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Vládě Československé socialistické republiky

Již čtvrtý den, dvacet let po smrti Jana Palacha, do
chází na Václavském náměstí a dalších místech Prahy k

brutálním

zásahům státní moci vůči občanům

nerůzněj

šího věku a smyšlení.

Je řada zraněných a zatčených. Příčiny, které vyvolá
vají tato střetnutí jsou hluboké. Jedno je jasné: lidé

nejsou spokojeni se způsobem, jokým te jim vládne.
Situace nabývá konfrontační charakter. Tak však nelze

řešit naše problémy, vako přesvědčení socialisté Vás vy

zýváme, aby státní orgány přestaly s násilím vůči obča

nům a okamžitě

propustily všecnny zatčené. Začněte hneo

s přímým a smysluplným dialogem se společností.
V Praze dne 16. ledna 1989

Jiří Dienstbier
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X?
vadává iniciativní skupina formující společenství
za socialistickou přestavbu.
Na přiložené fotografii

Achille Occhettom.

A. Dubček s gen,, taj. TKS

Doc. dr. Jiří Sláma:
DUBČEKOV NÁVRAT DO LEZINÁROlJNÍ POLITIKY ,
Z mezinárodního boxu je znám výstižný anglický výrok,

they never come back. V případě boxu je tenhleten výrok ově
řen zkušeností. Je skutečně vzácne, že vynikající btxer, mi

str sveta dosáline titulu po nejaké době znovu, stane se zno^
vu mistrem sveta. Nemyslím si, že stejný výrek má oprávnění

v oblasti politiky, Lám dokonce dojem, že v oblasti politiky
jsou návraty dokonce dosti časté. Llohu uvést několik příkla
dů. A zejména příklady z východní Evropjr mají myslím v naší

souvislosti podstatný význam. Spontánně mě napadá několik

jmen ve východních zemích. Jméno Gomulky v Polsku, jméno Kadára v Maďarsku a jméno Husáka v Československu. Ale myslím
i na Sovětský svaz. Ten návrat, ten come back nemusí být je
nom fyzický. Dnes můžeme mluvit o tom, že do sovětské politi

ky se vrátil Chruščov, i když už nežije, který byl dlouhá lé
ta csobou nežádanou.
Pokud jde o Alexandra Dubčeka, nedá se vlastně zatím jeětě mluvit o návratu v plném slova smyslu. V Praze vládne dá

le Jakeš, Husák a Bilak a Dubček žije jako penzista,i
Ne snad ve vyhnanství v Bratislavě, ale určitě vyloučen z
československé oficiální politiky. A přece se vyvíjí jeho

cesta do Bologni a jeho působení v bolognské univerzitě a v
bolognské veřejnosti směrem k takovému návratu d« politiky,

a to nejenom do politiky italské, ve které v poslední době

už hraje nemalou roli, ale i do politiky československé.

Jsem zanícený přívrženec československé reformy a Ale
xandra Dubčeka a před 20 lety jsem se spolu s mnoha dalšími
podílel s velkou vervou na formulování a prosazování této

politiky. Dnes po 20 letech prožívám v Bologni satisfakci
Dubčeka, jako satisfakci toho hnutí, jehož potlačení stále
miliony v Československu tak mnoho. Prožívám tuto rehabili

taci jako jeden z mnoha desítek tisíc Čechů a Slováků, kte

ří po poražení Pražského jara odešli na Západ a vystavili
se všemu tomu, co vyjadřuje slovo exil.

Přijetí Dubčeka v Bologni jak při udělení hednosti dok

tora honoris causa, tak zejména přijetí Dubčekovy imprwvizo-

vane řeči ke studentům bolognské univerzity, vyvoľ."
mne znovu atmosféru těch několika šťastných měsíců

■ gco
ni 1968

v Praze o Každý, kdo měl možnost prožít setkání s Dubě'kom

včera a dnes, a to byli nejenom ti, kteří byli přítomni při

těch dvou shromážděních, ale miliony diváků televize a čtenáčů novin a to nejenom v Itálii, mohl přímo fyzicly cítit co
bylo Pražské jaro a co byl a co je Dubček. Tak jako miliony
Čechů a Slováků před P.O lety, tak i italští diváci, poslucha

či a účastníci těch prvních dvou setkání Dubčeka v Itálii,

mohli snad během prvních deseti, dvaceti minut, ve kterých
viděli a sľyseli Dubčeka pochopit, koho mají před sebou3 A
tím také pochopit v čem je tajemství jeho úspěchu*
Dubček je člověk, který vyzařuje lidství, který mluví k

lidem srdcem, který se dává jaký je, který se dává bez nej-

menšího stínu false a lži.
Dubček ale není jenom člověk srdce a citu. Dubček je

současno člověk silného intelektu, se vzácnou schopností
promluv./; k rozumu jak prostých lidí, tak i intelektuálů-

Dubček dokáže vyjádřit prostými slovy a v prostých větách
obtížné a přitom existenciálni otázky politiky a společnosti,
o
Bylo povznášející pozorovat, jak Dubček na akademické

dě v rozhovoru s profesory a studenty dokázal bez toho, aby

používal složitého terminologického aparátu a myšlenkových

konstrukcí současné politologie, říci něco podstatného profe

sionálním intelektuálům, kteří se těmito otázkami dnes a den
ně zabývají,
A ještě jedna vlastnost, důležitá vlastnost Dubčeka jako

Člověka a jako politika^ I^slím si, že každý v sále at už při
udělení hodnosti anebo při rozhovoru se studenty pochopil,
že před nimi stojí člověk, který stojí . ke své pravdě0 Který

se k pravdě doslova svým životem protrpěl a který je schopen
pro ni obětovat vše. Tedy člověk statečnosti a odvahy, člo
věk nesmlouvavé důslednosti, když jde o to, obhájit důleži

tou pravdu a bojovat za ni. Myslím si, že každý příslušník
národů Československa, když posuzuje životní dráhu Alexandra

Dubčeka a sleduje jeho vystoupení právě teč v Bologni anrbo

má možnost číst rozhovory, které dal v posledních měsících,
například L'Unitě na začátku tohoto rolou, musí myslet na ve
likého českeho reformátora Jana Husa, který za svou pravdu
umřel na hranici.

Troufám si říci, že ten týden nebo dva týdny, které
Alexandr Dubček strávil v Itálii, dají Itálii a snad nejenom

Itálii možnost pochopit kdo je Alexandr Dubček a co to je
charismatický politik. Proto si troufám hovořit o triumfál
ním vstupu Dubčeka do mezinárodní politiky o
Je samozřejmě pravda, že formálně vzato pobývá Dubček v

Itálii jako soukromá osoba. V Československu je Dubček dokon
ce tím, čemu se říká unpersono Nepodléhám iluzi, že se na
tomto statutu Dubčeka v Československu po jeho návratu domů

něco změní. V Československu je Dubček jenem jedním z těch
mnoha milionů, kteří nemají žádnou moc.., Jeho síla je jenom

v tom, že má pravdu. Ba víc, že on je ztělesněním pravdy, že
on je symbolem pravdy□ A sice ne pravdy individuální, ale

pravdy všech těch milionů, kteří mají stejný, nebo podobný
názor jako on, ale nemohou jej vyjádřit,, Musí mlčet. Jejich
hlasy se v tisku, v rozhlase a televizi tak jako hlas Ale

xandra Dubčeka nesmí objevit0
Dubček nemá žádnou moc, Dubček má jenom pravdu. Stojí
zato zamyslet se nad tímto dilematem a to nejdříve, pokud
jde o Dubčeka a Československo. Co to je za politiku, co to

je za společnost, ve které je moc všechno a pravda nic. Co

dělá taková politika s občany, jakou dráhu ukazuje takové
společnosti, jak dlouho se může taková politika udržovat.
Je tedy vstup Dubčekův do politiky v Československu zatím

bezpochyby jenom částečný. Ale to, že Dubček teč v Itálii
vstoupil tak výrazně do mezinárodní politiky, pomáhá mu

jaksi zadními dvířky mezinárodní politiky se dostat po 20
letech znovu daleko silněji i do politiky československé. V

mezinárodní politice nemá Dubček žádnou moc. Zde platí jenom
jeho pravda, síla a přesvědčivost jeho osobnosti, která byla

tak neobyčejným způsobem potvrzena v těchto dnech v Bologni.

Ve světě se mnoho a plnými právem mluví o souvislosti a
příbuznosti Pražského jara a dnešního reformního úsilí v So
větském svazu. Příbuznost není náhodná. V obou případech jde

o řešení krize téhož systému, v obou případech jde o radi
kální obnovu nebo dokonce o hledání socialismu. To je to

nejpodstatnější. Rozdíly mezi pražskou a moskevskou reformou

jsou důležité jak prakticky tak i teoreticky, ale hlavní je

přeci jenom shoda v rozhodujících věcech. Není tedy náhodou,

že vstup Dubčeka do mezinárodní politiky je procesem, který
trvá už několik let. A súce přesně tak dlouho, jak dlouho v

Sovětském svazu probíhá perestrojka.
V tomto roce se konalo v Itálii několik konferencí, kte

ré byly věnovány aktuálnosti Pražského jara po 20 letech,
býslí i, že Itálie má primát, pokud jde o pozornost věnovanou

tomuto tématu, kýslím, že si Dubček zasloužil být poctěn ta

kovým způsobem, který teč prožíváme právě v Itálii. A myslím
si, že jestli to íonnluji trochu neskromně, že Itálie si
zaslouží té pocty, že se stala místem tohoto triumfu Alexan
dra Dubčeka.

Jsem hluboce přesvědčen, že se Alexandr Dubček pákového
triumfu dočká i v Sovětském svazu. Není pochyby o tom, že
Dubček pozorně sleduje vývoj v Sovětském svazu, a že zná vše

chno, co říká a píše Gorbačov. Nepotřebuje však opakovat ani

slova, ani myšlenky Gorbačova, aby bylo každému zřejmé, jak
spřízněné jsou jejich politické postoje a představy.
V Bologni ukázal Dubček velmi přesvědčivě, jak na zákla

dě vlastního života, jeho vítězství a proher, došel k hlubo
kému přesvědčení o nutnosti a možnosti reformovat, obnovit

socialismus, Řekl, že třikrát zažil štěstí budování, štěstí
obnovy, štěstí pozitivního společenského a politického roz

voje a současně pokaždé tragedii porážky.
Ve světě je málo známo, že Dubček zná z osobní zkušeno

sti stalinismus lépe než sám Gorbačov. Dubčekova rodina prie

šla v polovině 20. let z Československa do Sovětského svazu,
aby pomohla idustrializovat zemi, aby pomohla při výstavbě
socialismu. Spolu s jinými pracovala Dubčekova rodina v In-

terhelpu, ve kterém přesvědčení socialisté a komunisté z

různých zemí pomáhali sovětské výstavbě. A tady zažil Dubček
spolu s občany Sovětského svazu nástup stalinismu, perzekuce

30. let, dobu, kdy jak sám řekl, musel v učebnicích začerňo-

vat jména Bucharina a Tuchačevského, vytrhávat stránky s tě
mito jmény z učebnic.
Druhou fázi osobní zkušenosti Dubčeka tvoří štěstí »svo~

božení republiky v roce 1945? o které se Dubček jako party

zán se zbraní v ruce ve Slovenském národním povstání

za-

sloužil a tragedie nástupu stalinismu v Československu.

Třetím dějstvím tohoto opakovaného dramatu se pro Dub
čeka stal rok 1968, kdy sám vedl obrodu socialismu v česko-

Slovensku a spolu s miliony Čechů a Slováků se stal neprominentnější obětí neostalinistického násilí Brežněvovy

kliky.

Ve svém projevu před studenty bolognské university uká

zal Dubček přesvědčivě nejenom to, jak dosel na základě těch
to životních zkušeností ke svým představám o obnově socia
lismu, ale také tato obnova mohla být zahájena právě v Česko
slovensku a to o 20 let dříve než v Sovětském svazu. Je nepo
chybné, jak to také ukázal Dubček, že právě v Československu

s jeho úrovní hospodářské vyspělosti a demokratických tradic
musela být tíže stalinismu pocitována daleko ostřeji než v

kterékoliv jiné z východních zemí. Sovětský svaz nevyjímaje.
Současně více než v kterékoliv jiné z východních zemí byla v
Československu neobyčejně silné politické a intelektuální

zdroje pro obnovu socialismu. V zemi jako je Československo

s jeho tradicemi socialistického, komunistického a dělnické

ho hnutí mohlo vzniknout a vzniklo neobyčejně silné hnutí,
které se nevyčerpávalo pouze negací stalinistického systému,

který má sotva právo se označovat za socialismus, i když zde
formovaný, ale které také mohlo vytyčit program nového socia

lismu, nového demokratického socialismu s lidskou tváří.

Jeden z mnoha československých vtipů, týkajících se perestrojky a Pražského jara, je formulován jako otázka. Jaký

je rozdíl mezi Gorbačovem a Dubčekem? Odpověď zní - žádný,
jenže GorbaČov to neví. Jako každý vtip je i tento vtip za
ložen na drastickém zjednodušení. I když perestrojka a Praž

ské jaro, i když Dubček a Gorbačov patří tak říkajíc do jed

né rodiny, jsou přece jeno^odlišní. Možná, že jsou tak podob
ni jak dvojčata ze dvou vajec. Rozdíly mezi nimi mají, jak
UZ

řečeno, podstatný praktický a teoretický význam, i když

se v tom hlavním shodují.

A jistě je taky drastickým zjednodušením mínit, že Gorbačovovi tato příbuznost není zřejmá. Není to tak dávno, co

zástupce Gorbačova v Itálii, za kterého je snad možno poklá

dat sovětského velvyslance v tlíme, prohlásil, že Dubček je
předchůdcem Gorbačova. Existuje také několik výroků Gorba

čova, které ukazují, že se souvislostí mezi perestrojkou a

československou reformou před 20 lety vážně zabývá.
Že toto téma není dnes v Sovětském svazu tabu, jsem měl
možnost zažít osobně při návštěvě Moskvy a Novosibirská v

tomto roce. V rámci oficiální vědecké výměny mezi Německou
spolkovou republikou a Sovětským svazem jsem navštívil přede

vším ekonomické výzkumné ústavy akademie věd v Moskvě a v No
vosibirsku. Mimochodem takovou cestu do Prahy zatím podnik

nout nemohu. Jsem tam zapsán jako bývalý reformní komunista,
žijící od roku 69 na Západě, jako politický nepřítel pořadové

číslo nevím jaké.
V Sovětském svazu jsem byl kolegy přijat nejenom jako
dnes německý vědecký pracovník, nýbrž současně jako aktivní

účastník Pražského jara, doslova s otevřenou náručí. Uvedu
jednu z epizod, která se týká tématu, o kterém jsem začal
mluvit. Tématu Dubček a Gorbačov. Stalo se to v ústavu, kte
rý jak známo, patří k nosným pilířům Gorbačovovy perestrojky.

Přivezl jsem s sebou několik materiálů, které byly napsány
v Praze v roce 68 a které podle mého názoru mají co říct i

k dnešním sovětským reformním snahám. Když jsem mluvil o užitečnosti studia těchto věcí pro sovětské kolegy, vytáhl

kolega, se kterým jsem mluvil, zásuvku svého psacího stolu

a položil na stůl ruský překlad referátu Dubčeka z dubna
1968, který pronesl na zasedání ústředního výboru KSČ, kde
byl schválen známý akční program. Dokázal okamžitě a prak

ticky, že nejenom chápe, jaký význam pro něj a pro sovětské
ekonomy mají tyto zkušenosti, ale také to, že se činy neroz-

• sházejí s tímto míněním.

Chci uzavřít tuto úvahu mojí osobní odpovědi na otázku,
kterou časte v souvislosti s osobou Alexandra Dubčeka kla

dou západní novináři. Existuje reálná možnost, .^by někdy v
budoucnosti navázal Dubček na své reformní dílo v Českoslo
vensku? Před mým pobytem v Bologni bych sice pozitivní od-

pověá na tuto otázku nevyloučil, ale přece jenom bych tako

vou možnost považoval za velmi málo pravděpodobnou. Pro ta

kovýto druh návratu Dubčeka do Československé politiky by
za prvé musely vzniknout určité vnější podmínky. Klám na mys
li vývoj československé společnosti. Připomínám, že polské

vedený svého času samo povolalo Gomulku, aby zachránil zemi,

která se dostala do kritické situace. V Československu tako

vá kritická situace doposud není. Dovoluji si však tvrdit,

že Československo se v tomto smyslu nachází na šikmé ploše.

Zcela nedávno psal jeden z vedoucích československých ekono
mů Valtr Komárek o nebezpečí vzniku krize z nadvýroby v Čes

koslovensku. Odůvodnil to tím, že československé výrobky a

zejména stroje, jsou stále méně prodejné, stále méně konkuren
ce schopné, nejenom na západních, ale také na východních tr

zích x Není třeba podrobně vymalovávat coby znamenal hospodář

ský vývoj Československa postižený takovou krizí nadvýroby.
A jak to vypadá s politickou stabilitou dnešního českoslo
venského režimu?. Před nějakou dobou se mohlo ještě soudit, že

Gorbačov 'je nucen podporovat československé dědice Brežněva,
protože si nemůže dovolit destabilizovat situaci v Českoslo
vensku . Jakou stabilitu československá zaručuje však Jakešo

vo vedení pro Gorbačova dnes, po srpnových a říjnových maso-

demonstracích, na které se odpovídá stále brutálnějšími

Ásahy policiea Jestliže Gorbačov provede to, čemu v ekono-

mic říkáme cost benefit analysis, bude si muset postavit
otázku, jestli, v případě, že to takhle půjde dál, nebude

možno stabilizovat situaci v Československu ne zachováním,
ale odstraněním Jakešova vedení. Je jisté, že Gorbačov na

rozdíl od dřívější doby nediktuje jednotlivým socialistickým

zemím a že se vzdal politiky tohoto druhu ze zásadních důvodůo To ovsem neznamená, že je jeho hlediska lhostejné, co
se v těchto zemích děje. A neznamená to také, že sovětská

politika sama o sobě - bez jakéhokoliv zásahu do dejme tomu
politiky československé - nevyzařuje s ohromnou silou i do
Československa jako do celého svého předpolí. Doposud sovět

ské vedení, zčásti takéna prosbu a nátlak Prahy brzdilo v
Sovětském svazu myšlenkově dozrávající revizi Brežněvovy

doktríny a vojenského zásahu v roce 68. Někteří přehorliví

sovětští žurnalisté - uvedu jenom jedno jméno, jméno Kondrašova - se nestyděli označit Pražské jaro po chuti dnešního
pražského vedení, jako kontrarevolúcia Stačí si ovšem jenom

položit otázku, co se stane s pražským vedením v momentě,

kdy sovětské vedení jenom naznačí možnost revize Brežněvovy
politiky vůči Československu v roce 68 a z ní vyplývajícího
vejenského zásahu. Jak dlouho se může toto československé

vedení udržet v sedle a jak bude reagovat československá ve
řejnost na takový vývoj sovětské pozice.

To pokud se jedná o tak zvanou objektivní situaci. Ale
jde ještě o něco jiného. Jde o osobu, o schopnost a sílu

Dubčeka. V Bologni se ukázalo, že Dubček jako politik,

jako

myslitel, jako tribun lidu, který dokázal silou své osob

nosti získat během několika minut profesury, studenty a ji
né občany, vyrostlé v politické kultuře demokratické Itálie,

že tento člověk je stoprocentně schopen převzít úlohu pokra

čování jím započatého reformního pokusu.
Triumfální vstup Dubčeka v Bologni do arény mezinárodní

politiky, může být předehrou triumfálního návratu Alexandra
Dubčeka i do politiky československé.

Let orla se nekonal.
Na okraj 10. zasedání ÚV KSČ.

Vojtech Mencl

Ideologická krize.

Jeden ze soudobých politologů napsal, že jestliže
ekonomické zkroucení připomíná infarkt a úpadek politiky
rakovinu, je možné krizi ideologie nejspíš přirovnat k
leukémii. Na rozdíl od předchozích nemocí zabíjí pozvol

něji a nenápadněji.
A vskutku, působení ideologie - tohoto vžitého a široce
sdíleného souboru tradic, politických zkušeností, koncepcí,

postojů, návyků, hodnot a reflexů, ale i nadějí - se zdá

být tak široké, nevtíravé a nenásilné, že máme sklon je
takřka vůbec nevnímat.

0 ideologii však platí totéž co o

ovzduší. Pokud je čisté,

chápeme ho jako

samozřejmost.

Stane-li se nedýchatelné, naráz pocítíme jak je nepostra
datelné pro náš život.

Teoretikové tvrdí, že ideologická krize se projevuje
tím,

že společnost ztrácí konsenzus. Tím mají na mysli

společného jmenovatele, myšlení i kolektivního jednání
širokých lidových vrstev. Jednotlivé součástky tohoto li
du - skupiny, regiony, třídy i národy, pak přestávají

vnímat to,

co je jim společné a nejsou proto s to se sho

dovat na zásadách svého společného jednání. Pak .hned při
cházejí další důjsledky:

jakmile zmizí tato vazba myšlen

kového společenského souznění, nemohou řídící politické
struktury už vládnout svou autoritou,

silou svých myšle

nek a přesvědčivostí svých plánů, ale už jen za pomoci

desinformací, úskoků a pak stále se stupňujícího nátlaku

a násilí.
Ztráta konsenzu tedy znemožňuje i demokracii jako

způsob politické komunikace. Demokracie totiž není jen

myšlenkovou náplní moderních ideologií, ale i souborem

pravidel a postupů, kterým lze regulovat na základě kon
senzu celkový tok vývoje soudobých pospolitostí,
němž lidé, pod vlivem rostoucí úrovně vzdělání,

při
se aktiv

ně účastní spolutvorby dějin.
Z toho ovšem také vyplývá, že jakmile se ztrácí kon

senzus,

vyhrocují se i rozpory, které vždy existují mezi

jednotlivými součástmi společenské struktury. V třídní
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společnosti jsou to rozpory mezi třídami, ve společ
nostech soudobého socialismu, pak je to napatí

mezi ■vlád

noucími a řídícími strukturami /mocenskými elitami/ a sfé
rou tzv. lid^k'ho faktoru tj. pracujícími lidmi.

Pokud je společnost zdravá,

tvoří spojovací článek

mezi těmito oběma potencionálně protichůdnými činiteli

jednak zmíněný už konsenzus a dále činitel, který ho vždy

znovu a znovu vytváří,

stabilizuje a oživuje, tj.

spole

čenský aktiv. Ten působí ve společenských organismech po dobně jako červené krvinky v lidské krvi. Živí a sytí jeho

tkáně a tím zachovává vzájemnou vazbu a schopnost plnit

funkci. Mizí-li společenský konsenzus začne se vytrácet
i tento aktiv. Nemá so přenášet,

a samostatně rozvíjet a

nemůže už působit ani jako zpětná vazba. Jednotlivé součástiy politického a společenského organismu se pak neza

držitelně odcizují, ve společnosti narůstá malátnost a

vnitrní vratkost.

Ideologická krize je tedy příznakem vážné společenské

nemoci,

stavu odcizení, která zostřuje společenské rozpory

a nakonec směřuje k stupňování mocenské represe a k odbou
rávání společenského aktivu.

Vlny ideologických krizí v Československu.

V našem století prožila česká a slovenská společnost

první velkou ideologickou krizi na sklonku 3’0. tých let,

po Mnichovu. Tehdy se přiklonila ve své většině k socialis

tické ideologii, nebot v ní spatřovala záruku i program
svého přežití. Vpád a důsledky stalinistické praxe v počát
ku 50.

tých let však vyvolal i druhou krizi -.úpadek těchto

hodnot, což ještě násobilo zaostávání našeho životního způ
sobu za standartem průmyslového rozvoje našich evropských

kapitalis-tických sousedů. Tehdy vznikla potřeba socialis
tické obrody a její ekonomické intenzifikace. Avšak bránila
tomu ideologie neostalinských mocenských elit. Postupně se
proto proti ní zvedal komplex nové ideologie, koncepce demokratieké socialistické reformy. Zápas se stupňoval po

celá 60. tá leta a v lednu I960 skončil porážkou konzerva-

tivismu. Rychle se vytvořila nová ideologie humánního so

cialismu, . kterou společnost přijala a na jejím základe
vznikl nový konsenzus. Po násilné brežněvovské intervenci
byl však násilně potlačen a začala éra třetí ideologické

krize.
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Nové, z vnějšku vytvořené a dosazené mocenské elity,

kodifikovaly nejprve svá ideologická dogmata jako svou
vnitřní, vlastní

e^lztenční vazbu. Shrnuly ji do tzv,

” Poučení ”, které jim mělo nejprve pomoci odstranit ze

svého středu všechny ty, kteří by se mohli vymykat jejich
nové indoktrinované programové kázni. Po celou tuto první
fázi zůstaly nové mocenské elity v podstatě ideologicky
izolované od lidského faktoru.

Když se pak ale skonřilo období jejich konsolidace,
stály před úkolem získat si určitý konsenzus i v širších

vrstvách společnosti. Tu se však ukazalo,

že jejich vnitř

ní ideologie - Poučení - k tomuto účelu není vhodná. Při
tom tyto mocenské elity byly stále ještě natolik vnitřně

vratké, že se neodvažovaly toto

” Poučení ” postápně

revidovat, přiblížit ho zkušenostem a názorům lidského
činitele a na tomto základě se snažit o překonání ideolo

gické krize.
Lze prokázat, že o takovémto ” obratu k masám ”
kdy v polovině 70, tých let i uvažovaly. Anšak

ně

zalekly se

vnějších komplikací a navíc se nenašel mezi nimi nikdo, kdo
by měl dostatek státnického rozhledu , aby se mohl stát
architektem

takovéto přeměny. Proto také vládnoucí grémium

nechalo vše při starém a pokoušelo se žít bez konsenzu,
nebo lépe jen předstírat, že ho bylo dc sazeno.
Důsledek byl pak závažný. Centrum tím ztratilo možnost

vytvořit si skutečný ideologicky a politicky iniciativní a
společnost přirozeně ovlivňující společenský aktiv. Místo
něho vznikla jakási zvláštní struktura vytvořená jen tla

kem, zvýhodněním a povrchní indoktrinací, kterou bychom
mohli nazvat ” pseudoaktivem

V podstatě šlo o sbor zesí

lených aparátů a to nejen stranických, ale i těch, které
působily ve společenských organizacích. Na něj pak navazo

vali ti, kterým byt jen navenek projevená ochota přjmout

novou ideologii, přinášela nějaký prospěch. Jejich ideolo

gická potence byla ovšem slabá. Naopak možnost intenzivně vy
užívat náhle vzniklé možnosti sociálního

vzestupu, kterým

často neodpovídaly lidské a profesionální kvality, umožni
ly tomuto ” pseudoaktivu ”, naladit i úzký vztah s těmi

okruhy ” šedé ekonomiky ”, které

byly s to realizovat je

jich mocensko-politické Šance na různé rnaterielní výhody

a priority.

- 4 Na tato sféra f? pseadoaktivu ” pak mohla mnohde navázat i

syté černá splet zájmových, ale i korupčních mafií a. kla
nů.

Konsenzus ovsem tento pseadoaktiv vyrobit nemohl.
A tak se rozvinal jeho účelový sabstitat - propagan 

distická indoktrinace a s ní spojená státně-bezpečnostní

represe. Jejich úkolem bylo jednak vytvořit jakousi potěmkinovskou vesnici souhlasícího společenského vědomí a

dále nastolit takový klid stabilizačního zmrtvění, který
by bylo nebezpečné nařasit.
To vše však půspbilo na společnost destraktivně a

degenerativně. fažoval se tok pravdivých informací.

Media ideologické práce šířící špatně hranoa věrnoa
oddanost falešné ideologii - Poačení fesionální kvality,

ztrácela jak pro

tak i důvěryhodnost a sdělnost. Postup

ně harůstala i krize kultury, protože i jí moc zapověděla
zrcadlit skutečné smýšlení lidí,

názorů i osadů,

obrážet rozpornost jejich

což vedlo ke ztrátě pravdivosti. Vědomí o

konfliktech, problémech a realitách společenského života

sláblo a začala se šířit rez lhostejnosti, nezájma, politicko-ideologické pasivity. To nutně maselo postihovat úro
veň společenské, ale i lidské každodenní morálky. Rozmáhaly

se postoje paušální nedůvěry ke všemu řečenému, oficiálníma,
sílil úpadek dějinného vědomí a národní identity, hynal so

ciální etos a vše ústilo do hniloby nihilistické skepse a
atomizající individualizace,

Společnost,

zbavená svých pravdivých,

srozumitelných,

přijatelných a asociativních ideologických vazeb, začala
ztrácet své specifické tvary a nezadržitelně se přeměňovala

v sat rozpojených sociálních prvků. Spirála negativních
příčin a následků ideologické krize se tím roztáčela stále

více a s největší vahoa dolehla především na mladoa našla
pující generaci. Té odepřela ideologie - Poučení - nejen

pravdivý pohled na dějiny, ale i kontakt s proudem dějin

ného vývoje s dosaženými společenskými zkušenostmi i se
vším,

co prožily a vstřebávaly starší generace. Ty za svou

vnějškovou mimikru stále ještě schovávaly i svůj žijící

pocit socialistické naděje. A&šak mladší generace, které

chápaly socialismus jako derivát Poučení a kterým nebyla

- 5 po chuti i ideologická schizofrenie starší generace,

začaly

hledat své ideologické naděje už jinde - mimo okruh socialistiského myšlení. Jistě k tomu přispěl i rozmach konjunktury
a životní úrovně západních zemí a s ní kontrastující stagnace

ve většině zemí reálného socialismu. Avšak hlavní příčinou
byl falešný ráz oficielní ideologie, kterou kritické mládí

nemohlo přijmout než s výsměchem a pohrdáním.

Takový je obraz příčin a následků třetí ideologické krize
našich nejnovějších dějin. Až do. roku 1985 stoupala její hla

dina sice postupně,

ale

- právě jako již zmíněné leukemie -

skrytě a nenápadně. Teprve vpád myšlenkového kvasu gorbačovské

perestrojky odhalil nejen hloubku jejich tůní, ale i poten
ciální sílu emotivních peřejí a proudů, které by z ní mohly

náhle vytrysknout. Došlo totiž k tomu, že dlouho uměle a

pracně vršená a znovu a znovu látaná hráz zdogmatizované nor
malizační ideologie se teď začala rychle hroutit. Stará ideo
logie přestala být cementem spojujícím i samotnou mocenskou

elitu. Ta

znejistěla, protože pochopila, že takřka vše,

co

dosud společnosti indoktrinovala a co zdůvodnilo její moc i
nadpráví, nyní naráz upadlo do spirály inflace. Navíc se do

stavily i prvky ekonomické krize a známky značné disfunkce
politického systému. Ve společnosti začala nacházet stále

vyšší ohlas i odvážná kritika nezávislých iniciativ. Také

tempo politického vývoje se zrychlilo natolik,

že skleroti-

zované struktury, zaměřené především na obranu existujícího
stavu, pochopily,

že ho nejsou s to zvládnout. Na poplach

bylo možné volat už před dvěma roky. Avšak setrvačná víra ve

stará dogmata svazovala vedoucím grémiím ruce. Drahocenný
čas plynul bez užitku. Nakonec se však přece jen v říjnu
po mnoha odkladech sešlo plenum ÚV KSČ, které se po dlou
hých osmi letech mělo opět pokusit řešit nelehký úkol -

dát ideologii nová křídla.
Říjnové 10^. glénurn ÚV KSC._

Gcrbačovovo vedení poskytlo čs. brežněvovcům na jejich
přeorientaci podobný časový úvěr ,

jaký ostatně povolilo i

svým domácím konzervativcům. Přijalo celkem s povděkem je

jich poněkud opožděnou přihlášku ke koncepci přestavby a re

vanšovalo se tím za to tím, že jasně nevyslovilo svůj skutečný
názor ani na ideologii ’’Poučení”, ani na zásadní hodnocení
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událostí roku 1968. Tuto mírnost si jedni vykládali jako

nechut sovětského vedení rozšiřovat i tak dost rozsáhlou
frontu politických a ideologických konfliktů a tím .jako
cnost plynoucí ze slabosti. Rozhodli se proto využít této
příležitosti k tomu, aby sestavili jakési ’’Československé

specifikum ”, které by jim umožnilo přežít v ” přestrojení”.
Záhy však začal sílit hlas jiných,

znalejších, kteří

si uvědomovali, že Gorbačovova taktika vychází z toho, že
čas pracuje pro něj,

že může proto i u nás opatrně a poz

volně rozehrávat politické partie, které ovšem v určitém
momentu dospějí k nekompromisní koncovce.
Po 19. konferenci KSSS se ukázalo, že právě ti druzí

měli pravdu. Ideologické korektury se staly nevyhnutelnou

podmínkou politického obratu, který by skončil s ’’přestro
jováním". 10. zasedání UV se o to mělo pokusit.
V rozsáhlém Fojtíkově referátu, který uváděl jednání

pléna, je jistě nemálo zajímavých odstavců, naznačujících
i pozitivní momenty.

Především se vytrácí a odsunuje do pozadí celek ideo

logického' komplexu ” doučení ’’ , který ještě před několika
měsíci dominoval v kampani sdělovacích prostředků proti

Pražskému jaru. Tep srdce této stále ještě lehce spící
Šípkové Růženky je však ve Fojtíkově referátu stále ještě
patrný,

zejména tam, kde se vrací do minulosti, nebo kde

se snaží znovu připevňovat staré nálepky ” revizionismu”
na hodnoty, které jsou mu nepříjemné.

Pokrokem je ale i to, že se tu - po tolika a tolika
letech - sice opatrně, ale přesto nadhazuje i otázka,

která je pro jakýkoliv seriozní rozbor ideologického sta

vu společnosti klíčová,

tj. jaký je vlastní reálný obraz

veřejného mínění a jaké tendence převládají ve společen
ském vědomí. Podrobnější - zdaleka ne však úplný materiáldostali na stůl členové UV písemně,

aniž by byl pak zve

řejněn. Zde je třeba podotknout, že fakta a cifry takových
to průzkumů stále ještě patří k nejpřísněji střeženým tajem

stvím. Avšak něco z nich do.referátů přece jen proniklo.

Konstatuje se tu např. převažující ” nespokojenost lidí
s postupem přestavby i jejich názor, že ” není s předsti
hem

politicky a organizačně zajištěno ”. Také to,

že lidé

- 7 ” nevěří,

že řídící sféra poctivě usiluje o změny

se zde tedy i připouští,

Nepřímo

že existují vážné projevy krize

důvěry, Fojtík z ní ovšem obvinuje především ” ideolo
gickou práci ", které vyčítá,

že šířila překonané před

stavy, že připouštěla propagandu, která " hlásala něco
co vyvracel život ", vytvářela ovdduší " neoddůvodněného
sebeuspokojení ", že " kritická národnost chyběla tam, kde
jí bylo nejvíce zapotřebí

Dalším kladem referátu je,

že v podstatě správně kon

statuje kritický stav společenských věd, který " znemož
ňuje tvořivou teoretickou práci i teoretické objevování
vývojových tendencí ", To pak " znemožňuje perspektivní

ráz politického vedení ", Mimochodem sám Fojtíkův referát,
který neřeší žádnou teoretickou otázku, ba dokonce postrá
dá i ambici o něco podobného se pokusit,

je dokladem,

ja

ká pravda zde byla vyslovena* Z řečeného lze ovšem vyvodit
i další závěr,

litického

že teoretické a vědecké základy celého po

vedení prostě neexistovaly, takže v raxi pak

musel nutně převažovat pragmatický ráz byrokraticko-aparátnického stereotypu. Nepřímé, ale pro pochopení pravdi
vého stavu a úrovně normalizančí politiky příznačné do

znání.
Ve Fojtíkově referátů jsou jistě i další pozitivní

myšlenky, např.

se tu hovoří o potřebě odbourat informační

bariery, přiznává se existence dlouho popíraného zájmového
pluralismu atd, Základní vadou celé této hory slov však je,
že jí chybí cílevědomost,

systém, vnitřní logika, takže

spíše připomíná volně složenou směs různě významných pozná
mek,

ze kterých si může každý vybrat co chce, V čtenáři do

konce vzniká dojem, jakoby to vše bylo sepsáno jen proto,

že se téma dostalo na program a ne aby se tu skutečně vyřešil
byt i jediný z mnoha klíčových problémů naší

ideolo

gické krize.
A tak je na tomto rozpačitém materiálu zajímavé spíše
to - co v něm chybí.

Především se z něj nedozvíme o tom nej základnějším zda i u nás začala nová a svýrn charakterem revoluční a

všech společenských sfér se dotýkající fáze vývoje, která
by si vyžádala zásadní prověrku i přehodnocení všech starých

stereotypů.

Že už nastal oas, kdy nelze potlačovat žádnou, z otázek,
kterou, si klade společnost. A protože v této véci referát

nedává jasno, nemůže postupovat podle metody, která by to

mu. odpovídala, tj. neklade si otázky, jak se vyvíjela na
še společnost a jak dospěla ke své současnosti. Fojtíka

ani nenapadlo, aby se zmínil o potřebě poučit se z vývoje
posledních dvaceti let,

specifikovat nepříjemné, ale klí

čové otázky, na které se dnes lidé ptají: jak se mohlo
stát,

že se u nás prosadila ideologická koncepce založená

na zcela neživotném a nefunkčním pojetí společenského

vlastnictví. Jak mohl vzniknout byrokratický systém cent
rálního ekonomického řízením, podceňující trh i efektivní

mezinárodní dělbu práce? Proč se nepostřehlo včas nebez
pečí narůstající byrokratické degenerace politiky?

Proč se odmítal i sám pojem společenské plurality?
Proč došlo k poklesu společenské aktivity i autority
socialismu? Proč se výkon politiky zredukoval na poručníkování, které stranické centrum vykovávalo nejen vůči

státním orgánům a společenským organizacím? Proč je na
še společnost infikována morální krizí, co způsobilo

odklon mládeže od politického myšlení i od socialismu.
A konečně - otázka všech otázek: Jak se mohlo stát,

že v zemi, která měla tak specificky mimořádně příhodné

podmínky pro nejůplnější a nejméně deformovaný rozvoj
socialistických kvalit,

se dnes dospělo na okraj nej

hlubší krize jaké její dějiny poznaly ? Jak to,

že

tak katastrofálně zaostala a zplaněla škola našeho

socialistického myšlení, že dnes musíme ideologii i
teoretickou výzbroj pro kvalitativní socialistické

přeměny vlastně jen importovat a jen se přiživovat

na tom, co vymysleli v ostatních zemích? Jak to,
že už léta nejsm-e průkopníky těchto myšlenek? Proč
už jsme je před desetiletími nezačali ověřovat a

proč poskytujeme jiným příklad i radu?
Jestliže by měl FojDtík odvahu tyto tak závažné e

otázky postavit do středu svého referátu, musel by za
čít

mluvit o ideologii a praxi stalinismu a neosta-

lismu a o oabsenci politického myšlení v éře Brežněva.

Musel by konstatovat, že konzervatismus, ideologický
stereotyp je dnes hlavním a přímo smrtelným nebezpe
čím každého socialistického rozvoje, a že našel ve

-9znormalizpváném Československu svůj bezpečný domov. Pak by ale

.musela následovat pasáž o příčinách, projevech a důsledcích

této brzdící ideologie na naši současnost, Muselo by se jas
ne říci, jaký soubor specificky československých mylných
dogmat a poučení kormidloval naši politiku do bludných smě

rů, které nás dovedli tak, kde jsme a kdo je zformuloval a
prosazoval a hájil.
Položme si ted otázku, proč právě takováto koncepce

Fojtíkovu referátu chybí, Nepodceňujme autorovu inteligen
ci, ani to, že o všech těchto otázkách a jejich klíčovém
vznamu pro obnovení celospolečenského konsenzu dobře ví. Ale
bylo mu také jasné,

že touto cestou pravdy prostě jít nemů

že ani on, ani současné grémium stranického vedení.

Proč? Protože jakmile by se vyslovil problém, kdo je

odpovědný za daný stav,

okamžité by se rozpadla vratká

jednota současného stranického vedení. Diferencovala by se
v něm skupina V velkých viníků ” -tvůrců normalizační

ideologie á praxe, k nimž by ovšem patřil i autor sám.
A dále skupina těch, kteří by o sobě tvrdili ” že se

jen přizpůsobili

Nu a na neobyčejné síle by získala

právě ona skupina 11 nových ”,

jejichž průnik do vedoucího

týmu právě na říjnovém plénu začal. Velcí viníci by se
asi stali neudržitelnými a museli by naráz odejít. Nastal
by boj o pozice mezi zbývajícími svěma skupinami,

z nichž

první by zdůrazňovala svou zkušenost, druhá svou nevinu na
daném stavu. Konflikt by se nutně přenesl i do aparátu

strany a odtud i do státních struktur. A centrum by bylo

paralyzováno.
Avšak nezůstalo by jen u toho. Vlna strachu by se

zvedla i v

" pseudoaktivu ”. I zde by vyvolala zoufalý

zápas o přežití, panický závod a soutěž o ” přeorientaci”
na nové, dosud nestabilizované šéfy. Celý tento útvar
složený z 51 převodových pák ” tj. z lidí schopných působit

takřka jen shora dolů a stmelovaný jenom poziční nomen

klaturou, pojítky ” známostí ”,

skupinovými, klanovými,

oborovými a vzájemné výhody poskytujícími vazbami, by se

rozpadl. Každý z jeho příslušníků již dnes tuší svou nepopularitu a svírá ho předtucha, že i tak jednou v budoucnu
přide doba, kdy dosavadní princip,

že každý je umístěn
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” dle svých známostí ” nahradí pro nej kruté spravedlivá

zásada, že se začne vybírat dle schopností. Každý rychlej

ší pohyb a změna,- kterou by vyvolala ostře zvýrazněná
otázka, kdo je vinen, by tuto strašnou hrozbu nemilosrdně

přiblížila a zvedlo by se volání “"zahraň se kdo můžeš."
V těžké situaci by se ovšem pak ocitlo i členstvo
strany. Nemohlo by očekávat pomoc shora od rozloženého ve

dení a " pseudoaktivu

Zůstalo by pak tváří v tvář vůči

lidem na závodech, v místech, v JZD a institucích. Samotné

a upuštěné-. Nakonec by právě ono muselo snímat hříchy
'těch, kteří za ně nebo spíše jejich jménem rozhodovali a

tvořili chybnou politiku z nedohledna kádrových výšin.
Stálo by.proti zjitřeným myslím svých spoluobčanů bez mož

nosti kohokoliv zakřiknout, nechat potrestat, muselo by se

hájit i*proti rostoucímu radikalismu především mládeže.
A protože členové strany už léta odvykali přesvědčování - sebe

i jiných - a jsouce vnitřně znechuceni a šokováni tím,
co še stalo"nahoře",‘ byli by to i možná právě oni, kdo by.

nej silněji volali "ukřižuj,
'Můžeme shrnout:

ukřižuj"!

celospolečenská krize se u nás tak

prohloubila á organismus politického řízení i ideologic
kého ovlivňování še natolik rozložil, že už pouhé veřejné

a oficielní vyslavení oněch pravd, které jinak všichni sou
kromě. znají by zcela jistě způsobilo náhlou križi, .disfunkci

a možná i zhroucení celého xx establišmentu.

Na takovémto zhroucení ovšem nemá nikdo zájem. Avšak

současně je i nemoc už tak pokročilá,

že jestliže léčebná,

operace nezačne včas, pacient ztratí schopnost ji přežít.
Situace si tedy žádá dobře promyšlený, ale i energický

obrat, A ten dnes může probíhat po dvou hlavních cestách:
" jddnak rozvojem důesledné

ekonomické reformy a dále

otevřením upřímného a osvobozujícího celospolečenského
dialogu.

0 ekonomické reformě mluvil Fojtík dosti obšírně.
Avšak většinu toho,

co řekl napsali odborníci již před ním

a to lépe než on. Jeho úkolem však mělo býteněco jiného otevřeně upozornit na vývoj rizik a ideologických scestíf

které se mohpu jí v budoucnu postavit do cesty. Především

měl Fojtík charakterizovat pravděpodobné etapy ekonomické
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reformy* Měl upozornit, že jestliže v prvním období, ve
kterém se budou, tvořit nové podnikové subjekty,
očekávat,

je moýné

že hlavní překážkou bude přežívání byrokraticko-

centralistické aparátní snahy ” přežít ” a ” přiživit se "

na reformních proměnách a tím brzdit nástup nových vztahů.
Ale že pak v další fázi vstoupí do popředí nové konflikty,,

Zejména že se zostří rozpor mezi závodními a celospolečen
že zesílí i tlak regionálních struktur, otev

skými zájmy,

řou se nové možnosti pro ekonomický parazitismus i krimi
nalitu,

objeví se nebezpečí renezance neokapitalistických

manýr, takže bude třeba znovu a novým způsobem posuzovat
otázku socialistického podnikání,, Neméně složitá situace na

stane i ve sféře vnějších ekonomických vztahů.
Ideologie jako masové společenské vědomí se jak známo
promenuje pozvolna, 0 to více a přesněji musí ti, kteří si

vzali za úkol chopit se jejího kormidla, vidět dopředu, mít
jasnou prognózu,
rimentovat,

usměrňovat společensko-vědní výzkum,

expe

studovat zahraniční zkušenosti, připravovat kád

ry atd. Nic nesvědčí o tom, že by o těchto klíčově důležitých

otázkách Fojtík a jeho tým byt jen uvažoval.
Že se nedokázal zahledět do budoucnosti,

je jistě závaž

ný nedostatek,, Horší však je, že mu za důkladné prozkoumání

nestála ani dnešní současnost. Ani se nepokusil identifiko
vat dnes existující reálnou pluraritu zájmů, náiorů a pří
stupů k ekonomické přestavbě. Nedovíme se, v kterých vrst

vách strany a společnosti lze zaz^menat souhlas nebo odpor,
čím tato stanoviska argumentují,.jaké příčiny ovlivnily

názorovou různost, jakým směrem postupovat, jaké argumenty
zdůraznit, aby se situace měnila k lepšímu.
Ve vztahu k ekonomické reformě a její ideologii panu

je tedy u Fojtíka stav zamlžení. Pokud jde
ský dialog,

o celospolečen

je to snad ještě horší. Především zde chybí

reálný pohled na zájmovou strukturu společnosti a nedozvíme

se ani zda současná Národní fronta, její existující formy

i složení, po desetiletí neměněné, je skutečně s to obrážet

reálný stav i dynamiku společenského pluralismu. Neklade se
tu ani otázka,

zda vyhovuje současný spolčovací zákon, ani

jak se stavět k vznikajícímu trendu, jehož důsledky a for

my budou zřejmě pro budoucnost důležité, tj.

sílícím snahám

12
o rozvíjení neformálních iniciativ.
je,

Zvláště zarážející pak

že se z referátu nedozvíme, proč a zda vůbec bylo nutné

vytýčit - vlastně jedinou ” novou ” - politickou myšlenku

současného stranického vedení,

t.j, že ” každá opozice je u

nás nutně antisocialistická ”, Snad už je i toto mlčení pro
jevem rozpaků zkušeného ideologa nad tímto

nesmyslem,

který byl vysloven ústy ” nejvyšší autority

”, Avšak snad

při troše odvahy a v zájmu věci bylo možné jít i o kus dále
a alespoň naznačit,

že v naší společnosti, postrádající

třídního ariagonismu, prostě musíme vést dialog s každým ná
zorem, který se v ní rozšíří a zakoření, A že sociaistická
ideologie takovouto konfrontací sílí a že naopak bez ní upadá

do samomluvy, ztrácí impulsy, které obohacují její obsah a

rozšiřují její prostor. A že za každý odlišný nážor,

i když

ho považujeme za nesprávný, musíme být těm, kteří ho vyslovi

li

vděčni, protože je to projev, který naznačuje rez lhostej

nosti a pasivity, forma,

věc i osud

jíž se projevuje zájem o společnou

národního vývoje, Fojtík měl v této souvislosti

mluvit o obnovení konsenzu, měl zdůraznit, že je ho možné

vytvořit jen tíitito způsobem,

cestou neustálého dialogu,

šířením kultury společenské diskuze, rozvíjeném etiky,
respektující názory jinak smýšlejících. Měl zdůraznit, že

jen takovéto cesty vedou k vytváření skutečného společen

ského aktivu i zdravých vztahů uvnitř politického a ideolo
gického organismu strany. Nic z toho ve Fojtíkově referátů

nezaznělo. Je to chyba a je o to větší,

že jestliže by se

právě tyto myšlenky v něm posunuly do popředí, našel by se

lék, kterým by bylo možné bez kolapsu a náhlých zvratů za
čít hledat cesty vedoucí k ideologickému ozdrQvění a. v bu

doucnu i k novému konsenzu.
do mělo být řečeno, řečeno tedy nebylo nebot na plénum

se nedostavila politická odvaha. Let orla se nekonal. Spíše
pštros pohybem svých dlouho neužívaných křídel jakoby chtěl
divákům naznačit, že též patří do zoologické třídy ptáků.
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Po plénu.

Obsah diskuze zůstal utajen, ale ti, kteří obvykle bývají
dobře informováni tvrdí, že ani kdyby se plně zveřejnil, ne
podařilo by se prokázat,

že jsme přišli o něco zválště důle

žitého. Zajímavější jsou však paralelní a následné reflexy.
Materiál pro plénum připravovalo nejen stranické ústře
dí, ale totéž se dělo i v krajích. Také pražský MV KSČ si
obstaral, prostřednictvím průzkumů a za pomoci řady vědec
kých pracovišt, vlastní podklady a vyvodil si z nich svůj

osobitý pohled na stav názorové diference v hlavním městě.
A tu se stalo něco zajímavého:

Zpráva V. Pázlera dosáhla

podstatně vyšší úrovně než k jaké dospěl Fojtíkůů tým!

A to nejen pokud jde o teoretickou koncepci, nýbrž i v míře
pravdivosti a originality obsahu. Především se v ní poda

řilo postihnout poměrnně přesně stav diferenciace.názorové
hladiny pražské veřejnosti, zjistit názorové rozvrstvení

jak v občanském veřejném mínění,
tuje se tu napře

tak i ve straně. Konsta

, že v Praze vznikla ” rozporná ideolo-

gicko-politická situace a nová psychologická atmosféra J,9

na kterou na jedné straně stále a negativně působí
” komplex krizových let 1968/69,

se kterým jsme se ne

vyrovnali ” avšak současně tu zraje i nový konflikt mezi
zastánci a odpůrci přestavby. V táboře přívrženců jsou
především kvalifikovaní dělníci, humanitní a částečně i
technická inteligence* Proti pak stojí značná část vedou
cích hospodářských pracovníků,

státní aparáty, ale i

” starší soudruzi ”, kteří tento proces považují za
” recidivu krizových let" .
Pokrok pražského referátu je však i v tom,

že se

přestavba pojímá jako silně konfliktní sociální proces
a zejména jako ” revoluční čin ”, který ’’ potřebuje

ruce a rozum každého čestného člověka,

aktivitu nej

širších mas pracujících ”. ^otíž pak vidí Pražané

zejména v uzavřenosti ideologické práce " omezující se

jen na komunisty a ideologický aktív ”, v obtížném pře
konávání nechuti členstva k novým ideám, v tom že chybí
návyk vést otevřeně dialog, respektovat názorový plura

lismus, že není návyk připouštět řešení s více varianta 
mi atd.

- 14 Přiznává se tu i formálnost a nepružnost Národní

fronty, najdeme i tu vážné zamyšlení nad celkovým pří

stupem strany k mládeži. Zcela správně se tu říká, že
právě zde se otevírá hlavní pole ideologického zápasu.
Nebot právě mládeži bylo " dlouhá léta vštěpováno, že

prožíváme jddno z nejúspěšnějších období v dějinách

země ..o ale realita byla jiná ”, takže dnes ” s obtí
žemi získáváme jejich důvěru ”. Neuspějeme, nqřijdeme-li
s novými podněty,

s pravdivou reakcí na skutečnost^,

” bez nánosu deformací, dogmatismu a tezovito neživot

ních pouček

V Praze tedy alespoň svitlo světlo pot

řebné pravdy.

Podobně laděné hlasy se však ee ozvaly i ze Slo=
venska. Ministr kultury Válek,

ještě před svou demon

štratívni rezignací , a po němž i Anton Baláž, též

nešetřili odvahou, když zdůrazňovali konfliktní ráz

budoucích období. Válek (RP 15. 11. 88)
otevřeně nepolemizoval,

sice s Fojtíkem

ale prohkásil, že klíčem ke

všemu je pravdivě poznat skutečnost, což ovšem bude
spojeno jednak s”rizikem konfrontace mezi realitou

a naší představou ”, ale i s relativizací mnoha ostatních
dogmat. Válek takřka parafrázuje Bernsteinova slova,

řka,

” že se nacházíme v období, kdy život za každou

pravdou klade kromě tečky i otazník ”. V podstatě
však Válek přiznává ideologický úpadek a vidí jeho pří

činy ve ztrátě hodnotového a kritického zázemí, nebot
” místo kvalifikovaného vedení řídili privilégova®
byrokraté
Konstatuje sílící resi^naci na tvořivost,
permanentní podezřívání ze špatných úmyslů. Čistky

z roku 1970 označuje ” trauma, které dostid nepominulo ”,

A řešení ? ” Uplynulé období je třeba náležitě analyzo

vat a poukázal na chyby nejen ve sféře ekonomiky,

ale i

politiky ”, Společnost však potřebuje ještě více, dodává

Válek - ” konkrétní a adekvátní záruky ”, Slova se dnes
opotřebovávají velmi rychle ”,
Podobných hlasů bychom mohli zaznamenat i ví$e.

Většinou v nich převažuje snaha překračovat meze Foj
tíkova referátu. Tyto náznaky nové vnitřní vzpoury

nepřicházejí ovšem jen od hnutí myslí uvažujících kri

- 15 tiků, kteří teď nabyli odvahy, ale mnohé naznačuje, že
jde i o vztyčené plachty, které se už snaží zachytit

pozvolné se zdvihající vítr vanoucí odjinud.
Zprávy o průběhu rozhovorů, který' zhruba měsíc
po 10. plénu ÚV vedl tajemník UV KSSS A. M* Jakovlev
s Jakešem, Silákem a Fojtíkem pronikají ze sféry uta

jení jen postupně. Jednoznačně však potvrzují, že set-

’

kání zanechalo na tyto přísedící šokojící důsledky a v

mnohém přispělo k tomu, že hlavní Fojtíkův spoluautor
” Poučení ” V. Bilak, přešel na prosincovém zasedání o
svou funkci. Jakovlev ovšem také u nás vystoupil veřej

ně a přečetli jsme si i jeho odpovědi na položené otáz

ky. Referát tu vyšel pod záhlavím ” Naše učení je silné
pravdou

A asi ne náhodou- v něm zejména zrůraznil

trpké lekce, které i jeho straně tato pravda uštědřila.
Za východisko všeho označil ” přiznání toho, že jsme se

ocitli v předkrizovém stavu

A jistě ne bez záměru také

přesně a velmi široce vymezil hranice socialistického

pluralismu: je pozitivním jevem, pokud se pohybuje na
socialistické základně. Je-li tomu tak,

je přípustná

jakákoliv názorová různost jako ” normální a přirozená ”.

Stagnaci je možné překonat jedině dynamickou silou kri

tiky, novátorstvím, které ” nedovolí procesům stagnovat ”
Jakovlev vyzdvihl i nový vztah mezi stranou a inteli

gencí a za

nsbezpečné extrémy přestavby označil na jedné

straně dogmatickou ztrnulost a na druhé naivní víru v moc

frází a pokynů, - na rozdíl od Fojtíka a Matouše, kteří

se tu pokusili vzkřísit nebezpečí ” revizionismu
Jakovlev se však plnou vahou zasadil i za etiku
socialistické diskuze* Podle něj každý názor má právo

být zveřejněn,

je nepřípustná pomluva, úmyslné zkreslo

vání oponentských stanovisek, nebo i narušování lidské
důstojnosti těch, kteří je vyslovují. Jakovlev sice

přímo neodsoudil teti, že ” každá opozice je v našich

podmínkách protisocialistická ”, ale učinil tak nepří
mo tím, že zatratil způsoby
takový omyl vede:

a následky, ke kterým

” Jedině politické metody ” lze tu

použít ” s výjimkou případ, když se překročí zákon,

ale jen když se skutečně překročí ”, Tu platí:
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” Žádné bud, anebo
Je tu patrná ještě jedna,

zřejmá korekce Fojtíkovy

koncepce ideologické práce# Jakovlev

razňuje:

varovně zdů

” Odnaučili jsme se pracovat s lidmi .... Strana

se začala lidí bát. Bát se s nimi rozmlouvat, bát se vy

stupovat, zapoměla na

argumenty «... Co to znamená?

Fak nezbývá než odejít a.uvolnit místo^tem, kteří to zvlád

nou ".

(Námi podtrženo - zveřejněno jen v Týdeníku aktualit

č. 47?)
Lze to chápat jinak, než otevřené varování před nás
ledky represivní politiky ? Lže pochybovat o tom, podle

jakých představ a kriterií dnes hodnotí Gorbačovovo vedení

kvalitu kádrů ? A nejenom v SSSR ? Zdá se totiž, že sovět
ský

zájem o Československo narůstá. Relativně stabilní

stav čs. ekonomiky, navenek nezadlužené, poměrně pohotové

kapacity strojírenského průmyslu, mohou totiž představovat

vítanou výpomoc při utváření sovětského strojírenského trhu,
nebot by na něm mohly sehrát potřebnou roli konkurenční sí
ly. A v Československu asi lze také nejsnáze a nejrychleji

dokázat i vnitřním oponentům, že správně vedená přestavba
může poměrně záhy přinést solidní růstový efekt, stabilizaci
i růst životní úrobne, A dále - nepodceňujme tento moment -

stále ještě vyhraněná neústupnost zestárlého vedení NDR,
začíná vzbuzovat v Moskvě i náznaky nevole a není vylouče
né, že pro budoucí proces nástupnických proměn by mohlo

svou roli sehrát i to, že by se kruh politické izolace uzavřel
i z československé strany tím, že by se oslabily pozice nor-’*
malizátorů.
Pokud nebyl informován už předem, velmi rychle pochopil
zesílení sovětského zájmu o československé události zejména
pražský vedoucí tajemník M. Štěpán. Už ve svém vystoupení na

celopražské poradě stranických předsedů 24. 11. se otevřeně
přihlásil k Jakovlevovům názorům. A šéfredaktor RP Z. Hoření
vždy tak vnímavý na proměnlivé vanutí větrů, zvláš? pohotově

Štěpánovi umožnil, aby mohl v rozsáhlém rozhovoru (RP 29.11.)

odpovídat právě na takové otázky, které by Štěpánův příklon
k Jakovlevovým myšlenkám učinily co najvýraznejším A to tím

spíše, že všichni ostatní čelní straničtí představitelé,
včetně Jakeše, na toto téma rozpačitě mlčeli.
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Ze Štěpánových úst se však ozvala tvrdá slova:

” Dnes je

. ,c nejdůležitější seriozní a hluboká analýza, která se

nezastaví před sebenepříjemnějšími závěry, která neobejde
jevy stagnace (!), někde i -morálního rozkladu, politické
lhostejnosti, nebo i klesající či stagnující hospodářské

aktivity ”, A dále:

” Mávnout nad uplynulým obdobím ru

kou a říci jenom, už se stalo, to znamená zastavit se
uprostřed cesty ”, Štěpán tedy směřuje k mocensky závaž
nému jádruvvěci. S jakými pocity četli asi tyto řádky

představitelé konzervativní pravice, kteří po skončení
10, pléna a po odstavení ” potenciálního rebela ”
Štrougala, odcházeli domů s jakýmsi uspokojením, že si

alespoň na nějakou dobu opět pojistili své kádrové po-

zice«
Štepáno^ý šípy jsou silné a míří do černého, Zdá se,

že i jeho osobní cíle jsou vysoké. On i jeho generace nesepisovali ” Poučení ”, neprováděli čistky a represe a

vůči minulosti jsou

proto bet větší zátěže. Sou

časnost je nutí do koexistence s normalizátory. Představu
je pro ně nepříliš radostnou, ale nepominutelnou fázi,
v níž musí brát na vědomí mocné konzervativní křídlo, bez
jehož požehnání se nemohou dopracovat do kádrových výšin.
Této generaci je však už teJ jasné, že lod, na jejíž ka
pitánský můstek přicházejí, vplouvá do velmi bouřlivého

počasí ekonomické, politické i ideologické krize, přetí
žena jsouc zbytečným balastem,
rem,

s hluboce pokleslým pono

se slabým větrem v plachtách a že je i vedena nejistým

kormidlem. Vědí také,

že stará ideologie,

která je dnes

ještě i jejich vlajkou, představuje i velmi snadný terč
i pro velmi průměrné střelce oněch jejich protovníků, kte

ré v budoucnu už nebudou moci potlačovat podle starých re
cepturo

A tak vzniká otázka - není snad v jejich zájmu odleh

čit lodi odhozením zbytečného ideologického balastu i ne
příjemných Jonášů - Bilaků ? Nebudou chtít rychle vyspra

vit ideologické plachty a obrátit je k novým sílícím

větrům z východu a získat tím rychlost i prostor k manév

rování? A neláká je snad i myšlenka jak účelné by asi by
lo kdyby prověřili a vyměnili neschopnou starou posádku,
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kormidelníka či dokonce snad kapitába ? Vědí přece, že čím

rychleji tak učiní, tím méně ztratí času, který už nyní

běží pro ně* Mohou si také spočítat,

že projeví-li potřeb

ný radikalismus a rozhodnost, neubude jim na popularitě.
Právě naopak0 Společnost, která žízní po naději, bude ji

třeba i ochotně hledat i v nich. Popularita a osobní šarm

začíná být opět potřebnou výbavou předních mužů země a lat
ka je postavena tak nízko,

že odvaha ke skoku se přímo na

bízí ....
Všechny tyto úvahy jsou jistě na místě. Život nás však

naučil míchat optimismus se skepsí a to ve správném poměru.
A skeptik varuje: nebylo a nebude snadné překročit Rubikon.

A přes jeho břehy se dostane jen ten, kdo skončí s kompro
misním ideologickým kličkováním mezi tvrdou pravdou a tzb.

” Poučením ” a začne prosazovat vedle energické varianty
přestavby i otevřený dialog s celou společností, připustí

nezmanipulovanou vědeckou pravdu a začne využívat všech
možností, které nabízí specifika československého socialis

tického rozvoje.
Na překročení Rubikonu asi dlouho čekat nebuchne. Avšak

i kdyby se to stalo už zítra, byl by to jen počátek léčby

chronické ideologické leukemie. Nikoliv důvodem k jásotu,
ale povelem k nesmírné dřině pro ty, kteří tu budou napra

vovat těžké dědictví dvaceti let normalizační politiky.

Záblesk prosincového slunce nad Prahou
Tradiční přátelství Čechů a Slováků k Francii, tak těžce
zraněné Mnichovem, znovu ožívá. Píky návštěvě Francois

Mitteranda u hrobu T.G.Masaryka a dáky slovům, jimiž
vzdal hold Pražskému jaru, jeho osobám a činům - a to
tváří v tvář hrobařům tohoto obrodného procesu. Českoslo

venská vládnoucí garnitura se necítila natolik silná,
aby tuto pasáž jeho projevu zcenzurovala . Píše se totiž

rok 198E a kalendář nemohou ignorovat ani ti její předs

stavitelé, kteří dožívají svou politickou dráhu v na
ději na Gorbačovův pád.

Změnu lze pozorovat i na jiném případu. Přivé establišment všemožně zabraňoval setkání zahraničních stát
níků s představiteli Charty 77,

V posledním roce, kdy

represe zesílily, nechala však policie těmto schůzkám
většinou volný průběh. Tak tomu bylo i tentokrát, kdy
se francouzský prezident neomezil na styk s oficiální

mi činiteli a pozval osm představitelů nezávislých ini
ciativ na snídani. Tento Mitterandův počin není jen dal
ším článkem řetězu, je zároveň něčím leva li tativně novým.
Posud nás přijímali ministři nebo členové doprovodu pre

miérů. Mitterand je první hlavou státu, která svým ges
tem demonstrovala,

jaký význam přikládá čs. opozici.

A pro nás, kteří jsme navzdory oficiální ideologii a

propagandě, navzdory svým trpkým zkušenostem zůstali věr

ni socialistickým myšlenkám, je velkým zadostiučiněním,

že tak vysokého uznání se čs.nezávislým iniciativám do?
stalo právě od socialistického prezidenta. Je těžké pře

svědčovat lidi, kteří mají za sebou čtyřicetiletou zku
šenost se stalinismem, poststalinismem a neostalinismem,

o správnosti socialistických cílů. Francois Mitterand pro
kázal věci socialismu v Československu neocenitelnou

službu.
Návštěva francouzského prezidenta se časov" shodovala
s událostí, jež nemá za uplynulých 20 let v Českosloven

sku obdoby. Úřady vyslovily souhlas s manifestací ke Dni
lidských práv, kterou ohlásila Charta 77 spolu s dalšími
nezávislými iniciativami. Poprvé jednaly státní orgány
/a nebyli to tentokrát pracovníci státní bezpečnosti/

s představiteli Charty jako s partnerem. Shromáždění se
zúčastnily podle minimálního odhadu 3000 lidí všech gene

rací, při převaze mladých. Lidé vytrvali na náměstí po
celý hodinový průběh manifestace, i když většina z nich
projevy řečníků neslyšela: policie nám totiž zakázala

použít zvukovou aparaturu. Ale nestáli pasivně: celé
náměstí skandovalo hesla, zejména heslo žádající propuš
tění politických vězňů. Mítink proběhl pokojně a důstoj
ně. Minutou ticha uctili účastníci památku lidí, kteří
zahynuli při zemětřesení v Arménii. Češi jsou známi svým

malým smyslem pro disciplínu; zajistit, aby nepošlapali
trávník, se nám zdálo být takřka neAnitelným snem. A
přece jsme jej zvládli a oficiální propaganda nás stěží

může nadále označovat za výtržníky.

Václav Havel na začátku svého grojevu řekl,že když
seděl před měsícem ve vězení, byla^mu myšlenka, že bude

snídat s francouzským prezidentem a mluvit na veřejném
nezakázaném shromáždění, připadala absurdní. Zřejmě

ani světoznámý autor absurdních dramat nebyl s to před

vídat realitu posledních dnů; plným právem proto označil
dobu, v níž žijeme, za dramatickou.
Dramatičnost ovšem

znamená rozpornost. Obrat od

rozhodnutí pozatýkat čs.účastníky vědecko-politického
sympozia Československo 80 k rozhodnutí povolit několi-

katisícovou manifestaci je prudký. Motivů je zřejmě více.
Jedno je jisté: bez statečnosti lidí, kteří 21.srpna a
28.října vyšli do ulic demonstrovat za demokracii a ná

rodní nezávislost, stejně jako bez upevnění Gorbačovovy

pozice a postoje světového veřejného mínění by k sobotní

mu mítinku nedosšlo. Vládnoucí garnitura byla nucena vy
jít z bunkru a zahájit pohyblivou obranu. Projevem této

nové taktiky bylo i svolání oficiálního "fóry čs.veřej 

nosti”, na němž byl ustaven ’’Výbor pro ligská práva a hu
manitární spolupráci”.Nezávislé iniciativy nebyly na toto
forum pozvány. Zástupci Čs.helsinského výboru /zároveň

signatáři Charty/, kteří se ho chtěli zúčastnit, byli při

jati na sekretariátě, ale na zasedání nebyli vpuštěni.
Jde zde o zřejmý úmysl vzít Chartě 77, která již téměř

12 let hájí lidská práva, vítr z plachet. Zda bude peč

livě vybraný oficiální výbor poslušným nástrojem státní

moci, je jiná, ještě nezodpovězená otázka. Je v něm řada

vědců a umělců .s vysokou prestiží. Jde o to, nakolik budou

mít oďvahu užít jí ve prospěch dobré věci. Nezávislé ini
ciativy budou jistě ochotny s nimi spolupracovat.
Nezávislé shromáždění ke Dni lidských práv proběhlo

bez úředního zákazu, ale matka čtyřletého syna Hana Marvanová a řada dalších sedí nadále za mřížemi. Rudé právo
obvinilo náš mítink z ’’jednoznačných útoků proti socialis
tickému Československu” a jako příklad uvedlo skandované

heslo ”a£ žije svoboda!”. Or^án ÚV KSČ zřejmě považuje

volání po svobodě za protisocialistické. Československá
společnost včetně politického vedení stojí nadále na kři

žovatce.

Praha, 12.12.1988.

Psáno pro čas. Unita.

Miloš Hájek

My a jednota v rozmanitosti

Pri besedě s představiteli polské kultury za návštěvy
Varšavy loni na podzim hovoril M.Gorbačov i o vzájemných
vztazích mezi socialistickými zeměmi. Řekl mj., že jd©

o jejich jednotu v rozmanitosti, že rnejspolehlivější

základ jednoty není v unifikaci ani v sesazování všech

padle velikosti, ale v umění čerpat z mnohotvárnosti u-

žitečná poučení pro každého’’ . Jistě slova velmi pozoru
hodná a ještě nedávno ne tak obvyklá a asi upřímné.

Na toto téma se v poslední době objevilo i několik

zajímavých statí v sovětském tisku. Dokonce i o reform
ním úsilí a jeho etapách v různých zemích. Snad nejza

jímavější z nich byla otištěna /doBonce česky/ v Nové
době č.46/88 a její autor L.Jagodovskij ji nazval Reha

bilitace pluralismu. Připomíná v ní, že ve společnosti

řídící se stalinskými kánony nemohlo být o mnohotvárnosti
uvnitř soc.zemí i ve vztazích mezi nimi ani řeči a ž
mechanismus a schéma moci stalinismu začalo být kopírová

no v zemích, které vstoupily do soc.tábora. Trhliny prý
přinesl XX.sjezd KSSS. Jagodovskij pak předkládá ja
kýsi stručný přehled reformních snah a destalinizaco
v samotném Sovětském svazu, v Maďarsku a v Polsku. Zdů
razňuje pak, že ’’Sovětský svaz nemá monopol na přestav

bu. Víceméně analogické změny začaly již dříve nebo se
uskutečňují dnes v řadě bratrských zemí, což potvrzuje

internacionální povahu obnovy socialismu. Zákonitě to

znamená upustit od černobílého pohledu na společnost, kte
rá se v minulosti někdy dělila na stoupence socialismu,
k nimž byli počítáni pouze ti, kdo hájili uvedené ’’mono

litní” schéma rozvoje, a na jeho nepřátele, k nimž při

rozeně patřili všichni ostatní.” Podrobně pak rozebírá

formy pluralismu v rozmanitých sférách socialistické spo

lečnosti z hlediska, jak by to asi mělo být, při čemž
klade důraz nejen na mnohotvárnost vlastnických vztahů

v ekonomice, ale zejména na pluralismus politického
systému, který musí odrážet objektivní existenci růz

ných tříd, vrstev a skupin obyvatelstva, což má i světo
názorové důsledky, neboí vedlo marxismu existují i ji
né ideologie, které je nutno respektovat. A pokračuje;
’’Většina autorů, kteří se k této věci vyslovují ní už
v Maďarsku nebo v Bulharsku, Polsku či v Jugoslávii, se

v zásadě shodují v tou, že je třeba mnohonásobně rozši-

rit rámec soutěživosti, překonat byrokratický centralis
'll'
mus vedoucí ^nanejvýš zhoubné uniformitě a vypracovat tako
vý mechanismus přípravy rozhodnutí, který by dovolil při

hlížet k různým názorům a zaručil by v praxi všem, zúčast
něným stranám /včetně menšiny/ možnost vysvětlit svůj po

stoj a dokazovat svou pravdu dokonce i poté, co budou roz

hodnutí při jata o Přitom by měla být poskytnuta svobodná
možnost seberealizace všem silám, které souhlasí s národ
ním provařen socialistické výstavby a jsou ochotny ak
tivně se účastnit společenského života.”

Jistě je velíce zajímavé a podnětné, co je v této sta

ti i v podobných jiných napsáno. Zajímavější ale nesporně
je, co v nich napsáno není. Přímo zarážející jo naprostá
absence československé reality. Nikde ani zmínka o Česko

slovensku, vývojových etapách a osudech reformních snah
u nás. Zřejmě záměrná, přímo programová. Bezpochyby v li
nii oficiální politiky současného sovětského vedení vůči
naší zemi a jejím^ vládcům, protože každá zmínka o Česko

slovensku v té souvislosti by nutně musela mít aspoň jbrochu exkulpační a sebekritický charakter, nemohla by se vy
hnout aspoň náznaku, kdo čs.refeormy brzdil, kdo je zmra

zil, dosadil protireformní ekvipu, podněcoval a podpo
roval její normalizační politiku stagnace a pofidérní

jednoty, ne mnohotvárnosti, ale existenčního strachu a

z toho plynoucích amoralit. Přirozeně to pak vyvolává

spekulativní otazníky.
Proč se záměrně nepíše o osudu reforem v Českosloven
sku, zatímco o podobných jiných se píše, nepřímo napovídá
článek Marie Pavlovové-Silvanské z Ústavu ekonomiky svě
tové socialistické soustavy Akademie věd SSSR, otištěný
v Týdenníku aktualit 48/88. Píše, že mezi sovětskou ve
řejností je zájem o dění v jiných socialistických zemích,
např. v Maďarsku. Píše, že zvídaví čtenáři ’’nejsou lho

stejní k záležitostem našich socialistických spojenců a

berou si to, co se tam děje, k srdci. Ale nemálo vědců a
novinářů včetně autorky těchto řádek dává přednost zdr

ženlivosti, a to nejen ve snaze nedotknout se maďarských
přátel. Za takovouto ’’taktností” je skryt vlastní zájem:

nedat zbytečný trumf do rukou našich skalních konzerva

tivců a nozkompromitovat u nás myšlenku radikální re
formy. Zkrátka sovětské hromadné sdělovací prostředky

nevyužívají z různých pohnutek a důvodů plně nových nežno
stí psát směleji o socialistických zeních. ”
Z toho se dá zřojsně vyvodit, že v sovětském vedení a

tím více pak v sovětské kompetentní veřejnosti jo vědomí

nutnosti změn postojů k Pražskému jaru a jeho násilnému ukončení se všemi z toho plynoucími následky a důsledky.
Ale zároveň i strach to otevřeně přiznat a říci pravdu.

Proto ty floskule, že to je také záležitost čs. soudruhů.
Jistě, ale především těch, kteří nás v noci 21.srpna

1968 přepadli. Především strach z destabilizace ve ”fron-

tové” zemi sousedící přímo se Západem a s bohatými tradi
cemi demokracie a pluralismu,

z takových strukturálních

/v neposlední řadě i perzonálních/ změn, které by hnaly vo

du na mlýn konzervativním kritikům Gorbačovovy perestrojky

především v samotném SSSR. Jistě zde mohou hrát roli i
velmocenské zájmy a postoje i ohrožení misijního avant-

gardismu, kdyby se bapř. napsalo či řeklo, že s obnovou

socialismu, s jeho revoluční přestavbou, přišel někdo ji
ný už před dvaceti lety a proroky tu byli ti, kteří byli

vyobcováni a jsou trvale kaceřováni. Navíc se ukazuje, že
socialistické země se pro Sovětský svaz stávají nepří
jemným břemenem, ncuralgickým krizovým bodem zhoršující

se situace ekonomické, ekologické, politické, etnické

a

etické, když doma je starostí a problémů více než dost a
všude platí, že košile bližší než kabát. Trend sovětské

zahraniční politiky, jak opět názorně ukázalo vystoupení

M.Gorbačova v CSN, jo orientace na řešení globálních pro

blémů zejména velmocenským jednáním a jen v jeho rámci
lze očekávat něco příznivějšího i pro nás, i když je

třeba asi soudit, že pobyt sovětských vojsk v naší ze
ni nehraje takovou roli, jakou hrál před dvacítkou let,

když byla uzavřena příslušná smlouva legalizující tuto
nelegální skutečnost. Ovšem stále tu bude otázka státní

svrchovanosti a všech jejích atributů.
Každý si z toho jistě dělá závěry podle své letory.

Skalní skeptici budou soudit, že podstatné změny jsou
v nedohlednu, že jsou podmíněny jen řešením strategic 

kých záležitostí v Evropě, kde jsou jistě z velmo

cenských aspektů důležitější otázky, jako je např.

budoucnost Německa a vůbec aktuální všestranné evropské sjednocení na západě kontinentu, než díl-

čí otázka československá. Optimisté realistického ražení

budou usuzovat, že pokud se Gorbačov udrží, budou k nár

z*'čny prosakovat všeri pory houby nasáklé jejich nutnos

tí a urgentností. At to někdo chce nebo ne. Konečně po
slední vývoj u nás to začíná potvrzovat. Nespornou prav

du má L.Jagodovskij, když píše, že problém reforem sys

témového rázu se internacionalizuje, tím více, že má
a-Jekvátní kořeny. A proto nelze skládat ruce v klín a

vyčkávat. A také nelze trvale mlčet a neříkat pravdu

o

skutečnostech bijících do očí. Především o roce 1968 a
o všem, co po něm následovalo a stále trvá. Pravda o-

svobozuje, dává myšlenkám i činům rozlet. I o vztahu so
větské společnosti a jejího vedení k Československu a

jeho roku osmašedesátému by rčlo platit to, co řekl M.
Gorbačov na vzporenuté varšavské besedě:” K

je třeba přistupovat poctivě. A to vyžaduje odvahu nezavírat oči před skutečnými příčinami těch či oněch u-

dálostí. Jinými slovy, je třeba umět hledět pravdě do
očí: aí je trpká nebo sladká, aí lichotí národní hrdosti
nebo nutí stydět se.”

Tír více, že jde o historii nej

živější současnosti a o podmínku dalšího zdárného vý

voje.
18.12.1988

Václav Vrabec

Výňatok z pamätí Vasila Bilaka o tom, ako v roka 1968

pripravoval zjazd KSS/predbežne neuverejnená rukopisná
Čafť /

” Zúfalstvo a nešťastie

ma viedli dokonca k toma, že

som sa pohrával f plánom, že zvoláme ÚV KSS a na jeho zasada

nie pozveme Dubčeka, prípadne ešte Černíka a prezidenta

ívobodu, a tam ich požiadame, aby sa pridali k vyhláse
niu ÚV KSS, ktorý sa obráti na bratské strany o internacionálau pomoc, pretože čbth je ohrozené, bol to plán sice
riskantný, ale dal sa realizovať a mohli sme všeličomu
predísť. Je^no,

z Čoho som mal strach,

pridať, sa k výzve ÚV

bolo, že ak odmietnu

KSS a najmä ak to odmietne prezi

dent republiky, budeme musieť Dubčeka,
v Bratislavě nasilu zadržať,

Černíka i Svobodu

čo môže mať za následok,

vyvoláme nepochopenie v Českých

že

krajoch, nacionalistic

kú nevraživosť a obvinenie z politického prevratu.

Druhý
pred

variant bol - pripravovať zjazd a až na zjazde

všetkými delegátmi odhaliť sprisahanie, ktoré sa

proti republike a celej strane pripravuje a navrhnúť zja
zdu, aby požiadal o internacionálnu pomoc bratské strany”

/túto úvahu-plán- datuje autor niekedy okolo 15.8. 1968 /
"Zo všetkých možných variantov posledná príležitosť ako
zaoránit krveprelevaniu na Slovensku sa mi

zual byť

zjaza KSS, ktorý sa m*l konať pre^. zjazdom KSČ, Predstava
ŕ$
bola jeunoouchá a prostá. Zjazdovú správu fermuJ.uje ;jeanotlivec. správa pre zjazd KSs schvaluje Predsedníctvo
ÚV K^č. dljc.ké podozrenie nemuselo hroziť, ha zjazd musí
prísť reprezentatívna delegácia KbC. Súčasná situácia si
vyžadovala,

acy delegáciu viedol Dubček.

sa prezentoval na slovenskom

Po prvé, aoy

zjazde a po druhé, aby sme

na slovenskom zjazde neprijali niečo zlé.

Zároveň s pri •

pravou oficiálnej správy som pripravoval dalšiu správu,

ktor ?. som

bol

odhodlaný predniesť na zjazde. Chcel som

v nej vysvetliť a objasniť skutočnú situáciu v strane a

t republike. Predstavu som mal takú, že po oficiálnom
otvorení zjazdu oznámim, že situácia je tak vážna, že pô
vodná správu rozdáme písomne,

zodpovednosť preč stranou,

národom, medzinárodným komunistickým hnutím ma núti prav
divo informovať zjazd o nebezpečenstve, ktoré hrozí strane

2
a republike .

Chcel

som zjazd informovať,

že záväzky, ktoré vedenie

strany na seba vzalo na moskovských rokovaniach, v Čiernej
nad Tisou a v Bratislave,
som

od tabotovali

a neplnia sa. Mal

promyšlený niekolkobodový návrh, ktorý sjm chcel

predložiť zjazdu:

£d_pryé :

odmietnuť politiku, ktorá presadzuje blok pra

vičiarov a revizionistov v ÚV KSČ, vo vláde a v národnom

shromáždění.
Po druhé:

Zjazd vyzýva Dubčeka, aby sa dištancoval fd poli

’’druhého centra”.

tiky

Po tretie:

Schváliť návrh na odloženie konania mimoriad

zjazdu, nakolko jeho príprava sa neuskutečňuje pod

neho

lá schválených zásad.
Po čtvrté: Ak Dubček odmietne tieto návrhy, požiada ho
zjazd KSS, aby sa vzdá]

funkcie prvého tajomníka KSČ. Inak

ho slovenská Časť prestane uznávať.

Po piate: Ak by

situácia vyžadovala prijať na Slovensku

dočasné opatrenia na zabránenie občianskej vojne, zjazd
byí

sa oficiálne obrátil na

spojencov o internacionálnu

pomoc.
To všetko mala presne sformu ovať úzka skupina, o kto

rej som ool

presvedčený,

že je úplne spolahlivá. Mali to

Dyť súdruhovia: Viliam šalgovič, Ján Janík, ludovít Prezlár

miloslav Boua, Ladislav Martinák, moj najbližší spolupra 
covník v sekretariáte Zuenko

som chcel získať čo

Cheben. Pre tento

krok

najviac krajských a okresných tajom

níkov na Slovensku a mnohých súdruhov v ÚV KSČ z Prahy a

dalších českých kraojov.
D. Koldera, M. Jakeše, A.

Išlo najmä o súdruhov: J. Lenárta,

Indru, K. Hofľmanna, J. Korčáka,

J. Fojtíka, A. Kapka, L. čtolla, V. Davida, 0. Švestku,
J. Polanského, B. Laštovičku, J. Havlína, M. Zavadila a de
siatky dalších členov a kandidátov ÚV KSČ a članov ÚKRK.

Z ich

názorov

som vedel, že by okamžite prišli do Brati

slavy a stotožnili

sa so sjazdom KSS,

čím by to nadobudlo

celoštátny charakter.
Rozhodol SQm sa krátko pred zjazdom do plánu zasvätiť

i súdruha Sustáva Husáka, bol riadnym delegátom zjazdu

KSL a bez neho by tento

zámer nemusil získať vätšinu..♦

- 3 Bolo jasné, že nijaké dôležitá otázka budúceho vývo ja v

BEČ a socialistického Československa sa bez Gustáva Husáka
nemôže riešit.. telý plán bo] nesporne riskantný,

snád aj

naivný, ale chytal som sa kazaej možnosti, len aby som za■
uránii velkým politickým & morálnym škodám. ”

r
/ Autor nepíše, prečo sa tento pučistický plán nerealizo
val.

zrejme*preto, že už nebol čas, vojská ho predbehli -

pravdepodobne aj preto, íe autor nan nemal odvahu - a aj

preto reálnosti tohoto plánu nedôverovali? v poastate sa
však uskutočnil v inej podobe.

hlavne išlo zasiahnuť ešte pred mimoriadnym zjazdom
KSČ. Autor tiež neuvádza,

či

takýto nápad skrsol v jeho

hlave, alebo mu to *:nievto” poradil - slovenskému Babrekovi Karmalovi./

Milan

H U b 1 : Alternéti alternativního vývoje

Události kolem pléna ÚV bSČ z 15. - 16. 12. 1988 se je

ví z oastupu několika týdnů v poněkud jiném světle než bezprostřeuně po něm, a to díky dalším prosáklým informacím
o jeho předehře i průběhu.

Oachoa V. bilaka z funkce,

byl sám o sooě jistě ne poli

ticky bezvýznamný, není již tím hlavním, co zaseuání vyje
vilo. Také pro plénum příznačné kritické vystoupení Chňoup-

ka proti bilakovi o čtefanákovi za sterilnost jejich poje
tí zahraniční politiky a mezinárodních vztahů svědčí o stou

pajícím napětí mezi členy ÚV KSČ včetně slovní potyčky
mezi Chňounkem a předsedajícím
kovo

Fojtíkem.

Ani toto Chňoup-

vystoupení není tím hlavním, co plénum

přineslo

nového do politického pohybu ve vládnoucích strukturách.
Jeho hlavní smysl- na základě dcdatečných informací vidím v tom, že v souvislosti s usnesením o svolání 18.

Sjezdu KSČ na 10. května 1990 se stalo první otevřenou mo
censkou srážkou mezi potenciálními alternáty ve vedení KSČ.
otázka nástupnictví ve vedoucích funkcích strany a státu
vyvstane v mezidobí príprav Sjezdu s veškerou naléhavostí

a ouae mít podoou generační změny vedoucí garnitury. Vždyl
nejen G. Husák dosáhne vysokého věku a buae muset být vymě

něn. hovnež

m.

Jakeš, A. Inara, K. Hoffman^ se přiolíží

hranici seaside šátky a tím bude zpochybněna

účelnost a

možnost jejich volby na další pětileté funkční období.

Teho jsou si dobře vědomi ti mladší členové

předsed

nictva ÚV KSČ, kteří do něj postoupili v průběhu právě
uplynulého roku 1988. Jde jim nyní o to připravit si co
nejlepší a nejsilnější výchozí pozice pro boj o nástup

nictví, až ta rozhodné chvíle nastane.

Také srážka, ke

které došlo v boji o dědictví po odstoupivším Či přesněji
odstoupeném V. bilakovi byla součástí přípravy

takových

startovacích bloků v příštím závodě o dosažení funkcí nejvyšších. ^iž během

podzimu se nejvýrazněji profiloval jako

pretenuent na nástupnictví po silákovi pražský městský tajemník jíl. Stepán.
~tal se jeanou z nejaktivnějších po
stav

zuejší politické scény a byl v předvečer pléna již

na prahu třinácte

komnaty, kue na něj měla čekat funkce

tajemníka ÚV hbč a předsedy nejen komise pro mezinárodní
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vztahy, ale rovněž komise ideologická. Zdálo se,

že vše

má již na dosah ruky, a najednou se mu vše rozplynulo jako

přelud přec očima.
Čím to,

že se

všechno v poslední chvíli tak zvrtlo?

Samo se ani v politice nic nezvrtne.

Kdo byli ti, kdo

zvrtli toto téměř již hotové rozhodnutí a odvrátili Ště

pánův

vzestup cio nejvyšších pater moci, odkud je již jen

krůček ke kaoinetu nejvyšsího? Zatím ještě neznáme vše, co
se tuenrálo v těch hodinách za zvukotěsnými dveřmi kabine

tů, ale přibližné kontury se

již rýsují. Především se

proti tomu postavili všichni slovenští Členové předsedni
ctva ĎV KSČ s

pouk .zen na to,

že zahraniční politika a

mezinárodní vztahy jsou předmětem společného zájmu obou
částí federace.

Po odchodu Chňoupka z funkce ministra za

hraničí a Bilaka z funkce tajemníka pro mezinárodní vzta

hy by byli Slováci zbaveni vlivu na vytváření společné po

litiky v

tétc oblasti, což označili za narušení principu

federace. Česká veřejnost dost citlivě vnímá reakce,

jaké

způsobují personální změny v nejvýš'í sféře moci na Slo

vensku, když poměr členů předsednictva poklesl ze třetiny
na Čtvrtinu a zastoupení Slováků ve vládě se scvrklo téměř
jako za Novotného. Což "česká ulice" může vítat se zado

stiučiněním,

ale nikdo z těch,

jimž jde

na České straně

o harmonické vztahy ve společném státě oy neměl zůstat
lhostejný k recidivám novotnismu ve slovenské otázce.

Navíc

to nahrává konzervativním kruhům na Slovenska, jak o tom

svědčí šalgovičovo vystoupení na zasedání ÚV KSČ v prosin
ci 1988 /viz RP/ Spor skončil kompromisem, předsednictví
komise pro mezinárodní vztahy dostal

tajemník ÚV KSČ Jo

sef Lenárt, navíc k předsednictví komise ekonomické, i^yl by
to olbřímí úkol

usoudit,

i pro

muže mnohem výkonnějšího.

Proto lze

že jde o řešení přechodné a provizorní.

Nutno zaznamenat,

že nezastupitelnou roli v eliminaci

Štěpána sehrálo i negativní stanovisko ’’českého byra!!.
Předseda výboru pro stranickou práci v ČuR Karel Urbánek

se postavil rozhodně proti Štěpánově kandidatuře;s tím,
nesouhlas projevili zástupci
gánů,

že

obou územně nacionálních or

byla věc pro Štěpána zcela ztracena.

Porazilo to

ještě jednání sekretariátu ÚV KSČ ve střeou 14.

12. 1988,
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kde byla pcsužována zpráva Hegenbartova oddělení, která

hodnotila průběh

Lennoniády 8.

12.

jako uspokojivou,

kdežto průběh povolené demonstrace na škroupově náměstí
pobuřující /jmenovitě vystoupení R. Battěto, P.

jako

Placáka a provolávaná hesla ’’Odstoupit, odstoupit” "Pryč

s vládou jeané strany i” /

Štěpánovi přitom přitížilo i stanovisko přeuseanictv^

Oů KSČ Praha 3, které kritizovalo,

že povolení ke shromá

ždění bylo uděleno přes jejich hlavy na výslovný pokyn
vedení MV KSČ v Praze.

má touto prohrou velmi ztíženou pozici a jeho

Štěpán

vyhlídky jako alternáta se v aparátu velmi
Ví se o něm,
které svým

zachmuřily.

že při vyznamenávání příslušníků jednotek,

rasantním

zásahem rozehnaly

demonstranty

na 28. října 1988 ujišťoval "hydru kjntrarevoluce roz

drtíme” a současně nebyl proti účasti V. Havla za Štěpá
novy přítomnosti na oslavě 30. výročí divadla Na zábradlí.

Je mu předhazována politika dvojí tváře - známý obrat z
roku 1968.

žeby nové "druhé centrum" v Praze? Zeslábla Štěpánova

pozice v městském aparátu.
pozici

Ha ÚV KSČ neměl

vybudovat, v "českém byru" nefiguruje a se slo

venskou Části veuení se již dostal

fliktu.

ještě Čas si

do otevřeného kon

Příliš .mnoho negativních oodů utržil ve

velmi

krátkém čase a tak jeho vyhlídky do budoucna nejsou nyní

příliš růžové.
Zato Karel Urbánek, dosud Člověk nevýrazného

profilu,

se projevil jako obratný taktík, který zahradil cestu vze
stupu svému potenciálně největšímu rivalovi a navíc si

začal budovat mosty ke slovenské části Členů ÚV KSČ. A je
známo z let 1967-1969,

že v situaci, kdy se Česká větši

na ÚV KSČ rozdělí na dvě části, jsou Slováci
na váze.

jazýčkem

Úvodem roku 1989 lze říci, že Karel Urbánek do

něj vstoupil s nejlepšími výchozími pozicemi do dalších k»l
boje o nástupnictví. Zatím příliš neodkrývá karty, ale ten

to rok ho buue nutit profilovat se politicky i před veřejno

stí a pak. nastane hwdina pravdy.

4 V dostihové stáji alternátů netrpělivě přešlapují i

další zájemci o dostih k moci.

Třeba mladý synovec gen-

seka Vladimír Kunovjánek, zatím ředitel Ústavu

marxis

mu -leninismu při ÚV KSČ, brzy možná nástupce Fojtíkův
jako šéfideolog?

óuue to asi zajímavý rok,

8. 1. 1989

ten nový rok 1989

!

