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Vojtěch

M E N C L
POUČENÍ Z DVACETI LET NORMALIZAČNÍHO VÝVOJE

Jaké to tylo období? Kam nás dovedlo? Jaké poznatky a zkušenosti nám
přineslo?

Druhá socialistická revoluce
Dnes, když už vykrystalizovala koncepce sovětské perestrojky$ není již po

chyb o tom, že naše ganerace stoji n^počátku hlubokého přelomu dějinné situace,
který v zemích evropského východu odděluje éru pokusů o raný a nezralý sociálně

spravedlivý řád, od kvalitativně nové vývojové fáze, ve které by socčialismus

mohl a měl už skutečně začít být sám sebou* Ocitli jsme se tak tam,kde je nez
bytné - řečeno olovy KcMarxe - ’'vrátit se k tomuv co se zdálo být už splněno”
a ”s ukrutnou důsledností zhodnotit polovičatosti, slabiny i ubohosti našich

prvních pokusů”.

Takovouto komplexní sebekritickou, ale i tvořivou revizi neuspokojivých

výsledků jedni označili za "revoluci v revoluci”, jiní za druhou socialistic
kou revolúcie Smyslem takto chápané přestavby je systémová proměna zlidšíující

dosud často velmi nelidský výsledek první fáze socialistického nástupu. Ten si
ce v mnohém odboural cdcizující moc velkého vlastnictví nad lidským osudem, ale
současně uvrhl společnost i pod nové jho zesílené, soustředěné a odlištěné by

rokratické mocio Ta hluboce zdeformovala jak náš životní způsob, tak i samotné

pojetí socialismu. Druhá socialistická revoluce se tedy pokouší o komplexní změ
nu, která by mela prosadit dvojjediné: rozvinout socialistickým způsobem výrob

ní síly elektronicko-robotizační-vědecko technické revoluce a na tomto novém zá

kladě vytvářet nový životní, způsob, který by osvobodil socialistickou společnost

od jejího prvotního hříchu - nadvlády byrokraticko-mocenských aparátů.

Revoluce měly v dosavadních dějinách vždy složitý osud. Prosazovaly se ne
jen jako ostré konflikty probíhající uvnitř jednotlivých národů, ale i jako vlny
přílivů a odlivů zneklidňující a přetvářející veškeré dějinné prostředí... Je jich

autenticita a historická legitíjnita vyrůstala i z jejich schopnosti překonávat
svá období ústupů a porážek * "nrvu
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náporům.

Nám, kteří jsme prožili 70. a 80,léta v Československu, není třeba dlouze
rozkládat, jak drsné klima přináší takové střídání dějinných vzestupů a pádů.

Stihli jsme už v r-»12o8 jako první země prolomí4- institucionální moc neostalin-

- 2 ských elit a v bouřlivém dynamismu pražského jara jsme začali i nalézat a tvořit

ucelené kontury demokratického socialismu.

Pro nás byla tato proměna zralá, dějinně připravená, ba už i naléhaná. Av
šak většina našeho socialistického okolí, která se k tomuto stupni vývoje tepr
ve blížila, ji nepřijala. československé počínání se jejich mocenským eleitám

jevilo jako rušivé a nebezpečné o Pro nás i pro ně. Rozpor pak vyřešilo brežnévov-

ské vedení tím nejneštastnéjším způsobem - dalo povel k masivnímu vojensko-politickému zásahu, který naši revoluci na dvě desítiletí znemožnil a potlačil.

Již tu se nabízí obecnejší úvaha.
Předně, že v našem rozděleném, ale i vzájemné propojeném světě je vnější

stránka každé revoluční přestavby faktorem, který je třeba respektovat jako pod
nět k prozíravé opatrnosti. Jde sice o specifický proces vyvěrající z podmínek
každé země, ale i zásah do stále ještě vratké rovnováhy světových poměru, jehož

důsledky je třeba mít vždy na zřeteli.
Ale i okolní svět musí pochopit, že se tu vždy děje něco, co je i jeho pro

spěchem. Normou mezinárodního a zejména socialistického soužití národů by tu te
dy měla být mimořádná tolerance,, Gbybí-li - a za toto poučení jsme draze zapla
tili

dochází k vnějším deformačním tlakům, nebo dokonce k intervenci, která

nejen ničí dějinné progresivní proces, ale nakonec postihuje i budoucnost těch,
kteří k ní sáhli.
Brežněvovská intervence byla zásahem proti zralé dějinné autenticitě česko

slovenské revoluce, dražila se zničit její mladý a silný organismus. Je přiroze

né, že při tom m^razila na vytrvalý a pro interventy nečekaný odpor celé naší

společnosti. Obrovská otbrojená moc se tu ocitla tváří v tvář vůči neočekávaně
vytrvalé síle vzdoru a pocítila na čas před ní i svou skutečnou politickou bez

mocnost. Její ničivost musela tedy v dalších fázích vzrůst i nad předem připra
vený scénář. Místo amputace několika nepohodlných představitelů a po ní následu
jící hladké kádrové a politické korekci, museli brežněvovci uvést do chodu stále
násilnější

drcení

dobře zakořeněných Q/vzdorujících opor naší druhé revoluce

I to je nakonec poučné, nebo£ odtud vyplývá, že jestliže se této revoluci podaří

překonat první potíže svého vzniku a stačí se zakořenit natolik, aby se stala vě
cí vlastního a chtěného lidového osudu, promění se rychle v neobyčejně silný a

vytrvalý organismus, který nelze vyvrátit jinak než mimořádně brutálním násilím.
A odtud lze snadno odvodit i další závěr, který naznačuje, jak tvrdý, byro

kraticky násilnický a protidemokratický musel asi pák být režim negace, který

se u nás po dubnu r.l9t9 ustavil jako moc vnější i -vnitřní normalizace a protirevoluční praxe.

Obecná anamnéza normalizace
Normalizátoři tedy nemohli vhodit xH misku vah své věci spontánní souhlas

jiné, dosud .opoziční a sociálně významné části společnosti. Tím se odlišovali
i od jiných dřívějších reakčních režimu společnosti, které se nakonec vždy mo-

hlý ^přít o vydatnou podporu sociálne majetných tříd a ponechat jim volnou ru
ku k tomu, aby svůj třídní zájem prosadily jako zájem celé společnosti. Normali

zační reakce, která takovou širší s>cialní oporu postrádala, musela proto do

společnosti prorůstat jen shora dolů a vždy jen tímto způsobem si vytvářet své
opěrné pilíře. Krystalizovala proto jako vyhraněné vrchnostenská moc ”vše drží

cí v rukou” a ovšem i jako nepříliš vydařená kopie svého vzoru - Mrežněvovského

režimu brzdící stagnace. Také druhá její metoda jí byla předurčena; K stabilitě

jí mohla dopomoci jen dostatečné vysoká hladina strachu, která by byla tak vy
soká, aby ochromila síly odporu a znesnadňovala jim, aby v budoucnu narušovaly

a znovu a znovu labilizovaly v podstatě vratkou a historicky marnou moc norma
lizace. Bariéra vytvořená strachem byla i útočištěm jejího bezpečí. Strach byl

také základním kamenem i pojivém stabilizační politiky a předurčil i její ná
stroje. teprve když ovládl, zaplavil a ochromil společnost, bylo možné uvažovat

o tom, jak by se mohl nový režim ipřít o další své podpěry.

Specifika československého normalizačního systému
K základní osobitosti čs.normalizace patří jistě i to, že se odehrávala

uprostred Evropy, v zemi ekonomicky a politicky poměrně vyspělé, a nadto v doběkdy už nejen systém pův idního stalinismu, ale i jeho brežněvovská odvozenina se
ocitly na sklonku své dějinné dráhy. Intervence nemohla proto u nás své odpůrce

ničit v gulagu nebo je vyvážet na Kolymu. Musela si hledat jiné prostředky. Pře

devším poněkud uvolnila vnitřní napětí tím, že umožnila zhruba dvěma stům tisí
cům aktivních nespokojenců odejít do západní emigrace. Zbytek společnosti pak

tato moc sevřela do promyšlené soustavy všudypřítomného špiclování a z nej ply
noucí sociální diskriminace. Tento bič se pak ovšem snažila kombinovat i s cu

krovím, s jakýmsi náznakem obecně konzumního vzestupu, ke kterému přidala jistou
dávku tolerance vůči oné většině obyvatelstva, která se pokryla byl i jen vnější
mimikrou rezignujícího přizpůsobování.

Druhou zvláštností normalizace bylo, že se její klíčové mocenako-politické
struktury vytváiely nejprve zvenčí. A teprve tehdy, když odtud vykrystalizovaly,
začaly se - opět shora dolů - spouštět a rozrůstat i do nižších pater politické-

- 4 he systému a odtud do dalších sfér společnosti.

Brežnevovští organizátoři intervence pověřili svou důvěrou a tím fakticky

dosadili i do funkce generálního tajemníka KSČ G,Husáka. Pod jejich vlivem však vzná
vznikl i jeho tým - nejvyšší orgán vládnoucí KSČ - předsednictvo ŮV. Teprve pak

svěřili brežněvovci normalizačnímu vedení roli svých autonomních místodržících.
Napřímen zákulisní moc si však ponechali i pak. A

to i v nej vyšším grémiu, zej

ména tím, že do něj instalovali několik ’’zvláště důvěryhodných” a tedy i nadpráv^ícb

nich ’’šedých eminencí”, které Brežněvovým jménem vyřizovaly kádrové a politické
příkazy a zákazy. fedle těch byly pak vysouvány tu více, tu méně do popředí i

jiné honorabilní osobnosti, z nichž každé, byla vybavena jistou měrou autoritativní m
moci, Tak, jak se později diferencoval organismus brežněvovského vedení, zakotvovali

11 se jednotliví představitelé našeho vyššího stranického grémia u jeho jednotlivých

vých skupin a seskupení. Tím jejich vliv stoupal či klesal i v Československu.

Toto období instalace probíhalo ve

víru rychlých sledů kádrových proměn,

které spolu s jednotlivým.! akty promyšleného osobního vyzdvihování či ponižová
ní měly každém-” z oněch představitelů kádrové špičky naznačit, na kom a na čem

jsou jeho osobní pozice fakticky závislé a že to, co je dnes pevné, se může stát
zítra ^ratkýmc Ani ve špičce nebylo dost jistot. Interventi tím dosáhli, že i
zde převládlo klima politické opatrnosti, bázlivosti z osobní svébytnosti a kon

cepční odvahy« Jen stěží zde proto mohla vzniknout ucelenější snaha o záchranu

al opon části toho

co přinesl rok 1968. Naopak, spíše se tu šířily příznivé

podmínky pro narůstání sklerotizačních typů a normalizačního znehybnění a tedy

i brzdícího mechanismu..
Třetí specifický rys normalizačního sytému představoval vznik výrazné dis
kontinuity oproti celé dosavadní tradici celého čs .politického života včetně už
tehdy značně emenoipováného pojetí socialismu. Normalizační vedení, které pocižovclc

velo svov cizorodosh a izolaci, se pokusilo odříznout i celou společnost od její
ho historického vědomí. Především tím, že se obrátilo prakticky proti všem tradi
cím, které zejména v českém národě směřovaly k demokratismu a osobitosti. Proti

váhou této autentické národní dějinné zkušenosti se pak měla stát účelově smyšle
ná a ulrrakonzervativní ideologie tzv. "Poučení z krizového vývoje”. Obsahovala
deformovaný a zřejmě nepravdivý výklad událostí roku 1968, ale i předchozích etap.
Druhá socialistická revoluce zde byla označena za "kontrarevoluční zvrat", z je

hož "smrtelného objetí jsme unikli jen o vlásek”. Skuteční pravicoví konzervativ
ci se stali ’'zdravým jádrem strany”, zatímco progresivní část společnosti byla

označena nálepkou 'kontrarevolucionářů" anebo "pravicových oportunistů" Reakční
brežněvovská. intervence se tak vydávala za "bratrskou internacionální pomoc", zai
tímco rozvoj socialistického demokratismu za "chaos a úpadek vedoucí úlohy strany".
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Tento nebeklíč čs.normalizace naše národy nemohly přijmout, což vedlo
k ideologické krizi a ztrátě konsensu mezi vládci a společností.
Všechny tyto specifické nromalizační rysy ústily do konečného výsledku:

noV# vzniklý systém nemohl být vnitřně stabilní, ale naopak, jsa prosycen vnitř

ní rpapornost i., pyl vlastně velmi, vratký. Představoval diskontinuitu vůči dosavad-

vývojovému proudy xs.specifiky. Pokoušel se naši společnost znásilnit, zbrež**

aévizovat. "emohl sice její osobitost potlačit
Mohl ztratit náš čas

ale musel ji neustále potlačovat.

ale sám nemohl být než dočasnou a neorganickou anomálií na^

šieh dějin*
Drcení revoluce a nepřirozená stabilita

Normalizátoři by si asi nejraději vybrali - kdyby mohli - pro svou vlády
jiný 1id

Nemohouce to uskutečnit utvořili si alespoň novou stranu. Shora se

stavili v KSČ prověrkové komise, stanovili jim pro jednotlivé kraje, okresy 1

p? ganizace povinné kvóty dle nichž bylo třeba z KSČ odstranit všechny nepři^ů
Bobivé, Podobně

pxkupovali i v ostatních politických stranách i ve společen*

pkých organizacích

Stigmatizovaní byli i nestraníci. S krátkým odstupem násle

dovaly pak čistky ve státním aparáté, sdělovacích prostředcích, ve školství^
láravqtnlctví.

kultuře, zahraniční službě, ve vědeckých ústavech a ve větvině

Kdo z Ivatil ’kadí o ve předpoklady" nebo komu byl vypálen cejch ''kontr^-

^vnlocionáře/'

přišel j rré povolání.

Normalizátoři tím zabíjeli hned dvě mouchy jednou ranou. Především tak zničili v důležitých sférách reformní aktivní síly i instituce socialistické int^

|ígence, které, jak ukazují sovětské zkušenosti, představují nejiniciativněj£%
s,ílu počáteční fáze každé přestavby-. Současně si tím však i vytvořili prostor f

fy kterého bylo možno nasát věrné normalizační kádry. Především jimi obsadili’
přední a nižší stranický aparát a postupně i všechny ostatní důležité pozice ve

^§^ovaeích prostředcích, státních orgánech, ekonomice apod. Jako základní sta*?
•>ábní kádrový materia? jím posloužily nejprve kádry polednových konzervativců,
Které se vyšplhaly nejvýše, Ale protože jejich počet nestačil, přišly záhy ke

i neschopná kádry Novotného éry. Když i jejich zásoba došla, sáhlo noyé

vedeni do rezervoáru přeběhlíků, jejichž počet v průběhu čistek narůstal. A tak
již od středních kádrových poloh začali prosazovat lidé bez názorových skrupulí

a morální páteře, které zlákala jen vidina rychlého liftu, snadno spějícího dp
kádrových výšinv Normalizační vedení jich používalo rádo, neboí byli věrní, vděční,

^cbře vedouce, že by se do nově nybtých funkcí svými schopnostmi nikdy nepřejraeo^li« ^atp vlna nových "soudruhů vedoucích”, proslulých namnoze svou ne&ql^opností

w 6 *

vytvořila také první opěrný pilíř podpírající řídící sféru normalizační by-»

rokratieké elityu V prostředí těchto arivistů se ovšem také nejdříve rozbyjeit
lý mikroby morálního úpadku a zhrubnutí. o kterém bude ještě řeč déle.

Jakp nepostradatelná opora nového režimu však od počátku působila i po*

policie. la 3i doplnila stavy a ••//spravila rozrušené sítě více jak
•t<tiaíóového sbor. informátorů a usměrnila to vše na perlustraci potenciál

ně nebezpečnýc- občanův Začaly se připravovat podklady pro budoucí varovné po*
litické procesy> dcolnovaly se archívy, zřizovalo se odposlouchávání, sesta

vovaly se síti 'Pavouků” registrující osobní styky a kontakty podezřelých.
formátoři po.lio.ie tyli prakticky všude - redakcemi sdělovacích prostředků po»
Čínaje a výjezdními turistickými kolektivy konče.

Rychle
bobtnaly i aparáty státních a společenských organizací /ty
„
va
f
ez ná trojnásobek/ také adminisiráti rostla podstatně rychleji, než drive a

přednost v 11 dostávali především ti, kteří nahlas projevovali svou konformjL*
tu., A tak přibyla další, třetí opora normalizačního režimu.

dojivém celého takto vzniklého establišmentu byla ideologie již zmíněpér

ho Poučení, ‘-ako vyznání, víry ho musel nahlas deklarovat každý, kdo se chtěj

stát yzznamné.jším činitelem, nebo alespoň příslušníkem nově vznikající mocen^
feké elity. Nová noc so ovšem snažila vnutit Poučeni i celé ostatní společnosti,

^ávala si velmi záležet na tom. aty její ľ^ocnéiici v redakcích podle něj uzpů*
fota valí a filtrovali Toky informací a podle jeho kontur vytvářeli galerie ^ro-

XFGíJe|ýeh a odstíněných ’’obrazů nepřátel”- Podle něj so přizpůsobovala jak yý~
W ^kolách, tak i činnost Národní fronty, slavila se výročí, udělovaly řády,

přejmepevávaly ulice

Poučení se stalo také Prokrustovým ložem společenských

^éd. kterým dovolovalo diskutovat jen c ion, jak ho dále rozvíjet a prosazoyfi^,
Politicko-sociální stratifikace normalizační společnosti

Jakmile se konzervativcům podařilo shora instalovat do institucí moci své
. ocitli se před oroblémem, jak donutit i ostatní společnost, aby přijaja
Váieh nadvládu, Jedno jim bylo od počátku jasné: bez jistého náporu z^tnq^ení

a $tálé hladiny strachu tu k úspěchu dospět nelze. A protože nemohli použít mete/
dg gulagu, vymysleli si alespoň, jeho náhražku - kádrové ghetto. Vybudovali ho
B Jteobyčejnou důsledností a administrativní důkladností, jako nezbytnou součást

celého společenského života normalizační éry„ Uzavreli do něj nejen progr«§|vic-

fEty, ale i vzpouzející se křestany, liberály a aktivní zastánce jiných názorůj
odlišujících se r-d Poučení a podobných dogmat.
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Na první pohled byli jeho obyvatelé osobně svobodní - a~le fakticky se

stali občany nižšího řádu. Stigma neoznačovalo jejich oděv, ale jejich osobní

spisy, které zachovaly a zachovávají všechna jejich slova a činy, kterými se

vzbouřili proti moci Novotného režimu a pak proti nástupu normalizační elity•
Ale stanovovaly i přísné sociální meze, ve kterých se jejich osud mohl pohy
bovat » Postižení ztratili právo pracovat dle svých schopEóátí a kvalifikace,

bylo "iim možíio přidělovat jen manuální práce či podřízené úřednické funkce.

Limitovala se i míra jejich výdělku, platil pro ne přísný zákaz publikování,
přednášení, práce ve vědeckých ústavech a jiného veřejného vystupování. Jejich

díla zmizela z knihoven. Nesměli zastávat funkce v orgánech a organizacích Ná

rodní fronty, nekomunistické strany je nesměly přijmout za Čteny, úřady jim mo
hly bez udání důvodů odebrat lovecké zbraně, cestovní pasy, občas i řidičské
průkazy či telefonní stanicec

V továrnách se dbalo na to, aby zůstali izolo

váni od ostatních dělníků a aby na ně zbyla jen horší a méně placená práce.
V podniku či jiné ;>rganizaci nesměl jejich počet přestoupit určitou míru. Stá
le se sledovalo jejich chování, okruh jejich přátel a to vše se pilně zanášelo
do osobních spisům při čemž si příslušné orgány vyžadovaly zprávy i o tom, zda

vůči nim někdo neprojevuje přílišnou solidaritu či nemístnou shovívavost. Pro
kletí ghetta bylo však i dědičné* Kádrové dotazníky i záznamy postihovaly i
děti, příbuzné a mnohdy i blízké přátele kádrově "nečistých”.

Ghetto bylo pod stálým dohledem a neslábnoucím tlakem moci. Politická po
licie soustavné sledovala jeho aktivisty, pročesávala jejich byty občasnými
policejními prohlíáKaml. Organizovaly se proti nim různé provokace, šikany,
někdy i násilnosti přičemž jejich eventuelní stížnosti končily obvykle v koši.

Ghetto bylo stálo výstrahou pro každého občana, aby nejednal a nemluvil
jinak, než jak mu moc předpisovala. Stalo se tak funkčně nezbytným protipólem

svému protějšku - byrokraticky centralizované moci vládnoucí elity.
Mei oběma těmito poly se však rozprostírala široká sféra oněch občanů,

které od moci dělila nechut a od ghetta strach o vlastní existenci. Postojem
této části naší soclečnosti byla zpočátku nevraživost a později vyčkávací pa

sivita, přecházející postupně do zlhostejnění vůči politickému dění vůbec až

ke ztrátě aktivního občanství, -akový postoj ovšem normalizační moc celkem ví

tala, nebo* soudila? že tím získává Čas, který později bude moci využít k tomu,

aby někdy v budoucnu plně zkonsc]*■ dovala nejen své pozice a moc, ale i své po
stavení v očích veřejnosti,

Taková politika nebyla zcela bez naděje, Bějiny totiž již často prokázaly,
že společnost může po čase přijmout i moc původně ji velmi cizí, pokud ta je ov

šem schopné vytvoří'. “° ^vé pletivo zájmů a stimulací, o které by se takovéto

smíření mohlo opřít.

- 8 -

Aby k něčemu podobnému mohlo dojít i u nils, bylo ovsem třeba splnit ale
spoň dva základní předpoklady, nejprve by musel nový režim zajistit takový roz

voj ekonomiky, aby mohl překrýt politickú traumata skiidňujícím konzumním vzo
stupom.

Za druhé by musela týmž směrem působit i cílevědomá a neortodoxní politi
ka moci, která by dovedla prosadit postupný odklon od hypertrofie administra
tivního násilí a odbourávat nefunkční ideologická dogmata, tiusela by tedy de*

nekritizovat poměry, vtahovat do aktivní politiky stále širší vrstvy lidí, upou
štět od tajnůstkářství, uvolňovat prostor pro různé zájn^y, stírat hranice ghet
ta a směřovat k politickému usmíření.

Normalizační režim se o náznak taková politiky pokusil na Slovensku, Za

choval tu federalizaci z r.l£68 a postupně sem alokoval i rcxsáhlé investice,

bohužel převážně opět do těžkého průmyslu. Stěží asi šlo o cílevědomou koncep

ci, spise to byl jen důsledek toho, že blok konzervativnívh slovenských poli
tiků využil nabízejících se možností a prosadil výraznější přerozdělení národ

ního důchodu tak, aby si zde upevnil své pozice. Je ovšem pravda, že na Slovene

sku

yl.> ghetto nebylo tak početné a značný růst životní úrovně tu vedl rychle*

ji ke zklidnění situace.

Obecně však platí, že ani jedna ze zmíněných dvou základních podmínek po
litické stabilizace u nás nikdy nebyla zcela naplněna, novému režimu se totiž ne
podařilo překonat základní slabinu spočívající v tom, ž? dal přednost úzkému

zájmu svých vlastních jistot před pružnou politickou proměnou a tím i potenciúlne zklidňujícím pohybom, který by hojil staré rány. Sterval při zásadě, že

vládnutí je možné postavit nad dialog a ortodoxii nad realismus. I to je poučné.
Ekonomická stagnace -základní slabina normalizační stability

f
.
i
Ortodoxie a nepružnost v politice vede k chybám. V ekonomice však spěje k§
katastrofám.

Je známé, že spolu s politickým nástupem pražského jara se u nás rozvíjel
i přechod k podobné ekonomické reformě, s jakou začínáme opět i dnes#

Systém

nastupujícího konzervativního centralismu však v hospodářské reformě pokračovat
nechtěl. Byla pro něj ideologicky nepřijatelná, neboí už jednou poznal, že ot
vírá cestu nejen k ekonomické subjektivitě a tržní podnikavosti závodních kolek

tivů, ale nutně činí z dělnické třídg i skutečně aktivního činitele a tím i no

sitele reálného pluralismu, který by nakonec mohl otevřít i pro všechny.
Avšak byl tu i další důvod. Oslabení centrálního plánování by torpédovalo

i všemohoucnost politického centra a ani to nemohla moc připustit. Proto také
přijali konzervativci ideologii ekonomické antireformy, kterou plně obrážel i,

nový zákon o národohospodářském plánování z r- 1970-.

"Poučení" ozx^či-

lo vytváření závodních kolektivů sa '’pokus o postupnou likvidaci všeli^ové-

ho vlastnictví1' a Tržní mecha nismus za zločin,- směřující k" odděl ování ekono
mického řízení od politického“ a ’’oslabující vedoucí úlohu KSC’’O
0' nevíro se přímé řízení podniků centrálním plánem a tím i staré panství

politiky nad ekonomikou*

áělo to závažné důsledky

V rozvinuté a diferenco

vané čs.ekonomice nebylo totiž centrum už sto překonávat informační bariéry,
takže se jeho rozhodování chronicky opoždovalo, rostla jeho nepřesnost, což

vyvolávalo rostoucí nee>ulad v celém řetězci výrobyy zásobování i odbytu.

Protože se však začals převážně omezovat jen na sféryř které moUlo jakž takž
zvládnout a z druhé strany podniky využívaly situace a vynucovaly si maximál
ní vstupy a, současně minimalizovaly výstupy$ urychlil se tím už dříve nadměr

ný růst

energetiky> těžkého strojírenství; hutnictví a jiných investičně ná-?

ročných odvetvie Otevřel se prostor pro novou,- nyní, již ekonomicky zhoubnou
vlnu extenzívního růstu. která už 'yla v zřejmém protikladu s trendem světo

vého vývoje a která navíc nadmernáuodčerpávala i zdroje potřebné pro rozvoj

životní úrovně.. služeby kultury; zdravotnictví, školství atdc V sedmdesátých
letech došlo na óus i k novému pokusu spoutat zemědělství odbouráním jeho při

družených výrobo

Sílící napětí v reprodukčních zdrojích podvázalo pak ještě více rozvoj

perspektivních xivětví. zejména elektroniky, kvalifik váné chemie, biotech
nologii a robotizace, které si v jiných zemích prosazovaly prioritue Tím. ale

rychle klesala i inovační schopnost průmyslu. Zahranilčni obchod proto stálé 1
•i
výrazněj3. směřoval do zemí RVHP a zaostalých rozvojových zemí, kde panovala
nižší náročnost odběratelů a často i obdobný systém

byrokratického řízení

ekonomiky9 což znesnadňovalo dovos. moderní technologie*

^ento vývoj brzdil v čs® ekonomice prosazování světových vývojových tren

dů a současně ji nadměrně materiálově., dopravně i investičně zatěžovaly
tjže klesaly i směnné relace se zahraničím., sílil v ní i trend k izola^ion^r
atickému autarkismu® Za takového stavu zdravý a trvalý růst životní úrovně

zůstával v nedohlednu a s nim i možnost politické stabilizace normalizačního
systému moci*

Hnilobné a stagnační procesy
Už jsme na značili^ že již počátek normalize čniho období vedl k poklesu

politické i občanské morálky

Sílící deformace ekonom2.ckého vývoje ho pak jen

urjrchlovaly. Ve výrobě se rozmáhal chaos a plýtvána, rostly nadnormativní zář
soby a rozestavěností To vše jakoby přím;- vybízelo k rezkrádání a u řady Jidí

se rozmáhalo ^i]

' .iev kSv-

zdrávi

•'Statní si. už ukradneme".

- XP o
Na jedné st.-.aně nepřipouštěly relativně se sesychájící zdr ) je výraznější

růst Edových fondů® Sílila nivelizace příjmů a s ní slábla i snaha o růst kva
lifikace či. o precizní práci., Ale na druhé straně, i přes omezování růstu re

álných mezd, se neustále udržoval a vlnovitě rostl seznam nedostatkového zboží.
Místo nakupování se stále více shánělo a rozsah, užitečných známostí spoluurčoval výši životního standartu daleko více než cokoli jiného,

Z těch, kteří ”se vyzná,li v tlačenici” začala od sklonku 70.let vyrůstat
vrstva nových zbohátlíků, ovládající proudy nedostatkového zboží, deviz, přís

tupy k různým protekcím., schopná dodat volné byty, léky, zahraniční zboží atd.,

atd. ^elmi často se mohla uchýlit- i pod ochranný deštník oné sféry normalizáto
rů, které. už od počátku neslula přílišnou zásadovostí a proto s povděkem přijí
mala jí nabízené služby a "protihodnoty” a někdy i přímé úplatky /Babinský aj./.

Budoucí historikové asi dojdou k poučnému i výstražnému závěru, že teprve
když se na přelomu 70, a 80.let dostatečně rozrostla, tato nová vrstva zmaš^áč-

tělých korupčníka, dovršilo se i díla jakési ’’dočasné'-, ale i velmi chmurné
stabilizace normalizačního režimu. Jeho novou čtvrtou oporou se totiž objektiv

ně. staly i rozbujelé party a kladny černých a šedých ekonomických makléřů, do
hazovačů i příjemců ’’renty z nedostatku”. Ty totiž byly ochotny akceptovat ja

koukoli vrchnost,, jen když byla vůči nim dosti shovívavá, nebo se dokonce sta
la i jejich neveřejným zákazníkem. Titíž historikové ovšem jistě neopomenou do

dat, že takováto ’’stabilizace” způsobila naší společnosti nenapravitelné škody
na národním charakteru t Jeden z našich nejvýznamnějších soudobých filmových re-

žizérů neváhal toto ovzduší označit za středověk. Další, neméně známý muž naší

doby, Vohavěl., vykreslil tehdejší a až k dnešku sahající každodennost slovy,
které nelze necitovat?

Stačí poz uovaty jak se lidé k sobě chovají v obchodech, úřadech a doprav
ních prostředcích: bývají nerudni, sobečtí, nezdvořilí a neochotní; pro prodá
vající je zákazník často jen obtéžovačem, prodavačky ho ?bsluhují a při tom se
baví mezi seboiá.u řidiči aut si nadávají, lidé ve frontách do sebe strkají,
předbíhají se a okřikuji.. Úředníkům je lhostejné, kolik na ně čeká lidí a jak
dlouho, je jim jedno pozv vu-li si někoho a pak nejsou přítomni, netěší je, když
někomu vyhoví..
Tento úpadek slušnosti i lidskosti se šířil shora dolů, ale i zdola naho*
ru. Postupně měnil občany ve zklidnělé objekty manipulace, v nářadí vrchnosten
ské moci, které nemá o čem rozhodovat a tody ani přemýšlet. Na druhém pólu se
tím vytvářel i sklon k zlenivělému výkonu vládnutí; k nadbalé povrchnosti a le*

dabylosti a k )dkladům oři řešení vážných a někdy už i hrozivých problémů sig-

nalizujícícb budoucí bouře. Sklerotizace zachvátila i samotnou moc, která po
levila v pracovná morálce.-, $tále pak ubývalo naděje, že se přece jen jednou vzcho-t
pí a využije tehdy už viditelného zeslabení a rozkladu brežněvovské garnitury k o>

nově rezaormy

Alt. už 4 ;en pouhé toto slovo bylo tehdy tabu, což snad je jedním

7. nejpádnějšísh důkazů k jak úplňá ztrátě politické odvahy tehdy došlo*

vativci jaou tu proto, aby brzdili* U nás ovšem jejich výkony v tomto směru

dosáhly snátové špičky® Pro .radost tu z toho ovšem mnoho mífcta nezbývá*
Síly a proudy odporu a zmírňování

*

Restituce byrokratická konzervativní mot';i degradovala etická hodnoty, pio~
dila socialismu cizí změš^áčtění a ničila mnohé z toho? co se v ni čulosti s

tížemi vytvářelo* Drtila talenty, popravovala napsaná i nenapsaná díla, potla

čovala originální myšlenky, postoje národního vědomí, návyky z občanské statednoati a často i k pr>sté lidskosti® I to je poučné a nenastal tu dosud čas k za
pomínání,

Qbraz našeho výkladu by však nebyl ani úplný ani pravdivýP k^bychom neř^

kli v kdo a jak se tomuto trendu i vzpíral a co pro náš dnešek i pro budoucnostzachránil* I takové síly zde byly* Vyrůstaly - tak jako z kořenů poraženého
ne raší vý-honky - ze zdrojů zmíněná již autenticity dějinně potřebné revoluce,-

Obětaví lidé, jejichž odvahap vynalézavost i slušnost a často i etoe, nakonec
dovedli prostoupit i těmi najpevnejšími hrázemi konzovvativismue
Normalizační regrese prorůstala shora dolů- Vždy však dospěla až k pro-”

středí, kterého se už nemohla ůmcenit* V rodinách nikdo nemohl zabránit otevřaným rozhovorům c torn, jak a co byloř aby lidé vytáhli z knihoven. knihy a časo--

pisy* které byly na indexu, aby si poslechli jiný než oficielní

Stu.vb

Neoficie'.ň.í mikroklima panovalo mezi přáteli, ale začasté vznikalo po krátké
rozmluvě v autobusech, ve vlacích nebo i při náhodných setkáni?! na ulicích©

Normalizační období se neuchytilo ani ve většině malých obcí® Sa&ha uchiánit si dobrou povést a sousedstvít neanonymní osobni svazky zlidš^ovaly tu cďi ívr

ovzduší o Většina dobrovolných funkcionářů MNV i 0WP úřední''!, mistři a dílove
doucí v závodech, alo i prostí členové a funkci oné *•' s*~say sice opatrně, alp

namnoze úspěšně tlumili a zdravým rozumev korigovali to, co bylo

sníriiuv®

Současně tito lidé vykonávali cennou pozitivní práci, která v mnohém na. ši spo-

lučnost obohatilat
Ve značně mírnějších formách pr^bib*'1'- ■

tj patrně i s odlišným vývojem

Slovensku* Souviselo

'-rrnri

Rozvoj ekonomiky

byr axtsaťivní

a rozsáhlá Inov''.^ i rfra struktury měly i. mnohé pozitivní výsledky * Především

došlo k zmírnění rozdílu v živetn.’ úr -vni

•’Mikami i potenciál M

ho napětí mezi oběma národyř Svou roli tu hrála i psychika jis^óh..

něníř vyplývající ze zvýšenéhr

' sťvaČÍ“

-1 ^venskýcb představitelů v celostátní

politicec

Deatabilizujícím činitelem i tu však byla tvrdr

upl*. tne v an/ ^ej.TV’'- nrr'4“’

—

’,_,yn£ politika^

*v?nr,máhala -° spolu s

--rer ;>z j.á.

—

d

d.

morálním:’ úpadku - formovat zdroje křes tans kcr-etické statočnosti a renezanC8« V církevních kolektívoch se obnovovaly tradiční hodnoty lásky a porozumej.

ní k bližnímu a to násobilo jejich přitažlivost a vyvolávalo vzdorovitou pro-

t ivrchnostensko u. aktivitu* A když tento duch v osmdesátých letech zesílil i
v českýb zemích, vzniklo tím i nové neformální pouto, spojující oba naše ná

rody.,
Jak už řečeno, tlak moci zaháněl mnoho věřících, do ghetta a tím j im dal

i možnost sblížit se tu s jinými i^yslenkovými smeryo I tento vývoj usnadnil
vznik nových, demokratických a proti byrokratických aktivit i jejich vzájemnou
spolupráci. Stalo se to zřejmé zejména po vzniku Charty 77 ? když se začalo

vzmáhat i kriticky otevřenější politické hnutí nejdříve v ghettu, ale pak i
za

jeho hranicemi « To se rozhodlo hájit každou píč ústavních lidských práv

před snahou je obcházet a prakticky vymazat z praxe* Když tento zdroj sta tuč
ného odporu za cenu velkých obětí překonal původní zničující perzekuci, stal

se ještě před G-orbačovým nástup?^ roporazitejným a ho zejména za pomoci sílí
cí ho veřejného míněníc

Avšak .1 ve většině pater mocenských struktur se p »čaly na přelomu 7V-* a

80.let objevovat a prosazovat síly umírněných pr?,gm+iků? kteří nitux rr nes vl
hla silí s řadou dogmat normalizacního konzervativismuo Jejich zásluhou začaly

mizet nejnesch'pnejsi kádry první normalizační fáze, zejména pak z podnikové
sféry. Diky tomu se tu také zachránily a postupne i obnovovaly týmy odborníků,
čímž tu vznikal i prostor pro postupnou regeneraci úrovně ekonomického i poli”
tichého myšlení o Bylo v nich možná volněji studovat, diskutovat i přijímat pod
něty j,ak ze světové ťčdy, tak 3 ostatních socialistických zemí® I tyto sféry
otupovaly ostří mnoha nesmyslných příkazů, které vycházely s konzervativní

c+mickébo aparátu® Zde také mohli najít ochranu i ti, kteří v tichu a
nenápadně mysleli a jednali proti oficielním d.jgmatům^ Bez jejich podpory by

se asi zteží do životy n-rovaly

nej on Slušovice, ale i mnohé průmyslové

a stavební podniky, které si před ° jen udržely kontakt se světovostí.; Zde ta

kí na počátku 80.let vznikaly nové náběhy k ekonomické reformě, sice ještě ne

důsledné, ale přece jen. překonávající nekter: ''nriérj ckonomického ’ >gnr + ic"^'
ize normalizačního systému

2
Cd poloviny SO. let se ocitl normal i z

1
3
"-Sír ot-gnace uprostřed .rychle

se prohlubujícího krizového vývoje^
Vnější příčina spočívala v tom, ze začal ztrácet právě ty opory, které ho

v r*19o9 vytvořilyo Jeho zah^-ri^*- •’niciátoři byli po nástupu Gorbačjva v SSSR
vyhlášeni za činitele "brzdícího mechanismu” a

i nový r>hind nr'pv

ooučobý svět, ale i

'^o.snjsti se otevřel
Jvojovou scénu socialistických

zemí* lo ^ěe zpochybnilo ideologii. "Poučení*’ a to 1 u mnohých dogmatiků*

Také extenzivní ekonomický růst dospíval do slepé uličky* Progrese výrobmeh nákladů? s loupající cena nových výrobních prostředku, i stavebníqji
prací záhy znemožnily už i prostou reprodukci většiny výrobních odvetvie Žaču'
li jsme žít na dluh- lůst vnější zadluženosti se sice podařilo zbrzdit; alu

ekologické problémy začaly přerůstat do katastroí^;kých rozměrů.* Neudržitelná
začala být už i situace ve zdravotnictví? sociální péči i vo školství* Ury-

v

chlení peněžního obratu v sítích černé a šedé ekonomiky podněcovalo aryčnžo^á-

ní inflačního vývoje*
Od sklonku

t,1Í>?7

se to vše začala slévat do jediného proudu potáží,kte

rý přinutil vládu opustit původní záměry osmé pětiletky* Avšak i po její redukci se nepodařilo udržet stabilitu dodavatelsko-odběratelských vztahů? kte-

ré se na sklonku r*1988 zhoršily už natolik* že ča sto narušovaly plynulost
výroby, která lidé udrž »vali často jen za cenu osobních obětí? trpělivosti a

shovívá vos t i * Avšak ani pak se řadě podniků nepodařilo zabránit v růstu plateb
ní neschopnosti, zabezpečit potřebnou kvalitu zboží* o inovacích ani nemluvě*

i)kan)uická politika rychle ztrácela polední zbytek koncepce *
íeprve toč, když už se požár krize rozhořel a také pod tlakem sovětského

příkladu uskutečnil) stranické vedení jakousi "mlčenlivou sebekritiku”* V r.)zparu 3 dosud platnými veši "Poučení”, proklínajícími ekonomickou reformu, při

jalo nový zákon o podniku , který pj svém schválení ve federálním shromáždění
a po jedné s prvních diskusí po dvo.ceti letech, se nijak zvlášť nelíčil od té-

ho?

"revision! sty" ke schválení již v lednu 19b9.

k+'-^ý ty1

w.>v-í;

Ukázalo se však, že opakovaný p^ku* ~

-W

bude ve všech

směrech řádové obtížnější než první* Plísto tehdejšího poměrně výbod^h' ^vat

vového složení průmyslu bude teů nutné z jeho struktury neznalo nákladných in
vestic odbourávat a tak prakticky odepsat celou jednu investiční vlnu* Z méně
pr duktivních :’“'jů bude nut.no shromáždil daleko rozsáhlejši akumulační pro

středky pro novou a jinak

Bude nutné uzavírat

dřenou inves+íčr.á

noznntabilní podn-iky? provést místní přesuny pracovních sil* ohrozit statisíce

lidských existencie Navíc místo nástupu dj teprve se rozjíždějícího vlaku elek

tx\ nic’o-r

ční revoluce, který odstartoval právě před dvaceti lety? bude-

.ae tol stát před

do pádícít

kdy boj o prostor na světových trz:>v

,,x

exrre^v

k

v podmínk?’ ch,

’vv'h(?m nad mše síly*

Jaké obeti budou muset lidé přinést? aby se napravily ekonomické důsledky
recidivy stalinské ekonomické koncepce? A kde hledat politickou sílu, která by

mela takovx1. aut>z l*u

abv ií

.obr°+ hP7 dalších ztrát?

:n-•‘V uvěřil^.,

j° » to ovládnout

'

no X4 <=>
Krize vedoucí síly

Zkušenosti učí,; že druhá socialistická revoluce »a neobejde bez vadoučího politického subjektu, který by čelil živelnému vývoji tím, že by konci

poval jojí perspektivu, shrcmaždoval a aktivizoval zkušenosti, které prová
zejí jfjí průběh* Předsta vuje však současné. KSČ sílu schopnou sehrát tako
vou r> li?

Už první. náraz normalizačních čistek ji značil jako pružný a živý poli

tický organismus o Vládnoucí strana ztratila nejen většinu své inteligence, ale
prakticky celý svůj politický yWtv9 fím ae zbavila důležitého zdroje své pc/y
litické síly a přeměnila se v pouhý mechanismus převodových pák, Vt.

ótúvé. jediným*^

cleoentoc. a degradovala se na prostředí s ^předsS^^-rí

zlvhtém, ve kterém zůstává jediným činným elementem. byrokracie” a kde * elita
dělníků . >o je čas od času pozvána na shrowiždění„ aby t^afcldakala vůdcům".

/IieLuxeuh’xrgová/0 Ano, KSČ od počátku 70* lot

ztratila starou schopnost vní

mat, zpracovávat, konfrontovat a integrovat impulsy přicházející z praxe, roz

víjet je uvnitř reálné společenské plurality a celým svým organismem reagovat
na vznikající problémy ? experimentovat, vsávat do sebe politické talenty, při

rozeně se omlazovat atd. Tím vším se zbavila možností stát v čele a. u kormi

dla vyvíjejících se procesů. Naopak, sesula se do role pouhého strážce sílící
nehybnost i.« poskytovala tele kádrových předpokladů. Ochorela sklerózou členské

pasivity, vnitřně vyhasínala a '■mrtvěla* Rozpornost poznání i dialogu jako
zdroj jejího vnitřního dynamiomu usínala a strana šedla

a ztrácela přitažli

vost*
A tak se stalo, že když ji poměra nakonec donutily ujmout se ekonomické

reformy a spolu n ní začít rozvíjet i politické přeměny pro její úspěch nezbyt
né, začala viditelně ztrácet tempo a potácet se v těžkopádné zbroji svých vži

tých ideologických i funkčních stereotypů.
A zde jsme u základní příčiny naší současné politické krize* Přestavbě

hrozí, že bude probíhat živelně, že KSČ na roli vedoucí síly nestačí, že ne-

ií s to změnit ani sama sebe, ani připustit vytvoření jiné struktury. která
ty .már očné úkoly přestavby zvládla. Při tom se ocitáme uprostřed situace, kdy

v úsilí o uchování ekr^r^kó

je už V’l^žitý každý měsíc i týden a

kdy každé další prodlévání může dospět k tomu, že vysláBlý pacient operaci pcd-

1 ohne *

Zde je neuralgický bod, u kterého je nutné začít s rozmotáváním
kého uzlu dvacetiletých následků normaliza čního vývoje-. Bude takové proměny

schopen náš systém? Kdo začne obrat? Okusme se jen nadhodit otázku, kolik je

dnes Vo vrchy rli-olskv^h

koncepčně uvažujících- into-“

lektuálně brilantních, ekonomické i politické praxe znalýohs ec/á.vxuky

-

slících osobnosti? Obávám se^ že odpcvčd vyzní katastrofálně* Proč tom1. tak
je? Zmrtvělý politický syctém je včas neobjevil, nevyzdvihla protože se in-

stinktivně obával jejich dělnosti, tvořivé nespokojenosti a nekonforaisKV.
Stačí uvést jen fakt, že tvůrce jediného os.ekonomického zázrak’’ - dlouhole~
r'Ý předseda A^rokoDbiné,tu JZD Slušovice nebyl uznán být hoden ani toho, aby
se stal byt i jen členem QV KSČ > Vůdcové zestárli v přílišné sebejistotě vě
říce. že poručníkováním a represí vyřeší všechny problémy.

Není to výstražné a poučné?

Některé závěry
Jednou z wajdůležitě jších a nejaktuálnéjších zkušeností ze soudobého o roialtetického vývoje jeý že i po odstranění kapitalistického vlastnic tri zbý

vá osvobodit společnost ještě od další ode izu jící síly - od moci politické a
štátni byrokracieř která se v počáteční fázi socialistického vývoje vnutila

do čela společnosti a postupné se postavila nad ni? tím že se smekla do vy^
hraněné mocenské elity* vybavené osobitým zájmemp kární, ideologií9 způsobem
vzestupu, i nomenklaturou sebereprodukce<,

Po&uaii jame, že tato síla sama od sebe nezeslábnef ani ee svých pri^i“>
legií dobře volně nevzdá a -že ji může narušit a přené nit ze zlého pána na do;

brého sluhu

jen emancipované lidové wědoměníp intelektuální vzestupy dynu-

tóie.ké síly ekonomické reformy a demokratický, lidový kritický elán5 vy růsta
jící ze všech tříd spoj ečnoatb ^edy revoluční cřeetavbať jejíž základní ide---’

ou je demokracie a samosprávný socialismus* Jak vypadá společnost? ve které
by tato revoluce zvítězila, dosud nevíme* Avšak cestoslovenský příklad - iva^
cet let normalizace na?nsx” y ? jaV vvy^dá její reakční alternativa > Kdo by

chtěl vědět, jak by se vyvíjely sovětské dějiny a systém, v případě neúspěchu

G?rbačovy pěrestrojkyř aí si sobře prostuduje historii a funkční prof.il čs«
normalizace? A pravě i čs.zkušenost však také výstražně připomíná? že moc konr»

zervativnívh byrokratických elit i jejích představitelů,- zakotvená ve všech
lůlečivýo'
zůstává

'tr^njekých a jiných aparátech, je a ve všech fázích jejího vývoje

h 1 a v n i m a

n e j z á vaznějším

n e b e z p o č í m

črulié socialistické revc.luceo x>-do chce dosáhnout v revoluční přestaví” Spěchu
musí proti ní proto vést stálým ofenzivní a neumdlévaj^cí nápor., Nesmí jí do-

póát ani jediný den kliduy Nepřetržitě jí musí odebírat - po Částech ale sou
stavně - její moc nad občanem^ odstavovat její eminence a znamožnit jíF aby

v kritických ^ŕ’^’V'ech nr ovad Is zvrat ke

ia'inisilck.'

utokr^ii

konec konců vždy jejím cílem a způsobem ’’obnoveni pořádku' 0

•’°

- 16 Neméně poučná .je však i další zkušenost čsovývoje: když už k takovému

to zvratu jednou dojdej nepřinese nakonec ale jiného? než ztrátu historické
ho času* Byr ílaratiekú kontrarevoluce nic neřeší? jen zasouvá problémy a roz

pory pod příkrov násilí a nařízeného mlčení* Čas je pak vždy znovu vyplaví
na povrch a předá je jako nezaplacený účet společnosti k tomu? aby jej propla tila - a to i g úroky z prodlení,

tretí naše zkušenost zní: jestliže už jodnov došlo k potlačení revolucení ľ „v tu- ) přestavby? naráží každý pokus o je jí opožděně obnovená pokračová-

■ ní. na daleko vetší potíže než s jakými se setkala ooprvé* Musí totiž překonat
/
' i odpor tentokráte už opět kompaktní, ale více zostražitělé reakce, která se

/

po dlouhá, léta specializovala a adoptovala práv? na potlačování a vymítání

každého společenského hnutí? které by mohlo jakkoli směřovat k obnově révoluč níh o po kus u

Bylo by tu ovšem na místě zmínit se i o další poučně stránce čs•zkuše
nost i » Ta podtrhlaj le i druhá socialistická revoluce je .internacionálním je

vem i procesem^ ukázalo se? že jen její úspěch « celé řadě socialistických

zemí a na rozsáhlém pročtoru umožňuje vytvořit nejen natolik rozprostraněný
trh a mezinárodní dělbu práce? kterého si vyžadují výrobní síly třetí průmy
slové revoluce, ale i potřebné vnější prostředí, zmírňující mezinárodní na
pětí. ?vědčí o tom to.. jak pozitivní roli sehrává dnes příklad a energický

postup s jakým se dnes dere vpřed sovětská pereštrojka*

ve kterých stá

le ještě převládá moc byrokratických elit? se tím dostávají pod tlak její zku
šenosti i příkladu. Ale je tu i další problém9 Pokud už v minulosti došlo?
jak tomu byla u nás v rd9(Bf k zásahu vnějších silP které stačily potlačit

rozvíjející se přestavbu, pak je Zx'ejmé i morální, a socialistickou povinností
jeho aktérů? jakmile jim to je možn.éř nepokrytě a čestně takovou chybu při

znat? sebekriticky zhodnotit její příčiny i následky a přičinit se o nápravu*

1 to je dnes obsahem internacionalismu
x

ale i aktuálním pocením? ne-li výzvou*

x

x

Vývoj normalizačrího období v mnohém změnil i naši čs,specifiku, V uply

nulých dvaceti letech jsme ztratili mnoho důvodů radovat se z toho, že v ní
převažují aktiva nad pasivy o Naopak? na rozdíl, od rd968 stojíme před horou
znásobených potíží* Naše ekonomika pracuje méně efektivněji než tehdy, došlo

k Ltagnaci leva1ifikačníno vývoje pracujících, poklesla občanská aktivita, infomovanjst a zájem, ale i kultura politické* A myšlenís v naší mládeži narůstá

explozivní nespek :jencstv utrácíme čas í v důsledku toho; že vedení je znej4 -

stélé a nevýkonné.-. Jsme svodky .j°^říznivéh

p’klesu celospolečenské morálky

■ 1 *7
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oslabují ze tradice vlastenectví, jakož i důvěra v socialistickou perspekti
vu i u těch? kteří v rvi ještě nedávno věřili*

Neradostným specifikem je i těžká sociálni situace, ve které se ocitly
zamestnané ženy a zejména mládež, jejíž vývoj i vstup do života je dnes v mno

hém dalek.) obtížnější a bolestdivější než byl u starších lijících generacím

Á pak je tu problém snad vůbec nejsložítejsi: abychom zachránili zbytky
ekonomické a sociální stability a dostali se opět na vzestupnou dráhu, bude

tňsba žádat od všech vrstev společnosti nemalé a dlouhotrvající oběti.
Budou je ochotny raše národy přinést? brad ano, .ale jen tehdy, dospějí

-li k názoru, že politické vedení společnosti reprotnarní nic z toho, co se
jako stabilizační rezervy s odříkáním a s obtížemi nashromáždí* Důvěra je te

dy klíčový probléme Jak ji získat? Je jen jediná cesta: říci otevřeno praVdu,
poučit se z uplynulých let a vytvořit zárukyf abychom se již nikdy více nemu
seli vydávat na tak zbytečné objížďky, jakou byla uplynulá dvě desetiletíG
Co dělat?

Skončit s normalizační érou© Uvážene

rozhodněř ale se všemi důsledky?

M L Á DEŽ

DISKUTUJE

25° února odpoledne se v sále restaurace v Biegrových sadech uskutečni
lo setkaní mládeže? jehož spoluorganizátory byly ÚV SSM a Nezávis?© mízové
sdruženiq Zúčastnilo se ho asi 250 mladých lidí? podle dotazu organizátorů
asi 30 sva^áků a 15 aktivistů NMS z přítomných? když několik desítek dalších
zájemců se do sálu nevešlo^
V úvodu ■vysvětlil Jan Svoboda z NMS smysl a mimořádný význam setkání a
připomenul potřebu korektnosti a tolerance k diskutovaným problémům Blen
predsedníctva tľ¥ SSM Lubomír Lédl za souhlasu přítomných navrhly aby hlavním
tématem diskuse byla problematika základní vojenské služby.- Oadly se pak
otázky i návrhy o prodloužení dovolené vojáků? o mazactvíř právech vojáků^
možnosti náhradní služby z důvodu svědomí a také o negativních jevech branné
výchovy., škodlivosti hraček s vojenskou tématikou? péči o přírodu a památky
ve vojenských prostorecho Diskutovalo se i o rozmístění vojsk na našem úxe~
mí5 přičemž redaktor Mladé Fronty Zbyněk Fiala informoval o podobných díeku~
sír.h i v sousedních zemích^ V diskusi byl vznesen i požadavek zrušení Lido
vých milicí a výhraaa ke znění vojenské nřísahyo
Průběh diskuse prokázal značnou kulturu vyjadřování mladých lidíj jejích
odvahu i otevřenost$ ale zároveň i nezkušenost a nepřipravenost. Diskuse
měla totiž i hlushá místa? rozvleklá intermezza při hledání dalších témat
a diskusí o Spontánně zde mládež vyjádřila svůj odpor k bezpráví? když se
připojila k protestům proti hanebným rozsudkům nad aktivisty nezávislých
iniciativo Vůlí po pravdě a spravedlnosti se tak ztotožnila se všemi stejně
smýšlejícími občany? přičemž se nebála říci to nahlas c0 čtyři dny dříve a o deset dní později se v Prase konala dvě další
diskusní setkánío Pořádal je diskusní klub přestavby při městském výboru
Sál byl vždy nabit? počet účastníků činil 400-5^0o Tématem diskuse byl start
le Života? pořadatelé pozvali řadu významných osobností oficiálního veřejné
ho života. V obou případech se však nepodařilo udržet diskusi v rámci stano
veného tématu^ Mladí se ptali na kořeny dnešního neutěšeného stavuc lán obou
večerů byl charakterizován pochybností o ústavním zakotvení vedoucí role
KSt? a požadavkem politické opoziceM Argument profesora Brůžka? že be^ vedou
cí role KSB by se zhroutila ekonomika byl přijat se smíchem^
Pozoruhodná byla nejen samotná sečkání? ale i jejich ohlasy v tisku.
Převládaly sice objektivní informace a kladná hodnocení? ale zazněly i pod
rážděné komentáře snažící se podsouvat účastní klím úmysly které jsou v rosperu s politikou dialogu. Ačkoliv se tyto diskuse měly konat každých čtrnáct
dní9 k dalším už nedošlo. Redaktor Mladého světa zjistil na MV SSM? že dis
kusní klub bude pokračovat? ovšem v delších intervalecho Záhy jsme se dočka
li jiré^^ stanoviska a to z nej kompetentně j^f c j úst. Jakeš prohlásili -'Dia-*
log o . oc nelze vést na ulicích a tam kde se lidé neznají a jsou anonymní.
Je třeba jej vést na pracovištích? v®
třídách-, na schůzích občanů?
lár^dních výborů? společenských organizací? zkrátka tam? kde se lidé znají.”
Což znamená? žv dnešní vedoucí garnitura se skutečné diskuse bojío Je ohotna pouze k pseudodialogu - tam kde se lidé bojí říci svůj názor^ ůlc
u£ Vdc •• V
-’.-x- '*
Wťlo-ff ,
■
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Libuše

Šilhánová:

ROZPORY., JIMIŽ JSME ZMÍTÁNI

V komunistickém hnutí a v komunistických stranách se odedávna projav,
dvě tendence:: jedna dogmat?oko-sektářská (v podstatě apolitická? nesch:??
komunikovat s ostatní společností ? a druhá demokratická; smě.řu.iící k
dove samosprávě* Jak jsem sama od mládí pohnala živo v v KSC? také v a.- 3>j t •i<
dvě tendence markantně projevovaly? at už ve spojení s vlivy zahraničními?
hlavně sovětskými? nebo převážně vnitřně, často se říkalo 8 to jsou v?iLÝ::ľ
dvě strany® Od počátku tu byli stoupenci sociální spravedlnosti a
svobody a zároveň tu byli stoupenci kasárenského pojetí soŕíalismu a ko:..-.//.' ?mu? jak tuto tendenci nazýval samotný K.Marxe U mnohých se tyto dvě t<r č&-■ «prolínali a mnozí byli a jsou jimi zmítáni, Odedávna jsme jako řadoví ?■v, .
strany naráželi na témata a problémy9 o nie-hž se nesmělo otevřeně mluv?
ly tabuizovány? ztajuěny? nebo byly údajně tak složité? že nebylo žádoucí
probilax nebo se o nich jen zmiňovat® Lidé? kteří byli zvyklí klást ot^v
podstatné problémy a žádat nebo sami hledat pravdivé odpovědiř se
se stranou do konfliktu,; byli označováni anebo vylučováni - a odsazování o
Dlouhá řada poctivých a přemýšlivých komunistů - nejen u nás - doplatila u <
sve otázky? hledání, a opravdová přesvědčení svými životy,
Dvoj jakost strany ae výrazně projevovala v 60 letech? kdy v
ku a v dalších zemích zrál rozpor mezi stoupenci demokratických přeměn a to.;.;-*
penci ustrnulých dogmatických představ© Tento rozpor se projevoval a prc-á.? boval ve všech oblastech československé společnosti; v hospodářství? v pel; ••
kém životěv sociální sféře a samozřejmě v kultuře i v morálce* Pražskí
roku 1968 nepropuklc naráz? z ničeho nic? ale zrálo hluboko ve spol
vývoji a projevilo se v hledání a rozvíjení demokratických? převážně d;
tických koncepcí a představ mezi politiky? vě*> U.ř novináři9 ekonomy a kv. r
nimi pracovníky i mezi řadovými občany? prostě ve všech oblastech a *’kr ..J už od počátku 60 letř vlastně už od let padesátých® Bylo tomu tak nejsu p?c. že Československo je země se silnými demokratickými tradicemi v kultuře \ r \" ->
lení prostých lidí? ale i nro+e, že hospodářská a politická demokracie se uf Ivala ibýt jediným mlžným východiskem pro řežsr' --^^ýcb společenských prob fó~
mů® Proto byl social ismus v této době převážnou vě tšinou svých stoupenci: pf. %
jímán v nerozlučné jednotě požadavků sociální spravedlnosti a občanských
bod, Dosvědčil to mimo jiné i lř4o mimořádný sjezd KSČ svolaný za dramat’ • * ' '"
okolností invaze v srpnu 1968? v jehož spontánnosti a jednoznačných stanuvlrcích k okupační situací se projevila právě ona
etická tendence i nv/rcí-.
ňamotné Komunf jV ■"■Vé
československá^
Velmi často se dnes zapomíná? že socialismus jako hnu+í snad všude v® ývě
tě vznikal jako hnutí za. sociální spravedlnost- a současně za občanská a
práva? že to bylo evropské socialistické hnutí? které už ve 20o & 30«» liteu/í
minulého stoletií zač^7"
^-^v^vat právo na práci? na kratší pracovní Jobu?
sociální zabezpečení? ale také právo na svoh-^^ý
na svobodu shr'^.ažw,^
vání? spolčování ajf
Je příznačné? jak se dnes děti a mládež málo dovídají o tomto autor4 ' ' z ■
socialistickém a zároveň demokratickém hnutí? jak málo toho vědí o živestě a
práci? problémech a obětech sociálně demokratických? ale i komunistických ©>•../-’
pin a stran minulosti? o jejich skvělích předácích a myslitelích? jako byf ľ
nás Bohumír ^mer«^ nebo v Itálii Antonio Grams?i a mnozí jinío : Velmi • ■ b ■• •«
do^’d^jí? jak se sociali»i-UE
važoval v podmínkách kapitalistické společ/’-'
ti? co £n.'.'m?.nalo například socialisticky orientované družstevní hnutí v ob< .. dě? zemědělství 9 finančnictví? v kultuře? tělovýchově a v odborech? má) o
dovídají o tom? jak socialisté ovlivňovali moc v místních i celostátních
tupí tel skýcb
kdo to byli ti početní zanícení stoupenci uacia) 3...... ■
jak ži.li? jaká byla je^..
toho si mladí lidé u uáa Eliáši

doslova přecpávat hlavy memorováním nepružnějších dokumentů, událostí a jíní
podrobnástí zejména z období socialismu zdeformovaného a postátněnéhof tako
vými fakty z dávné i nedávné minulosti, kreré jsou v souladu s představami
a záměry pohříchu dogmatickými, konzervativními a sektářskýmic Celé myslitelské dědictví autentického rozporuplného socialismu zůstalo pro výchovu
a vzdělávání mládeže ležet ladem* Výklad socialismu se u ná^ zůzil na žideologizované stalinské pojetío Socialismus a marxismus v takové umrtvené ne
životné podobě vždy byl a je i dnes pro velkou část mladých lidí něčím
nesmírně nudným, z hlediska dnešního života značně cizím, neaktuálním, těž^
ko pochopitelným a rozhodně ne inspirujícím, A navíc - takové stalinské Či
ncustalinské pojetí vytváří nejen v rovině názorů, ale především v řešení
základních problémů společnosti trvale rozpor mezi socialismem a demokracii?
Dnes už dobře víme, že československý obrodný proces 60o let a jeho
potlačení ozbrojenou invazí vojsk Varšavské smlouvy byl jedním z projevů
(či vyjevení) onoho osudového historického rozporu mezi strnulým dogmatickosektářským a reformně demokratickým proudem v komunistickém hnutí, který ge
už dlouho projevoval ve všech evropských, ale i neevropských zemích. Víme
také dobře, že tento rozpor se specificky projevil už v roce 1956 v Madarsk',
a v Polsku- a že dlouho, vlastně už 20 let zrál a projevoval se - bolestně
a tragicky - také v SSSR0
Potlačení československého obrodného procesu vojenskou invazí a domácí
normalizační politikou znamenalo, že řešení onoho základního historického
rozporu, který byl současně rozporem mezi nahromaděnými potřebami našich
společností (ekonomickými, politickými, sociálními, morálními a kulturními’
a mezi ustrnulými přístupy dogmatických mocenských skupin, bylo na dlouhou
dobu odloženo o To přiznávají dnes mnozí stoupenci perestrojky v SSSR, předs
tavitelé demokratizační politiky v Polsku# v Madarsku i v dalších zemích*
Škody, které vznikly tímto umrtvením politického statu quo, jeou nedozírném
Jsou to ohromné škody ekonomické, lidské, sociální, kulturní a především
morální ,
V Československu - na rozdíl od SSSR, Madarska a Polska se tento rozpor
neřeší, prohlubuje se a zostřuje, a nebude-li brzy politickými prostředky
řešen, může uzrát jako otevřený konflikt společnosti se stávající politic
kou mocí o
Argument, že Československo je na tom relativně stále dobře, že jsou
tady ’’plné krámy”, že je co jíst a čím topit# může být velmi klamným* Spon
tánní manifestace v Praze v srpnu a říjnu minulého roku a pak zejména bru.“
tálně potlačené demonstrace v lednovém týdnu letošního ro^u ukázaly, že kul=?
minačním bodem onoho základního rozporu v Československu, posunutého do celo
společenské roviny, ae může stát potřeba demokracie ve všech sférách našeho
života a že jedním z prvních kroků ke skutečné demokratizaci by mělo být
odčinění veliké křivdy, totiž propuštění politických vězňů, jejichž počet s«
po dramatických manifestacích značně zvýšil.
Odsouzení dramatika Václava Havla a dalších účastníků květinové pietni
"zpomínky na Jana Palacha v Praze, jakož i tvrdé postihy mnoha dalších
občanů vyjevily konečně mnoha lidem naprostou absurditu současné politické
situace. Znovu se ukázalo, jak na zhoubnou politiku Brežněvovy neostalinské
kliky a na ni navalující politiku normalizace u nás doplácejí řadu let až
7odnes stovky, tisíce čestných angažovaných občanů nej různějšími postihy
včetně vězení. Toto věznění započalo už rokem 1970, pokračovalo v 70® a SO*
.Vetech a zatím nekončí. Mezi těmi, kteří byli v této nedávné minulosti dlou
há li i
byli t^ľ ' lan* ^t^up^ci socialismu jako Milan Hubl, Ja
romír Litera, Jostá í telili k. Peci -hl,
’•'‘diclav Lis a mno
zí další.

Pro±o^_ že tento stát se prohlašuje jako socialistický, není s to vstře
bat do svých regulí a plně akceptovat ve svém zákonodárství i soudní praxi
principy lidských a občanských práv, které v un zinárodních jednáních podepsal a které jsou pro demokraticky pojatý socialismus něčím naprosto samcsřejmým, zmítají se uč řadu let mnozí čestní občané, stoupenci demokracie,
křesťané, obhájci lidských práv v nezávislých skupinách a rovněž stoupenci
demokrat®íkého socialismu v síti šikanování, ostouzení, trestního stíhání,
odsuzování a věznění. V současné době jsou obvinováni a trestáni další a
další.«o Jak dlouho ještě?
Kdy už konečně bude překonán a řešen rozpor mezí tzvc reálným totiž
dogmaticky viděným socialismem a skutečnou socialistickou demokracií? A djčí otázka? lze takový rozpor - při rigidní strnulosti stávajících politic
kých struktur — řešit a vyřešit jen zdola? Zhora totiž zatím žádné význame
iniciativy nepřicházejíc

TAJNÝ REFERÁT

( Pravda 12 .2.1989)

V těchto dnech jsem slyšel na ’’hlasu”, že někdo z vyseče postavených
činitelů NATO měl tajný referát o perspektivách sovětské ekonomiky v období
příštích 20 let. Je podivné, že ačkoliv jde o tajný referáty byly z něho uveřejněny některé údaje. Nejde o západní "kachnu”?
Nc Dmitrijev (Voroněž)
S takovým referátem skutečně vystoupil v Reykjaviku pomocník generálního tajemníka NATO pro politické otázky Hennig Vegener, který prezentoval
prognózy NATO, týkající sc ekonomického potenciálu SSSR v příštích 20 letecko
Jediné, co je doposud známo o obsahu referátu, je to co přinesla norská tis
ková kancelář-,
HcVegener řekl, že západhí experti vylučují možnost významného ekono
mického růstu SSSR v nejbližších letech. Samostatně nemůže SSSR dosáhnout
každoivčxiíLv zvýšení průmyslové a zemědělské výroby o více nežli dvě pro^enta. Propast mezi východem a západem v úrovni rozvoje ekonomiky v průběhu
přibližně dvaceti let se bude zvětšovat, ke zmenšení může dojít teprve v
budoucím století.
Podle mínění západních expertů, pokračoval
Vegener, základními před
poklady ekonomického růstu SSSR jsou °, přítomnost M, S.Gorbačova ve vedení ,
pokračování jím započatých reforem, zvýšení příjmu z exportu, neexistence
velkých národnostních nepokojů, jakož i příznávé povětrnostní podmfbiky pro
rozvoj 7 v ’y T L ví o SSSR nemá jinou volbu. N^V-^tatky systému jsou unatolik
zřejmé, že bude uae
v refer*"li®
rovněž sníží vyžívání národního důchodu pro vo
účely.
HoVegener se rovněž domnívá, že bude docházet k postupnému sbližování
ľ^rj^dní Evropou na základě tržní ekonomiky. Zároveů však vyzývá Tírsí
1 -i zdrženlivosti při posky tování významnější pomoci S~
skému Svazu,
Samotný fakt vystoupení s referátem, jak '
, ^ět, není k-chnou, co se
týče prc^rí’*'
i
^mu.

DĚLNÍCI ODMÍTLI SCHVÁLIT REPRESE

V Pražském závodě ČSD Kompresory byl na odborářských schůzích předložen
návrh rezoluce., Obsahovala i odstavec odsuzující petici^ v níž umělci vyjád
řili solidaritu s Václavem Havlem a ostatními polit?veznio Tento pofc’.s
dosáhnout dělnického souhlasu a represemi ztroskotalo \t __ wv^ccL-městnanci odmítli navrženou rezoluci rchválit.

Heinz Timmerman :
JAK A PRO KOHO SPOLEČNÝ EVROPSKÝ DUM
Pro evropskou levici tvoří aktivní reformní politika vyjadřující spo
jení socialismu a demokracie, neoddělitelnou část její vlastní historické
identity. To neplatí jen pro národní oblasti nebo pro západní Evropu? ale
vzt&huje se i na země východní Evropyo Úsilí, které levice vynakládá na
upevnění míru, předpokládá uznání nynějších hranic státům ale nedává zá
ruky pro status quo současných společenských pořádků existujících v systému
reálného socialismu sovětského typu. Naopak; právě politické a společenské
změny v zemích evropského východu směřující k větším svobodárny poskytujícím
více demokracie a větší pluralismus? jsou nutnou podmínkou pro uvolnění a
spolupráci v celé Evropě a staví je na mnohem stabilnější základy®
Ovšem možnost ovlivnit ze západu změny ve východní Evropě je omezenáž
Jestli tyto procesy změn mají být hluboké a trvalé9 pak je nutné? aby se
zrodily z vnitřní dynamiky těchto zemí, To také znamená, že požadavky po
bezprostředních a základních změnách systémů sovětského typu* jak k nim přis
tupují bojovní konzervativci? ale i část levice mohou být neproduktívni? mob
ly by vést k nekontrolované dcstabilizaci oblastí a způsobit zvrat ve vnitř
ních reformních procesech a uvolnění mezi východem a západem, které tvoří
jejich nezbytný rámec. Mnohem uvážlivější je naproti tomu strategie, která
povzbuzuje a podporuje reformy uvnitř systému Varšavského paktu? reforcy bel
traumatických zlomů a bez dramatických proměn.
Tato strategie se samozřejmě nemůže omezovat na diplomatická setkání mc
zi stranami a na dohody a vládnoucími komunistickými stranami. Musí probíhat
po dvojí koleji a vtahovat do dialogu i ty rozrůstající se síly, které se ve
východní Evropě zabývají dodržováním lidských a občanských práv a které po
žadují SKutcřn^u •polu^xvst občanské společnosti na procesech rozhodování®
Dnes má podobná stratég-’^
- -x:^aké levice má více pře^p /_l^ůů k
íspěchu než kdy jindyc Je to proto? že neodkladnost vnitřních reforem výc^c^
loevropaLý. zemí se spojuje s vlivem dynamiky sovětské přestavby na tuto
oblast? a také proto? že Moskva je v současné době ochotna ponechat vlast
ním spojencům co nejv?+xZ nroetor
demokratizaci a reformní změny. Dnes
už se aepoclie? že totalitní systémy sov^ + ^^r ’—"’’"i
L 5_ . ,se mo—
h^u pozměníto Dnes se spíše ptáme v jakém tempu, v jakém směru a za jcľiý^h
p émínek se změní<
V tCto situaci by mohla mít evropská levice možnost i když omezenou,
ovlivnit stimulujícím způsobem jejich vnitřní reformní procesy, především?
když své ideje a své vlastní požadavky spojí 3 novými koncepcemi reforma to
rů zýckední Evropy® Věřím, že zejména na některý w*. úsecích se nabízí konicit
ní možn.^4
t pod*'v"
“
< 7—
rop.kík^
v
i , je•

Ic Myšlenka Moskvy vybudovat ’’společný evropský dun’' a r-^alcluj. tíhnutí
východní Evropy - včetně části jejích vedoucích skupin - směrem k Evropěo
Zde9 kromě neustálého .zdůrazňování pluralismu v nejrůznějších společenských
seskupeních musí levice naléhat na pluralismus společenských struktur také
uvnitř samotných systémů; aby společný dům se stal obyvatelný také pro východili evropany. Nadsyntěmové kontakty se nesmí omezovat na vládní úroveňs
na východě musí být ’’odstátněny” a musí nahrnovat stále užší vztahy jedné
občanské společnosti k druhéc Podobné pojetí vyžaduje? aby SSSB nejen výslo
vně zavrhl tzvo Brežněvovu doktrínu a svou násilnou intervenci; vyžaduje
rovněž rehabilitaci a positivní přehodnocení oněch programů a oněch reform=
nich sily jejichž násilné potlačení vedlo (viz.Ceskoslovensko) ke stagnaci
a krizi a k zablokování všech forem pokroku. Pražští reformátoři neutrpěli
politickou porážku* jak to tvrdí východní .ortodoxie a také povrchní pozorovatelé ze západu® Byli potlačeni násilím ze zahraničí.
2O Druhý styčný bod strategie levice vůči východní evropě; která by podpo
rovala reformy; se opírá o toä že vůdci východoevropských stran konstatují;
že západní systémy jsou schopaé podporovat míra jsou schopné se reformovat.
Dřívější důraz byl kladen na tzv.všeobecné zákonitosti” historického vý
voje- z nichž nutně vyplývalo$ že ostatní země mají přejít k socialismu so
vě tsko-komuni atického typu; dnes je to nahrazeno tezí; že dějiny se vyvíje
jí jako otevřený proces& v němž nadřazenost různých společenských zřízení
se musí projevit v mírovém soutěžení; které přihlíží k vnitřním formám oněch
systémů. Každý systém musí být posuzován na základě tohos zda skutečně za
ručuje lidská a občanská práva a materiální blahobyt* Levice musí rozvíjet
tuto myšlenku a vycházet z vlastní demokraticko socialistické koncepce a pev
ně ji uplatňovat při konfrontacích a vedením východoevropských stran.
5. Požadavek demokratizace politického systému východoevropských zemí je víc
než oprávněný vzhledem k tomuř že představitelé komunistických stran se
odvolávají na společné evropské kulturní a historické základys na dlouho
nebude možné udržet ono selektivní evropanství$ které se omezuje na všeobe
cnou bezpečnost a hospodářsko^ ^p^lupráci. Dnes se ve východní Evropě volá
po přestavbě politického systému a tento požadavek se stává součástí progra
mů a zčásti - jako v Maďarsku * i politického jednání. Levice musí zvnějška
povzbuzovat tendence k otevření státu a společnosti a ke vtažení občanské
společnosti »do procesů rozhodování; nikoliv ve smyslu texativních politic
kých podmínek pro intenzivní spolupráci; ale jako podmínku úspěchu pro co
nejužší vzt-v^ wal
západem. Nejlepší existující standard uvnitř
Varšavského paktu - jehož zvláštním příkladem je Maďarsko - by se měl stát
modelem a dočasným srovnávacím měřítkem pro všechny země východní evropy.

4. Až dosud levice jen načrtávala své myšlenky o hospodářské stabilizaci
Evropyo Je to divné a také smutné ze dvou hledisek. Jednak jestliže se za
ostříme na hospodářskou situaci v Polsku9 ale také v Maďarsku - hrozí ri’^stabilizace východní Evzviy v
by zašívala a zpomalila všechny
procesy spolupráce mezi Východem a Západem. Na druhé straně se levice i ši
roké kruhy na západě zajímají o zlepšení a modernizaci vyýchodoevrcpského
hospodářství. Proč tedy v tomto ohledu nedodává levice impulsy např® jak
pomoci vytvářet schopné manažmenty; jak modernizovat továrny; jak
průmysl orientovaný na export; který by byl rozmanitý a výkonný? Bylo by
vzhledem ke kulturní úrovni, rozvinutým infrastrukturám a vysokému stupni
znalostí v této oblasti v~i. i u?
dní myslet na rosvojový plán pro výchcduí
který by vpodstatě byl s ■^e,teXný a Marshal'• rým plánem?
Nestálo Lj . ...
f-^ýŠlot o vytvoření
by se týkal celé

Evropy a prostřednictvím půjček dg specifické plány mohl přispěi ke zmírně
ní ekologických problémů ve východní Evropě a v úplně novém smyslu by roz
hodující měrou přispěl k bezpečnosti celého evropského domu? Toto
zřejmě vyžaduje radikální směny v ekonomických mechanismech východní Evropy
dostupnost důležitých hospodářských údajů? nové stanovení vztahů mezi státe
plánem a trhem®
5® Levice by měla & vetší zřetelností signalizovat sovětskému vedení a ujas
nit také? že podpora reformních procesů ve východní Evropě by neměla být
spojováno o pokusem odtrhnout jednotlivé státy této oblasti od Varšavského
paktuc Bezpečnostní zájmy SSSK ve východní Evropě musí být posuzovány jako
legitimní a proto též respektovány,, Tento postoj bude nacházet stále větší
souhlas i na Západě a to podle toho? jak se Moskva postaví ke koncepci spol
né bezpečnostiý konvenční stability na co nejnižší úrovni a strukturální
neschopnosti útoku? která by? a přijata západoevropskou levicí®Současně musí
při setkáních se sovětským vedením levice rozhodně zdůrazňovat a podpořit
příslušná tendence v Moskvěg že loajalita východoevropanů vůči politice běž'
pečnosti a tolerance i podpora vnitřních reformních procesů se naprosto ne*
vylučují? nýbrž d^ budoucna je pravdepodobnej že se budou vzájemně podmíňo^
vatu Ve výhledu by si měla mezinárodní sociální demokracie^ jejíž východo
evropský proud někde dost silný byl stalinismem rozbitý v letech 1946-43?
postavit otázku o svém obnovení v této oblastí0 Zdáu se? že dokonce ani SSK
se nestaví proti tomu? podívat se v po^ivním smyslu na zrození společenské
pluralitys Sclidarita v Polsku a později snad také určitý politický plura
lismus demokratické fúrwm v Maďarsku®

6, Západoevropská levice by měla posuzovat východní nabídku na vybudování
společného evropského domu jako příležitost zdyňamizovat reformní procesy
ve východní Evropě a měla by se ztotožnit s těmito myšlenkami5 která vycházejí ze závěrů konference o bez ©čnosti a spolupráci v Evropě? což jer his®
torická charta míru v Evropě a to jak vnitřního tak vnějšího„ Jde o to uz
nat oprávněnost soupeření různých systémů? určit přesná pravidla a oriento
vat je tak? aby se podpořila vůle pro reformy? která * se projevuje ve výcho'
ní. Evropě,
tato teze byla už vyslovena ve společném '
zypra'
"TT a SED
—
Hinanscita 12^11„1988
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Zdeněk

J I Č Í N S K Ý : K příprave noyé ústavv

/Poznámka k první schůzi ústavní komise KSČ a NF/

Pod názvem ’’Právně zakotvit zásady prestavby” pronesl Mo Ja
keš projev na prvním zasedání komise KSČ a NF pro prípravu no
vé Ústavy ČSSR /HP Ihl,/#
Tgto vystoupení mělo zrejmé vytýčit hlavní směr činnosti té^
to komise? protože formulovalo hlavní východiska ř stanoviska i

koncepce nového čs0 základního zákona* I v něm se zračila - a
je to vlastné jeho nejcharakterističtějším rysem - rozpornost
ideologie a politiky současného vedení KSČ* Pod tlakem hluboce
změněných vnějších podmínek i vnitrních problémů vývoje čs0 spo-*
lečnosti se tváří a snaží se vystupovat "přestavbově"* Přejímá
proto některé přístupy a požadavky sovětské "pereštrojky"s zá~
roveň však chce pokračovat ve starém normalizačním kursu ovlá

dání čiu společnosti, který praktikuje od potlačení
pokusu
o demokratický socialismus v době Pražského jara 19ó8o Tato

vnitřně rozporná situace vládnoucí čs* garnitury byla v posled
ní době často analyzována* proto není třeba se jí v této struč
né stati podrobněji zabývat* Je však nutné ji uvést "před zá
vorkou", před poznámkami k vlastní ústavně právní, problemati

ce, protože tvoří základní rámec východisek i zásad nové čs0
ústavní listiny i jejich charakteristiky a rozboru*
Úvodem je třeba poznamenats že v projevu nejsou žádné nové
ideje, které by již nebyly v Československu vysloveny a přesa

zovány /napřo v Akčním programu z dubna 1968 i v jiných tehdej
ších dokumentech/ v období čs0 reformního pokusu z r9 1968*
Mnozí lidé. kteří je v té době požadovali? se později stali o-

bětí normalizačních čistek a represie Obdobně se to vztahuje
1 na četné postuláty sovětské přestavby: které se tu objevují
zbaveny vnitřního etosu a napětí - ve
r čt*"’ ých formulacích
bez jejich dramatické naléhavostis jež je tak příznačná pru
obrovský zápas o přestavbu v sovětské společnosti* Pokud jsou
tedy nyní při přípravě nové ústavy navrhovány některé nové kon
cepce a institucej je to projevem především

'vnního při-

r^C'č"ktem tvořivého myšleni -

vého procesu a usilovného praktického zápasu o změnu sociální

skutečnosti* To je

v

' noví poutulá-

ty jsou formule, vány jaksi váhavě * neurčitě, jako ev* možnosti,
nikoli jako nezbytnost, vyplývajíc?! z teoretické i praktické
analýzy dosavadního politicko-sociálního vývoje*
Jako otázka se klade napřo ev* vytvoření ústavního soudnict
ví - ačkoli ústavní soudy jsou zaktoveny v ústo zákoně o Čs0
federaci z rc 1968* V procesu normalizace však toto ustanovení

nebylo provedeno9 takže tyto soudy nikdy nevznikly* Důvody jsou
nasnadě, ovšem ani dnes se c nich veřejně nemluvío
Zmíněný základní rozpor pozice současné moci se v Jakešově
vystoupení projevuje v nekritickém vztahu k minulosti, včetně
Charakteristiky úlohy, kterou mely dosavadní čsQ ústavy v P°“~
válečném vývoji československá e I stručné lze vyjádřit histo
rickou pravdu u tomto čso ústavním vývoji* Nesmí však chybět

poctivé úsilí o hledání pravdy

g

minulosti, jak je tomu v tom

to projevu* Jednotlivé charakteristiky ústav jsou v něm užity
účelově, vzhledem k momentálním potřebám soudobé ideologie, ni-’
koli ve shodě se skutečnou dějinnou evolucí*
Jake pars pro toto lze uvést charakteristiku Ústavy 9o květ

na z r0 <948: ’’Únorové vítězství pracujícího lidu plně otevře
lo cestu k social istickýiu přeměnám v naší zemi a umožnilo přijmout kvalitativně nový typ ústavy - Ústavu 9- května* Tato ú-

stave se stala výzr.sraným političkám a právním dokumentem.
budování základů socialismu v naší zemic Byla také východiskem
pro utváření socialistického právního řádu”o
Ve skutečnosti Ústava 9c května byla připravována po volbách

na jaře 1946 na půdě Ústavodárného NS poslanci stran tehdejší
Národní fronty* Nová ústava navazovala na dosavadní demokratic
ký čs* vývoj v duchu koncepcí specifické cesty k socialismu*
Vůbec nepředpokládala, že by se v Československu mohl a mel vy
tvořit monopol politické moci KSČ a stalinský politický systém,
* /
jak se stalo záhy po Dnoru 19480''
V Československu se pot^m .začaly ve shod& se zákon! tes tm"
jeho vývoje, formulované K* Gottwaldem, totiž přibližováni Čs©
vývoj8 sovětskému vzoru, dogmaticky uplatňovat sovětské i^rávní
formy a instituty* Ústava 9 c května se tudíž
stá\ o-*

pravdovým základem a vý?/r "

dv.c py“. ; ,

í •"

pro utváření čs* pr-^mílxc *řé—

_ -c.-.'ú'

r~"

cr,ys-»

.lu,

noA tvrdí M „

T <ke š o

V historickém exursu i v delších částech projevu chybí ana
lýza rozporu? který existuje v Česk^sl n^^sku mezi ideologiekým a propagandistickým významem, přikládaným ústavě v období
její přípravy a negováním její úlohy jako základního zákona v
praxi vytváření a uplatňován orávníhc řádu. Tento rozpor, ty

pický pro osudy všech dosavadních ústav? od Ústavy 9» května
přes Ústavu ČSSR z ra 1960 po ústavní zákon o Čs* federaci z

rP 1968, byl logickým důsledkem působení st®línského$ respc nepstalinského politického systému? který redukoval veřejné právo
- a tedy 1 ústavu, jako jeho základ - na jedné straně na ideo
logii? na druhé straně na pouhý mocenský instrument ovládání spo

lečnosti, Tato skutečnost se dnes otevřeně kritizuje v Sovětském
svazuj v Československu se však zatím nepřiznává? o čemž svědčí
také toto vystoupení M, Jakeše a
Projev k zásadám nové čso ústavy se vyznačuje známým Mdřevě

ným jazykem” ’’normativního socialismu“ /JakovlevA Vznáší na ústavu požadavky, které daleko přesahují možnosti je3Ího působe
ní, Vyjadřuje ideální představy - oficiální ideologii - o tom,,
jek by měl vypadat a fungovat politický systém? stát? hospodář

ství a kultura^ Přitom přehlíží propastný rozdíl mezi ideologic
kými postuláty a skutečnou politickou praxí. Takováto fungová

ní státu a společnosti však opravdu nezávisí na ústavě* To? co
ústava může? respo co by mohla a měla ve státě a společnosti umožňovnt a garantovat? v projevu přesně vytčeno není. Naopak?
mnohé jeho formulace jsou vzájemně rozporné a nejasné* Projev
o zásadách ústavy není ještě ústava* Ovšem vnitřní rozpory v základní~h zásadách ústavního uspořádání? zvláště když se vůbec
nepociťují jako problémy, mohou velmi nepříznivě předznamenat,
a ovlivnit i vytváření vlastní ústavní listiny*

Při čtení projevu vzniká mnoho otázek? pokud jde o obsah i

formu budoucí ústavy? jež asi sotva budou uspokojivě zodpověze
ny i vzhledem k tomu? že tu vůbec není skutečná diskuse o orob~
’ematice politického systému a jeho radikální reformy, jež je
z běhu v SSSEL.. J.eot se~cbáv?.ti - 'i
klausule "rébus sic
stantibus." - že ústavní komise /její pracovní skupina/bude při

pravovat

nv^h h?-

projv-l^é^í

základ-’

f

... 4

nich otázeko V rámci pozdější veřejné diskuse* když v Českoslo

vensku giasncsu ještě v politických věcech pří? i č o<-. u -

°

budou kritizována ta či ona jednotlivá ustanovení* aniž však
bude možné - a prakticky relevantní - kritizovat a ev, změnit
samo pojetí ústavy= Předložený návrh* jak prokazují i předcho
zí zkušenostij příliš předurčuje v rámci existující ho systému

konečný tvar konstituceô

Z otázek* které by měly být takto předem teoreticky

ny a odůvodněny, lze uvést např, zda a v jaké míře má ústava u~

pruvovat celou politickou. organs zs/r společnosti* její sociálně
ekonomický systém, anebo zda má být skutečně jen /to ''jen” však
není vůbec málo, ale za jistých podmínek znamená velmi mnoho/
základním zákonem státu* který upravuje strukturu státní moci
a postavení občanů* jejich práva a svobody i rov'nr*’*4 9 tjo i
vzájemné vztahy státníci 'rrán“ 1 "bčanůo Vzhledem k do s •viní

ústavní empirii třeba posoudit i otázku* zda má či nemá ústava
obsaduv t různá politicko-ideologická prohlášení /"formulp^
cílů politiky
i~tického státu”/ s důvody pro i proti; Ta
to obsahová otázka souvisí, i s formálním problémem struktury
ústavy; má být ústava obsáhlá a podrobná* nebo je lépe* když
je ústava sice přesná* rit rá-w j
: i
tručná? Formálně-

právní koncepce ústavy tu těsně souvisí s pojetím ob- ’

s

rolí* kterou má ústava hrát jako právní základ fungování státu
a jeho orgánůo

V Sovětském svazu se jako důležitý cíl realizované politické reformy chápe vytváraní socialistického právního státu* Při
tom se realisticky konstatuje* že to je úkol velmi náročný* je
hož uskutečňování je složitým* vnitřně
jmýr p n
: . v
rámci počáteční etapy politické reformy se jeví nezbytným zá
sadně změnit funkci strany* "odstátnit” ji* aby se mohla stát
opět politickým předvojem^ Státní moc mají opravdu vykonávat oč v 1 -w' s --i ; al
zákonů jako jejich právníno základu/ pc její vlastní uskutečňování -- státní, orgány^ v so

větské politické a právní teorii se otevřeně diskutuje o prob~
lémech formování právního státu ve vztahu k vedoucí úloze poli
tické strany a podG Autor re. z
.lysí >; vytvářet dojem,
io ^n c.

c r. o.. ■■ ■

v n ;rn\. byly již teoreticky i

k4;leky rsro

\
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kojivě řešeny? považuje však za důležité poukázat na to? že se
tam určité problémy struktury a fungování politického systému?

včetně KSSS a otázek spojených s její vedouc.! úlohou ve vztahu
ke koncepci právního státu a úsilí o jeho uskutečňování otevře
ně projednávajío
V Československu oficiální ideologie vyřešila tento problém
velmi jednoduše tvrzením, že Československo právním státem je0

Vyhnula se tak obtížnému a nepříjemnému úkolu zabývat se teore
ticky a prakticky vytvářet předpoklady pro existenci právního
státu v Československu? tím méně pak důsledky? jež jsou s jeho
vytvářením spojeny a z něj vyplývajíc Nemusí se tedy ani v prů

běhu ústavních pr^cí zabývat problémem vnitrní jednoty a sluči
telnosti některých základníoř ústo-vních principů? zvl0 principu
svrchovanosti lidu s důsledky-, které z tone plynou pro utváře
ní a fungování státní, moci a vedoucí úlohy KSČ o Formulace o ve
doucí úloze strany a její vázanosti právem i o její roli při
zajišťování zákonnosti v č^ruiosti státních orránů a rod ? uve-

děné v projevu? jsou v tomto ohledu 3yutomntické0 S tím souvi-

sí i otázka? jež je vlastně jen jinou stránkou principu suvere
nity lidUo Totiž právní rovnosti občanů? jako vůbec základní
zásady právního postavení občanů? jejich práv a svobod i jejich
povinnostícLze s touto zásadou právní rovnosti občanů v právním státe sloučit existenci vedoucí úlohy KSČ? ústavně fixova
né? Co v tomto směru prokazuje současné praxe? 0 tom se při for
mulování východisek příští ústavní úpravy neříká nic? zřejmě
v
2/
proto? že se na existujícím stavu - zasadne - nemá nic menit0
Požadavek, aby nová ústava "přesněji z hlediska potřeb sou

časné etapy vymezila postavení a úlohu
i ti okých stran? spolounských rrnnizací a zájmových sdružení občanů tak? aby ve
svém obsahu vyjsdlovnl- různorodost zájmů občanů", zazněl nejen
v hlavním referátu? ale i v příspěvcích dalších diskutujícíche
Žalmana, předsedy Čso strany lidověj je zapotřebí? "aby

v nové ústavě byla existence dalších politických stran v česko*'
slovenském politickém systému výslovně vyjádřena, aby byla foruu hv■ ■ i
vl’U-ia vztah ke KSC* * K tomu třeba uvést5 že platné ústavní zákonodárství zná jen KSČ. ostatní po

litické strany nikolio Je složitou teoretickou otázkou? zda vů~

6

bee, k pokud ano, v jaké míre a jaký^
no jen ústavav al
upravov
stranyo V uvedených vyábupeních ovšem nešlo o tento problém, ale bylo požadováno pod

robnější formulování struktury a úlohy Národní fronty v nové ústavěj Jaký smysl má mít ústavní vyjádření vztahu /jaký to má
být vztah? Má to být uznávání vedoucí úlohy KSČ nebo vztah part
perský* o jakém se mluvilo v Akčním projrnTv0/
-tran
ke KSČ2 tot vskutku otézkac I když M* Jakeš hovořil o tom, že
nová ústava ”by měla vyjádřit socialistický pluralismus názorů
a zájmů, pro něž vytváříme politický prostor i právní rámec”,
zdá se z jeho vystoupení /i Bo Kučery, Zb« Žalmana a do/5 že or
ganizační platformou je tu Národní frontac Existující organiza
ce splňují tuto potřebu pluralismu, takže vznik nových sdružení
a organizací není potřebný8 Zkušenosti ze SSSR i MLR a PLR ne

jsou pro soudobou čso moc inspirujícíj posuzuje je velmi pode
zíravě a odmítavě, takže slova M<,SoGorbačova o vzniku neformál
ních organizací v SSSR se plně vztahují i na situaci v Českoslo

venskí: a na luzvoj růzxvch sdružení *ito povah;’ v posledních letecho"^
V projevu se věnuje poměrně značná pozornost ústavnímu za
kotvení práv a svobod občanů i jejich povinnostío V tomto ohle

du jsou vysloveny různé pozitivní požadavky a návrhy□ Po řadu
let s nimi přicházela Charta 77 a i další nAfor^á^ní ^niciativyo Každý krok vpřed v této sféře je dobrý a žádoucí, i když ne
lze zapomínat na všechno to, co tu bylo zničeno nebo aspoň za

nedbáno o Některé návrhy jsou však formulovány značně neurči.tě

/napřa možnost občana požádat o soudní přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí správního
' ľ
kriticky ve vztahu k exis
tující skutečnosti /třeba nezávislost soudců - ve vzt^h” > r
ným ^ko^'rostem z;různých současných p^llHckýcu procesů/o V pro
jevu se objevila v těchto souvislostech vskutku zvláštní formu

lace o ’’vztahu mezi státními orgány a občany založeném na sebemoci platnými zákony”., Tuto forr^laci by bylo možné po
drobně rozebíxwt
:'y
hledisek, ale v tomto kontextu
ji zaznamenáváme pouze jako projev úpadku právní a politické
kultury, který se projevuje i takovýmto nedbalým vy pádíváním,
v
~r, - * -c- r -"ycV'
o'akj že se

tu projevilo kouzlo nechtěného* Vládnoucí garnitura
cí z pocitu absolutnosti své moci velkodušné slibuje občanům,
že se bude řídit platnými zákony* /Slovně tuk vyhovuje ústřed
nímu požadavku úvodního prohlášení Charty 77, jež kritizovalo

rozpor mezi platnými zákony a praxí jejich porušování ze stra
ny státní moci a žádalo ji? aby se jimi řídila/l

V této oblasti bude důležité p )Vně koncipovat vztah nové
ústavy k mezinárodním paktům o lidských právech a z tohoto hle
diska formulovat i ústavní ustanovení o právech a povinnostech
čs* občanů* Ústava by měla také - vzhledem k vývoji, zvláště po
Helsinské konferenci a po ní následujících mezinárodních jedná
ních a na nich přijatých dokumentech - koncizně upravit vztah
k mezinárodně právním závazkům, které čs* stát převzal a vyme
zit jejich relevantnost pro čs„ státní orgányo
V tomto kontextu je nutné opustit oficiální tezi, podle níž
čso právní řád stanoví a zajišťuje četná občanská yú/a lépe a

více, než ony mezinárodní pakty o 1*dskýuh právech a zaujmout
k této problematice méně ideologický a proto kritičtější vztah*
Úkol, o kterém mluvil ministr zahraničí S3SR, EoŠevarnadze,u-

vést sovětské zákony do souladu s mezinárodním zákonodárstvím,
se plně vztahuje i na ČSSR* Hlásí-li se k sovětské přestavbě,
měla by i ona ’’prozkoumat mezinárodní standardy a záruy, —.u

ských práv a posoudit možnosti, jak jim přiblížit standardy
platné v naší zemi.” /Rozhovor E^Ševarnadzeho pro Moskovskíje

novosti, RPa,22*12* 1988Ä Přes všechnu devastaci právní kul
tury v Československu v období tzv* normalizace by byl tento
úkol v něm

a snusšíř r :•/ .• ysn -

předpokladu /který tu zatím není dán/ zásadní p''-’i

za jednoho

ck

.^for

my systému.

Je přirozené, že při určitých požadAvo^''b na novou ústavní
úpravu se myslí i na důsledky, které to bude mít ve sféře pro’řáděcích zákonů a podc
Je však důležité, má-li se správně chápat funkce ústavy, aby
se do těchto postulátů nevkládalo více, než je možné* I tu pla
tí, že méně je někdy více. Touto zásadou se projev X Jakeše

príli* íh.
V partiích o - +
-'c k c y^peh a jejich struk
tuře se zaměňuje cu ■
nedostatků .1
-iníhc

8
fungování, jak se jeví v současné

" noža-*

T?t ? ;

dokonalejší ústavní úpravu0 Tak se mluví o ’’nezbytností posí
lit postavení zastupitelských sborů” a zároveň se zdůrazňuje,
že bude nezbytné posílit úlohu výkonných orgánů státní moci a
’’poskytnout v noeé ústavě vládám a ostatním výkonná
státní moci příslušné ústavní nástroje k samostatnému a důsled
němu uskutečňování svěřených pravomocía" U národních výborů se
konstatuje, že v "nové ústavě bude vhodné vyjádřit přesnější
dělbu práce při výkonu státní moci a správy, výraznit plnou
odpovědnost výkonných orgánů národního výboru jeho plénu,"
Existující struktura státních orgánů jistě vyžaduje zdoko
nalení a zjednodušení® Zejména nedemokraticky prováděná fede
ral! zace vedla k enormní hypertrofii centrálních orgánů a s ni
mi spojených byrokratických aparátů na federální i republiko
vé úrovni. V tomto směru by nová ústava opravdu měla položit
právní základ jednodušší n
j
sou cuvě orgánů státní
správy.
To je však jiný problém než mají na myslí umíněné Posuloce. Pokud jde o nedostatky ve fungování zastupitelských i vý
konných orgánů, jak se jeví z hlediska soudobé mocenské struk
tury, pak opravdu nebyly způsobeny vadným vymezením jejich po
stavení a vztahů v platném ústavním zákonodárstvíc Jejich ústavní určení je vcelku správné a nutně se objeví i v nové ústavě o Jeho kvalitu nezmění ani nezvýší, bude-li obsáhlejší a
mnohomluv**jší. I tu platí již zmíněná zásada, že méně je ví
ce. Tyto ústavní právní rí^
znstnyttelrkýai orgány a
jim odpovědnými orgány jsou upravovány v příslušných právních
formách. Ty jsou v soudobé® myšlení a propracované podobě vý
sledkem dlouhého vývoje a jc
vyuyslol tu něco u >véhc
a ani to není třeba. Čs* vláda měla a aá zs platné ústavně
právní k? ;iy doílilek
k ternu, aby mohla dobře vlád
nout a pode Zastupitelské sbory mořily prděné vpl tnuvat své
rozsáhlé prerogativy vůči výkonným orgánům. Pokud neplnily Md
ně svou funkci,
vlili.;
pak je tn důsledek
něčeho jiného.
Příčinou oyla, jak je již delší dob". ^-^ricky zřejmé,tzvo
normalizační politika, která v Československu r^^nv; ún ve
rhorčeni nod^b*
--c’o'
„li ^*1 <*ký systéme V něm

_ 9 —
byla, což se dnes v SSSR běžně konstatuje, v ČSSR ovšem nikoli,

úloha ústavy, jako základního zákona, jako ohniska tvorby a u~
platňování právního řádu fakticky negována.
Pokud v ČSSR se neuskuteční radikální politická reforma,resp*
pokud v ní opravdu nezačne proces směřující k její realizaci,

nelze očekávat,, že by nová ústava, bez ohledu na to, jak bude
koncipována, se mohla stát právním základem formování právního
x
*
4/
státu v Československu^
Ani diskuse k projevu IRJakeše na první schůzi ústavní komi
se.. pokud o ní lze soudit ze zpráv denního tisku2 nepřinesla
žádné pozoruhodné myšlenky, které by svědčily o ’’novém myšlení"

mezi oficiálními představiteli různých složek NF» Vystoupení

mluvčích ostatních politických stran, , z nichž jsme již zmíni
li návrh Zbo Žalmana, dokládaly, pokud to bylo třeba, 3en více
než loajální roli těchto stran vůči vládnoucí garnituře KSČ»

Tyto strany by sice rády využily současné atmosféry, v níž se
i v ČSSR zvláště pod v] - vem sovětská přestavby propagandistic 
ky zdůrazňuje demokratizace a otevřená informovanost, k jistémuzvýšení svého významu, aniž by ovšem chtěly hrát samostatnou

roli a působit ke skutečné, tak nezbytné a tak potřebné poli
tické změně v Československu.,
A tak na otázku. jaký dojem vzbudilo toto první publikované
jednání komise pro přípravu nové čsc ústavy,lze odpovědět vol

nou parafrází JcHaška, že vyvolalo zdání ’’mírného pokroku v me
zích zákona.”

1/ Byla také solidně teoreticky připravována0 Vyšlo tehdy mno
ho velmi zasvěcených studií a statí, věnovaných ústavně právní
problematiceZa zaznamenání tu stojí např, sborník ”K nové cso
ústavě”, který napsali členové profesorského sboru právnické
fakulty Masarykovy university v Brně /Brno 1947/, jehož obsah
je i v současnosti podnětný při uvažování o novém návrhu čsa
ústavy a o problematice vytváření právního státu v Českosloven 
sku o
. V tomto ohledu nabývá nové zajímavosti i návrh ústavy s nímž
v rc1948 přišla náru soc. strana.. Pod názvem ”0 novou ústavu”
jej vypracoval a vydal profc VlaKubešo V návrhu se mjo předpo
kládá i
ppi rva určitých stránek čjnmst! po V tv ckýrh
ítTTs iJO oy Boxíučera čerpal z tohoto zdroje?
2/ V souvislosti s po liučov/pui pokojné manifestace k uctění
památky upálení uoPalacha svolané neformálními iniciativami
v Praze na Václ0námo dne 15o1c1989, jehož se účastnili i pří
slušní"? ’3 d
'
-"•Un-'
znovu klade otázka právního zá
kladu jejich existence a Jejic1
+'Inos'U

<*e

j

rt«

ústavními principy platné i příští čs* ústavyo Zřejmě i ony
jsou součástí existujícího ‘’právního státu” v Československuo

3/ MoSeCorbačcv prohlásil:“Vždyt nopbo není náhodou, že pras
obrovskou sít společenských organizací, v nichž jsou široké
vrstvy obyvatelstva, najednou začala vznikat neformální sdru
žení a organizacec Je tomu tak proto, že dosavadní organizace
lidí neuspokojují svou činností, atmosférou a metodami©Vznik
neformálních ox‘ganizací souvisí právě s tisu” /Kudé právo,
11o9. 1988 A
4/ Toto východisko vedlo na podzim r0 1988 autora této stati
k závěru, Že nové ústavy vlastně v Československu není třeba,
pokud se nezmění základní politické podmínky Života čs* společ
nosti a zatím nemá důvody tento závěr měnito

17.1. 1989

