mocenské struk
tury, které nejdříve omezily a posléze vyloučily ze řízení a správy země
tradiční demokratické, občanskéř výrobní, spotřební i politické instituce.
Socialismus, který může být budován jedině jako dílo svobodných lidí a je
jich demokratických institucí, se stal záležitostí centralizovaného státně
stranického systému byrokratických struktur.
Občanská demokratická společnost tak byla stále více pohlcována ntátem. Hospodářský i politický pluralismus byl zlikvidován. S tím souviselo
i potlačování všech demokratických projevů, svobody ducha, plurality názo
rů, lidských a občanských práv, prosadila se nesnášenlivost k názorům ji
ných, k jinak myslícím, k náboženství, církvi a věřícím. Vzniklo něco na
způsob státního socialismu,' pro který je charakteristické zestátnění vý
robních prostředků a monopol politické moci.
Výkon monopolní moci Komunistickou stranou změnil i samu stranu^ která
se z politické strany přeměnila na stranicko státního administrátora ve
společnosti a její členové ve větší nebo menší míře na administrátory v
místech, obcích, závodech a jiných institucích. Tím se podstatně ochromi
la její poznávací funkce, smysl pro politickou a společenskou realitu. Po
litické metody vlivu na společnost se změnily na administrativně přikazo
vaní a kontrolní metody. Tato přeměna učinila ze strany nekritizovatelnou,
uzavřenou a výlučnou část společnosti s hlavním privilegiem vládnout. Po
litika strany mnoho sil věnovala na to udržet a rozvíjet získanou moc. Mís
to toho, aby sledovala perspektivu samosprávy a demokracie, soustředila se
na zachování moci vládnoucích nad ovládanými. Vnější byrokraticko-administrativní funkce strany ve společnosti nutně změnily i její původní vnitřní
politický charakter a život, který ovládly konzervativní dogmaticko-sektářské prvky.
Tento vývoj hluboce deformoval vztahy mezi státem a společností, mezi
politickou mocí a společností. Zákonitě došlo i ke ztrátě počáteční dynami
ky hospodářského vývoje a podnikavosti9 k omezování intelektuální a tvoři
vé síly lidu, k omezování jeho občanských práv a svobod.
Bylo nesmyslně a násilně zmařeno mnoho materiálních a kulturních hod
not a dokonce i lidských životů. Tento vývoj nu^vě vyvolal ve společnosti
nespokojenost a napětí, V části vládnoucí Komunistické strany vzniklo refoľ*
mní hnutí a řada pokusů o reformy politického a sociálně ekonomického ži-
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vo ta. Nejdúležii ej ší b nejvýznamnější z nich bylo reformní hnutí konce še—
desátých iet^ £ když tyto pokusy o reformy nebyly úspěšné nebo byly násil—
ně zmařeny, přinesly mnoho užitečných, poznatků. Umožnily lépe poznat struk*
turu a zájmy společenských sil, mechanismus politické a hospodářské moci,
jejich sociální základnú i jiné politické a sociální souvislosti včetně me«
zinárodních poli tickýob podmínek a zájmů, které ovlivňují úspěch reforem*
Ukázalo geřže re 3omni ‘hnutí svým důrazem na demokracii získává sice pod*
póru v národě- ale má také odpůrce ve vybudovaný'ha a zbytnělých byrokratic
kých strukturách, kteří se nechtějí rozloučit s yrivilegiemi své moci. Uká
zalo se- že reformní hnutí není pouze spcsrem o ideje a koncepce, ale že je
také tvrdým střetnutím' velmi reálných. mocenských a sociálních zájmů a sil.
Salší vývoj jenom potvrdil správnost základní reformní myšlenky, že bez
demokracie^ bes svobodné a tvořivé účasti lidu a jeho demokratických insti
tucí na správě státu'^'é social ismus nemůže dále rozvíjet a ustrne v podobě
státně stranického systému vlády nad společností0
Světový socialismus prakticky ve všech zemích, kde vládnoucí silou
jsou komunistické sírany, prožívá v současné době vývojovou krizi. V podsta
tě je to krize vyvolaná nedostatkem demokracie ve společenském životě těch
to zemí. Tato krize se projevila jako stagnace hospodářského života, sociála
ní oblasti i kultury a duchovního životao Stále zřetelněji se ukazuje, že
překonání vyžaduje přestavbu celého souhrnu společenských vztahů a to
jak v hospodářství, tak i v politicko mocenské oblasti, sociálním i duchov
ním životěc
Na porad dne se aacvu a to ještě naléhavěji než dříve, dostaly otázky
společenský:n reícremř
zcela přirozeně vzniká celá řada důležitých
otázek. Patří mezi né i otázka? zda současný socialismus s jeho strnulou
strukturou politické a hospodářské moci je reformoyatelný, zda má dostatek :: . /
vnitřních, ideových morálních a sociálních sil změnit svou politicko hospo
dářskou a mocenskou strukturu ovládání a řízení společnosti a přeměnit dik
tat byrokratických struktur nad společností v demokratickou občanskou spo
lečnost samosprávu)o nebo je schopen pouze udržovat současnou strukturu mo— .,
ci a reformami jen dosahovat dílčích úprav systému a tím pouze oddalovat
rozpad a všeobacnou krizi systému..
Na tut© otázku může definitivně odpovědět pouze budoucí vývoj. Slovo
socialismus se stalo pro mnoho lidí prázdným ideologickým pojmem. Velmi
oprávněně přitom poukazují na reálný stav věcí a procesů v naší společnosti,
které mají sice přívlastek socialistický, ale v životě lidí fungují špatně,
neno vůbec® Hovoří se c socialistickém hospodářství, které pracuje neefektiv—
ně, nehospodárne a plýtvá lidskou prací, podstatně zaostává v technickém
rozvoji i produktivitě práce za‘průmyslově vyspělými zeměmi. Mluví se o so
cialistické politické moci3 na které se však pracující lidé podstatným způ
sobem nepodílejíc Tato moc se přeměnila na všemoc jedné politické strany
nad většinou obyvatelštvao Mluví se o politickém humanismu a lidských právech
která se však potlačují. Ideově inspirující obsah slova socialismus se tak
z našeho života postupně vytrácí. Není spojován ani s vědeckým a technickým
pokrokem, ani s rozvojem lidských práv, svobodou a demokracií.
•
'
Socialismus jako určitý ideál společenského nepořádání a jako životní
inspirace však zůstal pro mnoho lidí smysluplný^ .je pro ně součástí novóäo— •
býen dějin našich národů. Vědí, že sehrál významnou úlohu v emancipaci člo—
věka, že jeho filozofie i postoj k životů obohatily lidské poznání řa kulturu.’"i
•
Krátce řečeno věří, že má schopnost, duchovní i morální potenciál ke změnám,
že je schopen sebereflexe a funkční kritické analýzy právě z pozic svého svě-•z
tonázoruj své humanistické filozofie i svých vlastních dějin. Tato víra ve•
schopnosti
překonat omyly a deformace minulosti. dokázat svůj hu-_

mánní| duchovní; morální a výrobní potenciál, se může reálně naplnit a pro
jevit zejména dnes při hledání východisek ze současné hospodářské, duchovní
1 PQjí^ické krise společnosti,, Formováním politiky přestavby a její ideově
politické koncepre tento spor o naplnění myšlenek a ideálů socialismu musí
vyjházet ze zcela konkrétní kritické a funkční analýzy politické praxe vytypfeného systému hospodářské moci, kultury,., duchovního života, lidských
práv, zákonností atdc Přitom platí jako axióma, že socialismus může mít
VQysl jen tehdy, když nejen odstraní vykořisťování a ostatní bezpráví, ale
současně zachová a rozvine již dosažené humanitní, výrobní a sociální hod
noty civilizace, t j. předchozích sociálně ekonomických systémů, ale navíc
socializací společenského života vyvolá nové smysluplné iniciativy a nové
hodnoty v duchovním, morálním; sociálním i ekonomickém životě společnosti,
které jiné společnosti nevyvolávají a nedosahují. Takové pojetí socialismu
vyžaduje respektovat kontinuitu minulého e budoucím. Vyžaduje vytvářet no
vou funkční podobu socialismu oproti současnému převážně dogmaticko norma
tivnímu pojetí socialismu.
To vše se však nemůže uskutečnit bez demokracie, která v dějinách so
cialistického hnutí byla jeho neoddělitelnou součástí. Toto hnutí bylo od
svého počátku charakteristické tím, že lidská a sociální práva člověka byla
podstatným obsahem jeho programů právě tak jako demokratické formy života.
Dogmatismus a sektářství v socialistickém hnutí vždy vytvářelo rozpor mezi
socialismem a demokracií.
Při nové ideově politické koncepci socialismu, při hledání jeho nové
kvality a nové podoby je nutné znovu promýšlet smysluplnost a historicky
chápanou funkčnost všech způsobů a forem socializačních procesů, ať Již v
ekonomice nebo v jiných oblastech života společnosti. Proti takovému pojetí
stojí dosavadní mocensko dogmatická samoúčelnost ekonomických, sociálních a
mocenských přeměn. Kada ekonomických strukturálních přeměn byla v minulosti
diktována nikoli ekonomickou a sociální užitečností^ ale dogmaticko mocens
kým přístupem. To je například celý problém likvidace malovýrobců a žiVnost—
ník$t postátnění družstevnictví, násilná kolektivizace v zemědělství a zes
tátnění dalších oblastí života.
Socialistická společnost by m^la být organizována způsobem, který by
umq^nil využití každého z prvků společenského organismu. Žádný z těchto prvkp. by neměl zůstat ležet ladem nebo dokonce být potlačován a omezován čistě•
z mocensko politických pozic.
Každý prvek v té či oné sféře života společnosti musí mít možnost na
cházet sobě odpovídající místo v celém souhrnu společenských vztahů. Musí
je aktivně spoluvytvářet a doplňovat. To není samozřejmě možné bez soutěže
a respektování existence a zájmů jiných prvků společenského organismu,
V$|ahy mezi nimi, které je schopno vytvářet demokratické prostředí, demokrat||ké metody, vzájemná tolerance, respekt k názorům a zájmům, nemůže vnější
síla nahradit, síla a moc, jež upravuje tyto vztahy zvnějšku, systémem ad
ministrativně direktivních příkazů a rozhodnutí. Proto je demokracie výcho
diskem i organickou součástí koncepce nové podoby socialismu, jeho nové
kv$l|ty, Z normativního a dogmatického pojetí socialismu s jeho v podstatě
ztýnulýmí společenskými vztahy, apriorně a násilně vnucovanými jednotlivým
společenským vrstvám společnosti a organismům z věnčí? mocenským byrokra
tickým aparátem, se může stát socialismus funkčním a dynamickým organismem
jenom skrze demokracii.
Demokracie však není pouhým instrumentem jednotlivých socializačních
procesů v kterékoliv společenské sféře, ale měl by to být jejich přirozený
stav a zdroj pohybuP způsob existence socialistického společenského orga-
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nismu. Demokracie umožňuje, aby se zformovaly a projevily různorodé zájmy
ve společnosti veřejně, aby se veřejně konfrontovaly se zájmy jinými, aby
se vzáje^jě vytříbily. V našich podmínkách to vyžaduje vytvářet novou de*
nokrati^^u institucionální strukturu politické moci a vlivů, která by
unjQŽ^ila yacházet z více možných variant optimální variantu politických
rozhodnutím Politika tím dostává nový obsah, novou funkci a místo ve veřeje
ném životě,
*Především vystupuje do popředí sjednocující funkce politiky, demokra*
tická koordinace nejrůznějších a mnohotvárných zájmů. To vyžaduje, aby meíi jednotlivými společenskými skupinami došlo k optimálnímu souhlasu při
formulování toho? co je pro společnost prospěšné a co nikoliv. Taková po
litika omezuje na minimum administrativní i násilné prostředky vlády. Je
přirozený, že svobodní lidé, kteří se mohou demokraticky sdružovat। proje*
Vit volpč gyé názory a rozhodovat o nejrůznějších variantách svého žiyotja
a osudů^ s.e mphou mýlit. Demokracie není ochranou před omyly. Je však způ
sobem,' jak omyly minimalizovat. Demokracie má schopnost rychleji reagoval;
na cmyby a omyly? kterých se sama dopustí, protože má vytvořeny důležité
kont^olyí horizontální i vertikální zpětné vazby, které totalitní systémy
jaemají, nebo je mají jen z malé části. Tyto zpětné vazby je nutné na vš^h
krevních řízení společnosti prostřednictvím demokracie obnovit nebo nově
^ytvořit.
Podstatnou vlastností nové politiky by měla být její předvídavost a
ipieiativa ke změnám, spojená s odvahou a schopností vytvářet a akceptqya|
nové poměry sil a zájmů, které nově vstupují do veřejného politického života
dynamizují jej a mění kdysi dosaženou rovnováhu. Potřebu politické inipia*
ýivy ke směnám a s ní: spojenou odvahu nemůže plnit současná stranicko stá^r
ní byr^hp^ie, která se zakotvila v politickém mocenském systému jako trvalé
soběst^ué těleso, nezávislé jak na členstvu strany, tak na společnosti
ko celk&. Má tendenci spíše k zachování statu quo a nikoli ke zmenám, k^re
by mohly ohrozit její výlučné postavení v systému moci. Tato v podstatě
kouzery^t>vuí síla není způsobilá k samostatné a včasné politické iniciativ
vě směřující ke změnám, zpravidla oddaluje změny a nechává vývoj dozrát až
ke zjevným krizím a otřesům. Jejím ideologickým vyznáním je převážně sou*
bor ztŕnújých dogmat, které vylučují změny a její politika obsahuje nejrů.Z-'
pější^prvky apolitického sektářství, které je vpodstatě neschopné plodné
kpmunikape s ostatními vrstvami společnosti a svou podezíravostí k polity
kým iniciativám ostatních vyvolává hon na čarodějnice a hledá za nfmi všiídý.
přivdaného nepřítele. Proto je náchylná používat místo politických řešopí ’
repr^<í apod,
^aMXad^í způsob uspořádání moci nesplňuje ani první ani druhý porada*
vek na gpjitiku. Naopak obsahuje v sobě mnoho konfrontačních prvků, malých
1
krizí, protože nemá ani demokratický mechanismus občanského
Hla.su pri volbě politických rozhodnutí, ani potřebnou předvídavost sppjenou
$ politickou iniciativou a odvahou ke změnám. Politická iniciativa s$ může
prejeviV ô zformovat jen v demokraticky uspořádaném společenském organismu
metodou demokratického dialogu zúčastněných sil za plné a rovnoprávné účas
ti vědy y podmínkách otevřené informovanosti a možností svobodné volby
Přestavba společnosti by měla do veřejného života vrátit skutečnou po
litiku a s ní pocit lidské důstojnosti i možnosti osobní účasti každého na
vpibě politických rozhodnutí, prostředků i cest jejich realizace. Měla by
politice vrátit jak schopnost sjednocovat společnost demokratickými metoda
mi, tak i schopnost včasné politické iniciativy a odvahu ke změnám a polia
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6 tický dynamismus.
To ale předpokládá přestavbu politických, vztahů ve společnosti^ vz^hů
občana a center politické moci. 0 jaké směny jde, jaká by měla být jejich
šíře a hloubka, může naznačit následující stručná charakteristika sáuč&$ré~
ho systému politicko hospodářské moci.
Pro současný systém je charakteristické především splynutí po^i^^ké
a hospodářské moci v jednu. Vytvořila se prakticky neomezená a universální
politicko hospodářská moc nad všemi materielními, energetickými i
zdroji země4 Tím se podstatně změnil vztah politiky a ekonomiky, Zm^Bela
tak hospodářská pluralita a s ní i relativní nezávislost hospodářství na
politické moci, Politika mohla jednostranně určovat ekonomiku, její prostřed
ky a cíle. Impulsy ekonomického rozvoje, jeho tempo, rozsah, cíle i strate*
gie jsou vyvolávány zvenčí, převážně politickými rozhodnutími. Tato rozhod
nutí vylučují a přehlížejí reálné individuální i skupinové potřeby a zájmy
i jejich objektivně nutnou racionální a zprostředkovací roli a vnucují hos®
podářeskému životu své představy zájmů a potřebo Politicko hospodářská moh
ml přirozenou tendenci k univerzalismu a k neohraničenému centralismu. Pro
to nejdříve zbyrokratizovala a umrtvila státní a družstevní vlastnictvís
strhla na sebe řízení jako funkci vlastníka všeho bohatství ve státě, pre
zentovala se jako jediný mluvčí společenských zájmů, zbavila hospodářské
podniky jejich samostatnosti a podnikatelské iniciativy a nahradila přirozené ekonomické vazby a tržní vztahy mezi nimi direktivním příkazem shora
Konstituovala se jako moc stojící mimo reálný hospodářský svět. Stranicko
státní hospodářská byrokracie začala s hospodářství nakládat jako se svým
vlastnictvím,. Přirozené tržní vztahy a tomu odpovídající ekonomické zákoni
tosti přestaly být kritériem hospodářského rozhodování. Používané ekoo^nické kategorie a pojmy jako je cena, hodnota? úvěr, zisk, úrok, rentabilita
aj, se postupně zbavily svého ekonomického obsahu a fungovaly pouze
konvence a forma vyjadřování. Centra řízení tak ztratila možnost pružně re
agovat na přirozené změny v hospodářských strukturách, protože přestal
fungovat zpětná vazba mezi reálným hospodářským životem a centralizovaným
systémem rozhodování. Místo přirozené tendence k ekonomické rovnováze &e
prosadila trvalá nerovnováha na trhu zboží i kapitálu. Ekonomika dostala
charakter chronicky nedostatkové ekonomiky. Místo soutěživosti a
ké konkurence mezi výrobci se prosadil primát monopolu výrobce nad •P|*ře“
bitelem. Místo tendence k hospodárnému vynakládání a úsporám surovin*
gie a lidské práce se prosadila všeobecná marnotratnost a plýtvání,
hloubilo se zaostávání ve vědě, technologii a výrobní technice. Prosadila
nivelizace v odměňování, jejímž průvodním jevem je parazitismus a
ní příživnictví. Tento systém nenašel účinný způsob výměny nekompeteutpích
pracovníků a naopak si vytvořil vlastní sociální základnu, jejímž j44^em
jsou členové strany, kterou vybavil rozhodovacími a sociálními privilégiá
a stanovil pro ně i zvláštní pravidla výběru. Tento systém je hlavní pří
činou hospodářské stagnace a obtíží. Prodlužovat nebo i reprodukovat jeho
existenci by mohlo v nepříliš daleké budoucnosti znamenat ochromení a roz
vi at hospodářských struktur a tím i růst sociálního napětí.
Dalším výrazným znakem současného systému politicko hospodářské moci
je systém sociální manipulace? závislost sociálního postavení celých spo
lečenských skupin i vrstev i jednotlivců na tom, jaké priority a zájmy
politicko hospodářská moc zvolí. Sociální postavení dokonce i velkých ap^l^
čenských skupin a vrstev, profesí i jednotlivců přestávalo být výsledkem
přirozené dělby práce$ svobodné volby jednotlivce. jeho pracovních výkonů
a schopností? ale stalo se závislé na ideologicko politickém vztahu
moci .k těmto skupinám,. Tato centra díky soustředění politicko hospodářské
moci ve svých rukách mohla podle svých voluntariatických představ
zákony a pravidla odměňování celých profesních skupin a vrstev, jako

inteligence, pracovníků ve zdravotnictví.,, v kultuře, službách, dělnických
profesí, zemědělců- důchodců atd. a to bez zřetele na jejich reálnou hospo
dářskou funkčnost a užitečnost práce. Tím se vytvářel celý systém preferen
cí# privilegii a nesprávných relací' .v odměňování. Byla také narušena so
ciální solidarita i mezilidské vztahy ve společnosti i socialistický prin
cip odměňováni podlo výsledků práce a její společenské užitečnosti. To sa
mozřejmě prohloubilo nebo dokonce vytvořilo závislost zejména některých vrs
tev a skupin společnosti na centrech politické a hospodářské moci. Tento
systém byl upevněn systémem pracovního zákonodárství. Společenský status
a sociální postavení velkých skupin obyvatelstva se stalo závislé na státu
a jeho rozpočtu, a ra politicko hospodářských prioritách určujících způsoby
přerozdělován?, národního důchodu. Byl vybudován velmi složitý a pro občana
velmi nepřehledný systém sociální manipulace £ lidmi, značně omezena a někde
dokonce potlačena svobodná volba povolání a zaměstnání. Přirozená soutěž me
zi lidmi byla nahrazena vnějšími selektivními systémy, ve kterých první mís
to zaujímala politická kritéria. Průvodním znakem toho bylo i propuštění lie
dí ze zaměstnání 2 politických důvodů. I praxe přijímání a výběru pracovníků
na řídící funkce všech stupňů byla podřízena politickým hlediskům. Podle tČ£hto hledisek byl dokonce znetvořen celý systém přístupu mládeže ke v.zdělápí.
Kromě toho tento systém sociální manipulace byl doplňován soustavou privile
gií, odměn a poct- udělovaných a poskytovaných za převážně podle politických
kritérií a podle postavení, jaké občan zaujímal v systému moci a v zásluhách
o ni. Byla vytvořena speciální obchodní sít a nejrůznější služby, privilego
vané systémy osobních důchodů a odměn, vyznamenání a řádů, speciální sanato
ria, zdravotní služby i rekreační zařízení. Tak byl postupně vybudován sys
tém sociálních preferencí a manipulace, podřízený v podstatě jedinému centru
moci.
Třetím podstatným znakem politického systému je pohlcení demokratické
občanské společnosti, různých zájmových, profesionálních i místních občans
kých organizací státem. Byl zestátněn a zbyrokratizován celý společenský ži
vot. Došlo k umrtvení zbytků občanské společnosti, byla i znehodnocena půycdaí plodná myšlenka Národní fronty jako politického a demokratického svaz*
ku dělníků, rolníků a inteligence. Proměnila se z politické instituce v pou
hý byrokratický nástroj ovládání a organizace nestranických mas. V sekretar^tesh a zařízeních společenských organizací je v současné době zaměsth4no
asi 55 tisíc lidí. Je to více než představují zaměstnanci takových odvětví,
jako je sociální péče, peněžnictví a pojišťovnictví dohromady. Veřejný život
tzn. politické strany a většina zájmových organizací ve sportu, kultuře* cha
ritativní činnosti atd. sdružených v Národní frontě ^je přímo nebo nepřímo
financována ze státního rozpočtu. Jen málokterá z organizací Národní fronty
stačí financovat svou činnost z příspěvků vlastních členů nebo z jiných zdro
jů, I v tomto smyslu jsou to postátněné organizace. Je zarážející, že i po
litické strany v Národní frontě přijaly pro sebe jistý numerus clausus^ tzn.
přípustnou hranici počtu svých členů.
Tomuto systému ovládání společnosti se vymykají nezávislé občanské klu
by a neformální sdruženíu To je asi také hlavní důvod, proč je ústřední po«*
litická moc charakterizuje jako protispolečenské, nesocialistické a nepřá
telské, Přesto tyto formy sdružování představují velmi pozitivní prvek při
obnově a vytváření občanské společnosti.
Čtvrtým znakem současného politického systému je vysoký stupeň koncen
trace moci a jejího soustředění v centrálních byrokratických aparátech. Tyto
apeřáty nesmírně vzrostly právě proto, že se centralizovala moo ve vyšších
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stupních řízení. Obsáhly téměř celý společensky život od ekonomiky až po
kulturu a vzdělání. Byrokracie se sama sobě stala účelem. Vznikla velk4
sociální skupina. pověřená výkonem hospodářské a politické moci. Počala
fungovat jakoby stát měla ve své držbě. ve svém vlastnictví.Našp společnost a strukvura jejích zájmů se tak obohatila o nové zájmy, o zájem dál
rozšiřova’ mocenský monopole Přitom své sociální a mocenské zájmy měla
byrokracie možnost prezentovat jako společenské zájmy a to díky tomu,
ve společenském organismu byly odstraněny EÍlyP které by tomu mohly účin
odporovat.
V politicko mocenské struktuře naší spo’ečnosti se tak byrokracie a
její aparáty staly nejdůležitějším aktivním elementem* Iniciativu ke gmě*
nám si vyhradily jako své výsadní právo,- Bez její vále a souhlasu jjřn s
obtížemi může být projevena jiná významnější iniciativa v jednotlivých
místech, hospodářských podnicích nebo společenských organizacích. Naplniv
la se varování revolučních socialistů o tom? že stane-li se byrokracie
jediným aktivním elementem ve společnosti„ odumře život všech veřejných
institucí, stane se jen zdánlivým životem, Xiv?” těchto institucí se for^r
malizuje? ztrácí vlastní iniciativy a zájem, stává se bezduchým a nesmysl
ným. Také u nás se stala byrokracie hlavním politicky a hospodářsky aktiv
ním elementem.; určovala společnosti zákony she vání a vynucovala si jejic^.
plnění. Aby mohla fungovat? udržovat se? rozšiřovat a upevňovat svůj vli^,
musí především podporovat autorů tu moci a její zbožnění. Ve svých rukou
soustřeďuje i převážnou část zákonodárných aktů. Celých 90/& zákonných no
rem a nařízení představují v současné době směrnice$ právní normy vytvo
řené samotným byrokratickým aparátem^ Jen nepatrnou Část tvoří zákonné
normy přijaté parlamentem.
K plnění direktiv a příkazů byrokratického aparátu byly vytvořeny j
nejrůznější specializované formy přinucení a kontroly. Byly posíleny y^ch
ny represivní a kontrolní orgány státu? zejména bezpečnostní aparáty a
aparáty vnější státní kontroly. Speciálními právy kontroly byly pověřeny
nikoli občanské demokratické orgány, ale stranické organizace v místech
a závodech. Vznikla tak specifická soustava stranicko státního a stranicko bezpečnostního donucování a kontroly. Přitom bezpečnostní aparát zís
kal v tornoto systému mimořádné postavení a úlohu. Je možno říci, že bez
bezpečnostního aparátu, jeho vlivu a zásahů by některá sociální a hospo
dářská opatření a záměry politické moci nebylo možno vůbec uskutečnit.
Určitým způsobem tento aparát svými vlastními prostředky a metodami, kles
til cestu k realizaci politických záměrů a opatření. Jádrem celého systému
politicko hospodářské moci se stal stranický aparát, který monopolizoval
státní moc a její složky. Sama struktura stranického aparátu byla vybudo
vána resortně jako stínový aparát vládního a státního hospodářského systé
mu. Vládní a státní systém je stranickým orgánům přímo podřízen. Ve vlád
ních orgánech odshora až dolů není přijato žádné významnější rozhodnutí,
aniž by nebylo předem schváleno stranickým aparátem. Úloha stranického
aparátu roste především k vyšším Článkům řízení kde vše probíhá mimo
členskou základnu strany. I organizační členění ÚV XSC odpovídá resortní^
mu členění ústředních státních orgánů.Mini stvrstva či skupiny ministerstev
jsou podřízeny jednotlivým oddělením ÚV, vlád? předsednictvu strany a tak
dále. Za rozhodujícího činitele v okrese, kraji a celé republice je pova
žován vedoucí tajemník KSC Je příznačné, že i při státních oficialitách
je prezident jako hlava republiky uváděn až na druhém místě, teprve po ge
nerálním tajemníkovi UV KSC^Je absurdní, že při uvedení jména prezidenta
republiky je titulován nejdříve jako člen předsednictva ÚV KSC a teprve
pak jako president republiky.
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Podstatným zdrojem úlohy a moci aparátu strany je celý systém kádro
vé nomenklatury. Je to systém výběru a schvalování vhodných oaob pro fun
kce na všech stupních a ve všech sférách společenského života. Má svá vlas
tní kritéria pro výběr lidí a jejich hodnocení. Vytváří se tak zcela
zvláštní vztah tvr nomenklaturních kádrů k moci, která o nich rozhoduje.
Pro nomenklaturní kádry již neplatí na prvním místě kompetentnost, ale
především ty vlastnosti, jež od nich vyžaduje to centrum moci, které je
vybírá, hodnotí a schvaluje. Je to především poslušnost, přizpůsobivost,
konformismus vyžadující Často i bezzásadovost a dvojí morálku. Tato no
menklaturní politika vede ke zvláštnímu propletenci osobních vztahů, zá»
vislosti a věrnosti osobám, které nemá daleko k praktikám skupinkaření
a mafiánství.
Pro nomenklaturní kádry je příznačnév že jsou náchylné rychle a pokud
možno co nejhlasit^ji fabrikcvat úspěchy, oslavovat se a vymýšlet Potěmkinovy vesnice. Metoda jejich práce je uspěchaná, povrchní, diktovaná poŽadavky shora a nikoli povahou věcí a procesů, které řídí. Jde spíše o to,
aby si jich všimli ”ti nahoře" a to je možné jen když potvrdí, že oni na- hoře mají pravdu,
V každé společnosti, kde existuje pluralita v hospodářství i v poli—
tickém a veřejném životě, kde existuje konkurence, soutěž, podnikavost,
svobodná volba, veřejné míněníprostě demokratické vztahy, by taková od
veřejnosti izolovaná kádrová politika rnebyla možná. Nikdo se nikdy íz té
to skutečně vládnoucí vrstvy za chyby v politice, hospodářství a kultuře
národu a pracovním kolektivům nezodpovídá a neskládá účty,
Dalším podstatným znakem současného systému politické moci je ideologizace veřejného života jediným ideologickým politickým centrem, kterým
jsou příslušné aparáty KSC. Toto centrum poskytuje společnosti ideologický výklad a návod jak chápat život, jak vidět svět, společenské rozpory^
ekonomiku, kulturu i dějiny. Strana učinila svou ideologii státní ideolog
gií. Učí se ve školách, kde z ní žáci a studenti skládají povinné zkoušky.
Souhlas s ní učinila strana i kritériem občanské uvědomělosti, vztahu oby
čana ké společnosti i ke státu. Takto vybudovaný a pojatý monopolní systém
ideologizace veřejného života vylučuje pluralitu názorů tím že předem dá
vá hotové recepty a současně diskredituje odlišné názory jako protispole
čenské 4 někdy i protistátní. K tomu si vytvořila i militantní terminologii
na adresy "odrodilců,revizionistu,ztroskotanců" a jiných. Ideologie
guje jako apologie moci a její politické praxe. Tím ztratila schopnost
bekritiulcé analýzy a odvahu k ní. Tak jak se množí nedostatky našeho ve
řejného života, uzavírají se před společností a její kritickou analýzou
jednotlivá ideologická témata, vznikají nová, zakázaná témata. Tato ideo
logie vytváří i krunýř pro rozvoj věd o společnosti. Dokonce se jich sama
zmocňuje a. nutí je oslavovat a "vědecky" obhájit,politickou moc a její před
stavitele. Tím společenské vědy ztrácejí svůj původní pravý smysl a svou
společenskou funkci.
Dalším podstatným znakem je informační izolace společnosti od okolního
světa, ale i od sebe samé a svých vlastních problémů. To plně odpovídá po
vaze a duchu byrokratického řízení společnosti. Všeobecným duchem byrokra
cie je tajemství o všem o čem byrokracie rozhoduje, jak rozhoduje a s ja
kými výsledky. Pro informační izolaci společnosti je současně charakternejtická i dezinformace, buň jako falešná představa nrbo jako záměr zamlčet
a zkreslit skutečný stav věcí. Politická moc vytváří monopolní informační
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systém, sloužící především moci a jejím zájmům. Do informační sítě nechává
proniknout jen informace, které jí prospívají a mají většinou'malou kri
tickou a informační hodnotu. V tomto systému je zcela potlačena nezávis
lost informací, názorová různost, informační pluralita. To vše znemožňuje
vzájemné pochopení rozmanitých postojů a zájmů různých společenských sku
pin, vrstev i jednotlivců. Tyto skupiny a lidé nemohou vypovídat o sobě;
nemohou informovat veřejnost o svých zájmech a postojích a jsou nuceny
ponechat informace o sobě na centrálním systému. Vypovídat osobě mohou
jen preferované skupiny a jednotlivci, zvláště ti, kteří jsou blízko nocí
nebo jsou jejími vykonavateli , Typická pro tento informační system je cen
zura a autocenzura.
Utajováním a zreslováním informací, embargem na nejrůznější druhy
informací o světě i vlastní společnosti se naše společnost ochuzuje o ob
rovské množství energife v podobě už jinde získaných zkušeností, které by
v mnoha ohledech umožnily vyvarovat se chyb a omylů a šetřit tak vlastn.
národní energií. Informační izolace v podstatě omezuje i možnosti komuni
kace s ostatními národy a omezuje i možnosti komunikace mezi jednotlivými
skupinami obyvatel. Systém informační izolace je hluboce nekulturním a
protispolečenským jevem.
Sovětská glasnost jakc podstatná součást a předpoklad přestavby tuto
informační izolaci rozbíjí, umožňuje sovětské společnosti zapojit se do
proudu celosvětové kultury i politikyc Umožňuje její sebepoznání i potřeb
nou změnu jejích hodnotových orientácie
Těchto několik stručných charakteristik současného systému politickohopodářské moci naznačuje v kterých směrech a oblastech a jak hluboké a
principiální by měl;' být reformy našeho společenského života, aby byla pod
statně odstraněna jeho podstatná negativaJsme teprve na začátku složitého období společenských reforem. Jsou
nevyhnutelné. Nelze je odložit nebo obelstít, nelze se z nich vylhat a ani
s nimi taktizovat. Tyto reformy musí být opravdové, musí vycházet z kritic
kého analytického hodnocení celého minulého vývoje, musí to být reformy
systémové, které zahrnou a přetvoří všechny oblasti života společnostic
Tyto reformy nemohou pouze obnovit pošlapané hodnoty minulosti, ale musí
posunout chápání socialismu do nových horizontů v podmínkách bouřlivě se
měnícího světa.
Hovoříme-li o přestavbě, není možné se nezabývat vztahem, jaký má sou
časná politická moc k reformám či pokusům o ně v minulosti. Vztah dnešních
politiků k minulým reformám, v nichž většinou také hráli svou roli, velmi
mnoho napoví o jejich vztahu k reformám současným. Mělo by platit, že ana
lýza reformních pokusů v minulosti by měla být pravdivá a nezaujatá. Otá
zek na minulost je velmi mnoho a jsou stále naléhavější, Nelze o nich mlčet.
Je nutné hledat na ně pravdivou odpověd. Tak jakc se projevuje bezprincipiálnost v hodnocení minulých reforem, tak se projeví i při formování re
forem současných.
V této souvislosti je nutno říci otevřeně, že hodnocení krátkého obdo
bí reforem v roce 1968, jak je formulováno v tzv. Poučení z krizového vývo
je, je v ceJku sektářské, dogmatické a způsobilo nezměrné politické, morál
ní a hospodářské škody v posledních dvaceti letech. Je nesmyslné, že při
formování politiky přestavby současní politikové na postulátech Poučen? dá
le setrvávají.
Skutečnou”hodnotu"Poučení a na něm založené politiky normalizace je
možné nejlépe pochopit podle výsledků, jakých tato politika dosáhla. V do
učení je obsažena celá ideologie normalizační politiky. Je to ideologie
generálních čistek ve straně a společnosti, ideologie pokračujícího násilí
*
jako hlavní metody překonávání společenských rozporů. Přitom skutečné reál
né rozpory nebyly normalizací překonány a vyřešeny, ale byly jí pouze ná
silně potlačeny. Výsledkem politiky normalizace byla v podstatě likvida c
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demokratického potenciálu, jak ve straně, tak v celé naší společnosti.
Normalizace prudce snížila intelektuální a tvořivou úroveň všech sfér
života společnosti. Násilně změnila osudy statisíců lidí. Mnohé zbavi^
la původních povolání. Vystavila je i jejich rodiny existenční nejistotě
a vyvolala obrovskou vlnu emigrace.
V mnohém se politika normalizace podobá stalinským čistkám a to jak
svou ideologií, tak i prostředky. Výsledkem normalizace byla obnova a
upevnění byrokraticko-direktivního způsobu řízení společnosti, V ideologii
to byl návrat ke stalinskému pojetí socialismu a jeho učení o úloze stá
tu a strany. Normalizace znovu vnutila společnosti surové mezilidské vzta
hy a dvojí morálku. Zmrzačila její duchovní život. Masové prověrky ve
straně a v jiných společenských organizacích vyvolaly strach o existenci.
Sociální strach se stal pacifikačním faktorem společenských rozporů, na
rušil sociální solidaritu a prohloubil atomizaci společnosti, lhostejnost
a apatiie Byl to návrat k metodám násilí, policejních represí, omezování
občanských svobod* Byl to zásah proti jinak smýšlejícím, hrubý zásah pro
ti morálce, pravdě a svědomí. Byl to zásahy který poškodil a zmrzačil ce
lou společnost a to jak Jeho iniciátory tak i oběti. Ve společnosti zesí
lila administrativní, moc strany, ale její ideová a morální anteríta pods
tatně klesla. Vztah * , společnosti, ke straně se ještě více zhoršil.
Prohloubila se izolace strany od společnostie V samotné straně se zna$ně
zvýšila pasivita členstva, doprovázená růstem všemocnosti stranického apa
rátu. Přijímání nových členů postrádající dřívější morálně politické mo
tivace a kriteria podstatně ovlivnilo její strukturu a kvalitu. Zhoršila
se intelektuální a poznávací úroveň strany. Strana se stala přitažlivou
převážně pro ty lidi, kterým umožňovala dosahovat osobní kariéry a pros
pěchu. Konformismus, který nepotřebuje ideály se stal ve straně běžným.
Proto také ideový život ve straně klesl na minimum.
Takové jsou zhruba výsledky normalizační politiky a její ideologie*
Její představitelé, kteří se po vojenské intervenci v srpnu 1968 a zma
ření obrodného procesu 1968 sami prohlásili za zachránce socialismu v
Československu, ti uzavřeli cestu k reformám. Včera zachránili reálný sq*cialismus před reformisty a dnes by ho měli sami reformovat? Náš vlastní
společenský vývoj a reformní pokusy v ostatních zemích je zastihl po
všech stránkách nepřipravené a k reformám nekompetentní.
Jsme teprve na začátku složitého období společenských reforem. Bude
k nim zapotřebí delší dobjReformy se ale nemohou koncipovat v uzavře
ných kancelářích a sekretariátech jako kabinetní záležitost funkcionářských
skupin. Nedají se společností vnutit shora, ale od samého počátku musí být
věcí veřejnou. Je nemožné předem vytvořit přesný obraz reformované socia
listické společnosti. V současné době známe spíše to co v naší společnosti
nefunguje nebo funguje špatně. Víme také, které z tzv. principů výstavby
socialistické společnosti se neosvědčily. Jen s veřejné diskuse o nich a
z důkladných rozborů minulého vývoje a z konfrontace se světem mohou vze
jít základní obrysy reformy. Předpokladem je3 že žádné téma nesmí být pře
den tabuizované, zakázané. Je přirozené, že se přitom střetnou jak různé
ideové a teoretické koncepce, tak i reálné sociální zájmy a síly. Nutně
dojde ke střetnutí demokratických představ s totalitarismem. Konzeratisnu
s pokrokem, sobectví s veřejným zájmem, vědy s falešnou ideologií. Do po
hybu se dostanou i zájmy, které byly a dosud jsou potlačovány. To vše je
naprosto nevyhnutelné a přirozené. Proto budorv
omy velkou zkouškou
lidského chart! .‘-e ru, pJSenvěd-Čení ä morálky.

Již od samého začátku budou vyžadovat změnu politického klimatu.> Spo
lečnost se musí zbavit strachu, který.jednak svazuje ústa a brání veřejně
projevit názor, a jednak umožňuje manipulaci podle zájmu dosavadní poli
tické moci.
Hlavní příčinou obtíží a současného stavu společnosti vidíme předev
ším v uspořádání a struktuře politické moci? v metodách politického říze
ní společnosti. Jádrem této politické struktury a jejích metod je Komunis
tická strana. Proto i základním problémem přestavby společnosti mu^í být
i přestavba v samotné straně, změna její úlchy ve společnosti i způsobů?
jakými by chtěla svůj vliv v budoucnosti up]atňovate
Současné vedení strany se k reformám dopracovává jen váhavě. Předklá
dá společnosti svou představu přestavby velmi neskromně a nesebekriticky
jako nějaký dar a výsledek svého “osvíceného’pohnání a nikoli jako kritic
kou a sebekritickou analýzu stavu společnosti a své vlastní politické pra
xe. Přitom se sama společnost dopracovala k svému vlastnímu hodnocení sta
vu, v němž se nachází i jeho příčin. Toto hodnocení se vlastně lisí od
představ, které dnes prezentuje vedení strany. Lidé kriticky posuzují zřej
mou váhavost a nerozhodnost, ideologickou zkostnatělost v projevech vedou
cích funkcionářů strany, kteří spíše pod tlakem vnitřních, ale zejména me
zinárodních faktorů a situací mění svůj slovník;, ale jejich koncepce poli
tiky a praxe zůstává stejná.
Jsou komunisté, kteří si navykli na způsob administrativního uplat
ňování politické moci a kteří považují své vlastní neprávem privilegované
postavení v daném systému za přirozené a správné;: kteří neunesou představu,
že by jiní lidé mohli mít stejná práva a rovné životní šance a jiné názory
na řešení společenských problémů. Představa těchto komunistů o socialismu
je představou, kterou kdysi Marx nazval kasárenským komunismem. Své místo
vidí pouze na některém ze stupňů mocenské hierarchie. Je to mezi komunidty
velmi rozšířená nedemokratická představa, vyvolaná dlouhou politickou pra
xí a stalinsko dogmaticko-sektářskou ideologickou představou o socialismu
a vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti.
V poslední době se hovoří o tzv. brzdících mechanismech přestavby^ Ty
se spatřují zpravidla v méně podstatných a spíše jen vnějších jevech a ni
koli v minulosti vytvořených a udržovaných stereotypech myšlení a v mecha
nismu uplatňování moci byrokraticko stranických struktur nad společností,.
Hlavní brzdící mechanismy přestavby proto nejsou pouze vně KSC, ale uvnitř.
Především je to veliké břemeno minulých chyb>; nezákonností a deforma
cí, které svazují ruce i nohy a znemožňují odhalit jejich pravé příčiny o
Toto břemeno překáží především duchovní a morální obrodě? samotné komunit
tiaké strany. Je možné se ho zbavit nebo osvobodit se od něj jenom upřím
nou zpovědí a hlubokou sebekritikou před společností. Nelze nic zamlčet,
pominout nebo zkreslovat. To je začátek morální a duchovní obrody, bez kteié
se není možné dopracovat k podstatným reformám v naší společnosti a zbavit
se politické a ideologické demagogie a dvojí morálky. Bez duchovní a morál
ní obrody společnosti nemůže dojít k žádné podstatnější politické reformě*
Když vedení KSC začalo zhruba před rokem formulovat některé prvky po]i tiky
přestavby, udělalo to bez kritické a sebekritické analýzy a tento základní
předpoklad jakýchkoli reformních pokusů nesplnilo* Proto její, návrhy na
.
formy málokdo bere vážně jako opravdové a upřímné. Lidé je chápoUn..ůpíšč? ^ako
taktizování, které usiluje o to, získat Čas? zachovat dosavadní morenuký
režim a popřípadě ho zbavit jen všem viditelných nesmyslností. Přóto naše
veřejnost spatřuje svou naději spíše v sovětské reformě, ve která.
ny potíže, které ji provází rozpoznala opravdovost
pro duchovní a
morální přeměnu společnosti... a obrodu socialismu.
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Ť<nto socialismus, který
Vedení KSC až dosud také nedokázalo analyzovat stalinismus jako politický
mocenský systém, který prostoupil i celou naši politickou praxi, byl a
dosud je zdrojem násilností, netolerance a umrtvení mnoha společenských
oblastí a občanských aktivit. Se stalinskou a neostalinskou ideologií je
nemožné dosáhnout obrody společnosti. Naše společnost si to z velké části - nikoli zásluhou vedení KSC, ale spíše zásluhou glasnosti a sovětské
publicistiky uvědomuje. Bez podobné analýzy a duchovní a morální obrody
jaké jsme svědky v SSSR nemůže být KSC v pokusech o reformy věrohodné.
V tom spočívá i zdroj opravdovosti společenských reforem a jejich morál
ní obsah. Jen v té míře, v jaké se strana, ale i celá společnost osvoW1'
od zatěžujícího dědictví, může dojít ke smysluplnému dialogu mezi komu
nistickou stranou a společností i mezi jednotlivými vrstvami a skupinami
společnosti navzájem. Způsoby jak uspořádat a řídit tu či onu část našeho
veřejného života, se potom jistě najdou a
být realizovány _ 2
souhlasem a podporou většinv společnou-i.

Poselství Alexandra Dubčeka 18. sjezdu Italské komunistické strany

Vážení súdruhovia !
V príprave i v práci 13. sjazdu Vašej strany sa zdôrazňuje
myšlienke a požiadavka E. Berlinguera o univerzálnej demokracii,
Prešli sme po nástupe .socialistickej výstavby velkými skúsenostami, v ktorých sa zrkadlí i Gramsciovská cesta - filozofia
praxe, Dnes po viac ako 40. ročných skúsenostiach s určitými
sociálnymi úspechmi a tiež nezdarmi i odklcnami od socialistických zásad sa celkom zretelne potvrdilo- v socialistickom prí
stupe k problémom spoločnosti, k ludu, ktorý má byt skutočným,
subjektom moci a nie jej objektom, buď je demokracia nedielnou organickou súčasťou socialistických procesov, alebo o so
cializme nie je možné hovoriť. Uplyň.lá doba najmä posledné
dve desaťročia potvrdili naliehavost obrody socialistických ide
jí i praxe socialistickej výstavby.
Dovolte mi, aby som spolu s E. Berli. guerovm spomenul tiež
Lr Longa. V osobe L.vLonga sme v r. 1968 spoznali představitele
Ľ31, ktorá vie chápať naše problémy a nový politický program.
Bola to morálna vzpruha, ked vterajšie brežnevovské vedenie i
jeho štyria spojeneckí prikyvovači nás vtláčali do udrženia pre
žitých stereotypov. Hlásili sme sa k Marxovi i Leninovi ako ku
klasikom spätým s poznaním historického a dialektického materia-'
lizmu, kce niet hotových receptov pre každé konanie, ale predo
všetkým návod k tvorivému prístupu v konkrétnych podmínkách.
Hlásili sme sa ku Gramsciho ’’filozofii praxe”. Snežili sme
sa pred 20 rokmi prispieť svojim skromným dielom k spoločnému
úsiliu sociálneho hnutia v Europe a tak obohatiť socialistickú
teóriu i prax novým poznaním, Obdobné úsilie sme pociťovali u
komunistov Talianska.
Princípy slobody, sociálnej spravodlivosti a mieru, pluraliz
mu a iné sú predca univerzálne hodnoty v demokracii a spolu s
humanizmom, hospodárskym vzostupom a ďalšími zásadami by ich
politická strana nemala vypustit z praxe výstavby socializmu.v
0 takýto prístup sme sa usilovali pred 20 rokmi v snahe nájsť
východisko z krízy socialismu. Tento proces sa prekazil vvdosledku známych vonkajších zásahov a KSČ i Čsl. spoločnosť pad
lí do novej, hlbšej krízy.
Došli sme tiež k poznaniu, že politické vedenie spoločnosti
sa nemôže zabezpečovať ústavným zákonom. zPreto i náš počiatoč
ný obrodný politický zápas v
KSČ v októbri 1967 započal po
znaním, že strana nemá vládnut, ale viest.
Vieme, ako podnietil
čsl. obrodný proces r. 1968 západné lavicové a denokratické
hnutie. Jeho potlačením utrpelo nie iba Československo, ale
vznikli nesmierne morálne a organizačné straty v celom tomto
európskom lavicovom hnutí a na temer 20 rokov zabrzdili reform
né hnutie y ZSSR a socialistickom spoločenstve. Preto tým viac
treba vítať a všestranne podporovať ten nový politický,
reform
ný kurz sovietskej prestavby, ktorý už dnes priniesol toíké
uvolnenie politického ovzdušia v Europe.
I navzdory počiatoč
ným ťažkostiam je v záujme nie iba komunistického, ale všetkého
lavicového i demokratického hnutia západu urobiť všetko pre
úspech sovietskej perestrojky. Neváham povedať, že je to i vo
všeludskom záujme. Ako poznatok z kríze v strane, v spoločno
sti i v hospodárstve v socialistickej krajine, môžem povedať,
že zauzlenie stagnaČnej kríze socializ u nie je v ekonomike,
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ale predovšetkým v politike.
Tu je aj kíuč k všestrannému
povzneseniu pôvodných ideí socializmu. Prerušenie socialistic*
kej^obrody v KSČ a spoločnosti pred 20 rokmi sa nestalo záležitostou iba Československa. Stalo sa tak na základe násilného,
protiprávneho a protizmluvného vojenskénc zásahu.
Čs< pro
blém sa tak zmedzinárodnil nie vinou čsl. orgánov. Preto i ná
prava negatívneho dopadu na ČSSR a európske lavicové a demokra
tické hnutie je aj vecou iných strán. Nie je preto zasahovaním
do vnútorných vecí KSČ, keí TKS bola a je vedená snahou o nápra
vu tejtov deformácie, aby aj európske hnutie sa zbavilo balastu>
ktorý zatežuje obnovu, obrodu KSČ a súčasne tak prepotrebnú dô
veru vo vztahoch strán a krajín v Europe, ktorých sa tento záKrok tiež dotkole
K poznatkom našej novej obrodnej politiky v r. 1968 patrí
i nový vztah KSČ k lavicovým socialistickým stranám.
Politický zápas o obrodu socialistických idei e praxe vý
stavby socializmu je hnutím medzinárodným, zasahujúcim celé
hnutie s nie iba krajiny socialistického typu. Činnost TKS a
iných strán to plne potvrdzuje. Sem patrí i Krymský list Toyliattiho, práca TKS v dobe L. Longa, Berlinguera, Natta a dnes
Cechetta. Je to jeden z mnohých faktorov, ktoré dávajú TKS
to uznanie a postavenie, ktoré jej priznáva íud, nie iba v Tali
ansku, ale i íud Československa a komunisti "strany vylúčených”,
čo potvrdzuje i postavenie TKS v celom európskom dianí. To nie
je fráza - to je fakt. Do medzinárodného úsilia obrody socializ
mu patrí najmä obdobie Chruščova, ktorý prelomil prvé bariéry
stalinismu. Sem patrí i čsl . rok 1968 a príspevok európskych
lavicových strán tej doby. Sem patrí najúčinnejší podiel KSSZ
v nástupe Gorbačovovského vedenia strany a štátu k reformným
zmenám v ZSSR, v socialistických krajinách i medzinárodných
vztahoch.
Ke3 sa prihováram týmito slovami taliánskym komunistom a
18. zjazdu, tak moja mysel patrí tým všetkým čsl. komunistom
"strany vylúčených”,
odborovým, mládežnickým, ženským i odbo
jovým aktivistom, vedeckým, umeleckým představitelem, publicistom
i príslušníkom iných strán Národného frontu,^ktorí aktívne pô
sobili v obrodne socialistickom procese^v ČSSR a priniesli i
osobné obete v nezlomnej viere v správnos? nášho spoločného
reformného úsilia. Moja mysel a konanie patrí i Ván, účast
níkom 18. zjazdu, celej TKS i ludu Vašej krajiny, ku ktorej ma
viažu hlboké city priatelstva, ktoré som precítil v minulom
roku a to nie iba ku mne, ale i k mojej vlasti a jej íudu.
Prajem Vášmu rokovaniu úspech ku prospechu taliánského
ludu, v službách ktorého je Vaša strana.
Jeden z mnohých
Vašich priateíov

Alexander Dubček

Milan

Hubl:
D ě r a v ý

Josefův

plášť

čili vlastně se nic nestalo?
Když jsem nedávno uvidel v edičním plánu nakladatelství Hori
zont na rok 1989 ohlásený titul "Děravý Josefův plást”, téměř jsem
zajásal, že konečne také někdo z českých autorů začne rozebírat fe
nomén stalinismu i u nás a v našich dejinách. Jaké však bylo hned
né zklamání, když jsem se z podtitulu ohlašované práce dočetl, že
jde o knihu, věnovanou "některý i otázkám etnického a národnostního
Vývoje USA”. Když užzi nový skoro-šéfideolog, ředitel Ústavu marxismp-leninismu při ÚV KSČ Vladimír Kunovjánek se věnuje tématu z
hlediska našich současných problémů a potřeb zcela únikovému, kdo
tedy ze struktur bude ochoten sáhnout po tématu ze žhavé minulosti
a současnosti? Naopak, dochází k vyvolávání duchů téměř ze záhro
bí, 'jak o tom svědčí needávný rozhovor s^Brunem Kdhlerem v Halosobotě RP 25.2. 1989/ , jenž přímo zosobňoval stalinský úsek v mi
nulosti této země, a vyznamenání nejvyšuími řády těch, jejichž
vrcholná fáze veřejné činnosti byle spjata s tímto obdobím, je
více než v ýmluvné.
Období prvního kvartálu 1989 se v koncentrované podobě proje
vilo i ve shrnutí, jak je vyjádřil M. Jakeš ve svém vystoupení na
plénu ÚV KSČ 30o™ 31. března,
Pokud někomu připadalo ve výrazu
překvapivě tvrdé, tak mne tc udivuje, protože po tom,
co se ode
hrálo oc ledna do této chvíle od rozprášení shromáždění, označe
ných mocí zaznedovolená, až po probíhající seriál procesů,
jaký
koliv jiný tón projevu by byl asi nepřiměřený. Sebevědomý ton
vyplýval z vědomí, že pokyny zavést "rychlá opatření k paralizaci nelegálních skupin” se podařilo realizovat s relativně značnou
účinností. A gensek hledí vstříc příští plénům ÚV KSČ /v červnu
a konce.11 r. 1989/ o jistotou, že mladší alternáti půjdou v zákrvtu, takže i to poslední plénum těsně před 18. sjezdem KSČ v

květnu příštího roku proběhne pod kontrolou jeho věrných, a rýsuje
se mu perspektiva dalšího pětiletého období.A teprve v této souvi
slosti by se mělo řešit přeobsazení prezidentského stolce. V čí
asi prospěch?
Svědčí o mizerné informovanosti těch, kdo pronášeli politické
nekrology a přitom přesná informovanost je prvním nezbytným před
pokladem analýzy situace a teprve na základě ní je možné stanovit
vhodný politický postup.
Jenže právě to všechno v řadách ”neformálů” zcela chybělo, toto prostředí propadlo neodůvodněné eufo
rii a z iluzí o své narůstající moci zvolilo neadekvátní postup.
Jít do ulic a chtít mluvit s mocí "po polski" bylo odrazem pře
cenění vlastníc^ sil a podcenění možností mocie A ta nás teč
podrobuje ’’ukázňovacím cvičením", at již v podobě skotských stři
ků na ulicích či masáži v soudních síních, A i kdyby teč někdo
přišel s návrhem na postup a la Budapest, dostalo by se mu od mo
ci odpovědi "nem tudom magyarul". Prostě kopírování v politice
je většinou sterilní a nepohne věcmi z místa.
Moc nyní pochoduje "Reihen dicht geschlossen"- v pevně sevře
ných řadách-, řídíc se oblíbeným Gottwaldovým příslovím ”At psi
Šiěkají, karavana táhne dál". Evropské veřejné mínění sem, světo
vé veřejné mínění tam. Neformální iniciativy, které začaly vy
rážet jako houby po dešti, nedosáhly kromě zveřejnění ustavujících
manifestů ničeho ze svých cílů a zejména ne legalizace na základě
bud registrace nebo uznání de facto. A těžko předpokládat, že by
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Se na tom v dohledné době, přinejmenším do jara příštího roku,
cokoliv mohlo změnit. Naši publicisté jednají pošetile, když před
hazují moci "neumění odejít" ve chvíli, kdy ona nám demonstruje
a předvádí své umění neodejít! Marně hledají jiní publicisté na
této cestě bod zvratu, když je tem spíše vidět zvratky z politic
ké kocoviny. Jestliže se moc tváří jakoby se vlastně nic nestalo,
má pro to jistě své důvody. Může však společenství těch, kdo usi
lují o změny postupovat stejně a bez ohledu na utržená pasiva se
tvářit jako by vyšla ze střetnutí s aktivy?
Příznačný je pro takový pštrosí přístup i postoj našeho nejpro
slulejšího fejetonisty, pověstného svými břitkými šlehy. Na po
čátku Srpnového roku již v lednu měl vidinu, jak tehdejší protaz tímní vláda dá zatknout Mira Kusého,
kteeý se však v důsledku
toho stane předsedou vlády již neprozatímní. Pro začátek roku
1988 vidina jistě dosti odvážná. Ale co k ní říká autor v Srp
novém prosinci? Srpnový rok "byl asi takový, jaký jsme Čekali".
Břitký glosátor se najednou objeví jako plytký analyzátore A
tak, i když se premiérem nestal Kusý, ale Adamec, snad podle
zásady "kus jako kus" /ne však Kusý/, obejde problém jako by se
splnila jeho očekávání. A při tom dnes jsme i vlastním zaviněním
od nich dál, než na podzim. A to se nechci vyjadřovat k jeho po
slednímu kousku "Komunismus je / bití".
Bylo/meuo/ mezi námi příliš mnoho exhibicionismu mluvků a málo
střízlivé úvahy, schopné bez opojné euforie zvážit naše možnosti
a hledat jim přiměřené postupy. 0 postupném vystřízlivění svědčí
zatím ojedinělé hl$sy, pokoušející se zpytovat naše vlastní svědo
mí. Mám na mysli především dva hlasy - asi ne náhodou z řad pro
testantů, kteří nemohou upadat do sebeklamu o "polských počtech".
Kromě Hejdánkova uvažování o nutnosti kompromisů je to především
úvaha Jana Duse/Co po manifestu, Alternativa 1, str. 109/, kdy
výmluvně konstatuje: "společenské reformy nejsou možné bez “ak
tivní účasti komunistů" ...a důrazně varuje: "Nenechme si podstr
čit černého Petra sektářství, planého radikalismu, neochoty k
nezbytným kompromisům".
Žel, zatím jsou to mezi námi spíše hla
sy volající na poušti, než převažující hlasy, zpytující své vlast
ní já.
Nemusí se nám to líbit, ale bez přezkoumání svých dosavadnícjk
postupů zůstaneme stát a přešlapovat na místě. Jestli i jedár
z možných alternátů Miroslav Štěpán na poradě v redakci MF se vy*
jádřil "nedocolíme ze strany dělat fackovacího panáka", můžeme
to ignorovat nebo to přijmout i pískotem, jak se mu stalo na Slávii. Ale nepokročíme příliš kupředu. A spoléhat, jak Cechové za
první světové války, že to za nás vyřeší nějaký Mikuláš z Ruska,
také není to správné řešení, ^vláště když nejeví ochotu se ve
věci příliš angažovat, jak ukázal demonštratívni odchod sovětské
delegace na zasedání sjezdu IKS ve chvíli, když se tam předčítalo
Dubčekovo poselství sjezdu . A vedoucím delegace byl Jakovlev*!
Prostě přestaňme se tvářit, že se vlastně nic nestalo a snaž
me se hledat i své pochybení. Toto kolo jsme prohráli a aby se to
neopakovalo v dalších kolech, mudíme se zbavit mnoha iluzí a vidin*
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Zamyšlení nad dělnickou politikou

Jako v každé politice, jde i v politice dělnické o zájmy
určitá sociální skupiny ve vztahu k zájmům jiných skupin či so
ciálních subjektů. Je paradoxní, že formulovat dělnickou poli
tiku ve státě, kde dělnická třída je proklamována jako vedoucí,
je podstatně obtížnější než ve státe kapitalistickém* Tam na
jedné straně vlastníci kapitálu, na druhé straně vlastník pra
covní síly, a tyto dva subjekty se setkávají na pracovním trhu,
kde vztahy jsou víceméně jednoznačné. Je historickým paradoxem,
*e dělnictvo v socialistických zemích /a to i v těch nejrozvinu^tějších/ je svou strukturou, postavením ve výrobním procesu,
sýým podílem, na celkovém počtu zaměstnanců, kvalifikační struk
turou bližší klasickému pojmu dělnická třída, jeká byla v obdobj rozvoje kapitalistické industralizace, než v rozvinutých ka
pitalistických zemích, V kapitalistických zemích sc stírá roz
dal mezi tzv. modrými a bílými límečky v důsledku aplikace vý
sledků vědeckotechnické revoluce a snižuje se i podíl nekvali
fikovaných manuálně pracujících dělníků,
V nás každý žijeme z vlastní práce. Rozdíly mezi námi vyplý
vají /přesněji řečeno měly by - abstrahujeme li od denní praxe
a podvodných záležitostí/ z množství a kvality našich pracovních
výkonů. Podíváme li se však pod povrch našich sociálních jevů,
uyidíme, že i zde jde o vztah zaměstnance a zaměstnavatele,
který je však poněkud svérázný,
: Zaměstnanec je zainteresován, aby za svoji práci dostal co
mbžná největší odměnu, Toto základní hledisko je stejné jako v
kapitalistických společnostech. Zde však je třeba brát v úvahu
další hledisko,
se to komu líbí nebo nelíbí, my zaměstnáváme
sami sebe. My všichni jsme spoluvlastníky společenského kapitá
lu * společenského vlastnictví. Tohoto vlastnění a tedy zodpověd
nosti nás nikdo nemůže zbavit. To jak je náš vztah k vlastnic
tví realizován, že jsme se s lehkým srdcem nechali zbavit svých
práv, je jiná věc. Realizace vlastnického vztahu závisí jednak
pa 'schopnostech jednotlivce a jeho postavení ve výrobním proce
sy. Z obecného pohledu pak závisí na společenském mechanismu,
nejen ekonomickém, který vytváří lepší nebo horší či žádné
polínky pro uplatnění jednotlivce jako spoluvlastníka, Dvojznf^ný charakter pracujících je zdrojem rozporů, které by měly
být přemětem dělnické politiky. To, že prakticky tuto dvojznač
nost charakteru pracujících nebyla pochopena a hlavně nebyla
individuálně vyjádřena, je jedním z faktorů /možná hlavním/
dosavadní nehybnosti dělnické třídy. Dalšími faktory jsou pracoýnf a životní podmínky v celém svém komplexu. Nerytmičnost
pra^e a její nízká orpanizovanost jakož i zastaralost výrobní
ho i^řízení a z toho plynoucí obrovské hospodářské ztráty jsou
zčásti hrazeny přesčasy a stupňováním výkonů v normální pracov
ní době. Zanedbávání pracovně-hyyienických a bezpečnostních
podmínek dále zesiluje psychické opotřebování pracujících. K
tomu přistupují životní podmínky, které vyžadují k zajištění
normálních životnící, potřeb enormní námahu, Nedostatečně rozvi
nutá infrastruktura též spotřebovává značné porce životní ener
gie a například nedostatky v rozvoji obchodní sítě, škol, kul
turních zařízení, vodovodu a kanalizace jsou řešeny akcemi ”Z”
na úkor volného času obyvatelstva, v převážné míře dělnického.
Mnoho Čtenářů z vlastní zkušenosti ví. jaké úsilí musí vynalo
žit dělník, aby po třesení na buldozeru, po vyložení návěsu s
cementem^ nadýchání se zápachu chemikálií, po řevu, kompresoru
a procvičení sbíječkou mohl přečíst obyčejný článek v novinách.
A dělník, který "dělníkuje” od samého rána, se po všech denních
trablech tak akorát složí do postele, nebo se maximálně zmůže

na nadávání nad pivem.
Rovnostářství a sociální uplácení pracujících pohřbívá spole
čenskou iniciativu pracujících. Přitom to jsou vědomě-nevědomě
utvářené nástroje společenské ’’stability”, přesněji řečeno sta
gnace . Bez rovnostářství by neustále vznikaly silné sociální
impulsy nebo střety, ohrožující společensky poklidný životní
styl. Nerovnost v odměňování, mimoekonomicky vytvořená preferencí
pracujících některých odvětví, vytváří sociální oporu konzervace
neracionální struktury našeho hospodářství. Přihmuřování, nebo
úplné zavírání očí, nad nevyužíváním pracovní doby a dohánění
ztrát přesčasy pro zvýšení mzdy, právě tak jako krádežemi, prá
ce pro soukromé účely v pracovní době, jsou nejvýraznější pří
klady sociálního úplatkářství. Totéž je i vykazování neprovede
ných prací nebo neuskutečněných dodávek pro získání prémií a od
měn. To vše se děje za větší či menší, ale spíše větší, znalosti
těchto faktů, někdy i za podpory vedoucích kádrů, lito vedoucí
se vlastně před pracujícími, i sami před sebou, vykupují za
nejrůznější výrobní zmatky a nemožnost, či neschopnost, zajistit
slušný a přitom lepální výdělek.
Uvedené formy sociálního uplácení jsou ty nejběžnější a nej
víc viditelné, ale nepředstavují ty nejvýznamnější. Těmi jsou
obecně řečeno dotace. Jimi se uplácí pracující v neprosperují
cích podnicích a všichni pracující politikou dotování ztráto
vých maloobchodních cen, které pak mohou být téměř neměnné,
čímž si vedení oplátkou zajišťuje sociální klid a stabilitu. To
je podstata politiky sociálních jistot zabezpečováním osobní
spotřeby při současné úrovni produktivity práce na úkor zdrojů
na obnovu výrobního zařízení, investic do terciární sféry a
řešení ekologických problémů.
Takto chápané a realizované sociální jistoty nemohly nevy
ústit do snah po neměnnosti čehokoli : struktury výroby, kvality,
sortimentu, techniky, cen, způsobu odměňování, protože každá
změna znamenala ztrátu klidu a jistoty. A z této filosofie prak
ticky vycházeli - dialektičtí materialisté! Není divu, že v této
snaze po zabezpečení jistot nám ujel světový vlak poháněný poz
náním, že jedinou jistotou je pochopení existence nejistoty,
kterou je nutno měnit v relativní, t.j. momentální jistotu neu
stálými změnami, neustálým vývojem, neustálým přizpůsobováním
měnícím se podmínkám.
Deformace politiky sociálních jistot spolu se snahou po pok
lidném zápecnictví, danou nám snad do vínku naším historickým
vývojem, a snad též psychickou únavou po všemožných svrabech a
převratech, se v rozhodující míře podílela na vzniku všeobecné
stagnace a v ní na sociální lhostejnosti pracujících a dělníků
zvláště,
Míra lhostejnosti se však ponenáhlu začíná měnit. S tím, jak
rostou všemožné hospodářské potíže a sociální jistoty se začí
nají povážlivě pohupovat, vznikají v hlavách nejrůznější myšle
nky a vůle k činům. Základním jmenovatelem jsou obavy a sílící
strach před budoucností. Důležitou úlohu tu sehrává i zostřová
ní sociální situace ve všech socialistických zemích. Začínají
se vyhrocovat a diferencovat zájmy jednotlivých sociálních
vrstev a i uvnitř každé vrstvy.
Příkladem může být situace mezi kádry uvolňovanými z reorga
nizovaných centrálních aparátů, jejichž výrazem může být známé:
”Za to soudruzi!?’’. ”My jsme jako pracovníci ministerstev, gene
rálních ředitelství, zemědělských správ atp. pracovali podle
vašich direktiv a tečí si máme hledat místo!’’. Tak a podobně
mluví a myslí postižení příslušníci řídícího aparátu. Pravda,
ne příliš hlasitě, úředník je úředník a pak, nejde o masu lidí.
Mnoho se vyřídilo odchodem do důchodu. Ale tříbení mozků uvnitř
této vrstvy je možno pozorovat, a to dost silně. Nejistota a

strach co bude dál hlodá. Podobná sociální mobilita se prozatím
nedotkla široké vrstvy pracujících a především dělnictva. Pouze
okrajové projevy spojené například se zastavováním staveb nebo
racionalizací v menších podnicích.vyvolávají sílící nejistoty
z budoucnosti. Pro ilustraci názor spolupracovníků na stavbě:
"Člověče, oni to snad s tím snížením ouředníků myslí vážně,víš
jak vezmou u huby nás obyčejný?".’’Podívám se šejdrem na vedou
cího, a už mě nebude potřebovat. Kdo se mě zastane? Ty říkáš,
že ostatní. Houby! Vykašlou se na mně, tak jako já na ně. Podí
vej se na sebe jak jsi dopad!"
Dělnická solidarito, pocita vlastního sebevědomí, pevná páte
ři, kde jsi? Vychytralosti sláva! Jak bylo pohodlné nemyslet a
nadávat^ Ale naučit se myslet a podle toho máknout nejen u maši
ny, to bude fuška. Až dosud jsme to nepotřebovali a proto to
ani neumíme t
Co ale až se začne s nezbytnou racionalizací řídící správy
na podnicích, s technologickou inovací výroby, strukturálními
makro i mikrozměnami, s realizací nových programů a převáděním
kapacit do rezervy? Jsou snad pro to připraveny potřebné sociál
ní propramy a finanční prostředky a propočty kolika lidí by se
sociální přesuny mohly dotknout? Má ROH pro tyto případy a
vzniklá sociální napětí vypracovanou taktiku?
Pokud jde o ROH lze o tom velmi silně pochybovat. Naše odbo
rové hnutí nebylo nikdy nic jiného, než jedno z koleček mecha
nismu produkujícího stapnaci. Vždy čekalo až na milostivé svole
ní vrchnosti, že může vyjít s nějakým více méně ostrým problémem
protože je uz tlak veřejnosti natolik znám, že ani oficiálně
nelze mlčet. Pak ve vzájemné shodě se státním a stranickým vede
ním, že ze dne na den sě nemůže nic vyřešit, se řešení prokla
muje. To spíše odborové orpanizace na pracovištích se pouštěly
do boje. Výsledky však byly sporadické.
Zdá se, že nejpropracovanější část propramu vedení pro pří
pady projevů sociálního napětí jsou takové akce mocenských
orpánů, jaké byly procvičovány a demonstrovány 21. srpna a 28.
října 1988 či v lednu na Václavském náměstí. To však bude málo.
Na pendreku se daleko neujede. Půjde o to, do jaké míry sociál
ní napětí dostane destruktivní nebo demokratický tvůrčí charak ter. Tvůrčí ve smyslu vytváření možností pro demokratické hle
dání východisek, pro skutečnou obrodu společenských poměrů.
Destruktivní charakter sociálních napětí nastane tehdy, jestliže
vedení bude v převážné míře postupovat z pozice síly. To nemusí
vždy znamenat pendrekiádu, ale také více nebo méně otevřené pro
následování nepohodlných, označování jiných než oficiálních
názorů za nesocialistické a tedy zavržení a likvidace hodné,
vytváření volených orpánů pomocí administrativních metod a nátla
ku a pod. Destruktivní charakter znamená taky tlak ve směru zpět
ke starým dobrým administrativně direktivním"metodám, které
umožňovaly rajský klid a navyklou neměnnost.
Zájmy jednotlivých sociálních skupin i jejich diferenciace
nenacházejí své, vážnosti situace odpovídající vyjádření, pracu
jící rolnictvo má alespoň vyšší průměrné mz^Tr než v průmyslu.
Má ale starosti, jak se promítnou odvody z mezd a ostatní fiskál
ní a parafiskální nástroje do finanční situace JZD. Intelipence
technická najíždí na vědu a techniku a umělecká má své svazy i
s disidenty, manifesty a prohlášeními. Zaměstnanci a dělníci ne
mají kromě ROH a přestavby s volbami rad pracovních kolektivů
nic. Přitom všechno co nás čeká padne v prvé řadě na hlavy děl
nické .
Přestavby - prosím! Ale nebylo by nutné podívat se na základy
přestavované budovy? To znamená na historii vzniku situace ve
které nyní jsme?
Kde hledat poČ 'bek osudového zlomu, který vedl ke stapnaci,
jeho ideové a myšlenkové zdroje? Snad ve změně vlastnických
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vztahů vytvořených znárodněním? Příčina nevyplynula z pouhé
změny vlastnických forem, ale byla mimoekonomická. Vyplynula
z mocenských změn uvnitř republiky i mimo ni. Je možné a někdy
1 nutné přijímat rozhodnutí na úkor ekonomické účelnosti^ aje
ekonomické zákonitosti se tím nikterak nemění. Odstoupení gd ,
zásad ekonomické efektivnosti je možné ve výjimečných situají#^»
krátkodobě a v omezené míře.
Není historický nebo snad historizující pohled na naše
dářské problémy zbytečným luxusem? Snad by stačilo vyjít z anaT
lýzy současného stavu a hledat cesty, jak ho změnit. Říká se a
píše, že dosavadní neúspěchy pokusů o ekonomické reformy byly
zapříčiněny jejich polovičatostí a nedůsledností jejich provál
dění. To je povrchní konstatování. Polovičatost a nedůslednestz
nebyly příčinou, ale následkem toho, že nebyla překonána ideová
a myšlenková dopmata o hospodářském řízení jako součásti řízení
celé společnosti. Myšlenkový svár mezi centralisticko-administra>
tivním řízením a řízením demokratickým dal vzniknout polovičatgwy
stem a nedůslednostem. Ideová porážka dogmat není možná bez
průkazu jejich důsledků na současný hospodářský život.
Po znárodnění v roce 1945 a v roce 1948 se po určitou dobu
vyvíjelo hospodářství Československa ve směru předurčeném předw
cházejícím vývojem. Politickou směrnicí pro hospodářské řízení
byla zásada, že Československo půjde k socialismu svojí cestou*
Statut národních podniků z roku 1950 konstatuje, že: ’’zákon hod»>
noty, podle kterého je hodnota zboží určována množstvím společen
sky nutné práce, vynaložené na jeho výrobu, platí i v socialis
tickém hospodářství. Výrobky nepřestávají být zbožím.... Cílem
finančního hospodaření podniku je dosáhnout maximálního zisku i.”
Jak moderně a v duchu nového myšlení zní tento téměř čtyřicet
let starý citát. Podniky se zásadně samofinancovaly a používaly
pro , vnitřní řízení systém SPH /socialistické podnikové hospodář
ství/, převzatý z batovského systému evidence, tedy to, co pro*
vádějí dnešní Slušovice. Byly i silné prvky samosprávné, v před
stavenstvech podniků a v činnosti podnikových rad.
Jak nesmyslné a zároveň tragické je tvrzení, že u nás nebyly
zkušenosti nezbytná pro řízení národního hospodářství a bylo
proto nutné převzít sovětský model.
Trapičnost tohoto přenosu byla i v jeho metodě. 0 tom názor
ně svědčí materiály z ’’Procesu s vedením protistátního spikle
neckého centra v čele s Rudolfem Slánským.” Co říci například
výpovědi obžalovaného Slánského na sugestivní otázku prokurátora
doktora Urválka: ’’Jaké jiné sabotáže jste prováděli na úseku
Československého hospodářství? Mám na mysli organizační otázku."
Slánský odpovídá: ’’Sabotovali jsme například změnu staré, po
kapitalistech zděděné struktury průmyslu. To se projevilo v tom,
že jsme nepřijímali sovětské zkušenosti týkající se především
nové socialistické organizace průmyslu, nepře jímali jsme sovět
ské zkušenosti pokud jde o plánování....” Systém SPH byl podle
prokurátora nástrojem pro zachování kapitalistických metod říze
ní, což mělo usnadnit restauraci kapitalismu.
Zde nejde o "technolofii” přípravy procesu. 0 to jakými meto
dami se od autorů statutu národních podniků z r. 1950 získávali
potřebné výpovědi, kterými popírali sami sebe, ale o metodu zdů
vodnění všech následujících změn v politickém a hospodářském
řízení.
Hlavní osou hospodářského rozvoje se potom stal těžký průmysldoly, energetika, hutě a těžké strojírenství. Základní metodou
se stalo centrální řízení, direktivně přikazující a umožňující
přesouvat zdroje z odvětví do odvětví. Tehdy se znárodnění pře
měnilo v zestátnění a všelidové vlastnictví tím, že výkon vlast
nických práv byl vzat podnikovým kolektivům, se stalo vlastnic
tvím státního supermonopolu. Ekonomickou samostatnost hospodář
ských subjektů bylo třeba nejen organizačně a administrativně
podlomit, ale především ideově a morálně odsoudit. Proto útok
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na sionistické, trockistické, maloburžoazní, titoistické, revizionistické a pravičácké elementy. A právě zde, na počátku pade
sátých let, se překročil bludný kořen, zde vznikla myšlenková
dopmata a stereotypy stapnace. Na tuto bariéru doprnat a stereo
typů narážel jakýkoliv reformní pokus, naposledy v letech 19681969 o
0 tom názorně svědčí ’’Poučení z krizového vývoje ve straně
a společnosti po XIII. sjezdu KSČ0” Jak podobně, ba téměř shodně
s protokol;/ z procesů zní takové fráze z ’’poučení”, že na příklad
0, Šik přišel, bez vědomí státních a stranických orránů s poža
davkem vytvoření rad pracujících, jakožto součástí koncepce smě
řující k destrukci řídící hospodářské struktury a rozbití soci
alistického systému plánování. Nebo že "pravicově oportunistická
praxe i výklad ekonomické reformy směrovaly ke zrušení všech
centrálních řídících hospodářských orpánů, k úplnému popření
plánu, k oddělení ekonomického řízení od politického rozhodování
a k postupné likvidaci všelidového vlastnictví." A dále například:
"aby maloburžoasní živel měl i ekonomickou základnu pro rozlep
távání socialismu, prosazovala pravice soukromé podnikání ." Jak
kuriosní jsou tyto myšlenky z "Poučení" v současné době.
Nutně musí vzniknout některé otázky:
- Proč po očištění strany a státních orgánů od pravicových živlů
nebylo možno nejen dát skutečně správný marxisticko leninský
výklad a praxi ekonomické reformě, ale dokonce i pojem ekono
mické reformy dát do klatby ?
- Proč rady pracujících, pod vedením zdravých kádrů nemohly být
vytvořeny ? Tehdy by takové problémy s jejich volbou jako dnes
nebyly.
- Proč současné připuštění účasti zahraničního kapitálu ve spo
lečných podnicích a podpora individuální výrobní a obchodní
Činnosti nerozleptává socialismus ?
- Proč MffiO zákon o podniku a důsledky z toho vyplývající,
jako samofinancování, dvoustupňové řízení atd. nyní nesměřují
k popření úlohy plánu, k oddělení ekonomického řízení od poli
tického, k likvidaci všelidového vlastnictví ? Snad proto, že
nynější vm-rztišenější, kompetentnější a prozíravější ?
I bez oc.povedi včteni o. Htmrrvš flvd.n1"’0'
na tyto a
mnohé další otázky je jasné, že podubnové vedení z roku 1969 vy
cházelo z toho, že neostalinská, brežněvovská, politika stagnace
bude pokračovat na věčné časy. K připuštění termínu reforma" a k
jejímu stydlivému formulování a ještě stydlivějšímu provádění
bylo vedení dohnáno nepříznivým vývojem vnitřním a změnou situace
v SSSR. Vnitřní podmínky jak u nás, tak v SSSR se vyostřují, o
ostatních socialistických zemích nemluvě. A je třeba si si uvědo
mit, že aň další vývoj v SSSR dozná jakékoli, třeba i personální
změny, jiná cesta ze stagnace, než realizace komplexní politické
a ekonomická reformy není možná.
Rozhodující vliv na to, jaký charakter bude mít budoucí vývoj,
zda tvůrčí demokratický nebo destruktivní, má a bude mít, at se
to komu líbí nebo nelíbí, vedení. Chce li vedení usměrnit soci
ální pohyb tvůrčím a demokratickým směrem, mrší reálně pochopit,
že bez sociálního nebo snad přesněji spoleceiského procitnutí
pracujících n hlavně dělníků, je to nemyslitelné. Nutnost tako
vého pochopení platí i pro všechny ostatní společenské proudy
Či síly, která hledají společenské uplatnění. Vedení, alespoň
slovy, je si táto nezbytnosti vědomo. Od slov k činům je však v
tomto případě dalekoo
Aby pracující a především dělníci procitli a jejich působení
na sociální scéně mělo tvůrčí směr, jsou nezbytné některé před
poklady c Tvůrčí směr předpokládá především plnou informovanost.
To znamená nezaobaleně říci pracujícím ar jaké hospodářské situ
aci. jsme a proč jsme se do ní dostali. Nebezpečí a úskalí hos
podářského vývoje je třeba nazývat termíny vystihujícími názorně
skutečnostc
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změny současné průmyslové struktury, strukturální nezaměstnanost
s dopadem na desítky tisíc lidí. Finanční nerovnováhu nazývat
inflací. Získání prostředků pro obnovu výrobního zařízení od
straňováním dotací k maloobchodním cenám zboží a služeb a omezil
váním osobní a společenské spotřeby. To, spolu s možnými zahra* ♦
ničními půjčkami a jejich splácením, jakož^i racionalizací vý~
roby nutně bude mít dopad na životní úroveň. Stručně řečeno,
je třeba lidem říci, že vedení a to jakékoliv, do budoucna ne*
může slíbit nic víc než pot, pot a ještě jednou pot. Jak moc
slz, to bude záviset výlučně na osvícenosti vedení.
Strach, hrozný strach z předestření pravdy je společným jmew
novatelem dosavadních, alespoň poněkud analytických vystoupení.
Vědomě nebo i nevědomě je využíván nebo zneužíván dosavadní
převažující způsob myšlení pracujících. ”To nám oni udělat ne
mohou, vždyň se nás bojí! Vždycky se to nějak vyřešilo, peníze
se našly. Máme přesčasy, soboty, neděle a nějaký ten melouch,
houby zle!” Hrozné je, že chlácholivé myšlení převládá i u na
šich odborových bosů. Ani^ti nejsou sto oslovit dělníky jinak
než slovy osvíceného bafuňáře. Neinformovanost o celkové eko
nomické situaci i situaci vlastních podniků ochromuje rozvoj
iniciativy i rad pracujících, které se začínají učit, jak se
chovat. Učí je ten funkcionářský aparát, který je sám až po
krk ve starém myšlení.
Současná situace, kterou jsem se pokusil nastínit, působí
ve všech možných směrech, jenom v jediném ne - demokratickém
tvůrčím hledání a nacházení východisek. Těžké břímě minulosti
nenaučilo pracující nejen politické kultuře, ale ani hledání
východisek v tříbení pluralistických názorů. Zvyk spoléhat se
na vedení, i když o jeho kvalitách si již téměř nikdo nedělá
iliza, je pohodlný a zbavuje každého, toho nejbolestivějšího
procesu v životě - myšlení.
Lze oprávněně pochybovat, že by převážná část současného
vedení byla schopna a chtěla probudit pocit sociální odpověd
nosti, doposud u většiny pracujících dřímající, a dát mu tvůrčí
demokratický charakter. Potřebné společenské klima mohou vytvo
řit občanské iniciativy a neformální sdružení. Musí se však
naučit oslovovat co nejsrozumitelněji všechny^yrstvy pracujících.
Doposucl oslovovaly ’pře vážně 'intelektuální vrstvy a nacházely
odezvu u mladé až nejmladší penerace. Teň je však třeba oslo
vením probudit dřímající monolit.
- Na velmi konkrétních případech a srozumitelným jazykem je tře
ba vysvětlit, že vedení nemůže mít žádné jiné hospodářské pro
středky než vytvořené pracujícími zvyšováním jejich pracovní
ho výkonu nebo omezením jejich spotřeby, případně přerozděle
ním zdrojů, a že se to nemůže obejít bez sociálních obětí.
Ukazovat příčiny a zdroje sociálního napětí bez všech skrupulí.
- Ukázat možnosti pracujících ve skutečně demokratickém utváře
ní a využívání volených orgánů na podnikové úrovni a v tlaku
prostřednictvím těchto orpánů na kvalitu podmínek práce a so
ciální situace.
- Vysvětlovat, že taková ’’pracovní iniciativa”, jako jsou přes
časy, práce o sobotách a nedělích, byl byla sebelépe honoro
vaná, nevede k ničemu jinému než ke konzervaci existujících
nepořádků. Totéž platí i o smiřování se s ekologickými, hygi
enickými a pracovně bezpečnostními nepořádky.
- Posilovat vzájemnou solidaritu pracujících proti snahám admi
nistrativních orgánů omezovat jejich práva, šikanovat nepoho
dlné a zbavovat se apilních a angažovaných lidí.

- 7 - Učit reálně hodnotit v boji za sociální práva proti rovnostář
skému odměňování podle zásady, aby nikdo moc ’’neřval” a nep«~
hndlní dostávali méně. Nenechat se vodit za nos různými
’’zeumsy” Či jinými neživotnými mzdovými systémy, kterým ni kw
do nerozumí a nemůže -podle nich kontrolovat svoji mzdu.
Neformální sdružení a občanské iniciativy mají mnoho překá^
žek, které jim brání oslovit pracující. Kromě intelektuálních,
které jsou nepřekonatelná, jsou to i technické. Ale začít je
třeba. Spící monolit se začíná 'probouzet a kdyby to probuzení
mělo být přes levou nohu a navíc uspěchané, pak by nám mohly
zůstat jen oči pro pláč.

Otakar Jílek
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