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K situaoi Jt Ceskoel©venBk1' pe návštěvě M.Gsrbačova

Preetavba nebo přestrojeni ?

Uskutečněná,dl©uho plánovaná a netrpělivě ©čekávaná návStěva
M.Gerbač ova v ČSSR dodala poslední soubor informaci nezbytných
k poeouzeni siluaee Československa p©tá,kdy lednové plenum tTv KSSS
/1987/ p©tvrdilo !!!;!!!:!j!!2s!_!O-e!!skich-!!2n uskuteCněných v SSSR
za dvouletého "panování" M.G a !!:Y!£fLE2_!!:2e1e!!2!_!!nnkiu!!! !!f!h-£!£!!!! eovetské spoleCnosti,o jojichZ oilov' podobe se lze
zatím jen dohadovat,ale ktere dnes jiz nepochybné míří dál nez k
p cu^m "kosmetickým” Úpravám současného stále je"te v podstatě
stalinskéhc modelu socialismu. M.G. svou představu "nov'ho modelu"
jistotně má /jebo kritika zastaralosti,nemodernosti představ o se
ci alismu na Úrovni JO.let to nazna.čuje/,ale s jejím souhrnným vý •
kladem nepospíohá.11 Neni al2!!2! teoretik / i když,zaplat pánbůh,je
t'Z teoretik či filozof,což je mezi Celnými politiky souCasn'ho
světa tctáž co bílá vr'na v ptačím světe - není náhodou,Ze pr've
t!mto svým rysem zaujal r. T^atloherov>u natolik,že s ním při své
navstěve v SSSR práve na filozofioka t'mata debatovala o dvy hodi
ny déle.nez bylo pUvodne plánováno/, ale též a 2!e2-eYŠf!_go1!!!k_
který .1!dn! v urCit.é konkr'tn' situaci,jeho jednání ee dotýká kon^
krétních lidí 1 celých epolečenských skupin,z nichž kazdá má svUj
Uhel a "strop" vlawtního vidění a chápání vvcí,své vlaetní !á.1mi ,
jiohž se tots jednání tu více,tu m'ně,tu příznivě či nepříznivě dotýká,na CemZ všem pak závisí i jedn'ní těchto jedincU i skupin,to,
zde politik ©vy krcky schvalují anebo se jim st ®ví na odpor,At uz
zjevný Ci skrytý.

1/ Nelze ovsem predpokládat.Ze tauto cílovou podobou je přebudování
s ovětskáho politického systému p odle některé Upísf ^varianty za padního modelu pluralitní demokracie oNejpr-.vdipodo_něj!í je,ie se
tu G.pokouŠí o určitou interpretacm a realizaci "autentického"
Marxe a Lenina /akcent na vEil.idské ho-noty a rozvoj jedince pripomín' prvního,způsob chápání demokracie v sccialistické spoleCnceti
druhého/.Uvážíme-li,že k Leninovu pojeti demokracie patřila svobo^
da vytváření frakcí a právo menSiny,které • za určitých okolností
- jsou e to zaručit plynulá střídaní vl'dnouc'ch garnitur,což patří
ke klíCovým^bodUm plurality společenské demokracie,nelze jeho pokus,
navícodoplněný prvky s-;,mosprávy,predem povazovat za eznadějný / ->statn; nelze nevidit,že model pluralitní demokracie zaloienf na
možném ■ trídání dYou či více politických stran u moci neplní svou
pozitivní roli ani tak tím,že by produkoval permanentní "UCastvpracujících na řizení" vici veřejných,ale tím,ie urno;ňuje "pokojn;"
vystiídat vládnoucí garnituru,která se neosvědčila.
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Na rezdíl od teoretika,který se pohybuje v ideálním světe,politik Zunguje ve s^ě realnem.Jestliže kriteriem kvality teorie je
_______ vseeh v azeb resená problematiky,pak kriteriem usp"Snosti politika je schopnost vytyčovat v každé situaci takov' cíle
a volit takov' prostredky,kterým je společnost schopna v dan' chví
li orozumet a absorbovat je.Politik . je umění mozn'ho.Sch cpny ~olitik-filozcf se ,d politika-pragmatika ci oportunisty,ktery z to
hoto pojetí odvodil nepotřebnost ilouhodobých cílu a koncepci,ne li."í tím,Ze by tuto povahu pjlitiky nech'pal,ale tím,že ch'pe
schopn^ets spolecensk'ho organismu učit se z vlastních zkušeností
/myslenku,kterou nechápe dnes,je schopen pochopit a přijmout zitra/,
a proto oíle a koncepce odvozen' ze sve filozofie ,z teoretického
poznání,do tohoto organismu nevychrlí nar'z,ale v dávkách pro nej
v danám Case stravitelných.
Ze si M.G, počíná právě takto jsem upozornil jiz v Úvaze "Lid',
pemery a programy" /1eden 198o/ na okraj nov' redekce programu KSSS,
jejíž nepříliš zmodernizovaná /spíše jen chrusčovovského fantazíro^
vání zbavená/ verse vyvolala tehdy siln' zklamání a skepsi k z'm"'rUm .G•• "j .G, jako programový realista dobre vi, ze Up£ chytrý
p c litik,který chce od z-íkl■ du změnit aosavadní politickou strc te gii,prozrazuje o svých cílech jenom tolik,kolik je nezbytně nutné
a kolik je s to epolccnost,ci přesněji ty její síly,na nichž je po
litik závislý,v dané chvíli strávit,nebot jinak slm sebe vystavuje
riziku,že padne dřív,než bude s to "meč k boji vytasit" / i u n's
o tom od roku 1968 leccos vím-?,pro M.G. je však zřej- e mnohem poučnějš:! prípad NChruščova/."
A vskutku,kdo by byl uvěř'l před sotva pUldruhým rokem,bezpro«4
středně pod dojmem nov' redakce ?rogramu,který heslo demokratissce
epo1ečnosti vii.tec nezná,ze za par mesíců na to se A«Sacharov vrátí
ke své práci v Akademii ved a bude moci do eeláho sv"ta říkat, co
si myslí,i kdyz to vláde nebude moo příjemná^e po nem další de sitky p -' litických věznU vyjdou z krinin-'lů,ze se _ porad dne dostene samospráva včetně volby podnikových ředitelů,ze sjezdy spisov&•
telU a filma"ů proběhnou tak,jek probehly,zak'zane filmy poputují
z trezorU do kin a zcenzurované knihy včetně Doktora Zivaga se
začnou vydávat,že nejen pri volb'ch do sovetd ale dokonce i ve
strany se zone vážně uvažovat /a někde d okonce uz i prakticky eplikovat/ o možnosti vyberu z většího počtu kandidátů atd.?
Tyto skutečnosti je nezbytná vzít v Úvahu pri hodnocení situac e CSSR po návštěvv M.G^která uzavřela v stupní kapitolu ne snadnáho díla restaurace ®e. sovětských vz_hU,tak těžce postižených
breZnVvovským vojenským potlačením "Pražského jara 19o8",k ně;iuž

-

5

gorbaCovovský "revolučni" program přestavby spoleCn_sti,tol1k priporní n a jící práv es p odstetné ryay po tlaOen"ho čs.poku su,n a bí dl novo u
hi storick ou šanci a b ni i moznost,aby se 1 veci domáci obrátily k
lepš!mu.
Krok,který musel být učiněn,byl p:ro ob" atrany mimořádně t"'Zký.
Pro &• bylo GSSR po Afganistanu druhým nejtěžvim dědictvím
Brežněvovy doktríny o "internaciGn'lni odpovednoati a pomeoi" SSSR
v " a ocialietickérn téboř e"• ČSSR ee tak stalo druhým prubiř skýei k a ..
menem toho,nakolik rozchod G. s toute doktr!nou je opravdový ,
kdyz navic ještě onen prvni afgáneký kýnen zatim - pres nemal'
eili - nedovoluje vynést jednoznačný seu(h
Složitost Cs.probl'rnu je ov"em jin" nez složitost pripadu Afge^
nistan.Mej^n preto,Ze tam zuri valka a zde je míir.V CSSR je u mooi
garnitura dosazena B^eZněvem uekut-6ňujici po t'mer dv"' de setileti
"normalizaci'’ podle vzoru breznevvov ek álo SSSR. k,G. vsak bre'ně vovskou garnituru za jediný rok doslova”emetl" z politické scény,
obdobi jejiho panEtví oznaCil za 'ru stagnace i dalŠi mi nelichoti
vými epitety a zapoCai gruntovn!"revolučni"preatav_u,kter' ze vše
ho nejvíce připominá práv" to,oo breZněvovská če.normalizačni gar
nitur a za vydatné "internacioeiálni pomoci" tvrdě zlikvid.oval aIi A
nejen to.Po jistem váhaní,když uz je zřejme,Ze j.«G. neni jen chvilkov" zazářivši kometa,ale stálice na sovětekém nebi,jsme sv..,dk3 tu
hbit"jyihe,tu váhavějšího,a1e nakonee v"eobecného"přestrojovani" aZ
dosud. v"'rn'ch a č^te bezmezne oddan'ch br eznevovců ne li em'n8 v8rn'
a oddan' gorbaCovce^ Přitom radový ea.občan,zprvu udiveně a nevv •
řicni,ale stále pozorniji a a rostoucími nadvjemi /nikdy rodicimi
aZ fantastické představy o n"vratu rub čeká a jeho garnitury/ upirá
své zreky k Moskvě.Ani při torn ho však neopou"'tá drsný Vvejkoveký
8royal pro humor,když paradox situace vyjadr1:1j- vtipem a nejnověj^
Sim -x-litickém he flu: *' S M. • proti ^'■••vý par'd ex Vak plat nost tohotc hesla brzy ruši,neboí náš abCan zjistuje,žs po boku a
nim,ba v jeho čele op"'t kr'oi. dosavadní vůdci s vysoko zvednutým
praporem,kde velkými pisměny atoj:( pe'no• At žije Gorbačavt
Jak se za této situace zachovat?
Prosta a v pQdstste nepolitická logika občana vede k jedinému
záv"rui řekněte pardon,tehdy v srpnu l_68 to byl omyl,za který odpovidá tehlejSi vedení,s kterýrn,jak vite,jsme ee roze3li,vracirne
v'm vaSa t-hdejvi vedení a ted spoleCně,kaVdy doma po svém,si bude
delat svou "pereetrojku".
L-ika poHtické Uv ahy predstavite 1 e svetové sup erv^ Irnoci však
tak prostá a jednodueha není.První,co bo musí napadnout,je pevnest
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sloupů,o které se v"socialistiokém t'boře"opir'.Jen se rozhlédnvte: Polsko a ješte vice Rumunsko potřebu^i sp^ve samy podepřít,
nez aby se něk ■ o M*:hl opírat o ne. a USSR se ni moc divit n ílzí,ž?
se do přestavby a "glasnosti" příliš nehrne,když za humny m' tako
vého konkurenta,jakým je progperujioi NSR.A experimentující zadlu
žen' Mactarsko? V Evrope zbývají už jen Bulhor^ a ČSSR.Ta je v za
hraniční politice atoprocentni epolehliv',ekonomiko není v krizi
/i když s kvalitou toho,co nám posílají,nejsme právv nadšeni/, ne
Z'padě nejsou zadluženi a do spolupr'ce a integrace s námi se hr
nou tak horlivě,že se ani moc nezor. ují kalkulací,zda a kdy na
tom vydělají Ci prodělají.A na naši perestrojku od nich slyšíme
jen chv"lu a ujištování,že to budou dělat také - už přijeli "Z's«•
dy přestavby ekonornickáho mechani smu",pripravují z.á—n o po dniku
a dok o nee i o demokr r.tizo ci chtějí uvažovat,Co mUzem? chtit vie?
Pokusme se ale přesto uvažovat i o jincýh alt rnativ'oh. redstavmo si,že např.doporučíme,aby současná garnitura byla vyměnena /tuto představu nelze ani pro M.G.vyloučit,vždyt v Afganistanu,
kde novému kursu na národní usmíření bylo sotva možná dodat věro
hodnosti v ěele e Karmalem dovezeným no sovětských tancích, ta—yá
změna provedena byla,přičemž jiste nikdo nepochybuje,že inici'tcrem nov'ho afgáiskáho kursu nebyl Nadžíb,ale L.G^/.Kdo by pak měl
zaujmout jej i místo? Někdo z mladSigenerace? Ale kdo? Má-li mít
takov' změna smysl,nesměji to být politi^tí břidilov',ale lidí
schopní vytvořit a realizovat koncepci,na jejímv základe budou s
to ziBkat určitou autoritu a podporu společnoeti.u takových li deeh "ze struktur" však nikdo neví doma,jak by to pak měli vědět
v Moskvě? Ze by se tedy vrátil iubček a jeho tym,pokud ještě jeho
členové i ji nebo neemigrovali? Co to však s čspo1ečností udvlá?
0statnv • kdo ví,jak by to bylo v osmoVedosátérn dopadlo,kdybychom
nepřišli,byl tarn Pekný zmatek,vždyt měli 17 /?/ ml'aežnických or
ganizací • ••
P okud by vUbec někter' z těchto v ariant byl a r eáln^přinášelo
by jen rizika a Žádné jistoty,
Naproti tmu kontinuita garnitury,lterá uiržela klid í jistou
"pro ep eritu11 v z emi i při realizaci tak nepopulárního kursu,jakým
byla brešN"vovská "normalizace" /čími prokázalo j"stou kvolifikaci/' a která sehyní zavá že k uskutečňov; ní ’’perestr oj ky” 'je vlaetn" spojena s jediným rizikem - že obyvatelstvo tomuto obratu zprvu
neuvvří.Cožpak to ale nemUZe spr svit ěas? Nevzp omínáte^e Kad'ra
po race 1956 celj národ nenáviděl • ta pár 1ot s ním byl už "jedna
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ruk . ■ "?
A tak nakonec vyber z moznych alternativ nebyl pro .G. ani
tak moo těžký.Problém byl spíše v tom,jak to prov'st prakticky
}2Ti minim'lnfch ztrátách na vlastni prestiži. Nez vSak pouva"ujeffle c tom,musÍ!fte zvážit mozn' alternativy chováni strany ruhé.
Pro cs.vedeni a pro G.Husáka zvláSte,byla nová situace ješte
mnohem obtiznejši. 'zato objektivně,nový kure I/.G. je postavil do
role moareninu ,kteri splnili svUj ukol a meli by odejit•Kterýpak
politi v■ak odch'zi ze scény obrovolně /byly-li některé povV <-ti
z kence roku 198■ pravdivé,tak přeoi jen i o teto alternativě neko11k clenů vrcholn:ho vedení uvažovalo,neboi tehdy se mohlo zdát,
Ve odejit dobrovolné včas by mohlo být vyhodněj"i,neZ pozdejSi od
chod vnucený/?
A tak byly jiz jen dve možnosti alš'.Ta prvni byla spojena s
í;adejí,Ze * orb Covova "revoluce' ' skonči neuspechem,at uz proto,
Ze bude odpůrci svržen /na tuto alternativu zřejmě dlouho sázeli
ti,kteri jej v kulo.'rech označovali za ješte většího dobrodruha ,
neZ byl Chruščov a přirovnávali jej kákometě,ktera na ehv{li zazá
ří biiB a;~ne/,anebo protc% ze 'revoluce" zUstane j en v deklaracích

Život p.j e "reaině" dál jako dosud.Druh' alternativa naopak vyZadovala 'postavit se do eel" hnuti0,prapor normalizace vyměnit za
praior přestavby a vykročit s ním v jednom šiku k novým zitrkum.
Pohl'dneme-11 zpet na uplynule dva roky "vlády M.G." zjištujeme,íe vl . stne
eV? konce minulého roku naproeta většina Cs.vede
ni počítala s píše s alterna.tivou prvni a proto vyckavalajej'
jjrosevetsk"" chova.ni nepřekračuje normy z breznevovské éry /zvý
šený z'jem o alsi "z.okonalování" ekonomick'ho mechanismu v tom
to obuobi vyplyvu spise z nardstajících probl'mU domácích prokazu
jících tot'lni eelhání ’’Souboru opatreni'/.Z0 celou tuto dobu mů
žeme zaznametnat jen tri výjimky:
První e po cele iva roky jedina je veřejné bezvýhradné privi tani nov'ho kursu sov:tského vedení předsedou federálni vl'dy L.
Štrougelem ve známém koSick'm projevu -•4•1985,tedy pár dni po
mistupu h..G.,jehoz znení může on sam právem označovat za prorosk'•
11 Řekl bych,ž e to vyžaduje - při reepektov'ni veškerých princip"
sooialismu - přehodnotit nekter' naše názory a koncepce tak hlubo^
ce-ze si to ani sami zatím nedo^edeme před"avit." Od t' doby je
mnohokrát zopakoval,etvekrát dokonce v zašifrovanc polemioe 8 ideo
logy J.Fojtíkem /odmitnutí snah po udelován:i v"elihjakych "ismu11
tem,kdo se pokcušej:£ o nové,tvůrěi rnyAleníl a V,Bilakem /projev
n a U|gtivu v pr a z sk é Lucerne 3.3.97/.
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Na druhe vybočení z řady bylo treba Cekat půldruh'ho roku po
nástupu M*G. • do říjnového vystoupení /1986/ J.Fojtík-a na plzeň^
skérn aktivu propagandistu.Až de té doby za hlaveí svou starost pe^
vazoval tento ideologický tajemnik ÚV Ksa obhajobu »Peu5ení",tohoto z'kladníhe z'keniku brežněvovské normalizece,na kterem "jeho"
garnitur a vy bojovala bvoj e mocenské postavení, a Gerba^jwvu snabu
o reformu interpiletoval jako krok,ktery už "my" máme dávna za se bou.Znalost pemerů a nikolikaletého pebytu v SSSR,kde v 50.leteoh
studoval,historie vzestupu a pádu N.ChrušOova prevázená osobni zku^
"eností z té doby,jak je riskantní st't se v kornunistiek' straně
buřičem /za eož byl tehdy t'Z potrest'n a definitivn"" vylecen z
mládietvého radikel^emu/,zážitek z 'Pražského jara", které jej vy •
vyrhle / aniž jej existnine Ci jinak postihlo nsboí místo novinářské
práee mu umožnilo vědecky pracovat ve výzkumném ústavu/,zetíraeo
píí©h.od v jsk mu otevřel c^stu ú
litik' k ‘iTvr^tv-'-e
n j u^
činilo presv...dčeného"re"ln'ho socialistu",kterému celoživetní zku
šenost dlauho br"nila uvěřit,že by nVjaký l.o.X mohl být něčím vi.eě^neZ jen na chvili zazáriv"í I:ometou na sovětském politickém nebi*
Události pú ldruheh o rok u,k dy ÍZ.G.u skuteC nil "kádrovou revoluci" ne
j en ve vrc ho lnem v edení ale i ve zna ené C á sti stfi|rniokého a st'tni^
ho aparátu "nahoře" i "dole" a tak potvrdil pevnest nove mooensk'
garnitury,však tuto nevíru nahlodaly a zkušený politieký profeaionál
začal chápat,že hrezi nebezpeCí z prodleni.
Jeho přihlášení ae ke kursu !• £• má však j"nou kvalitu neZ obdobny
kr ok L.Štrougale.Není bezvý ě.rtidné,z důraznuje C s* spéci fiká / ač po c e^
1é normalizační X období práv... on klade největší důraz na obecnou
platnost "zákonitostí socialismu" 'jak je reprezentují sovětské,t.j*
breZ...evovské zkuŠenosti,a nezbytnost •záaadni prestavby" formuluja
zcela ve stylu poslední Cínske císařovny,kdyz e ohl'senim přípravo^
vaných r
znovu od soudi nek dejší r ef ormátery j ak o "k11 dce a pedvr•tniky.
0 třetí výjimku se poetaral V•Bi!ak.Jeho dest neobratně zakrýva
né odmítnuti nov'hc k^x kursu M„G.,interpretovaného jako sovVtsk'
s ecifikum /z techte Ust,jeV zatím znala jen obecnou platnost so v""tskýoh zkuvenosti,to znylo obzvláší "přesvědčivě”/,nikoho nepřekvapilo^Bylo nepochytni upři.né,vyjadřovalo autorovo bytostné"já"•
G.Husák,hl evnl akter započatého dramatu s otevřeným koncem,vŠafc
stále neprozrezoval své Urnyely,eož iritovalo verejnost a zřejmě ne
málo znervoznovalc jeho partnery.Práv... on,ktery si v srpnu l968 a
bezprostředně pe nvm počínal tak energicky,rozhodně a bez jediného
zaváhání,práv... cn se nyn' tv'ril,jako by se nic nestalo•Ze by uz
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vvk /je mu přece jen o 18 1et vice nez tehdy/ vykonal ave?
Teprve n'vSt....va i.G, definitivně potvrdila,co jiz projev G.H.na
březnevCm plenu ŮV KSČ naznaCil:neoprávnenoet tskových pochybaosti.
Uk'z alo se, Z e G . . mel " svůj plán pro každou situ aci" a Ze v e.riant a
pro onu,která skuteCnv na8tala,byla predmvtem vz'jemné.oboustranné
Zdá ae, ze dnes je možné pokusit se rekonstruovat vznik
i hlavni rysy tohoto plánu.
Situace G.H. v srpnu 1968 byla zcela jiná než ještě dlouho po
n'atupu M.Ga Tehdy doslova každáhodina roZ9'hodovala o tom,jaké kdo
z auj me mi at o v p o r'dá ní vv c i v pookup aČníai ČSSR a j aký vliv gamd^M
Jty kdo na n....j bude mit. GoH^ jako nejzkuSenějši politik tehdejši re^
f ormní gamitury /ano,nezapominejrne,ž e tehdy ještě patril k^reformátorun nejhorlrvejšim/ to p oehopil a podl e toh o t'z jednal - rychle,
rozhodně•hez skrupuli.V Cem byl úspěšný a v Cem ne,o tom j Brnem po
drobněji pojednal již před deaeti lety ve studii "Situace ČSSR po
Chart.... 77'•
T•ntokrát tomu bylo zcela jinak.Kavdý spěch mohl znamenat,ze bude
vsazeno na nesprávného koně. Zorněna tclik odkl'dane Mkádrové" plé
num ÚV KSSS varovalo,že boj o nový kurs není dobojov'n a nabádal© ke
zdrženlivosti /příliš časté obraty přece jen politikovu reputaci
nepozvednou/.Teprve zpráva,že ae toto plénum uskuteční a Ze to bude
Gorbačovovo plénum,které bude znamenat další prohloubení a akcelera
ci jeho nového kursu,mohlo být povaZovano za signál,že nastala hodi
na H,kdy už nelze dále vyčkávat,a kdy je třeba začít jednat. Zdá se,
ze na prazský Hrad tato zpr'va dorazila /earnozřejm"",Ze zatim jen
vnitřni cestou pro zasv""cené/ koncem mieul'ho roku,a Ze k ní byl
přiloZen i projekt zákona o podniku,který - pokud jde o dernokrstiaaci - se ukazoval být jest.... mnohem radikéln"j"i nez jeho dávný a
tYr de z atracený Cs. přede hůdce z ro ku l e;69,k dyz dok once p o Cit a l n ejen
e volbou ředitelů,ale všech vedoucích až po minietry a brigadýry,
Te"' poprvé od n'stupu N.O# zaCalo hrozit nebezpečí z prodlení ,
Z e to G
poohpil a z aC a1 jednat nemán krychle a rozhodne jako
pred 18 1ety,lze usuzovat z toho,jsk se vyvíjely pripravy "Zásad'
přestavby Se,ekon ornickího mechanisrnu.V proc esu,původně rozvrženém
na dlouhé obdobi /teprve konc>m roku 1987 se poCitalo se zveřejně
ném projektu/,ve kterem se hlavni akcent k1adl na postupnost změn,
jejiehž předpokládané kvality se od jedné varianty l druhé zhoršcvaly a hrozily se zcela rozplynout v ’’derookratickém" připomínkovém
řízeni "resortd",naetal pr'vi na p"e1cmu roku náhlý zvrat»Na místo
postupnosti se na prvni mieto dostala naléhavost,rychlost,ba větší
radikálnost zm"n a k zveřejnvni projektu došle již pár dní po Novém
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roce.Je zrejmé,ze "Z'sadí" mvly dostat punc dila vzevieh© z vlaet...... vůle .................... a nikoli kopie vynucené zahranicnim vzoram /viz
Fojtíkova teerie"kontinuity)f,proto musely být zverejněny jest" pred
lednovým tfv KSSS.
Br eznove ple num ÚV K SXČ,první po "kádr ovém" plenu ý^KSSS,pk
fkytá G. • přil ežit’~-8t k ton:uf >.-by
. T ...... j' k. z ■ ■:......cený gorbaVovec a reformátors připravovánou přestavbu ekonomické
ho meehanismu označuje .......sud zakázaným termínem "reforma” a nadne seněji charakterizuje jako "od znárodnění největší zásah do syst'•
mu řízeni h .
’
15.C *rvn /Xb‘,jaky spesh
p o osmnáctil etá neOinn osti/ připravit n'vrh z'k ona o podni ku ,pr1
jehel kone ipování je třeba se "zamyslet" i "nad postav anin pra©ovnich kolektivU vOetně voiitelnosti vedoucích hospodařských.pracov......kU" /jak vidět,na "Puč eni' lz e zapomenout/, ba dokone e 1 nad
tajnými vo1bami ve straně•"Radik'lnost" tohoto vystoupeni G.R. jevt"
vynikne v porovnani s vlastnim obsahem jednáni pl'na v...nevaného v..,_
decko^technick'mu rozvoji,kdyz dlouhat'naka zpráve,prednesen' k to^
W
v
muto tematu M.Jakesem,je koncipována tak staremOdne,že dokonce za pominá,že jiz echv'len' "Zásady" pjo prebudování ekonomick'ho me •
ehanismu pejimaji tuto problematiku znaen"' doliSne /k temu se však
jeSte vrátime/.
Av t' dobV tak',jak je na plénu oznámeno,jsou jiz připravy na
n'v:tevu !•G^ v pln'm proudu.Zvolený okamžik se zd' oboustranně
vhodný jak z hledisek vnitropolitických /postavení M.G. je zřejm"'
pro nejbliZvi léta neotreeitelné a progorbaCevský kurs Ce.veděni je
jednoznaCně a bez výhrad deklarován/. tak 1 mezin'rednich /predche^
z4,. jeénání E.Šetarnadzeho a ministra obrany Sok.......ova připrsvila pů
du k tomu,aby se Cs.verejnosti neatrávený pobyt sovětskýoh vojak
zaCal redukovat v r'mei evropských odzbroj ovacích jedn'ni,aniž by
přitom bylo treba pripominat neblahé okolncsti jejich n¥kdejš!ho
příchodu./
Zd; se však,Ze uz dávno před tím,zrejmV při osobnim listopadovém
/1986/ setkaná v Moskv",přesvVdOil Gl!• sveho partnera,Ze právě on
je jedinou vhednou osobou,ktera může prevet CSSR z br ežnevovské nor
malizaoe do gorba5ovsk' "perestrejky" /zn'mý prejev tajemníka ÚV
KSSS Medvedeva,který poprvé zretelne vyjádři1 plnou podporu nov'he
sovětského vedeni mocensk'me statu quo v ČSSR,a ktery zde vyv.......al
takove rozladěn!,byl v tomto smvru prvnim eign'leml*
Nebylo to zřejmV ani tak moc těZe,• GH• mohl snedno prokázat •
ze do prioho....... vojsk patřil k nejradikálnějsim reforadstům /je napr,
zn'mo,ze ve sporu o cenzuru se vyslovo val pro jeji Uplne zruVeni c«

9

11

proti těm,kteři chtěli zachovat alespcV cenzuru n'slednou/.Mohl prokázat,že i po okupaci chtěl pokračovat v "polednové politice" v ro •
zumných mezich a sv'st na Brežneva,Ze mu v tom zabranil,ač skutečne
v tom ještě větši roli sehráli příslušnici domácího "zdrav'ho jádra",
nejmenováni ale známi "zvatelé",kteři byli brežnevovštějši nez Brež^
něve ale protože byli jeho hlavni oporou,měli volnou ruku a stali ee
hlavnim faktorem toho,ze ee G.H. neetal čs.Kadárem,ale neúprosným
normalizátorem /podrobněji o tom viz studii "Situace CSSR po Chartě
77"/ - o těohto "detailech" ee vsak tentokrát sotva mluvilo, roe te
dy neuvěrit,že "perestrojka" bude v GSSR ve spra.vných rukou,kdyz
vnejši dpor se změnil v přimou podporu,ba v zářný přiklad?
A potom - pokud j e o samotného G.H. - nen! to jedineční přileži^
tost,jak napravit pošramocenou pověst "hlavniho normalizátora" a
rehabilitovat se před "odcho. em do dejin"? Odleek svatozáře charis
matické oaobnoati M. «, z jehoz vůle se tak stane,pak může tento
politický manévr postavit do poněkud lepsiho svetla,než jaké sám
vyzařuje.
Těžši se asi mohl zdát sa.m přichod M.G. - doma velkého reforma tora a likvidátora brezněvoveke garnitury • do zeme,kde dosuidlí
brežněvovské tanky,kter' aem před 18 lety přijely obdobné reformy
potlačit a kde "perestrojkan má být svěřena lidem dosazeným Brežněvem. Ze M.G. zřejmě do CSSR na svou prvni navStěvu /krátké zastave
ní cestou ze Zenevy nem.žeme počitat/ nepřioházel bez obav,nechtene
prozradil na zavěr návštěvy sam GoH.,kdyžx v rozhovoru s redaktor kou RP uvedl: "A také sa.m soudruh Gorbačov,jak ee vyjádřil,byl do»
konce překvapen tak milým,prátelským a soudružským přijetim do veech
lidi,,se kterými se u nas během eve návštěvy setkával". Neni divu ,
zážitek z jeho prvni návštěvy v roce 1969,kdy - j- k earn řekl při
jedné besedě - "se k nám i dělnici obraoeli z'dy",byl jěstě nezapo
menutelný.
•G.mohl vlastně spoléhat jen na sv j věhlas,oaobni šarm a poli
tickou obratnost při proplouváni mezi Scyllou a Charybdou reality
minulosti /rok 1968/ a zatim vie slibovan' než rea.lné budoucnosti
/přestavba/i Třeba konstatovat,Ze znovu /po kolikáté už za pouhe
tiva roky sveho "panování"/ prokázal evé mistrovatvi.Ty prvni dvě
vlastnosti,ktere předevšim plati na "lid obecny",uplatnil v miře
vrchovaté.V tom dalšim pak osáhl jeho výkon možného maxima: o ro
ce 19b8 nepomlčel,nedelal ze sebe pokrytce a netv'řil se,jako by
nebyl,vynechal jej však v oficiálnich projevech,jejichž hlavni ná
plni byla"perestrojka",zminoval se o něm jen jakei na okraj při
evých aetkánich na ulici jako qvěcech uz dávno minulýoh a překona-
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nyoh. emluvil ani . kontrarevoluci•pravičácích Ci agsnt ( eh CIA,zminil se jen o 'zmatku" /což není tak daleko od pravdy/,aniž vylouCil
ba dokonce přímo naznačil - viz jeho vyrok o tiži,kterou "vzal bou^
druh Hus'k na eva bedra" - ze se o nej zasloužily obě strany /coz
je také fakt,1 když jistě nemůže byt sporu o tom,kdo hlavně/.JeŠtě
zajímavější byl vsak důraz,ktery hned při prvním"setkan.i s lidem"
n, '8S' zone v raze položil na střídáni generaci: "Vy mladí budet■
muset brzy vzít vše na svá bedra /vida,opět ta bedra/,převzít "tafetu•••Společnost si vždy musí připravit důstojné n'stupce"Kdo by
a ti v ČSSR nesouhlasil /krome těch,kteří by m"'li byt brzo vystří
dáni/? Pozoruhodné je,že přitom tento dialog se '' stu dentem a dal"ími
"hlasy" ee v primem vyeílaní televize nevyskytl,mohli jsme si jej
přeaíst až druhy den v novinách.Kdo ví,jak se děl' verejné mínení,
nemuže vyloučit,že televizní redakci vypust$né či nezaohycen' z' •
bery byly na přaní sovětsk' strany •odatečně zarazeny alespon do
tisku,pokud v0bec pro nej nebyly 'vyrobeny11 s '"iíJedem na 0public
relations".To vsak není důležité,
Rozahodující je,že M,G. opouštěl CSSR na vyaost spokojen,v pod^
statě l.ez ujmy na svg pověsti a popularitě /Uj u utrpěli jen naivk ■. vé,kto:ri Cek - 11,že zde "udeli pořá ektt/, p onech'v je sud 'pere •
strojky" v rukou G.H. a jeho tymu, kter 'jmu v závěru navStevy n a
bratielavském letišti jenom připomněl: "••.dnešní Československo
je vysp"lou zemí.Neznamená to vsak,že již mužeme byt epokojeni a
usnout na vavrínech.Neraaím vam to9protože my jsme to nedávno pro^
zili a nyni musíme poř"dně přidat.'
CoZpal jsme to ale my neprozili tez? dokáži však staronoví kormi
deln:ioi s? kormidlem,kte:re jim zůetalo v rukou,zachazet tak, aby
na"e lodička byla s to "pořádně přidat"? Jake jsou vůbec možnoeti
a meze přestavby s tymem,ktery takřka dvě destiletí byl vrohovate
spokojen sám se sebou a podřimoval na "vavříneoh' normalizace?
Náv"těva Ji.G.potvrdila,že hlavn:i role, v dalSích jednáních po •
kračujícícho cs.dramatu s otevřeným koncem,kterému neust'le hroz:i
zvrtnutí v tragikomickou frasku založenou na převl'k'ní jednaji eíah postav,byla přidělena G.H. a ten ji zřejm'" rád přijal. Jiýli
se vvak ti,kt -/ři z toho vyvozují,že oBlld společenské p:restavby je
tím již zcela zpečetěn a Ze situaci plne vyetihuje vtip o spr'vném
čeak'm překladu ruského termínu "perestrojka" jako přestrojení.
G.H. sotva podlehl iluzi,že jeho dosavadní role hlavního normali zátora mu zaručuje odchod do dějin jako kladn"ho hrdiny,ač pravě
nyco takov'ho nepochybně patří k jeho ctižádosti.Převzet! role
^lavního reforrnatora vsak takovou Šanci ab::Czi, n - ,její u ^p^sné
sehráni by dokonce dovolilo zpětne zdUvodnit i roli předehozL S
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fyzickými i duševními ailami G.H. by to muselo být velmi zl',kdyby
se o vyuZití takov' historick' Vanee nepokusil*N'roky na dobrý vý
kon v takové r©li jsou však těžeéjpřetěžk',tírn spiSe,Ze v 74 le tech naru 6asu nazbyt a mlýny apolečenských premen pracuji tak ápomalu •
An o, nrvn ím a hlavním problémem G*d* .je on sám,j eho myšlenková
kapacita a politická odvaha*Objektivní podmínky jsou pro neho ml mořádně příznivé. u’Zdr ave jádro” brežněvovek ých zvatelú,po Brpnu
1968 tvořící hlavní politickou silu vnitropolitického vývoje,ktera
tehdy určila 1 sken! prostor G.H.,přišla © svou zahraniCn, podporu
a tím i o svou 1váhu" v urCov'ni dornácí politiky.Se zahranicní pod
porou mohou dnee naopak počítat pror«fo.rum" 1 adené sily, objektivně
je potenciálním spojencem G.lh v roli hlavního reformátora spíše
Štrougal než Bi L’ak * Sub j e k tivně není h an dicap G. . proti K* G^ dán
jen věkem*Ani nedostatek vlastní fil©zofické koncepce by nemuse1
byt na závadu,gorbačcvské epigonství by bylo pro zaCátek u n's revoluCnim činem*Avšak politiok' odvaha? Může si G*H* troufnout roze
jít se tak rychle a energicky s domácími brežněvovci,jako to udělal
>?• &• ? /Morální z'bra ny,jak jiz vím e z některých je ho minulých roz •
chodí! C i opětných " ebr atrení"' tu z řejměnebudou padat na váhu/* A
j
v
jestliže si to netroufne,muze poCítat s jejich převýchovou v opravdo
vé'přesvědčené re formátory?
Vsechny dosavadní zkušenosti zatím hovoři. proti tdmuo
Vezměrnern jen přestavbu ekonomického mechanismu,v jakých porod ních bolestech se rodí,vzbuzujích oprávněn' obavy,ze novorozenuc bu
de opět jen neduživým mrzácken,Uryehlen, zveřujneni "Zásadl",sledu^
jící výlučně již zuiín"ný politický cíl,neotevre1u custu k disku s 1,
vše se peče za zavrenýui dveřmi,dokonce i za miniuálni Uéasti •te oretické fronty"'pod obrovským tlakem byrokratickýeh reaortnich a pařátů,které mají "všechnu moc v rukou" & zuby nehty si ji brání*
Závažná odborná problematika,jejíž reVen' ovlivní Cs.vývoj na dalSí
dlouhá léta,je předmětem _______j_,0i pre sně ji politikář ských
intrik,kde jedinou motivací jsou nejnižší 080bn' zajmy a sebezá chovné pudy po přeZití,na zachování statu qu©•
I pri pohledu z dálky lze rozeznat dvě rozdiln' "dí1ny",vu kte
rých se rodí odlivne materiály.Pursvnejmu napr."zásady”,zrozené v
dilnV Strougalovv,kter' pres nejednu vyhradu prece jen prozrazují
upřímné úsilf o hlubVi proměnu meehanisrnu fungování ekonomikYt se
"Zprávou" k uryohlení vvdecko-technick'ho rozvoje z březnového zasedání ÚV KSČ,pocházející zr«jmě z dílny aparátu ÚV KSČ,jehoz h1av-
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nim dodavatelem rezumu jsou reeortn' ministerBtva: neekonomický ,
technokratickc-byrokratický způsob mySleni,jež n'sledky vyd'va za
příčiny a jako prapričinu všeho vidi jen neochotu "t"eh dole" ri •
dit se moudrými pokyny a smerničerni centra,která jako tibetská
ml'nky po desetiletí omylaji stále tytéž "modlitby",myíleni, pro
ktere jako by "Zásady" neexietovály.
A nyní ei predstavme,že • jak vyplývá z harmonogramu zverejnenéhe v Hospodárskýoh novináoh - konkretizaci těchto zásad mají opět
v rukou především různé 0resorty0,z nichž mnohé by pri důsledn, e
konomická reformě nemvly dUvod pro další existenci.Jak to asi do padne?
Zatim v tajnosti ae rodi i z'kon o podniku. Prav^a,sovětský prék1ad tu prodstavuje jistý n"tlak.Kdybyohom v"ek i predpokládali,Ze
se podaří připravit dobrou variantu,nesetká-li se s m'ně dobrou t
dů«1ednoSJ reformou mechanismu fungov'ni ekonomiky,ztrat! i zákon o
podniku půdu pod nohama•
A coZ teprve demokratizace spo1eenostit V ekonomice je prestavba
i v nejvlastnějším z$nu současného vedeni,nebot pro charakterištiku
j ej iho současného vývoje je stále aktuálně jsi dávný "lenineký'’ ti
tul ek "trozici kataetrofa a jak jí Celit?" OProvdov' demokratizaoe
spoleenosti a zájmy vládnoucí garnitury však uz navzájem zdaleka
tak neharmonují.Proto neni divu,že uz sám G.H. v projevu na breznov sa pláma uv e-l “. lik výhr :.d a '.am zeni /v"
- ny
vedením strany,základem demokratizace má být i nad'le existujicí
institucionálni struktura organizace spoleenosti,nad tajnosti voleb
se bude treba teprve zamyslet atp./fŽe je opravdu důvod k otázce ,
co se tu vlastně bud e postavovat? Je sn ad predobrazem demokratiza^
ce to, co se krátce před návštěvou M.G. odehrálo v odborech,kam byl
p ár týdnu pfed|jejich sjezd em vedením staany dosazen clov.-k,kt erý v
životě v odboreeh nepracova1 /j'stě kve1ke,ale verejně neprojeven;
nelibosti Veln'ch odborárských byrokratu považujicich se za etokrát
1egitimnVjš: dědice upr'zdavneho trdnu/, aby byl pak "demokraticky"
a jednomyslně na sjezdu zvolen? Anebo Bjezdy tvurcách svazů,kde do
konce i ti,ktere uďloeti v SSSR vystraVily natolik,Ze "toho chtěli
nechat",dostali jako stranický Uko1 dát se znovu zvolit /napr.sjezd
spisovateHi/?
Al e 1 k d.y bychom pr ipu stili,ž e "p o GorbaCov ovi" projevi G.H. ana^
hu re"it tuto problématiku doopravdy,je mozné uvěrit,ze by to mohli
dcsevadní normalitpřežit? Tomu proce p^®^@vsim oni
uvrit nemohou,prili" dobre znaj' sami sebe a svou ”kvalifikaci",ktorá
jim pro opravdovou uernokracii žádnou Vanci na pre"iti nedává.
Je ovsem treba vysoco ocen1t,že i v t"chto poměreeh se ve "struk

- 1J •
turách" najdou lid",kterí nev'haji ryiskovat a využívají každou
přáležitost,aby při pripravovaných resenich uplatnili gorbaCovoveke myšlení.Zda se však,ze preaila deaetitisicových z'stupU byrakratických aparátu je stále jestě příliš veliká,než aby ji doká •
zali plne přerooci,takže všem připravovaným reformám hrozi,ze se
bu o. zcela rozp eynou,an ebo budou polovičaté,což zaručuje Jejich n eusp ch-.Toto nebezpečí je o t ,< větší,Ze i mnoha tech,jejiohž snya.ení
~
*
je proreformni,to na sebe zatím prozradit nehodlají a vyčkávej' ,
nebot na úspěch reformy zatím neverí a historick' pamet jim př^pomínáfZe předchozí refor orátoři jsou stále ješt^zatracováni a dodnes
žij' v ghetu,do ktereho byli vykáz'ni.
A přitom zatím „nenacházíme
Žádnou známku toho,že by se G.H.jako
, "
hlavní refor mátor 0hte1P0alfto.lidi opírat,pokud vůbee o jejich e
xistenci vi.A tak právem vznikají pochybnosti,zda ei je vlšatně vedom,co převzatá role Bkuteone obnáší.,
Sehrát úspěšně roli velkého refonnátora může však přece pouze o
sobnost vybawená vedle realismu táž jistou dávkou idealismu,ana,r e^
voluCního romantismuPráv" tyto vlastnosti,jejich symbiozs,o1ní dnes
z
hlavního hrdinu nejen domácí,ale i světová politick' eceny.
Zd' se,Ze podobné bunky se ve struktuře osobnosti G.,H» nevyskytují
Je príliš jenom realista,dovedný hráC b figurkami na politick' Vachovnici,chápajíc' politiku jako umení vyhr'vet jednotlivá mocenská
střetnutí,v cemz už cd mládí projevuje jist' mistrcvství /připomeň^
me napr. jeho vyanečnou roli v porážce slovenská nekomunietické vět^
"iny v předúnorovem ČSR,doeazene ovsem za vydatné pomoci praZskáho
central.
G.R. nyní opet vyhrál jednu mocenskou bitvu..Co si v"ak ee svým
vitezstvim poCne? Není to Pyrhovo vitezstv!? Nepovedená reforma mfize mít jediný vyslede: do dějin nebude odcházet jen jako ztrosko tavš! normalizátor, le i jako z^oakotavší reform'tor.
Potom oviem ui tak dlouho neřešený a proto "přezrály” probl'm

spoleéensk' přestavby ČSSR zUetane pro někoho jiného. Kdo to bude,
a jakým způsobem toto řešení uEkuteCní,to jseu otázky,na které dnee
eotva kdo může odpovědět^Čímpomdeji k tomu dojde,tím to bude těžší
a pro celou spoÍe5noet bolestiv;jli.
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Napjatě oček"v an' a sl edovan, návštěv a I. íorb eCov a. v česko s 1 o vensku skon5ila a vsichn" m'me o 5em přemýšlet.Ti nahoře i ti dole.
U nás doma i v zahrrnic'.Co lze hodnotit uz nyn1 e co se projevi aZ
pozd"ji? Aniz máme dost atek informac í o důvěrných j ecln'nic h, nokusím
se z toho,co bylo zveřejneno,odhadnout některé závěry•
;ředně,co bychom meliy v pr ■ behu návŠtevy a postojů obcu stran
zaregistrovat?
1/ KSSS pujde vytrvale,ener^icky,hour-evnatě po linii hlubokýeh
reforern sovitsk6ho zřízeni vo všech jeho aspekteeh,politickém,ekonomickám,sociálním,duchovni m,atd.R áz, těchto reforem po stupně teprve
krystalizuje,jak nabiraji na sirce a :Jtax hloubce.Na ořekázky rea
guje v •»&•?,ní strany stup" ov nym
na- •
•
2/ SSSR upevňuje sv é v udoi postaveni v soci alt f?ti ck'm spo leč en stvi.Zn'sobenjrn rozvojem vSestranných vztahá uvnitr speleCenštvi
sffi"řuje k nebývale pevnému stmelen' jednoty clenských zemi VS a FVFP.
Pritom kaZdá Eociolistická zern9,zaClenen, dc s. oleíenství,dostává z8.-.
ruky^v e ve svém vnitrním vývoji ma nej:'irší možný pr cetor pro rese n 1
prcbl;mU sv' společnosti.Z'dá se ovřem,aby respektovela dohody a zá
vazky vUči ostatním zem'm adbnla společných z'Jmi •
J/ Mezinárodně politickí podmínky rozvoje socialiornu zahezpečuje
zahraniční politika mirov'ho soucítí a spolupráee.Usiluje o postupné
kontrolované odzbrojení,urovnaná 1ok'ln{ch konflikt i a rozvinuti roza'hl? opolupráce při reŠeni globálních problémů lidstva.Zvláštni dl.•
raz klad e n a u spor-idú ní vztahu v Ev-rope.
4/ Vedeni KSČ a osobně 0.Husák dostali jasná ujiStení o sovětská
podpoře pri řešení otázek ceskoslcvenskéhc eocialiEmu,když ee před
tím toto vedeni vyslovilo pro podporu sovctske pere strojky a vyj'drilo vlastni zá ;->er jit touto cestou t . k6 u n4 a rsačov kldni cen"l
Husikovu nelehkou álohu vyvést Seekcslovensco z krize a na dr'hu po
zitivního vývoje.iaproti tou se nevyolovi l o 'valit" našich reforem
z konce 60,let,ani ke vstupu vojek v srpnu 1;Ú8. lčel tak& o . Oučeni
a o o eu du po e'iž ených r efor mátor.’-.označil prcrefo iwú ob do bí za "ob-tiZná",kdy jsme získávali ”těžké zkušenosti".
-; Na Slovensku Gerbačov vysoce ocenil jeho rozvoj v uplynullch
40 1etech.Zásluhy o to priCetl národnostni politice KSČ,slovenským
komuně stum a práci slov ens stého lidu.J.Lenárt r e 11, v e vzorem, pr-^ vý
stavbě Slovenska bylo •’tvořivé upl atněnisovětského přik lanu" • O pří
nosu českého lisu nepadlo ani slívo,
Vysledky návštěvy dávají dost podnětů k zamyšlení.prověření na -

sich dosavadních ; ostojU k situaci výhle - "Sm Ceskoelov - nska a k
jejich případnému zkorigovaní.Nelze přehlížet re"lna fakta a tonout
v iluzíoho
Sovětská přestavba

Vedení KSSS v cele s woG9I"bačovem je odho l'no rozvíjet přestav
bu eovytskeho zřízeni sice postupně,ale stále hlouběji a důsledněji
až po cílove reXen!.Chce vytvořit moderní ísociali mu -,kt rý by re •
prezentnval skutéen" pritaŽlivý model vyspel'ho spo1ečenského zri zení na zaklade de mokratick" earnosprávy 11 du,trvale efektivnosti ná^
rodniho hospodárství,doetatku hmotných a kulturních statkl,vyspěl'hn
duchovního života vsech n'rodu SSSR.Po prekvapiv'm vytýčem demokrat
tizace na zesedaní tv KSSS v led.nu t.r. ohlasíl Gorbačov v Praze
přípravu nov'ho zasedání e programem ucelen' ekonomické reformy.
tázka,ostatněpi' vysloven" řó-ým G..-.bačorem.zAs se
ternpo preměn nepreharn,zda snaha doenhnout ryohíych uspechl bune
Je nasnadě

plodna,zda ee dopcsud ustrnul' sov;tská společnost hromaděním nových
®y"lenek úkol£. nezahlt',2 a se eel' p-res-rojce tím vSím spí"e neublíií nei prosp;je.
Dynamick' osobnost MoGorbačova,nesporně i charismatická,je sioe
záviděníhodnou postnvou revoluCního pohybujakou od dob Lenina so •
větský st't nepo3nal,ale i jej' moznoati epolecenak'ho pUsobení jsou
vymezeny komplexem objektivních podmínek.Lenin rovněž vytýčil po
Ríjnove revoluci mn oho dalekosáhlých plan 11 a načrtl i smele vize,ale
jejich realizace se ukázala v daných poměrech jPn zc'sti re'lna
N"kt-r neja . u splněnn po ne • jpředčit kapital"cmy® produktivitou
prace^Nejsou zapomenuty ani ChruSčovovy predstavy o komunismu jeste
za zivota nasí •eneracGorbaCov se evým ro&1hlym moderním vzdeláním
je realisticky plitik,- sučeny 70 lety vyvoje SSS - ,nestaví si vizio^
n'rská cíle,avšak je preplnen opti ismem a formuluje naroCne Ukoly^
o jejichž obtížnosti ani sám nepochybuje.V tom nezapře dědice sovětakeho patriotismu,hrdého na dílo predchůdeů.Má z ajist' mohutnější
startovací z'kladnu nez meli oni,ale t. ne ní bez mezer a překážek,
z nichz n"kter' jsou aZ hrozivé: potravincvy problárn,kvulita prace,
zdogmatizcvaná my"leni,byrokt-ctick' řízení aj.
Reformní kurs SSSR naráží mj. i na subjetivní bari'ry zpusobene
mnoVstvím a vlivem konzervativních a oportunietickych živlůmGorbaCov
si je tohn v"dom,ale na XX.sjezdu Komsomolu odmitl je charakterizn...
vat j ako "politická odpáre «'- nebo 11 op ozici",»Pcdl e j eho názoru jsou
to prostě lid' neochctní menit "starý zp0sob života',zacit nově
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my sl it a nově j ednat. 11 to li dé j sou na v šech úrovn leh od tfv KS S S a
vlády až po instituce a pracovi"tě uole^Představují cvěem 0b?'zdici
mechanismus”1byrokretismus,proti nemu" je nutno neúprosn; bojovat.
VBaehno naavvdCuje tomu,va tento boj se vede prornyšlenou cestout
rozvcjem pczitivnich faktoru pre stavby zužovat prostor působeni no
sitel konzervatlvnic ti tendenci. Nejdwležitějšim z teehto faktor ú j e
po dpora a re alizace xdiD přestavby Širokou frontou pro greeivnich
sil doma,a1 e tak' sympatie a po dpora v 2 abraniči. Z tohoto hle dieka
měl nepopiratelný význam i úspěch Jorbaaovovy návdtevy f v Čeakob1cvensku,pov©tovaném dosud za ”nejtonzervativn"jBí”z enii v ce lé výcho d
ní .íivropě. Příjezd nejvyňšího precUa.ntel e nov' politiky KSSS,u ž
předtím u nás velmi populirniho,umoZn11 pracujioím Prahy vyj'\rit
mu své upřímné syrnpati© pr've jako bojovn:iku zr reformu v SSBIU Kdy
by j 1 a n@byicnebylo by ri jeti t l s/ont 'nní a /ř telsk- ,byli by
ohorn svědky pouhého formálnibo uvítáni opakovaného v minulosti aZ
dc mezení. v
v
i /re ..’.chozi r klo.. vedet u
r. / r■ ním snahám o zkvalitnění socialiemu v nasi zemi, Není aporu: pod póru zvendl. novr kurs KSSS n-jen zásluhu je,nybrL i potřebuje s Gorhsčov okázal Ceskoslcvenskou podporu jak patřiCně ocenit•taki vyuZ £%
Většina naésho lldu uz dlouho div' nejevo,že v't' revolu"ni pro
měny v SSSR a drží GorbaCovovi palce,aby Z'dné překážky nezhatily
velkorysé plány a nad"je,epojcvan, e jeho jm nem.Inetinktivne citi,
že úspeeh přestavby zeme sovet• je hlavním p;edpckladem naeho vlostního úspěchu,předpokladem rozvoje eocialisrnu jako spolecenakého systé
mu v hec,Prohra by znamenala úpadek a možná i por'Zku řádu,od neh0ž
si pracující část lidstva tolik elihovala a porad jeŠtě slibuje•Zma
ření reforem a případný návrat konzervativního autorit"řekého lr::XsTJ[
režimu by veškeré nadej© poh"bile._ohle vBechnc si zrejmě v d"í t'm
KSSS uvědomuj© a proto si počin' tak odv'ine a houŽevnatě.Proto se
tak. neúprosně snaZi vyymytit z 1 daolo gle a praxe strany všechno
zkostnatělé^přežil.zpat."nick,,neeohopnét zkorumpovane'primitivní
std*Takřka již zmrtvělý marxismus-leniniemue probouzi k tvořtvé
plodnosti,odhazuj© neplatné a ecestne poučky,důsledne uplatňuje kri
terii živ' reality,zakoniteho procesu spoleCenskCho vývoje a ádoucích humanistick,ýc h. perspektiv. Poznanou prav du usiluje dd e1 edně proraitat do své politiky v permanentnim sledi aktú obrody a inovace.
Je to úžasné dějinné dram^.které svými parametry dosahuje a pr©sá
huj e
děje Října 1917.
Podmínkou sine qua non úsp¥chu prestavby znovu i v Ir&ze označil
GcrbaČev hlubokou demokratizooi socialiemu,což na¥e verejnost pocho-
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pile jak® apel i na československou adresu,
i úes. okracii ’’mo
torem" přestavby a dodal: ’’Jedině lid,který má v rukou veškerou
státní moc a jenž se cítí být hospodářem odpovědným ze situaci v ze
mi,městě a každém podniku,je schopen řešit ty složité a mnjlohotvárné
xrarhixxjrxx úkoly,které zahrnuje přestavba,” Znovu vyjmenoval cesty
demckratozačního procesu: rozvoj zastupitelské i bezprostřední de
mokracie,rozšíření se osprávy pracovních kolektivu,sovětů i spole
čenských organizací,upevnění právních a hospodářských záruk lidských
práv,respektování zákonnosti,veřejná informovanost•lidová kontrole.
Ve srovnání s dosavadním stívem značného omezování demokratických
prvkU socialismu jsou to vskutku revoluční zásady•jejichž uskuteČ •
není - ne v kosmetice vnějších jeví,nýbrž v samé podstatě reálných
řwkoí • j © ©pswte
w @@X<áía
•
Nelze nesouhlasit s Gcrbačovern v tom,že ”v demokratickém ovzduší se
"patně cítí chamtivci,lenoši,demagogové a byrokrati,ale také alko •
holj_ci,nsrkompni a z loC inci”, Implicite dal najevo' že v uzavřené
spoíečnoeti s minirnsm demokracie a maximem byrokratismu se naopak
p rotiepo lečnský m jevům daří, jak o statné vímejz vlsíníc h zku šeností.
Pokud jde o ekonomickou reformu^ GorbaČov oz nečil její směr; ’’za
jistit harmonické skloubení zájmů jednot live®,kolektivu a společnosti
v ýrobce a spotřeb’tele, lánu a trhu”,V této stru čné formulaci je za*
hrnuto nejen přiznání závaznosti bociologických,psychologických a e-

se na vědomí píuralismus sociální skladby,rozpornost zájmu vrstev a
skupin,potřeba jejich vyjev vání a harmonizování,přednosti strate gickího plánování proporcionálního a efektivního rozvoje hospodář ■tví v® spojení s působením hodnotových a tržních vztahu,Každý vzdě
laný a zkušený socialistický ekonom potvrdí,že toto principiální
poznání je ne zbytný^e$JO$.£$fl§em praktické realizace účinného hos
podářského mechanismu,Ovšem právětato realizace v celé své složitosti
a finesách vzájemného propojení vz^hú,vlivU a zárnerú je gigantickým
®® &3S Usa®

^-ho wl

®:?7

ně přiznal,že se v sovětské ekonomické reforrně udělaly teprve první
kroky a ”to nejtěžší je před náddio•
:
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přirozená rozpornost a dosahoval časově podmíněný soulad,Pokud se
zralé přeměny ignorují a neuskutečnují,pokud se zdržují a brzdí ,
pak se rozpory hromadí a zostřují,nastává krize a nezbývá než radi
kální zásah,provázený ovšem nepříjemnými dusíedky pro celou společ...

5

20

nost.órávě proto je správné odsoudit konzervatiAmus a opcrtuniemus,
k němuž se ob vy klekli yluje mocenská sféra v z áj mu svého neru šeného
vládnutí#hez sociálních zápasů a jiného znepokojování.Tento klid
prohlašuje za "stabilizaci" a dokonce se jím vychloubá*Je to však
faleVný klid.je to stagnace,zaostávání a úpadel,ktoré jsou sudiOkami krizí a konfliktl dříve Ci později prooukajic'ch.Jen et"lý pokrok
eociali8mu znamená "enci v sout"reni s kapitalisraem^
Socialistické společensXtví

’’Období formování Boci ali emu jako svetoveho ey stému skonailctl ,
prohlásil z trihuny Pal'ce kultury M.SorbaCcv, ”zaCala nová etap«•
která vyZ aduje pozv edncut c el' syst érn vz áJ e.in ® souoinnosti našich
zemi na kvalitativn" novou uroveň".Jak si totc nov' preustavuje?
Prá1 by si,aby ve vztazách mezi státy společenství převládl dueh in
tern acionsIiBrnu /v ekonomických vztazích zatím prevládal spiSe naci
onalismu s/*kdy kaZdá strana na základe své samoatotnoeti réví ot'zky
rozvoj e sv' z orně a u uspo kojuje z'j my sv ého lidu,jemuZ odpovídá -ale
kdy také dbá z' jmů p.vjch partnerů a r espektuje ea iostatné revení ot'zek jejich rozvoje.Jinfoi slovy: přiznal rczpornoet n'rodnich zájmo
a potřebu je internacion'ln: sp olupr ací hr rnoaizovat obdobn- jako se
harmonizují různorodé z'jmy uvnitř každé pluralitnínárodní epoleč no sti.
TiŽivtěm vztah6 mezi socialiBtiokffm^ státy je zřejmě sféra eko nomické spolupráce: do jake míry platí ekvivalenttí směna,vz?jemne
vjhodná a prospěšná,jakými cestami orientovat kooperaci,specializaci
a společné podnik'ní a v jak:m rozsáhu poč'tat a pomoci,až již ve
form.., Úvěrů ui - nebojme se toho slova - dard.Dcsavadní praxe se
vyznaCova1a snahou /v jisté míře pochopitelnou/ ménV vyvinutých ze
mí do stáv at pomoc x^^JXDDIivyspVlejšíeh ve for.., fakticky ne ekv'valentn' vyrnvny statků,která pramenila z rozdílné úrovně nákladovosti nárcdniah výrob,promitane do rozdílnych cen,ni^ak nekorigo
vaných s cenami sv"'tov'mi. /Časem přibyly vyjimky,napr.pohyblivé
eeny soTsš@k® nu •ty./. . o ■ >r^.žo- yr'bal^ r^"e i po
■. , to b§z ohl?du na technioké parametry a kvalitu výrobků^ Takovd praxe nejen
naru"ova1a ekvivalenci směny,ale zpúsobova1a vyspělejším zemím neza
viněn é ztr'tové relacw.Souoasně se industr^alizující zeme spokojová^
ly i slaezV výkonným zařízenírn a z ak1 áde ly tak svuj extenzávní vývoj
e nepříliš slibnými výhledy do budoucna^fokrocilejší země trpěly
rovněZ nepřijenu mi náslepky: zpomalováním tempa rozvoje,zaostává nim ve vedecko-technickém pokroku a v intenzifikaci výrobniho poten-
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cialu, snizov'níai efektivaosti zahranicní směny a národního hospo
dars tví vůbec. z men" ování m sohopnosti vy datn",ji pomáhat mé nV vyvinutymxrzemi Práve to j e zkušenost Cskosloven ska.ktere ee stal o od
poC'tku 50.1et údajnou "laboratoři tezkého strojírenství" a dodavatelern orUmyelových zařízení do vitríny ostatních zemí sccialistick'ho spdeCenstvá,ačkoli jeho prirodn{,Lurcvinova a pracovni
zdroj o malého et'tu tomu zdaleka neodpovídaly.^-emí srny s1 zastírat,
Ze tento fakt byl jedním z projevů obtiZí /samozřejmě nikoli jediným/ v plánování a proporeionainosti naseho rozvoje,poeleze pak
st e.;n-e -s a g®@®f?áTÍní, i spro oroí a krizí.
Formulace c elrviva1entni směně a pomoci v ekonomickýeh vztazích
vyZaiují tedy upresnx&ní a objasnění cel'ho komplexu této problematiky.I v scuCinnocti RVHP je trebe m"nit nejen organizaoní formy
apolupráce,ale takí d't do poř4dku hodnotové,cenové,mvnové a 4alší
otázky,v nichZ se dosud skrývala nizka nároCnost na doeahov'ní ef ektivnosti a rent ability v j f»dnoi livých náro dní c h ekonomikách.Je
nezbytn" podridit postupně celou oblást mezinárodn' směny sv"'to^
vym podminkám a vytvÁ...et tak soustavný tlak na zkva i litneni hospo
dářského rozvoje kaldé ze; a cel' socia1 etická soustavy.Vždyi ve
směně s kapitalist ckymi stlty musíme vSichni nároCné podmínky ev"továho trhu r esp ektovat takříkajíc bez odmluvy, otázku pomoci vy spělejsích mvnV vyvinutým lze rešit bez onvci všemožných cenových
a jinych kamufláží formou v hoiných úvěrů nebo i priznan'ch dar ,
Bude to vů5i dot!en'm národ-m CestnvjŠí a morálně UCinnejší, In ternac^onálni city tím mohu jen ziekat.Jen si vzpomeňme na oběta
vou pomac nalich pracujicích a státu postiženému lidu Koreje a
Vietnamu v 50.1etech: co v ni bylo upr'mnosti a dobrovolnosti ,
a1e i národního sebevědomá1
ZaBada samostatnosti každé zernV pri rfeSen' vnitrních z6le itost'
je bezpodmíneCne správná a obr'Zi eelkem přesně i objektivni situaei v rczdilnoati jejich podmínek a zvl'"tnoeti,jakož i v rozdíl nosti politick'ch pr'stupů JI a konkrétníoh ře"eni n4rodnich a in ternacionálnich Ukolů<StaČí pohlédnout na současný stav věcí v ze
mích naČi soustavyi SSSR začíná uskutečňovat včeobsáhlou pře stavbu
socialistického zrizeni a zavádet llový ekonomi aký meehanisrnus, coi
si vyZ'dá col' 11ouhí obdcbí obrovskáho celoep deCensk"ho vypětí,- HDR pok raCuje nezměněně ve švem dosavadním kursu jak uvnitr země,
tak vuci zemím RVHP i vůči svým zvláštním v'hodným vztahům vůCi
NSR. © esi.
>!®®£©sti svého
o n done -/vna sa ocenaho pokusu o ekonomicko u reformu,který se neobesel bez znacného zahreni"niho zadlu^eni.,a1e přinesl náskok v otázkách demokra-
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tizace režimu •P©1sko prošlo hlubokou vnitropolitickou kriz',která
pr^vedla sociElistické zřízeni na sám pokraj úpadku a způsobila
v,eteVné zhrouceni narodního hospodářství,konsolidovanáho nyní po mernv rodikálnimi refornními opstřeními tale i velkou pomocí vy spelejších socialistických zemí a podmíněnou pomocí některých západ
ních států* •Rumunsko,prošlé nadsazeným tempem extenzivního průmyslo
vého rozvoje,upadlo do kritické ekonomick' situace provázené hlubo
kými ■ " ■
' ■' - v '
-
rovně lidu,přičemž si jeho režim stále zachovívá autoritářský řxž
ráz,který lze vyjádřit heslem '’málo soci a11 smu,j eěte méně demokra •
©ie", -Ani Bulharsko,jež ee pustilo do ekonomických reforem bez do
stat avných sociálně-politických podmínek,není bez vážných probléiaíU
- t
se paM tsíůI i E,aB©
jeáaa a a®jw^sp®le,3ší@lp&jL&
mnoha deformacemi a nerešenými otázkami*
Stačí se podívat ne tuto zeměpisnou a spoloCenskou paletu zemi
socialistické soustavytabychom si uvědomili,že prostěžení rnoZnétaby
všichni myslili,rozhodovali a konali totožne.Každá země má tolik
specifik,podmínek a priorit,že jí nezbývá,než si v těchto otázkách
poradit sama,podle svých vlastních zkušeností a s vyuzit'm zku"eností
partnerů.Nekdejší Stalinova představa o hornogex&sti socia11etického
t'bora a div ne totožnosti obsahu i tváře reZlrnu se zc e 1 s ro z p lynu1«♦0 stupni rozlišení rozhod iíbŽ?tSAlíísti v . - V daných n'rod nich zvláštnostech a tradicích^ale i subjektivní,ne vady vědeck' po
čínání jednotlivých stran nebo i ruzně intellgentních vůdcůmNezbyvá,
neto vzít na vědomí* P1ati ovšern^co řek1 v Praze Gorbačov,že dnes
už nejen SSSR,ale i další země společenství mají za sebou ’’bohatou
historii socialistického rozvoje,v nemz se uplatnovaly svébytné for
my a originální řešení”*Vybídl všechny strany,aby studovaly nejen
©^QSifSrZ i al cbní ůi
Hi "né 'u^tu.-y-v jiných ženich a pr ©jjífflahj
všechno c^nné,co mhu ve své činnosti uplatnit.Je to zajisté moudrá
rada,ktercu ovšem pochopí a pVijmou jen moudří adresáti.
V této souvisíoeto st ojí za pozornost vysoká úroven jednáni M.Go>baCova s W*Jaruzelskym /HP 22*4*1987/*naplněná oboustrannou národní
a státní důstojností,vzájemným hlubokým respektem a rovnoprávnosti
parterů* Oba státníci připomněli nelehké dědictví minulosti,kdy do
cházelo nejen k těsné spolupráci ruských a polských demokratů a soci
alistů, ale také k chybám a omylům s těžkými následky.Ve společném
prohlášení se mimo jiné zavázali ke spolupráci sovětských a polských
vědců při zkoumání dějin vzájemných vztahů tak,aby v nich nezůstala
žádná ”bílá mí sta”,aby byly pravdivě zhodnoceny včetně dramatických
jevů,v duchu marxismu-leninismu a podle nynějšího stavu objektivního
poznání* ”I)ějiny nesměji být předmětem ide©logických spekulaci a dů-
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vodem k roznwcoviní nacionalietických v'vni",praví se tu.Je třeba
hledět do budoucností a pecovat o,rozvoj bratrská apoluprác
Považuji za naprosto správný tento vědecký,ale i politický při
stup k ot'zk'm,které ve vztazích mezi národy a státy udriují ne •
Z"douc' reminiscence,emoce a předsudkY^Není dobře je ticho"l'psky
obcházet,nybrz Cestnv a poctivě se s nimi vyrovnavat - jak ríkaji
historikov' - padni komu padni.V dvjinách rnezin'rodních vztahů
všech zemí jsou vždy p"itomny pozitivni i negativní momenty,ktere
působí na myšlení celých generocí.Je hrubou chybou je zamlCovat
Ci dokonce fslšovst.UCinoejsi je vyvodit z jejich objekt'vní in terpretace pouCení pro nyn"jví i př'vtí CasyoJen tak se vyhneme on"m 'nacionalistickým vášním",nedUvěřo ,podezírání,vzdalov'oí jedn"ch druhým.Jen tak nastoupíme oestu lepšího vzá^ emného poznání ,
hodnocení,respektov'ni a epolupr'ce.
Když uz jsrně u vztah u mezi socialistickými aX'.tj n'rody,aspoň
ma1 ou zmínku o nich smvre m k ná m domu .M.GorO aa ov - o statně .jak o
mnohá jiné ofici'lni návSt"vy v navem státě - byl ho stem a partne
rem v jednání na federální čeakoslovenské úrovni a potom na slo venské úrovni.představitel: "ec.k' republiky z .stali jaksi strsnou,
nemluvě o neexistenci česká stranic ké reprezentaceoK Ceskému ná •
rodu se GorbaCov neobr'til Z'ínými ocenivými slovy a ani k tomu ne^
dostol práložitost.Stejně tak nemohl být osloven Českými politiky
/s výjimkou dvou v"t A^Kapka pred brancu Hradu C'skych králů/, ani
prodsedou Veská národní rady J.Kempnýrn,ani p^redsedou ceské vlády
L.Adame em.Opět je dnou se tu manifestoval "C ochoal ovak.i sinus" naruby,
s pomájení m české svJbytno sti a státno sti.
KepíVi tyhle řídky rád,jako jsem jen po dlouhém zvazování a
váhání psal pred tremi roky úvahy "Na okraj coské otázky”.Jsem nepiítelem nacionolisrnu,který vnáší rozkol mezi národy,a internacionalismus jako bratrotví národů vyzn'v'm od svého mládí.Slovenský
n'rod márn za nejbližší Veskámu n'rodu,vážím si jeho pohnutýoh dějin,ctím jeho originslitu,raduji se z jeho rozkv"tu.Horoucn" si
přeji,abychom si jako národy plně rozurn"'li a nebylo mezi námi nic,
co by nás nepatřevn" eddilov^lo.Pr'vi proto jsem v»ak proti asy metri' v e federaci s častěným potlač ením ceských prav. Ta není
dobrem,nybrž zlem: poSkozuje toti1 internacionální svazek našich
národů.
rojen,

Sov"'tsk' ofici'lni míeta pred odjezdem GrbaCova do Poahy oznsmovala,zo ten predneee závaVná prchlášení o otázkách odzbrojení a míru. epovaZuji za potřebné pripominat konfeta o jaderných bomb'ch
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raketách,letectvu,ponorkách atd.Chci si povŠA^mout jen dou aspektu:
vzájemných vztahů obou aupervelmocí a osudů "spdeeného evropského
domu”•
Shodou časového programu sovětské zahranični aktivity jsou známa
čerstvá fakta o vztazích SSSR a USA,předně díky moskevským jednáním
G.Shultze a delegace amerických kongresmanů.Objevily se v nieh nejen
n'vrhy,p:redneeené Gorbačovem v Paláci kultury,ale i nove prvky lo gicky navazující na
trend sovětského úsil' pohnout
odzbrojovaoím pročesem z mista,V rozhovoru se Shultzem použil Gor baC ov neobvykle ostrých výtek,chers.kterizovených z ápa""iími žurnsli sty
jako "po drážděné", al najev c, ze aov ět.ká trpělivo st vUe i. americkým
etere©typUm politiky "z pozioe eily” má své meze.Snaha přimet SSSR
k uznáni velmocensk' prevJEhY USA v mezinárodní politice je měrná •
Ha sovVtské návrhy vVetně ůstupků v zájmu kompromisu přichází stále
vyhýbavá nebo odmítavá odpověěs je to propaganda,chybí důvěra,těžko
veci kontrolovat.
Reaganova vláda nena"'la za celé dva roky duetojny a poctivý vztah
ke Gorbačovově nové politice.Po starém zvyku ei api"e hraje na jedná
ní než skutečně věene jedná.Spirálu zbrojeni žene pritom do z'vrat n'c h vý Šek, nyni u ž v skutku kosrni ckých.Není divu,z e pr i bývá ve stá tec h 11ATO i v sam'ch US A kritiků to ho to stavu. i ‘oo h y buj e se o schop
nosti USA Čelit aktuálním svetovýrn problémům dneška,ktoré znepokojil
jí veškeré lidstvo.Inozí bvětovi komentátori soudí,že tváří v tvář
zrychlujícímu se tempu sovětskýeh mírových iniciativ zdstáv ají zá padni státníci ”v rozpacích' a "ve zpoždění’’.Mí sto věcného reagování
opakují poobyby,hledají záminky,vynášejí nová otázky.Potvrdila to i
bri0ská přemiérka . .Thatcherová za své nedávné návštěvy v SSSR: od
někdejšího názoru o škodíivosti jadernyeh zbrani dospěla až k j^ch
vychvalování•Ani v£.dCi politikove NSR a rancie se nechovají lépe.
Z dá se,ž e kur s U SA a LAT O na '* vzbrojení” SSSR stále žije.Může
mít i nový motiv:
-rit sovětskou se reerro.-Ikv
<, £.-- zkvalit
něni socialismu a na zvyšeni j#ho mezinárodní pritažlivosti,nebo{
zmar by znsměna1 prohru SSSR ive světové politice a jeho sestup na
pozici druhoradé vsxs..tmuX mocnosti.Sevreni sovětsk"ho vnitřního vývo
je roztáčením zbrojního úsilí by mohlo být oním prostředkem,jak toho
dosáhnout.Je to nebezpečný začarovaný kruh,jehož rozražení je pro
budouonost socialismu absolutní nutností.Splnit velkorysé plány pře
stavby vo Zaduje uvolnit obrovské prostředky,doposud vázané a setím
pořád znásobované zbroíenim.Kdy- se to nepodaří,protáhne se přestav
ba na nepri ^'n k ůlmuhs ok Jobi a poisiatne ee ztíží j ji u o c %
Pro každou alternativu mezinárodního vývoje ovsem plati potřeba
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využít spojen éhc materiálního a epolecenskíhc potenciálu 0 elého so
cialistického epolečen ertví^Odtud sovětské úsilí přejít ve v šec h z e®í c 1 RWP k
-jí
i
a & ^sjic. hlub ší integraci,Odtud i velká aktivita SSSR v z'-meru integrov at z ejmě
na československou ekonomiku do společného komplexu,neboť tato eko
nomika - přes všechny nedostatky - skrývá značné možnosti podstat ného přínosu v podmínkách reformované soustavy plánování s využitím
trhu,Pro nás může být tento integrační proces výhodný nebo také ne,
podle toho,jak sepodaří vyřešit zmíněné otázky vnitřní struktury a
hodnotových zákonitostí ve vzájemných vztazích a vazbách uvnitř
RVHP,aby se nám i všem ostatním palrtner^m nezužovnlg,nýbr ž rozvU'ala cesta k vysoké efektivnosti"
Přes tvrdá a vleklá jednání mezi USA a SSSR o otázkách zbrojení
žádná z obou stran nepropadá skepsi a nezříká se snahy dosáhnout
■ v
' - ■
: «
.• . t © Jtó ©'Sípfes"' ov v r
®
kongresmany,tak Shultz na tiskové konferenci i Reagan ve svých po sledních vystou:eních.tf pozadí všech jednacích rejů a zákulisních ú
vah je přece jen naléhavé vědomí společné odpovědnosti za 0sud lidstva,Jak řekl Gorbačov,dějiny samy přisoudily USA a SSSR tuto odpo
vědno
;í .-t-í ? .
,y.
)í,2nrt,
všestranné kontakty institucí i oeob,rozšířid obchodní a kulturní
styky,vytvořit ovzduší důvěry a spolupráce,Nakolik se sovětská spo
lečnost zbavuje uzavřenosti a otvírá ostatnímu světu,natolik jsou
tyto úmysly reálné a prospěšné,Každý pokrok v žádoucím směru známem
ná pro národy celého světa úlevu a naději.Své vstřícné kroky ovšem
musí učinit i druhá strona•
V jedné ze svých úvah jsem již před časem nadhodil otázku vnitř
ní rozpornosti mírového soužití obou světových soustav,kapitalismu

a socialismu,Na jedné straně snaha o širokou spolupráci v polities,
ekonomice,vede ,technice,kultuře,lidských vztazích,na druhé pak ne
smiřitelný zápas dvou světových názorů a ideologií.Na jedné straně
respektování existujícího statu quo s uznáním nezávislosti všech stá
tů,na druhé podpora sociáiních revolucí /socialismem/ a kontrarevolucí Ikapitalismem/.
Potřebu mírového soužitl. formuloval výrazné jiv N,S.Chruščov,je
hož zahraniční politi ka pr 1 spel a ke sn ížení napětí a posílení míru
na celé dlouhé období. ¥•Gorbačov ua^luje - aspoň podle mého rnínení- nechat stranou ony prvky,kter ■ mírové soužití narušují a zpochyb
ňují,které uchovávají latentní sk napětí v mezinárodních vztazích a

podněcují nedůvěru.Nevyzdvihuje do popředí ani hádky o světový názor
či filozofii,ani snahy o rozšiřování či zatlačování sféry socialismu

nebo kápitalismu*Zdůrazňuje naopak prvky porozumění,součinnosti,ape-
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lupr^ce,které napetí snižuj' a soužití zabezpečují.Hozpory objektivne zakotv en" v aou+ezeni ob cu sou stav ne po p'rá^ ale t aké j imi sietaraai. cestu k dosaVení hlavního cile: mirovycb poměrů nezbytn"eh
pro socialietiokou přestavbu a rozvoj,V tom je jeden z korenů tzv.
"nového myšlení** ,odmit ajiciho prezil' dogcirtick' et erctypy v četně
apokal yptické vize svetov er'zly 'k do z k-ho1 1 • která by v jad ern srn
v "ku n em"'la v!t.z ů,jen pora .íen'^
Myslím,že můj názor potvrzuje Uporná scvetek' snaha zbavit se
nejvetŽ1 komplikace nového kursu KSdS v zahraniČní politice,totiž
pokraCujici vojencké intervence v fgánist"nu,vzniklé ježte z logi
ky starých st ereotypů a překáZejici dne s lairotvorn'mu úsilí. MůZeme
k tomu pripojit i nezapomenuteln" obtiže spojené b násiln'm zásahem
proti obrode sooi ali smu u nis v srpnu 1968 a s nevyřešeným o dC ině^
nim Je o d ale k • • V • er-vn&iil 6 a cgansky ■< pr
j
®%tíže
C esko slov ensk' ot'zky dalek o anaze překonatelné d’,sleo.n;m obncvenim
reformního politického kursu KSČ v ecu.Casnosti - aspoň v celospolečenskérn měřítku - ne-li v dopuštěných hmotných a morálních "'koďeh,
způsobených nespravedlivě postiZeným osobám a rodinám.
Velké sympatie má Gorbačoveva myšlenka obnovy jednotné,nerozdě
len é ^sahísty Evro sy, sic e pluralitn'- co do s.p©leěenskýc h sy etémů •
avšak spolupracujicí ve všech zájmovýcli oblastcch od ekologie pres
o ccho • r.o kulturu, ''pol • ěn^ oivili
k,. y ®í aati kon ■křestanetvím,v nové dob. damnkracii a socialismem,sehrávají plod ...
nou roli na vjchoi" 1 ncfápade.Zapad ma dnea předstih ve vede a
t chnice,v s výr• b" a spotř-h",ecá2>^
®9&;'dnout i wilder 0 dallá
hodnoty,avšak ani východ neni bez kvalit dan'ch hlubokými sociální
mi pramenarni,odstraněním trídnich aate^onia cu.,mirou existenaníeh
jistot,op t imisrnern vývo.jovyoh. pe rspe kttv ap^ AÍ j sou rcz póry mezi o b"ma soust•varní jakk:>li hluboké,nemaio zásad spravedlivěj"i eooialní politiky a siia.bility &e prosadilo 1 v kapitalistických zemích ,
coz neni tak doee1a bez vlivu socialistické idedogie a •raxe^ Iaopak,Uspechy ekcnomickeho rozrnechu ve vyspeiyoh kapitalietických zem!ch inspiruji a Mpo•ohaneji" v:vvoj v s;i8niíeh 80olalisrnu.Je tu 1
sout.., žení 1 spoluprác e abou soustav. Pokud o ba donoeud oddvlene blo
ky přijmou a u^kuteOní politiku mirového soužiti a vzájemně výhodné
spolupráce,může ee beztak již omSeia Železná opona mezi vychodni a
zapední Evropou /včetne berlinek' zdi/ jednou zbourat.•...es vsechnu
státni a společenskou pestrost eve mapy je Evropa echopna dát priklad reálného kontirentílního řešeni globálníon otáz:,.k lidstva na
prahu 2l,století,
Ky v ?eekosloveneku,v sarnim srdci Evr&py - jak ta pr1pomněl 1
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Gorbaoov • n/tázeme se tentokrdt aktivně angažovat pri budov'n! mo gtů
pres rozmezí obou seskupeni,aniž up o.uneme do podezřeni oi ob av,že
se 'opo nas bude sla pat".Tak jsme to ti z argumentovali v 1etech etuden' války proti ide'lni vizi J.OÍaearyka a E.BeneSe o tak ov' m mostu
mezi národy,mezi Atlantikem a Uralem,práve prea tradiCne mírumilovné
a deoiokr atick' Československo. dnee znovu vz ikla eituace,podobna on ...
z období obrany proti faSismu ve 3 o .letech,kdy v Jeíkově melodii z ívali Voakovec a Werich o Praze jako Špendlíku spinajicim Moskvu s

Paríži.
Domnívám se,aniZ precenini váhu naoeho malého statu,Zo máme nemaio
předpoklodU st't se nejen jakymkoliv,nybrZ primo dalnicov'm mostem
na křižovatce evropsk'ch vliv^.Tou jsmo byli oatatně po eel' naSe
dejiny..Pravda,prošly tu Cetne zhoubn' v'lky,jimiz jsme utrpeli,ale
tak' tudy prowh'zely odedávna obcho dni cesty,uconeck' znolosti,kulturní proudy,ba i ideje všeobecného miru.Jestlizo napr. nasi civili^
zacni a kulturní uroven povazují v jiných zemích za tradivn* vysokou,
pak tomu je mj.proto,ze jsme dokaza11 prolnout všeevropsk' hodnoty s
doroéoími pokrokovými tradicemioPlnokrevny socialismu! s dů^lednou
damokracii,pokud se z programu stane skuteC ností,uvolni etare a vy •
tv^ri. nove možnosti národniho vzepeti.Z dobyt"ch hodnot nelze Jen U^
kueovat,nybrz k nim nov' prid'vat a humanistické evropanstv! oboha covat. I to jo jedna z naSich šanci,kterou bychoa nem"l1 promarnit •
Československé reformy

Ve sv'm projevu v Paláci kultury prohl'sil G.fous'k,že nov ...torsk'
myšlenky a hlu boke reformy probojov -'van' )<• Qorbačovem v SSSR nachá
zejí u nas upřimny souhlas a také n'm ukazuji oestu vpred,ze KSC v
nich spatřuje ’’nesmirně cenný pram en podnětí a myšlenek,kter" poouá_
haji při řeSen.i našich úkolů’\ Uvedl,ze vedení etrany přijalo 'Si roky soubor opatřeni' ’ v ot/zk/ch e onomick' reformy, e.okratizace,1niciativy lidu,informovanosti,vf? jne kontroly,odp ove dnosti a kázne,
kvality řizen' at'.Cílem toho všeho je,aby 'socialismus'v Ceekoslo •
vensku byl jeite silnejSi a pritaZlive^i ,aby rozvoj naSí s pole5 nosti nabral novou dynamiku,nov' elán a dech,aby se 11dem 1'pe pra
covalo a Zilo".Znovu jsme vyelechli výčet za.mer a slibu,zel v pod^
mínkéch etále|je"tě rigidní mocenské soustavy a konkrétních projevů

ře

jejího neblah'ho působeni,znějí dosud jako vzdálené echo tíe:ice ki
lometr ů odtud hrajíc:ich valmaji.Proč?
0 nevŮ11 k ohlašovanému "rozšiřovaní UCasti 11dí na rizeni a
Bprávě" třeba jen v ok:Jmhu ...innosti sloiek Národní fronty,kde ae
jed oiá o ^^orná,z'jmov' Vi skupinové z'leZit osti,p odaly neklamná
svedectví někter' nedávné sjezUy společenských organizaci.Umvlecke
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evazy sn^movaly,.akoby ae nic noveho nedelo,jako by z'dný společen
sky pohyb neexistoval,jako by zprogreslvněni politiky KSČ melo zů
stát efernérním snem, spisovatelá vyslechly názory a Uvahy I.Skály, v
nichž se neozval ani jediná emel ejsí,nov'toraky ton,o dpov'dcjíc!
dnes už oficiálním reformním tendertcim.Zato v nich n©chyběly ohlasy
některých zatuchlin sektáfská kulturní politiky jeVtě z 50.1et. V
di skusi se delegáti povětšin" jen Vetrne dot'ka11 negativníeh jeví •
Jinak zasluhujících křížovou palbu kritiky /privilegia vedcueleh
funkcionářů evazu.cenzorská nadvlddc nad autory a vkodlivá tzv. au
tocenzura .úpadek kvality literární tvorby do průměru i podprdměru,
feléčná kolegialitft literárni kritiky,dlouholetá diskriminace mnoha
Ceskýeh spiscvatelU aj./.Živnosteneké pomory ve svazu,nemaj'cí nic
společného anC s ideovou ani s tvůreá potencí,zUstaly viastně ne
dotCeny. A přecs i v t"ch šetrných dotyo'ch zazniva1a skrytá jádra
•'pudl a, - žel jen skryt d.
Statečnější a pravdivJyí postoje /spiaovatel' b1 je kdysi pova
Zovali za Cest/ projevil velky poet výtvarných umelcU vŠech gene rao',od ncjstarší po nejmladSi.Jsou k dispozici - veřejnosti ovsem
utajená - závažná generační prohl'Sení,plná zdravýeh námětů & návr
hů,která byla adresována vedení ev azu výtv^^íků,stran^cqm a st"t^
ním orgánům i sarnému sjezdu svazu.VVeohna byla v"ak nestoudn" byro
kratickým způsobem zašantrocena kamsi do zaprášenýoh šuplat,přat©^
že nesla podpisy národníoh i zasloužilýeh umelcú,ktcri jscu ch1ou •
bou
'■•t r-'líýotv;,)ř?-chcrství & gj?®riky e jichž si v ;ží 1 .-zi národní vytvarná veřejnost /J.Bsuch,J.ůiesler,J»Jíra a desítky dalSfeWožááiny z
®.r .-;' y.U -yč-sdit®!®©! kwSů©.©;® tív K SŮ &
ministerstva kultury se nepoatara1 o demokratické projednání poctil
vě a uprimn" sestavených petici1iokonee ani v uzcvrenám odborném
fóru! To se děje v doby'kdy se hlásímě k demokratizoci verejn"ho
života,k rozpoutání iniciativy každého jednotliváho cbCana»A tak 1
ve svazu výtvarnik" konzervativei vyhráli./Co se vypráví +melec •
kých kruzích o hrubém nátlaku politickýeh sektářů a manipulátorů na
umělce pred sjezdy,odrnítám raději reprodukoavt,/
Rovněž v"eodborový ejezd S90dehrál v atmosfére'poznamenáná dale
ko víe e minulostí nez budoucností. Mesfc pred ejezdem,který !®+ona
jednou za několik let,byl za okolností - podnes vercjne nevysvětle
ných - o dvolán z funkcc pr© 0sedy ČR O K. Hoffman,jehož povinncst:! t>Y^
lo složit sjezdu '"ty z "i nnos ti z a uplyulC období.To pr e c e ne lze
pov ažovat za dsrnokr atic ky postup stejně j eko náhl é dos azení
ii a v adilc do uvolněná funkce,v tu chvíli je"t" velvyslanoe ČSSR v Moskv8•
C jeho odborářské aktivit" a zku&enosteeh nevěděli mnoho ani Clenové orgánu,kteří pro n"'j podle stereotypní "ablony jemomysln" hla -
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sovali. V o d«borov é ver ejnosti to vyv olalo u div,kter' by se^byl ještě
pred rokem dvěma nezrodil,ale v novýoh podmínkách se nu dostalo při
rozeného průchodu takřka na všech pr ec ovištích.íánozi máv all rukou a
znovu se ladili do apatie.K čemu je to dobré? JFožná,že nový předseda
hule lepší než jeho předchůdce,mozná nikoliv: to ukáže budoucnost.
Ale pooit dot"enosti v odboraríc) zůstává.Ke cti některých řadových
deleg'tu sjezdu nutno dodat,Ze v diskusi vystoupili podle sveho u prirnného přesvědčení a v duchu pravdivých zkušeností.
Mnohé nasvědčuje tomu,ze se u nás společenský pohyb uvolnuje za
tím váhavě a společenská atmosféra trpi jakoby rýmou z nanlého pře
lomu p clitic eh ■c-účv.eíoůřestavbe
kl ; aák®)® & jjií?@feáífey,n .§fet<r* zi •
veln',jiné v"ak organizované.Nejhůře je na tom proces demokratizace.
N.yikov v projevu k . zJ.. ■ 1 .
,
.1 )87/
ů p©trebe " radik'ln" d ernokraCiz ac e"( o rozvoji "plnokrevné demokracie*’.
Je jich praktick' uplatněni jako jedny z prvních naznačily právě so
vět ské um"leck' svazy,odbory a kornsomol.Tak' na"e společenské orga
nizace dostávají v novém politickémk kursu a při perspektivě impulsy
k vyšší a ”socialističt"jvi" akCivitě,avšak rnaji zrejmě ješte dale^
ko od slov k Cin0!!0
Odkud se vza1o toto o oěovCní v zemi s takovými demokratick'mi
a socialistickymi tradicemi jako je naše? Zajist' tu dosud moenC pUaobi konzervativni setrvaěncst,donedávna víeovládajioi a ve své
pevnostni betonové konstrukci obtížně prclernovan'.Vc vědomi lid'
stále pevne hnizdí aračí netvor sebezáchovného strachu a oohranydo^
byté konzumní existence,který nedovoluje vstoupit novátorek é odvaze,
osobni angažovánoeti pro vec přestavby,považovanou za ne zcela bezpířcnou. Je tu i dal.ůí faktor: část tú ■./•tvedn ích 'inittl se &
hlásí jen --lov , ?;le v pr c-xi ji v pod state ae-přo je8 "p-. ;í e tou padly
zminky na odborovém sjezdu i v tisku."Všechno je v kádrech”,slyšíme
na kaZdém kroku1”pro nové úkoly je potřebí nových lidí”.A zatím ?
Letité garnitury,cvládajáci podnes bpoleOenské organizace,se časem
premenily v klanov' společenstvi natclik mocná,zku"ená a přizpůsobiv',že ani nová linie KSC a státu je neprivédí do rozpaků.politická
obra ty pr icházely a odcház ely,al e k do se vyznal,acii v nejorud C í eh
zatáčkách z jedoucího vozu nevy^l.V". ra jBt e ch tvli ne co oCernit?
Prosím,dnes je černá.Zítra to má být zase biC'? Prosím,bude to bí
lé. A když budete chtit vvechnc na erveno nebo na rnodro,také to
svedeme.Takovy je jejich životni postoj,socialisrnus nesociclisrnust
partaj nepartaj.CoZ takcvych a jim podobnýeh potkal každý z nás v
životě málo? Právě tito 11dé jaou největším nebezpečím pro oeud re
forem Právě zabydlené klany by se měli rozehnat a nahradit lidmi
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samostatně a progresivne mys lieimi,tolentovanými a echopnými,pro kter é sooialistioké i deály stále plati a veřejná anga žov anost je pro ne
vecí přesvědčeni a n„ k>; i ry,
Zmenu Qohou finest jen a jen nov6 a záaadní dernokratick' C iny ,
směřující k napravě chyb a likvidaci deformací všude,i v 1. 'drové politice.Tyto Činy ovšem mohou př"j't jedine směnou poměru sil v daných
o rganizacích a jejich od povelných orgánech v e pro spěch zaftáno _ no vých progresivních myslenek a nositelU politick' prtxe "viee demckracie,více socialialismu0•Ujivt"ní generainiho tajemníka UV KSC o jednone veden' strany a vsech komunistu v otázkách pře.tavOy přijala ve iejnost sice s uspokojením,ale tak6 se Ipetkou ned0vvry.Bylo by ne smírně potrebn' prijít s konkrétními "iny,zasahy,zmensmi,kto're výrazpreBvedoi o vůli reformy /vcetn" kádrovyohopatřeni/ akutevne pro
eadit do !ivota. 3udcu-1i nsopak pokra6ovat v jediotlivfch úsecích
společen &ké aktivity anti ďemkraticke natl aky,adr.inistrativn:i z'sahy,
konzervativní praktiky - ztratí všechna eebeautoritativnejSi nrohia"eni sví oprívnění.Lidé nadaie setrvajíx v nízoru,ze ee jich toji.Jak
r'k á I"^GorOaCov: odvykli pracovat v d emokratic kýeh pomerech,a dodej
me: nik ay to ne um"li.Poku d n adál e řídí, oozho duji,px-^k&zuj í,zakazují
atd. - nikdo nouveri,Ze na ne mUZeme pri složitostech a obtižich
prestavby opravdu epol'het,ze se od nich dock'me kvolitních "ídíc'ch
schopnoBt',charakteristických pre sccialistick fího v edouciho. okud ve^
den' KSČ hodlá sve sliby a dobrá predsevzeti plnit - a proC by re chtelXo? - pak tito lidé musí ustoupat jinym, >ro prostavbu plotným^
.;ezi dozrílými generacemi 4<) az 501 etých by se jieh melo na jít dc •
statek.A jeste nvco: verejnost chape složitost a citlivost kídrovýoh
zmen,ale postup KSSS i v tom dal vzorové poanety,proC tedy prílie
dlouho váhat a z ejoiána s výmencu tech ncjzdi"'oredit ovan"jšich lidí,
kteri neohybej' ani ve vyeok'm postaveni.
Je ovssrn jeSt" jedno vysvětlení oné "opatrnosti" při uplat"ov/ní
dUsledne demokracie a vúbeo reforem: zkušenost období bO.let a obavy,
z, ee budou vedle poaitivnich ,yaledk. projevovat i některé n_gativni
jevy onoho vzrušujicího obrozov'ní socialismu,jehož jsme parn"tníky •
Ja si ovšem rnyslím,že i kdyby 6O.let neby1o,kazd hlub"í spoleCenská
přeměna,kaZdy dynamičt"j"i progresivnf. proud přináší ne.en úspěchy
ale i obtíže a nezdary.Soustavně to v sovětských podmínkách pr^pomíní i Gorbečov.mežkosti vvdycky provázely každou revoluční zmvnu v
k terekoliv z emo.Proč by tornu n yní mělo být jiná k? Po dl e m'_o ná.zoru
vzpomínky na 60.léta máji jednu velmi cennou hodnotio: provdivá pouCenl proměněna v moudrost a uv'Zlivost poítrZenou jevtŠ přioyvším
v"kem.A to je silný korektiv nekdejs'ch omylu a chyb,pritomný v
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myslích oelé naVí generaoe,at jsmes stati na strensprogrese Ci kon zervatismu.
Nemyslím proto,že by ob avy z možných nezvládnutelnýeh komplikací
byly plné cpodstatnvne• Efehly by byt,kdyby bylo pravda všechno to,co
zapsali pamfletáři do PouCení a co tak ok4zale donedávna připomínali
dogmatičtí ideologov é a politict' organiz'tori protireformního kursu
po 1968, Kdyby tu byly opravdu poCetná a nebezpečné kontrarevoluční
síly,podnes existujioi a stejne ”krvelaenV*,kter' číhají na nezdary
přestavby,aby odsoudili eoclalisrnus a prosazovali návrat kapitalismu
s jeho "soukrorným vlastniotvím a burzoazní denokracií” Ulevím,kde je
možno se s temito zaprisáhlýjai nepr'teli socialismu aspon v nějakém
houfu setkat, Avvak i kdyby těch houfú bylo deset nebe sto nebo ti
síc - coZ by to mohlo otrast socialismem s rozvinutou demokracií,so
ciální spr ave d1nost:i,rentab ilni ekonomikou a spokojenými milióny pn
eu icíc?
Protože i nej zarytější konzervatlvci vídí,že ádná podstatná koniisíssstów íla v naVi zemi neexiBtuje,vykonstruovaH ji z jiná•

vskutku poďstatn' a vlivn' sily: statisíců reformn'ch komunistů vy
hnaný ch ze strany na jare 197O a dalších zastaneů obrodnéha procesu
6U.1et, Jim podsunuly ony nej"ernej"i úmysly zničit náš socialismus
a vydat republiku imperialistCm.Dokonce zlomysleně vylhali,Že celá
TraZsk' jaros yi0”řízeno diverzními centry zvenčl"•Nu,dř1ve se takov' a po dobné po ivody mohly darit j akZ takž,ale nyni,kdy jsou refprmy téhoZ rodu jako v 60.1etech znovu na pořadu dne - a ve vetší siri
a na vyšší úrovni - daři se obelh'vat verejnost daleko húre^
Při svýeh setk'n'ch s obyvatali Prahy a Bratialavy /nikoliv v oficiúlnich projeveeh/ povazoval Gorbacov za vhodné zmínit se alespon
letmo o udúlosteeh před takrka 20 lety.Vesmes v tom smytiu,že jame
tehdy prozévali těžká ohvéle,jat to prý na vlastní ooi videi při své
návštivv na podzim 1969,kdy tu byl s komsomolskou delegaoí,/škoda,
Ze tu nebyl take o p0ldruheha roku dříve,aby zažil euforii 1idu nadšenV podporuh1*1.ho refor mni program KSŠI/ Těžkosti koneem roku 1969
bvly dvojího uruhu: Nové Hus'koho vedenístrany jen nesnadno ziská valo podporu veřejnosti pro rod;cí se antireformni politiku arogantní
prosazovanou dogmatickými a konzervativními 2ivlyoVetŠine lida stále
ještěprožívala trauma z vo^ensk' 1ntervence a ze z'niku nadějí obro
dit socialiemus.Na druhé strane my,reformní komunisté,jsme po mar •
ných pokusech zachránit spon racion'lni jádro refoaem oCekávali s o
bav a mi příští v.-Vj íiri í.ovaný v yhr nnný.C ktar r :
t ; - -- • , tv
nimi frakcemi«Seští a sloven^ti pracujúci upadali postupné do apatie
a ihostejnosti vůči spolačenek'rn zále"itostem,nacházejíce uspokojení
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v zabezpečení existence řediny a v upevnění okruhu pr ' tel,v jakémsi
rnikrosvětě osobních a úzce kolektivních zájmů*lorbačov mel pravdu •
že Husák tehdy vzal na svá bedra těžký úděl,Ale tzv.konsolilační a
v pcdstatě stagnační politikou,k níž ho dotlačili domácí i zahraniOnl konzervativci a kterou přijal,ei svůj úděl ještě více ztížil, nes
je zřejmé,že nebylo nutné od všech reforem 60,let utikaže v nich
bylo lecos zdravého a potřebného,co se mohlo zachovat a rozvíjet,jak
to formuloval L.Štrougal na aktivu hospodářských kádrů v lednu 1987,
Ve světsle soudobých sovětských reforem nelze žádnými polopravda
mi a výmysly jednoduše odsoudit obrodné hnutí s Akčním programem KSČ
jako ”revizionistické” i ”kontrarevoluoní"*Ve své Vědeckosti,dané
poznatky sociologie a politologie,ve své společenské cdstatě,určo
vané tv rčím marxismem-lenin1smem,ale take tím,co se děje v SSSR a
co se bude nezbytněrozvíjet i u n4s, doCl a,1 o se ’’Pražské jaro” hietorické rehabilitace jako hnutí sooialistick' a revoluční,Naopak,sou časným vývojem mezinárodního socialismu jsou smetány s pořadu dne a
vymycovány z teorie a praxe soctalisrnu dogmaticko-sektářsk ' a konzer
v ativně-oportunietické tend ence,kt er é obrodné p roudy o imitaly a nako
nec dočasné porazily,
Ma tom nelze nic změnit žádnými krkolomnými konstrukceml o tom,co
se vlaetnau nás dělo v roce 1968*A dělo se nejen dcbré,delo se i o hybn * & épgiůnj.
:<»■
.-•’v-rr'c ■ ■■ u « v
^u a
opravdu solidní studii či dějiny vývoje 6C*let,napsané v objektivním
vědeckém duchu,jakým se má řídit marxistická historiografie,Poučení
totiž nerespektovalo rozpornou pravdu vývoje 60,let,ignorovalo reali
tu ú_-.. -,,v n
swá j en
mfe© j in bilá• ný brV z e k hZ dá j e pestrobarevná a ínnohot várna, z e zn á ”vf t" z stv í a
úBpechy,chyby,hořkosti a rozčarování”,jak to řekl Gorbačov na sjezdu
Komsomolu. tiejen sovětská rnláaea,take n as e nové generace potřebují
z nát h ax prav livá dějinyjzeme a lidu /i stranyl /,které bAikázaly jak
jejich ’’hrdinnou o es u pr i ko pnik ú' 1, t ak i dramata dej ú a lidských x
osúdď,vylíčená nezávisí e n' "konjun ktur á lních náladách” - např. pr áve vl' dnouci garnitury nebo právě sloužících i.ieologú*
Fodle mého přesvědčení,jehož se jako přímý aktér”Pražského jaraM
nemohu vzdát,bylo obrodné hnuti 60,let závažným a smělým pokusem
zkvalitnit socialismus cestou dernokratizace,humanizace,efektivnosti,
dynarniCnosti,revoluCnosti.AkCní program ve své podstatě znamena1 změ
ny ve sorávnCm smeTu a svým duchem navazoval na velké d"lo n":rodní a
deaokr^tick' ravoluce,úno:rov"ho vit"zstvi a generální linie výstavby
sociallemu v Československu s jeho tradiceni a podmínkami.Po nadějném
startu na zasedání ÚV KSČ v lednu 1968 a po historiekém usn®8eni ná -
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sledného dubnovéhc plána Uv jsme nabrali

,

i připadn' omyly dod'valy ud'lostem dramaticnost,zcela přirozenou
pro tak mohutné vsenarodní vzepětí. Meli jsme fantastickou podporu
lidu pro své plány obnovy a rozvoje socialismu na demokratických
základech a vduchu nasich nejlepšich pokrokových myelitelU vseeh
dob.UaS odvážný experiment vzpudil obrovský mezinárodni ohlaa a
tvůrčí sily v celárn komunistick6rn a socialistickém hnuti s n'mi
plne syrnpatizovali.A p ce jeme prohráli.
V pot"ebti" br'nit "PraZak' jaro" proti zlovolným útokům dogma
tik jsp:e si zvykli bránit reformy 6 O.let dur a2iem ne jej leh správn' v"dsck' základy a ušlechtilé pro?ramov' cila,Pvitom jfme v po
zadí rechávali chyby a omyly,jichž jsae se bona fide i z n edo sta
tečnosti dopouSt"li,přehližel^ jejich z'_orné důsé^ldky a 1ehkomyel»
ne je podceňovali. lení mym u.myelem v"ecbny tu vy Vernat,ale aspoň
některé připomenu: Postupný rostouc' odpor dogmatických a konzervativnich živlU uvnitr strany proti progresivnimu kursu DubCekova
vedeni,která jim doprávelo volný prostor pro idsov' a pozd"ji i
frakCni působení.-Setrvačnost zpesob^ byrokraticko-mocensk6ho rizeni spolačenských procesů a pornaiy obrat k nevym,demokratickým a sa
me správným prv kům ve ver ejném Zivotě.-Netrp»livá sn ahe rad^k'lnich
zast'ncor reforem urychlit realizaci Sirokáho komplexu změn,prc
uzr'v• lo ocho■-■pni vj ■■>■■■■ ^
,

ře

a sektářské 2narnkováni nepVesvedcených a kolísavých lidi za "kon
zervativce" a jejich zahaneni do n'ruce skutéOne konzervativnich
frakcí.-Selhání socialisticke o.ooVednoeti jiste Části publicistiky,kter' zanedbávala objasrtování AkCnihe programu,zivaln" nastolo
vala nová i dílčí problémy v dané chvili nereĚátelné,odvád"la az
senzacechtivě pozornost k rozporn' minulosti,ch'pala svobodu slo
va jako bezbřehou názorovou anarchii,neuv'Zene rozdrnychavala rozvášněneemooe ap.-Slabost nejednotného vedeni KSČ,rozďranáho etrety progresivních a konzerv ativních,revoluonich a opartunistických1
odhodlaných a b'zlivých,uvedomělyeh a rozkolísaných clenů,v nichp
nechyPely ani o•obni ambice;symp ' tie a sntipati•,uspecby jedněch
z"vist druhyc tu
Tyto a dalai negativni jevy oclabovaly dynsmiku progresivních
záMerů a programj,zdríovaly jejich cilevčdomou a plPnovitou realiz aci,vn; sely do h1 avního proudu ruvivo prvky,roztnvlhovaly zpočátku
jePnolitý spoleOenský pohyb do mozaiky eelá triyte zájmu a zajmeCk d.Obrovská vSelidová podpora obrody socialismu byla tak jen zčásti
využívána a zčásti pr cmarnov ána, ;řesto vvec hno trv ala převaha po
zitivních stránek v'aoje,která od meBíce k měsíci vzrůstala a odsoá-
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vala negativní jevy na okraj dění•Chyby a omyly voetne pUsobení "1evých" a "pravých” opo rtunistU i hrstky nesoci^^ etickych elementů
byly zvládnutelné a reVitelné vlastnírni silami strany,státu,lidu a
bez pomoci zahrani"n'ch přátel a spojenců*
Ti však,především v edení KSSSt SED a PSDS Belh ali v pravd iv'm po
souzení Veskoslovenského vývoje,kterého se spiše polekaLi jako ne"ádouč'l.ho příkladu a potenciální inspirace pro zastdnce reforem a ob
rody v jejich vlastních zemích.Orientovali se nikoliv k podpoře pro
gresivního proudu v KSČ,nýbrž se postavili proti Němu jako údajná
příčině všech těžkostí,které ovšem byly - jak už řečeno - přiroze
ným provodním xraEjevem obrodnáho pohybu společnosti.Začali podporo^
vat dogmatická frakcionáře jako "pevné marxisty-lenince” a naopak
nutili A.Dubčeka odstranit z vlivných funkcí oddané reformátory a
tvtkrčí talentovaná kádry s přihozenou autoritou a prověřenými schop
nostmi.Když poznali,že v'tezstvi progresivního proudu je naprosté
a Že na chystaném sjezdu KSČ reformní kurs rozhodne schválí,sáhli k
nez'konné intervenci do našeho vn^tr ní ho v'voj<=•
Ani v další,posrpnové etapěnebylo vVak pro reformy vVechno ztraceno^Perfektni vojenská akce nep"intala i óádoucpolitický úspěch.
Jednotný postcj 1idu si vynutil obnovu legálního fungován' všech do
savadních orgánu a organ^zac' vcetně vedoucíoh funkciontíůfpricenV
velkou roli sehráli sympatie mezinárodní veřejuosti,mnohe vl'd a de
sítek komunistických stran k esko Slovenekým reformám' ale i jejich
o Jscuzení vnější intervenceoí^kra -ovet v progresivní.k t Jr a® vis>_
bylo možné v původním rozsahu,neboť tzv.moskevský protokol donutil
vedeni strany změnit některá svá rozhodnutí a odstoupit od rady zám"rů,z nichž nejvážnejším dů^ledkern byl odkled konání sjezdu KSČ.
Možnost zachovat umírněni aspon reformni kurs byla podmíněna zkva
litněním Vinnosti vedení KSC,jehoZ jednota Be v"'ak dále rozpadala
a jehož rozhodování pod Damoklovym mečem moskevsk'ho protokolu bylo
váhavé,nejieté a často neúčinné.Také společensky pogyb ee dále tritil, •rcr'p.doi
ovito stí,, trpěl iracionálními
ocemi
© po
stav ení JeSmrkov skeho, ?b1 aehova oběť,hokejové de?ioě|ntrace/,opč|štěl
koncentraci na hltvni programové z'sady,přestával jednoznačně pod
porovat stranické a st'tn! vedení,jehož přední aktéři počali jevit
známky ochablosti a někdy i bezradnoati.
Výměna vedení KSČ,do jehož Vela přiše 1 G.trusák,znamenala po"', t ek
nové etapy.Za pomoci mocných vnějších ochr'nců vedrali se do v"tšiny
rozhodujících pozic dogmatici a Bekt'ři,jejichž konzervatismus a
pomstychtivost zaplavily poetupn" veskerý veřejný živct.Vyhranil se
polttický kurs "konsolidace“ a "norrnalizace”•kter£ ryvhle překročil
miru racionální nutnosti a otevřel cestu autorit'rskému rezimu,stag
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naci ekonomiky,Upadku spoloencsti.Jak ubývalo derokracie,tak alabl
i sceial i srnus. Zď e tkvi vina poreformniho ve není K.sa na ochromení r evolucnfch socialistických eil,politiokého a morálního potenciálu naliah nár -xř ,bez nichl je íakjkoli pokrok nere ilnj. tupen t'to vi,
,e ovsem omezen rozsahem trvaieho vnejTiho tlaku,jeho ; mer
vality,
Jeetliže ohyby a omyly reformních komunistů apolupůsobily v pro hře obrodneho hnuti,•ak tehdejai vederu. KSSS a KsC nclze zbavit snoleOne
povednosti za to,co naslelovalo. ebylo bv a r vn6 u ir -t na
šemu stranickému a státnimu vedeni enahu zabezpeCovat - i v po•min kach přežilých .mochanisnú. a extenzivních rozvojových motod - aspon
znomalen, výrobnu, trendy,rnírn© tempo :r stu životni érovne1o^raniCe .ou.
aktivitu spolecenskyoh organizac!,skramn" po-minky pro vzdeláváni •
kulturní deni a zrravotní peci aj^ To vsechno ovsem v sevr?ni autaritárekoho re"'imu,byrokratických rnetod r!zeni,proeazov'iri voluntaristickych rozhodnuti,rozmistován" malo kvalifikovaných kadrd,udelovani
privile-ii rešimním oporám atd.
Syni,kdy se pod neúprosným tlakem historie totéž vedeni rozhodlo
prejit opět k reformnímu kursu e komplexni přestavbe socialistického
zru.zeni,marně eel: veřejnast ceka na poctivou kritiku a eebekritiku
chyb, o«ylíi,ztrát a Škod způsobených konzervativn' politikou u-1 atňovanou ©ď poCátku 70.let a" donedávna..otrr-aba přestavby s^prohla"uje

/Uvo-cnik HP lt.4.1987/ z a ”pokraCov1ni a rozvinuti" konaolid a ční tolitiky usnesené uz XIT.sjezdern KSČ v roce l;,71,a to na 'vyVy1. úr®vni".
Vskutku 111 «ninsky " přistu p úvodn1.káre FP k o 1.ybéa a jejio h kritice!
Čtená? ab y si denně zvyk a 1 n a ak robatické vy kony nat-J u. Žurnalistiky.
Weobecne v nasi verejnostipanuje názor,že neb'' reforem v 0SSRt
nejsou reformy ani u nás •A jestliže preoe,pr>k nejak' poloviCat; '*eoub . ry opatřeni ke z'okon-len:l.,. 11Vnej *u. impul o v r. reaivním s eru
j * íJice skvela vec a uCit se o d sou .rých pr t 1 ;e c ■ vályho n ,avvak
maj!-li riase reformy o ípovidat specifickým po. unu.nk an a traoioi m t áto
země, pak musi vych ázet nejen z irnportovanýoh vz-orú /byt sebele pních/,
nýbrz :iredne a zejména z našich vlaslmu.ch analýz vývoje,z posouzeni a
kritic k'ho hodnoceni výši edk ů dosavadní politiky. Kdo ae tomu vyhýbá,
není 1 eni risky po litik.
oeud Československých refore m nebyl v minulosti pHliS milostivy
k těm.kío j e promyslili,koncipovali a probojov ávali.listorioký o ptimisrnue mi napovidá.ze tentokrát tomu bude jinak.Kdy,jak a proe se
tak stane,moje generace vpln ém amyelu a rozsahu a si nepozná•KÍla
prost" smůlu: Pcložila zaklady socialiemu a k tomu mela 20 Let hledani,zkousen:i.,bw iován:!,úspěch. i nezdar •DalBu.eh 20 let se mohla
zvět.diny jen du.vat,jak deformuji vyvoj socialisrnu koazervativni o pcrtun let' a mi.st o urychlov"nu. ej brzd! • Jyn" bude potřebí zhruba
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dal"ich 20 let.aby se sooialismu stal ”st'le se obnovujíoím a rozví
jejícím r'dem,kter' je schopen byt v ekonomick'tQ,kulturníro i moral^n:!m smyslu předvojem lidek' civilizace" /Gorbacov na komsomolakem
sjezdu/^ Z nas uz jen málokdo má sily v táto nove etape trvaleji při^
spet,
Hluboce se myli v"ichni,kdo nam priCitají za.me t vytv'ret si něja
ké ’’šance na uplatnění v politické rn Zivot".majíoe na mysli kariéry
politických sekretaru nebo ministrúoTam patri mlítd;'{ e perspektivněj^
ší lid'. V cem se nemýli,je ne Ve sn ah a pomáhat p ckrokovemu vývoji svý
mi zna lostmi a zkušenostmi,svou intel aktuální k apacitou.K tomu n'm
dáva j ako oboan"m etatu pravo česk o^ovenská ústav a a drive Ci poz."' ji nam demokratiza Cni proces umozni iinEDixmíi ix tchoto práv a i
reálne využívat.Vyhradit podil na prestavbě jen ně jakým 0vyvoleným11
okt'Uhm lidi,jak by tomu chteli nenapravtteln' sektáři,by znamenalo
preatavbu onlabovat a brzdit.Myslim,že spise aojde na slova L.Strou...
gala recena v koste /RP 14»4.19®7/: "Kdybychom se vcas nezbavili
některých předeudk',povhyhn'ch vyhrad a zbytecnýoh omczení,kdybychom
dále nepokrocili v demokratizaci na"'i spoleonoati1nedali přile"itost
vSem,kteří to s touto zemi as touto spolecno ti mysli .obre a pocti
vě,dopustíme se oeudov' chyby.tíebot bychom nemohli dos'hnout cílfi,kter é
jsme si predsevzall a ktere můZeme naplnit jenom činorodým Úsilím
doslova v veho li >u.' 1
Naděje a skepse
"estlize se pred -orba"ovov-u navSt^vou rojily pr hnane optimis
tické p;edpovidi div ne jako kom4ri v 1etních balinách,pak po jeho od
jezdu zavl'dla caste skepse nejcernejSich Urev, Psal o tom již M.
ubl v Úvaze " ratme se z obla :. .a zem0 • na - mel n : palete ma.lo
světlých barev,ale zasloužil se o zkrocení toho,čemu říká "romantiernus",st'le pohotov" přetavit pfatii ve skutečnost,ne-li priSlou,tedy
uZ uz prikvsCující.Z toho se pak opravdu rod:! nikoliv zdůvodněn? na^
deje,ala vyfantazirovane f'my.Je dobré občaa připomenout,ve nejlepsi
výchozí pozici politického pozorovatele en1 ani 1:t'ni v oblacích^
an" noren! do zemských hlubin,nýbrZ rozumné stání na pevnine.jnešni
realita je mnohobarevna. a dynamicka.,plodí kontinuitu 1 převraty,při,r
naší i naději i zklamani.Pooitejme s tim.
0 oi v"ak o r'tit pozornost ke staronové ot- zce "co delat?".Tedy
k "lidskému fa ktoru11 Jsk o tvůrci hodnot a akteru deni.Nebo chcete-11:
k naši další veřejné aktivite,k na"im možnostem 'do toho mluvit" a
vývoj ovlivnovat^Tyto rnažnost.i jsou pořád jeSte silnomezen',ale
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nepodc eňujme to,,., e.mu se rika "moc bezrnooných" a která u" nejednou
přinesla neocek'vane plody.Je ovšem potřebí si plné uvědomit celou
pravdu o naší souCaenosti,vylouhovat v"echna její pozitiva i negativa,vClenit do nich převažující vyvojov-; ten ence a pokusit se for^
mulovat UOelný postup v dan'ch podrnínkach.Nestačí - a nikdy v po •
litice nestaCilo - mít jen fůru krásných my"lenek a albu.m velkole
pých planU.Pokud nenajdeme správn' postuo,UCinnau taktiku,zustane
me pohými utopisty a dožijeme se jen dal"ich zkla^ní.
Co vyplyva z GorbaCovovy návštěvy v Praze a vu.bee z nového epoleCensk'ho pohybu v SSSR a v eocialiatioké soustave v"'bec? Rozho dn"'
ne presvedCivý fakt hotov' skutečnosti moderního soc^alismu s demo
kratickým veřejným "ivotem a progreeivnim sociáine-ekono.mickym vý vojem.Ty jsou zatím jen programem.C0 jiz exietuje,jo oílevědomé U^
sílí /vskutku Úctyhodné/ o revolu"ní zmeny,vu.le pros kat džungli
setrvalého konzervatismu a opoziCniho odporu první stezky onoho eku^
tečne nov'ho,revoluCn"ho.Potrvá zřejmě několik let,neZ se za predpo^
kladu úspěSneho postupu vpřed premění tyto stezky v porádne silnice.
Materiální zaost"vaní a jeste víee duchcvní letargie jsou strawlivými objektivními nepřotell z'pasu o nové. i,[ohou b"t pře konány jen o ..
brovekou mobilizací vseeh subjektivních sil,osvojenírn progreaivních
idejí reforem a obro dy socialiamu velkou .masou pr acu^íoich.Znovu ae
ideje musí stat materiální eilou,m'-li nqv' revoluce v dílo přestavby
zvítězit,ma-li ýt proces reforem n - zvratný.
Ani u nns v CeskoSlovensku nelze hovořit a V,dné nove ekuteCnoeti.
I tady padla zatim jen slovauznánf poo sovětskou pereetrojku a byla
vyj- L,rena v ,.le vzít si z ní xk po-- ;něty a zkuv nosti ro na" vyvoj .
Tuto v^11 vyjádřili v rOzné i^nzit" jednotliví přední politikove ,
alo pamatujeme,Ze v jine -lobe a za jin' konstelace nekter:! z nich
nemluvili o reformaoh při1,lS liehotivě^I dnee mu.že.me v přístupu jedno
tlivých předk^astavitelů strany a statu pozorovat osobitý raz,jak II
souhrnu preetavby v celku,tak k jednotllvým reformam zvláště• Jedni
by chtěli prokazatelnějaene a vedecky podložené refor.my co nejrychle
ji uskuteCnovat,jiní o nich chtěj:! teprve prerny"let a experiment41ne
je zkouSet. Platí to o ekonomiek" reformě a zejména o demokratizaci^
kter" mnohým uvázla jako rybí kústko v krku.Můzeme verit J•Fojtíkovi,
"e o přestavbě je rozhodnuto a h'dat se o n1,zda ani Ci ne,je •vylaíššov"ní otevřených veři".Jenže 'akou přestav u ma kdo n ■ .mysli?
Iiiry,kdo jsme spjati sreformami bO.let,přirozeně oitímo v llynejsíoh
sovětských pre.měn;ch revoluční jádro,které bylo přítomno i v AkOnim
programu.V obecn' rovině tvůrCího mylSneí se ne.mýlíme,avšak výcho •
dieka,pod.mínk1y a dal"í okolno eti s e dnes o d tee h nek dejiích zna^ni
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liší,v SSSR i u nás.Jako najsme sarni tit'2 co před 2G lety,ani rea
lita naši zem" a charakter režimu nejsou tyt'ž.Můžeme se inspirovat
přítomným sovřtským vzoremi vzrusujici minulosti "Pražskáho jara"»
avsak musímě pritom stát na současné půde a vyeházet z dnesnich po^
rnerů.Tzv. dějinné návraty jsou jen subjektivni konstrukci zmíněných
"romantik ů’’« Život nikdy nic ne o pakuje, stejn" jako vcda v :rece není
nikdy stejn',.Neni ani snadná odestát^co se jednou stalo - včetně
pcbytu sov;tskjch jednotek ie našern dzerni.Jejich odchod považují
nekteri z& vhodný začátek procesu n; eho nového rozvoje.Ale fakta

spíše potvrzuji,Že Sim d'le tim vzd'leneji souvisí tento jejich po^
byt s nasim vnitřnírn v'vojem a jeho pristimi peripetiemi,zatímco
et'le v'ce s e v'ze nís8MSvi^kou rovnováhu v švropě a miže se řešit
jen v jejich parametrech.
UváZime^li v"echny dane okolnosti,vidim problém přestavby u náe
opravdu jinak než pred 20 lety.Uvedu narn'tkou n;která ňdliimosti :
Reformy 60.let uzráva1y xrxu v naSi spolecnosti za avantoardni Ulohy reformnicó sil KOC,kdezto few® pronikoj' do řad strany přev'žne
zvnejku,a to dvo^jediným tlakem sovetsk'ho príkladu a přáni nas eho
lidu j't obdobnou ce stou.-Tenkr't byly dogmatic ká a konzerv ativní
sily v defenzivv a na ustupu,nyni. predstavuji početnou mocenskou
garnituru schopnou kl,st progresivnirn proud m ve strone všemozn'
p:rehr;.jdy,Neni pF.ekonáno nebezp ečí, Z e přestavbo bud e jen kosrn etickou
Upravou stávajicich poměr.,aby zakryl& jejich konzervativní podsta
tu. "raxe ± ukazuje,ze o kazdou progresivní zrněnu se povedou rozhořCen' diskuse,?olemiky a snad i mocenské zápasy.To je na rozdíl od
60.let du lezit' zmena - Jina kvalita vedouc' politiek' strany.IeuskuteCni-li se jej' vlastni přestavba,jak se to stalo a deje v SSSR,
nebude rno na ani přestavba spoleCnosti a at'tu.- ati.oco před 20 le
ty byly viroká vrstvy lidu daleko angažovanější a otetavejěi v úsi
lí o reformy,ines vezí dosud v zn^ená apatii a probudit je noni
snadn'.- Ekonomická situace,v 60 letech poměrne sn"ze a rychleji ře^
šitelná z a minimálních obet' lidu,je ones daleko komplikivanejsi
a mnohem hůře se rnUZe řešit přernira neefoktivnich výrob a investic,
zastaral' struktura průmyslu,vedeoko-technick, zpožděni,pokleslá
kvalifikovanost pracovniků,nedostatečná kultura pr'ce & života,roz^
h'ran' lidsk' vztahy atd.OorbaCovova pochvala nasi nynější ekonomi
ky jako stabilní,nezadluzené ape byla zajisté dobře minena /snad ve
srovnáni s jin mi zememi/,ale hlubsi pohled na jeji stav noné pří
liš radostny.-Jeden faktor dnes působí příznivě na rozdál oo óG.let,
a to postoj ve děni KSSS.tehdy nepřátelsky a nyni přejici reformám•
A to nen' j álo,to j e n aopak ho dne^
Co tedy d"lat? .o su d j sme byli nuce ni působit přev {jZnv opozicn"
proti staré konzerv ativni politice a volali jsme po zmenách a refer-
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mach.'mes vítáme revolučně pomkrokové prvky společenské přestavby a
hodláme j' ? plne po porovat,aby se staly skutkem. i ficiálni politika
vOlenila přestav'u do sveh. kureu a jeji předtsavitelé se prohlašu
ji za reform'tory.Rázem se objevuji podmínky pro přechod od opozice
k oponentuře,která muže m't jen jedno zaměřeni: hájit a prosazovat
skutečné,reáln',efektivni reformy ekonomické,demokratické,kulturni,
duchovni,avšak o^ítat pouh' kosmetické Upravy,polovičata rešení,nedUsledne postupy.
ame ve svých radách velký počet specialistu v nejrUznejšich oV •
rech a pro■esich,kteri mohou svými rozbory,n'mety a návrhy nov'mu
obrodnému procesu přispet.Nestačí ovšem jen dosavadní sarnizdatov'
praxe vice Ci méne zasvěcených rozború a z'veru nebo i povrchnich
textU,jejichz hlavnim smyslem byla kritik e .ieformaci,neduhů,absurdnosti ap.Nyní je potřebi závažnejšich praci,zacilenejsich studii ,
ktere překročí hranice dozivajiciho gheta a proniknou dn oficiálních
struktur st'tnich,podnikových vedeckych,kulturnich ba i stranických,
proste všude,kde se o reformách uvazuje
tak' rozhoduje.V tom se
mUze uplatnit v nové etape celá tzv.občanska. iniciativa ve evé kon^
struktivnosti a spoluodDovednosti za moderni,demokratickou přestavbu
eocialismuo.Samizdatová aktivita,debaty a jiné formy siřeni názoru
nesmeji zmizet,ale mely by prekrocit omezenost amaterismu a zprofe^
sionalizovat se na co nejvyšši urovni,jak už k tomu ostatně mnoho •
kr't dospěly. /Znovu tu chci vyzdvihnout napr.pr'ci Z. ulce "Sta.t a
ekonornika." za všechny ostatní./
Jinými slovy: hledejme cesty k "le alizaci" naší veřejné činnoeti,
k plnoprávn'mu zapojeni do společenského pohybu nových reformních
proudU soudob áho typu a sou dobých forem •. Zád.ná sentimenta.lní vzpo minka na minulost nám v tom nesmí bránit.Mějme na myali,ze nove
mladší pokoleni vidí věci y t*H:blak,PO svém,jinak než my k \ysi,chteji
a mohou se umout nejen starých štafetových kolik0,ale předevšim no
vých pochodní pokroku.Proto kde m^žem.,odevzdejme jim sve zkušenoati,
ale nebr aňme jim jit vlažní cestou.
Domnivam se,že je na nás samých,abychom rozbili řetezy gheta a
vyšli na povětří otevřené společnosti.Nebu J.e nám tarn tak dobře jako
za pecí doeavadni izolovanosti,čekaji tarn zivejši a ostřejši pod •
minky Život. i tvorby.Ale nevyjit z ulity ven znamená kapitulaci
Cekání na"rehabilitace" či na uctivé pozvání k Účasti na verejnem
deni je vskutku jen ček'ním na Gotdota.A't jsou n"m kladeny jakéko
liv překážky,at nas konzervativci vrchnostensky odmitaji a posměšně
ostouzejí,at n's nechápavci či notoričti opozicnici 'odepisuji",bojujme za své právo na občanskou aktivitu.

2í?

Jsou u ná8 široce známy a diskutovány dernokrstick' jevy nového
typu,uplatňovaná v SSSR: svobodní rozhodov'ni umělců, v tvůrcích
svazech.volby rídloích praoovnik",vznik nových spdeCenských orga^
nizací a fondi ,založ ení dru"stcvnío h naklcdat elstvi aj. Pri naš ich
davn"oh tradicicb práv" v techto oblasteoh by nemelo byt nemožne
probojovat podcbné demokratloké postupy taká u nac.Jeetliže kon zervctivni klany neohteji demokratizovat umelecké svazy a otevrit
je dalším tvureurn,proč se nepokusit o vytvořeni svazů nových,par
lelnich,revolučne pokrokcvých? Jestlize jsou všechna dosavadní vy
davatelstvi. "uzavřena” pro rnnožetví "zakázaných” autorů,pro" ee ne
pokusit o založeni nov'ho,nezávielého,družstevniho vydavatclstvi,
otevřeného vVem kvalitním dílům? JeetliZe existuje přiliV úzký eor^
timent týdeníků,proč neuváěit obnovu - v novyoh podmink'ch a s no
vým poc1áním - třeba Lidových novin,kterycb si pro vysokou úroven
vážil kdysi i K,Gottwald? Ani Charta 77 nemusí být v procesu demokratizacc opornenutc a zůetavat ve stínu policejního dohledu,v"dyt
ee prímo naci.zi ^šlenka obnovy Společnosti nebo Ligy pro lidek'
pr'va,kdysi u n's tradiční a vážené,Atd,atp.
v"ru,je o Cem přemýšlet a co podnikát,Jekdo Bi možná povzdychne,
Ze .j sou to Uv ahy pr edC esné,pro které doba jeste n edozrála,Jiný mávne
rukou,ze tohle reZim nikdy nepripustí.Ano,ten unešmi snad,a1e neni
tu na veky a na obzoru se rýsujc navy.ZSjisté,lecos se jevtě musí
stat,abyehom spatrili reílnou alternctivu legální občanske aitivity.
Zázraky se vsak nedějí /aC nejsou vyloučeny a n"'kdy překvapí i nejvetS' skeptiky/ a Cekat se založenýrna ruksma není zrovna důstojny
postoj.UCinnej"í je vyhrnout si tukav/••• I kapky,jeou-li vytrval',
prod"'raví kímen,
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íx-feíJopla vanu -•'orlíkovi

*...ti, k;io v roce lyb& způsobili u nás kontrorevoluci, kdo
u ná& vlnu éntiaovátisisu, se dnes aaopr&vněni.
& bcsd&vo^feě hlásí ko*&arta£ovakd&u* kursn» ruvl tyto elot.enty, pravicoví oportuniotá, kteří otevřeli dveře kontrarevoluci - aepř. Cest&ír wísaf, jenž v soucaená době čapíeujo Jedno ne&orenůun za druhya a rozhořčuje se nisd jakýMsi
konzervativci a ao^netiky, kteří prý nechápou, co &• odetr m
v ;ovttfci
svsswi * &o tě'-l, le
v
do nik
vilužsjí svou interpretaci a nMéjo, uvolní cestu k j<lch
politické rehabilitaci* oanívsjí ť?e, ke &o dostaneme poč
nijaká tlaky a budeme «uset k nás přená §t přettavbu ae vál*
všudy e o překot, ba idools&lckd haslá OV IX a poadžji v in
terview pro u«.U právo.•• se Jim dostalo Jasná a pádné odpo
vědi. Iřejaí ji ^tBnákdo sba^etallsovat, zpochybnit, osla
bit její účinek. ••
j.l-. Ra ajezču čeakých oarináři,

via Wovinit <• 5/19^7
r-oudruhn tajosníku,
s nanal/a z:»oMěnía oa i dostal do rukou plný taut i váho projevu
na sjezdu českých novinář«. Vedla myšlen®* a stanovisek, Které v pohlednich Ečf-ícíah veřejně vyslovuješ a a niai- whu souhlasit, nwhybčjí
v projevu opětovní Mrosloná pohledy na zrání a resozování roťarea
v 6C.letech. .tále jejich iniciátorům a nusiitelůa podkládáš ‘kotitrarevolučmí úiayaly'"', cci je v ro«-aru » historickou pravdou. .'vforay
krystalizovaly na pOč strany a sískaly podporu takřka celého národa,
hrstka nepřátel socialismu »e sice ozývala, ale neodvážil® se ani ar.ít
o r ní Ind novosti našía sřísesds otřást. Kdo «o postavil proti reforsás, byli předně dotpsatiei a seetáři, kteří svýn satldoookratlMa® «jvolávali odpor a jlrté napětí . kdo roforeaía tendencím škodili, byli
někteří neodpovědní lidí - i hsegunlstě - kteří pode® Hi aloMtost a
©btíirio&t reforem a deunívali ee, že chvaMýn nátlaJcM proces urycnlí.
Sán připouětíě, le černobílá vídání cjetóaodufiuje a zkresluje realitu.
řroC na nás v případu áa.let lpí a?

V zápalu , . ■ . .

r.- .., ,r

._ ;icí jsi sj. dost neosel sně a

hrubě napadl Jnenoviti sne. řřitc® Jsi poulil nepravdu, to píši *jedno
sioaorandum sa druhýs*, a další pochybná výroky zavánějící desa^egií.
Znělo to & 1st tajemníka ÚV podivně uprostřed vysev, jak® nají deštné,

>’

a .^.T.an-. v ■. ■ ' ■;. . -c..■

. . r; jvt.uirl v... :v,': :.:..

nejde mi o nechutná urážky, to ri vyřiS se svýn straáehýn ťvódjuíEu Jde
o » vážnější věci. «ovol al k nic pér odet&vcC.
Kaní pravda, ie reforuán. b.,.l®t chyběla len incká mow opce vztahu seal
politikou o ekonomikou, p©A.uťlnepovažuješ vsájeaa^ vztah tfechto dvou
aspoktá lidekd aktivity dagaatlcky za jodnoeněrr^ /stálá priori^ poli
tiky nad ek ono^ikou/, ala Mftloktieky roáporuý a vzájamě závielý.

i

.Ekonomická reforma 19&6-1567 foi nulovala způr-oby piekoaáal rozporu
i^xl pokročilými výrobními alias! - aatorMlMÍBl i liúBkjhi - a začatuvějící aférou aociell etických ®p©leč«nských vztahů. EákoniU zrála
v předstihu a v Jietéa ®ay®lu ’’proti** polities tehdejšího večeaí ©trauy a státu, Které ueilovalc konzervovat pčcálé společenské vatatay,
eharektarlnavanK nlsoliv lanlnaký* demokratleky& eefitrallaeaB, nýtaři
byrokraticka-dU’oktivain central!eae&u
Fře^ně a týchž principiálních příčin dožrala dneéní sovětská pře
stavba, jak několikrát upřesnil k.iorbačov a derm« MládnJÍ kVétaM
•Allavaoí pros-třodxy. ikunc^lke « tvorbou materiálních statků Je ve
společnosti vMy základnou exietence & pokroku, podmiňuje til dní sáj^
a třídní úoj, tj. t&sé politiku. iriorite politiky ®e aanifesige ve
Chvíli, My přežilé spelt .
\
li IWWj v^roualen Ml *
politice připadá řeáit rozpory pře. ^nou epoloteAnkýlk vatahů v moder
nější, adekvátnější potřeMka ekunoi leké základny, uvržené Btaroa poli
tikou do g* tahače a sa©stávání. iréhrfi nyní Jase svědky politického
obratu v 3S£H 1 u náe. htará politika aál» neunomé qpoMiní a musí Jo
pracně, avtOk radikálně likvidovat. 4oto zpoždění zavinily 1 dlouhodobě
selhávání hotvůrilbo teoretického mydlení i konzervativní ustrnulá
ideologie* lává politika, inspirevend novýR, tvůrčím ayllanla Je po
vinna uvolnit c®ž>íú OKGiio^ice, dat výrobním silám - včetně lldekéhc
faktoru - podnínky pro progresivní pohyb * efektivní výsledky.
Ba rozdíl od Tvého mínění tvrdlo, ke takový obecný treú vývoje eocialirsu char&ktíirisovtil proces reforem. před k> až 20 lety u nás a přivedl
k nyndjiítt. roforiuU* v S&SB. Ire to i tvrdla, &e r.ezi rofemaai 60* let o
sa&ýálenýid reforem; i jayafijfií&i u náe není žádný anta^onl etický rozpor,
aýbri kvalitativní abod* /« odhlédnutí® od xoéaénýoh potelmk po 20 le
tečtí/* MoopakovateJjioat dáJiAhé situace aanourejBé plau, ovfeen stejné
plr«tí kvalita rcoporfi a oákouitoat jejich přokonáai* 11® vůbec nechci
říci, áe v úC.letiach nedošlo k chybám a o^lůa, které přechod k reřrBta stěžovaly, ani i© refarcní vedení strany a státu < počínalo vždy
a ve vž«. ©právně. Te Je věak otázka úrovní subjektivních Činitel,
* oliv - . <
..
. ích vývojových podolhok a aékonitootf *
íiúKní politelayové <ub«J£ nad “refcraovatelneetí " eooiellcsu a pííí
o tofc celé knihy, .-or^žený pokuo ČooMttlovonakýeh refursátorů s oo.let
Jl» sloužil Jako Franke pro zápornou odpoví, & tejně tak Jako suto
události v jiných ezcíe li etických zemích. Nyní Juou s&akoiani. HýsuJ©
•o kladná odpovéá, třebaže satin podmíněná j moolaliasauc je reáarwvatelný • nealže bes roťorea existovat , Mmá-11 uetr&out a upadat. i©kro
ky toclallei.:-u »e uskutečňují, pokud ®a politika řídi védeoky poznanými
sanito tiai a ne mibjektlvn&i volum tariemea nositelů moci, posud se
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%pole&M»at rozvíjí v podMfiúUtóh důsledného de*.okr*U«u a «« byrokra
tické ííVávol®. vš-li nynáJM proceň refox»ux opravdu noavratný, .budou
dt se pár lat politologové po ^tarastech.
.

Kiárt»U aa aaA lidé k

.1M Jako k ’>fa^Wfbl* eoadakýah

roforoa, pek eni nechtějí -ospravedlnit cvé staré násory* a -vtisknout
Ji* eh: raster progresivity*, »«bol tyto n&xory svou progresivitu nlUy
neatrstily. Také M nechtějí frfiiivovat* na «qř*ljáích oovětakýoh nebo
našich politických vénách a přo&tavbách, noboí po těchto ausénéch vo
lali a sají Jo právo vítat a podílet se na jejich roaliiwaci. uun^o^icM slogany o "pravicových o^ort oni rtech" či -kontrarevuluc ionárích*
5.ohou £áco fakta s&netírat, ne Véak vyvrátit. Ceterue aut^a coa^oo.
ta doba tiláckých letí, rozdávání nálepek i tav. pádných odpovědi Mnu
la. &qral eá pou&a aarioaní dialo^, áaaokratioká di&ioua, eoudruiská
poleMka v »4Jnu nalecení opti&ální torny a obsahu re*uren. duch aoeieiiftiM6 ?:• tiky auo.... taaoěaá odít.
Ve rv<fe projevu k novinaří J&i řekl: "Vývoj, který u Jsco prosil
v lMesátých leteen, sajataa pak v roce 1>6& » po udá, apůaou, Jaký*
Jíme Po Šili překonaní důaleaků kontrar evoluce, opravdu vtiakl z vlád tni
rá& aadio poalvtou” 1 osoruiiodná věta, která ná sřejná poukásat na ony
"avláátní podmínky a ponory* Cockoelevens** ve srovnáni a -iďífll a ónrd
i ospravedlnit oiividné Mráhání principiální rytty eovžtrkých reůrat,
platné pro mUUaftf obecně, u nás aplikovat. 3ka&a, tas citovanou
větu uokonkrotiaaval pMfcaae* na reálný stav naM apalednasti před
nynijaXa >olitický£ obratem, na konci éry tav. stsallxkadí a de lacto
st&^načnl politiky. áfcuteěnoat, i* vadění strany J® lidu této seač eta
le dluíno analysu tohoto etavu a spoaejuj^ ee ObOOEtfa t vršeníe. o “kmli nulté polling •* MY.aJesdu" *1 po dne&l reťbray, Je dpatatedayB
evMoatvía pochyb sáného vadoxí o kvalitách poíí&iyjpo aavz^uí reforem
60.let. ‘’wša poatay &ají vaJmtku *svláKní rá**, prodat vtok v too,
že celá mIo epoladAoat trpí goiiikofrenli an lir eite rotorů, donueonýeh
Jít do roforen. Jen proto vy&ýilejí p&eudoaxátó.eiity o tu.letech a o
uaÉí epeciflco, která véaJt tone v Mze ©né Mhlnofrota. Škutednu,
pravdivou specifiku Ceskoelovanaka oůfta odhalit Jen a jen pestManá
anelýsa.

Meví»t nakolik Je uéltečné celé to nerytírtkj klání dno&iích branic
kých Ideologů vůči sonml reformních kctunictů, která odevsůala cvi
nejlep&í léta budování soeialla u ft - pres některé bloudění a Chyby •
dospěla al na sáa práh nové ao-lernisačni etapy. ‘Vidin v ton sbytiy
posedlosti hlodat “nepřítele w straně a společnostiH ber kde ber.
Jfení tonu tak dávno, oo byla hlavním yMnlton útoků oficiální ideolotie « politiky Charta 77. Jntellc «a Sicaaaolifrval raforciBl kurs
O3S a natal ovlivňovat i nál vývoj, stali oo "hlirnía nebespečín*

4
a náe refeoní kc. ar.ietá.
prese pr&Vfi oni představují rílii tvůriŽMI
Iwilaímu • retsmán ^ociall^u nejaliStí a vfitt straně aojloaJálaSjSí<
«T«B o *Mf Je pr® nektarů činitele na^xek noceaských struktur přlja*
tslxiljcla piuwrefe & dlMaffU anWiosimlsta MnSkM se aahr»ml£í net
n& relax amí JMN&mlata asbe aaatáaec eMaaaM aktivity s poctivými
ús^tly » nůxory. *fe m> Jeden a uciehs ao&urdnieh paradoxů as.-i.ch
*evlá"thlcii pohárů*. iiení Jiné vysvtlla&S, asi re oni činitelů dlelo*
$u e doa^aísai oponenty presto boji, Be nedovedou pracovat v podstiokách
d«i okras ic, ie Jatu pro refers jene®. na ©ke, áe jím lépe vyhovují
'’abytky fcuialníh© pcruSnikeiianí*, jak Jel to ate nesval• "koda, nebýt
toho, Mi bycbea rychleji kupředu.
í©eleíní deklarace ©ficiálniefc představitelů i otáxkkfe scelall&nu,
desokraeie, buonlm Jasu astellk klí ská náaarúa reíor&iueh uo&unletů
x ©O»let, Se existuje odůvoda&ui nad<je ne Jednotný postup v pcdaínkácb vsáJeaM plodoů práce na půd< tvůrčího wrxiá^u«l«nxni4sau a re*
fonmíhe nolitiekáfeo probránu.
*ieJjwMi to reforxal koauniotá, Mo terna hráni. <Mpevádaoet
nesou
ti, kas dávají pfošnost aájn&t oioaní noci pfed bůJu^. lidu a socia
litu.

1. 6. 1987
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Když dva dělaji totéž •••
$íká s e' že se vtipem Je to ::1 ako s karikaturou. OobrS, vtip a zd afilá

karikatura nejsou sice nikdy fotografii - a an1 by to nebylo Zádouci ale podávaji nám pravdu často mnohem výstižněji a straviteln?ji nez uCené trektáty^ K nejlepšim vtipem tohoto žánru pat"i jistě anekdoticka de
fl nice rozdilu mezi kapitalismem a socialismem. Aíká se v ni, že zatimco
za kapitalismu vykovistuje člověk člověka, za socialismu Je tornu naopak^
Vzpomněl jsem si na ni, když Jsem se dověděl o případech nezakrytého' ale
nicméně před svňtem dobře ukryvan'ho obchodu s 11drní v * nejvyspělej"im
společenskem řádu".
Nejsem raslsta a nikdy Jsem jim nebyl. Bezdůvodná a neopodstatněná nenCvist vOi:1 p"' isl u"nikům Jiné rasy než vlastni jen pro jej ieh odli-šnou
barvu pleti / ostatně ne nepodobná nenávisti nábolenske, národnostní nebo
třidni / se mi vždycky přičila, Hledal Jsem proto pviCiny, proč se s ni
setkáváme u tolíka naSich lidi třeba vůči černochům, ale i Vietnamcům,
KampučanŮTT>' Knrejeům a dalším. Zdá se mi, že ač Je tu viee p íiein, máji
všechny společného Jmenovatele. Začněme treba s černochy. OemoCratickym
tradicím v mentalité našich lidí, i když v mnohém Již značnř- otupěll, od
povídá spiŠ etika Chaloupky stýčka Torna ne2 KU KIur Klanu. A p"ece •••
Co" jste u2 tolikrát neslyšeli mluvit u nás o černých hub6ch7 Jednou z
p"ičin Je skuteěnost, že k nám většina občanů Corné pleti přicházi svým
způsobem jako privilegovaná. Velká část africkyeh studentů má značně vel
ké stipendlum a může si vo1ně Jezdit po světě, mnozí mají auta západních
z naček' valutová konta, na kte .rá letí i část našich děvčat, a p řečasto tu
působí i mírnější požadavky oxamlnátorů při zkouškách na v|eeh stupních.\
Poslcdní dohou se tento negativní přístup přenáší stále vice na Vientaamcs a Kuháncef kteří tu nejen studují, ale získávají i odbornou kva1ifikBci v nejrůzn"j čích povoláních a někteří se prost ř- Jen z auCuji. Odlišn á
mentalita' Jiný dosavadní historický vývoj, rozdilne zvyklosti a životni
postoje tu pak Jen navíc zvyšují napětím A zase je tu spalBČný Jmenovatel
Tentokrát nejde o privilegia ekonomická, ale spiš ideclogiek'^ Většina
z nich / snad s výjimkou Vietnamců, přicházejicich z jiZní Časti země/
spojuje nesporně vyšší životní standard v ČSSR s * v yspviym re'lným scíiai

lismem”, zatímco u nás to vidí' pokud Jde o toto spojení, v’tšina lidí
dnés u" vUtiinou naopak^ A tak Je tomu, i pokud jde o dalŠ1 atnicke skupiny^
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2
Tálokdo v"nk ví, že 1 tady jde *nsto jen o prostý jícbchod s lidmi, pro
tože člověk je v socialismu opravdu / už / na konci vlaho. Přitom to nezr/oí ní vzletné fráze o prolétá s óm intc ? nat ional ismu, zvyšování kvo-

líflkapa a rozhledu a výchovy vlastních kádr*, které by doma úplatň vály
a rozvíjely, co ss u svých ne iltných hostitelů naučily.
"noh© odpovědných pracovníků natích národních podniků vám za
za
vřenými
dveřmi ovšem řekne, že vétlina tfreht© národních
hostů neudělá zdaleka tolik prie® jako nMi lidé / i když ani oni už po
léta zvláštní pracovní morálkou neoplývají ■, že nftkl <dy n® je/iró zaško

lení, vyučení e vybavení a dalSf sociální zabezpečení jen zjrylují výrob

ní a provozní náklady, »]»..• A tady jsme u kořene věcí. ředitelé
podniků se Bašto předhánějí přímo v tom, aby jich co n»jvic získali, pro
tože jsou oni zn to lépe placeni e odměňováni. K dobru se jim připo
čítává nejen žádoucí politický přístup i ten hy se dal ještě eticky zdů
vodnit/, ale 1 větší počet zaměstnanců / čím více podřízených, tím vátií
plat - o přechodu z extenzívního Ijospodářství na intenzívní se stále spíž
jet víc mluví, než ahy se něco realizovalo/ a nakonec i menší mzdový fond
protože tito zaměstnanci, po většině nekvalifikovaní, dostávají ve svém
gros prcce jen menší mzdy. Rozpor mezi tím a dříve uvedenými vyřSími néklady na jejích zaučení a vyškolení je totiž jen zrfáhlivý. Oboje se totiž
platí z jiných fondů a podle jiných kritérií a reciulí. A t*k si jednotilví ředitelé Šplhají u svých představených a přesto, že často vře podnik
nespokojeností, nechtěli hy ani slyšet, aby od nich tito zahraniční proce
nit i obešli. Spíše naopak. Protože i výstavba a zařízení pro n* má zclenni
a liechtt ředitelské kádrové materiály stále jeátě mnohem víc než zřizo

vání potřebných Školících a ubytovacích zařízení pro vlastní mládež.Staré přísloví říká, že když dva dělají totéž, není to totéž a tohle jen
potvrzuje jeho pravdivost. Makané© ale budiž. Pra větSinu těchto národnlc'
hc/stí je to svým zp’sobrm přínos. Něco nového poznají, obrousí se a Dírka
^í a nozi z nich jsou nakonec doma po svém návratu přece jen jistým
přínosem.
I
o
Horší je to vtek s jinou skupinou, o které se toho ví v samotném Dssko
sí evensku dost málo. Je to například pololegální a místy 1 docela llagáln
zaměstnávání Poláků. Hos: odářských potíží u nich doma využívají některé
nala národní podolky k tomu, aby jim nabízeli dswift chybějící pracovní
příležitosti. ©ostanou ©všem za tutéž práci menší plat než domácí zaměst
nanci. Ušetří se a nejdou se tak Hdé^ kteří
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stél* ještě v některých

3
oborech, nap"iklad ve stavebnictví, nedostévaji. A protože pocet 1eqá1 n íeh příeho zich neni přece Jen zas tak velkY, *’ dov é že ji se " sem
1lená1nč. V Lodži existuje dokonce zařízeni, maakujíci se jako Insti
tuce pro vzájemnou kulturní spolupráci, které pod rouškou studljnich
zájezdů a stáží sem klidné p&šujř z Polska lidi, kteří tu p ak pr acuji,
převážné ve stavebnictvím Většina polských pracujíc!eh, prekraEujicich
př1tom někdy 1 povolenou věkovou hranici 55 let, se dosta1a napřiklad
na praiská stavnlštS práv? touto cestou. Najaly si je os travske stavebni podniky a půjčuji Je na svá mirnoostravské pracovlště' tedy 1 do
Prahy• Nejhorší na tom Je, že nékteří nejsou ani řádnř přihlášeni k
n•^ocenskému a sociálnimu poJištřní. Nejeden ředitel se ož proto notně
zapotil při jejich případných onemocněních, úrazech a nčkdy i naslednyc
Omrtich• Navíc se setkávaji množi z nich u našich lidí spíš s n-pochopěním než s oceněním a Jsou častováni různými paušalizujícími, a tedy
n psn rav pH Uvykni přízvisky ;jak o 'm?lináM, svíčkové báby a hocbStapleři.
A vt1py typu Jaký Je rozdíl mezi konám a Polákem, podotýkající, že zatimco první žere obrok, druhý ob den, nesvědčí valné o morální vysp ř—
lostí mnoha našleh lidi.
A1e u2 naši předkové říkávali, že řídlo v pytli neutajiš• A tak se 1
tohle maskované obchodování s lidmi dostává ven, a mnohé pseudohuman1stická ráze bere přitom za své, 1 kdyV je stáoe jeáté hodnv lidí,
kteří neehtČJÍ uvařit, Že by se mohlo Jít až takhle daleko^ Ale abyehorn
zametali předevŠim před svým prahem, neobrareJme hrot svého nesouhlasu
a pobouření na tY, kdo Jsou často spíš oběti než strůjci I čcrnochy,
Vietnamce a Poláky/, ale spíš np ty, kdo Jsou toho přičinou, a j-nom se
maskují hezkymi frázemi, protože sťle plati staré reeni o obilen9ch
hrnbech a morální vlné tnhot skrze koho pohoršeni pocházi.

hk
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dlen Uflbl: Vratrnc se z ohl. na zem
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i.

fTentérovo vystoupení v iAíc&rnŘ 2**3*1*1987 vyvolalo ve veřej
nosti a tím spíš* v našich krázích značnou pozornost, po mnoha stráň*
u zaslouže n. •
> ly to jen vstupní pasáže, kritizující po*
kusy sužovat význam nových zkušeností KSSS a nových nyšlenek, která
charakterizují její nynější politiku, pouze na samotný ďSSR ••• jed*
ním dechem se dodává, Že vzhledán ke zcela odlišný* podaínkáa jde
o specifická záležitosti*•• tyto názory nejednou šíří lidé, kteří
dříve jakoukoli národní specifiku uznávali jen tehdyt pokud kýla chá
pána v hluboké; stínu obecně platných, zákonitých principů a tenden*
cí ••• nabízí se otázka, zda za tímto postojen se neskrývá spise ne*
schopnost pochopit, Si nechal nénit cokoli podstatného na naší česko*

sl ove asa■-<utcdnes ti•

Projev v Lucerně nebyl zajímavý jen tím, co obsahoval, ale neuž*
ně i tím, co neobsahoval jak© ve většině současných oficiálních pro
jevů oblig tni kritik* "pravice* v roce l>óu, až na malou zmínku
"nazapomínáno na zkušenosti z deformací ekonomické reformy na sklon
ku 60. let** (Večerní iraha 4*J*, příloha s.4) V politické* jazyce
se dá v souvislosti s tímto aktivem a projevem mluvit o nové plat*

foraš a linii, poprvé zjevná a veřejná oponující té dosavadní a plat*
né^
Aktiv sán byl pro mnohé účastníky překvapení* svým zaměřením,

takže byli dost zaskočeni a re*<evali zdrženlivé, vyěkávavě až vyhý
bavé* Nezapomínejme, že aktiv tvoří převážně ti, kdo se podíleli na
čistce * jiných normalizačních opatřeních* Snopek u těch, kdo to po*
zorávali zvenčí a usuzovali z přečteného tisku, často došlo k přece*
nění možností, dosahu a praktických důsledků v bezprostřední násled
nou ti* U tak zkušeného politika, jakým je premiér, těžko předpoklá
dat, že by očekával okamžité personální důsledky ve svůj prospěch, zvláš
tě když viděl opatrnickou reakci aktivu a rozložení sil ve Špičce mo
ci, nemohl si dělat iluze* Spíše lze předpokládat, že jde o perspektiv

ní čin, který *á připravit budoucí sněmy* řřito* asi tam není jasné,
zu.; i . .
u.h.v jolit&ka psutá
pBÉpnsní prosaox, ..... j.
; .. ,
Kdo ji veřejné vyslovil první, také v čele její realizace* V tem je
politika záludná a ošioxuí*
Výměna ve funkci nejvyšší se přesto před březnovým plenem dosti
masové očekávala, pochopitelné marně, protože toto očekávání se neopí
ral o o střízlivou analýzu oané situace a rozložení sil ve vrcholné

- sféře noci a nedbalo ani signálů, která ukazovaly, že k výměně ve
funkci genseka ještě zdaleka nedozrály podmínky* Přesto někteří ro
manticky založení pozorovatelé politické scény vydali zvláštní texty

samizdatů na podporu příchodu nového genseka, který se pas nedoatav.l.
.■
• & lii
■ ilnulosti - ... t
. .■ « •_ .. , . kových situacích chovají spíáe jako Žáci mateřské školy politiky než
jako střízlivě uvažujíc! analytici• Jiní zase do dálky slyšeli hrát
írauermarsch současnému veuení a přitom se ukázalo, že pohřební po
chod byl jen jejich svakovou halucinací* U lidí dřivě v politice
činroeých a nejednou ži^íjích v naději na obnovení svého působení
v politické sféře je takový zjev znepokojující, vždyl je evidentním
□rojovém jejich dekvalifikace jako profesionálních politiků - byt t*č*
mino službu, diagnóza tohoto jevu - podal jsem ji v prosinci 1>36
v úvaze Rétorika není politika - chronické přání otcem myšlenky* vhoroba je to zanedbané a tím, že se neléčí, stále více se prohlubuje*
Jat bylo možné přehlédnout tolik varovných signálů, dokazujících
nereálnost těchto očekávání v současnosti? Přehlédl se průběh sjezdu
českých odborů, spisovatelů, novinářů, jejichž scénář byl schválen
předsednictvem uV KSČ bezprostředné před březnovým plánem* Nebylo
možné přeslechnout dikci vystoupení Manama, Hoffmsnna, Fojtíka*
A zcela ignorováno bylo i vystoupení Hořeního v Nové době protiMdemagogůa", ’’starým poalouvačůa, kteří se chtějí přiživit, kritisovat

minulost” (Nová doba ?/;'/, s.j). Nebylo snad důvoaeu i zaiiiyáloní i to^
že premiérův projev v náčerně nebyl ořetištěn v sovětské Pravdě, ani
v rámci glasnosti jako Jiíakův? (i alý sloupek o pražském aktivu vy
sel v orgánu (torkomu v Moskvě ^oskovscaja rravda, něco jaso deník

dvobeda v Praze)* Také člen předsednictva a tajemník ŮV KSSS Zajkov
připravující návštěvu M.Gorbačova v rraze a projednávající integralní sroky v hospodářství se při návštěvě s premiérem nesešel, ač ten je

především odpovědný za hospodářskou politiku republiky*
Vystoupení Medvěděve se často chápe jen jako akt jednotlivce na

podporu V.tíiíaxa a nepřipouští se jeho možný a možná důležitější
vnitrasovětaký aspekt, kdy má ujistit, že perestrojka se nedopustí
toho, co se tam vytýká "pražskému jaru" a problhne pevně pod vedením

OSM a nepřipustí nic, co by te narušilo*
Potvrzuje to ostatně i výrok realizátora GorbaSovovy zahraniční
politiky ševarnadzeho při poslední n
v Prase, jak jej důrazně

připomíná M*3avadil (tehdy ještě velvyslanec v Meskvé, nyní předat
ÚRO a člen sekretariátu ÚV KSČ): ".Existuje u nás skupinka tzv* char—
tistů, kteří se snaží nejapné přirovnávat proces, který probíhá v SSSR,
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k uctálosteia mu 1>68 v Československu. m.čevax*naaze k tomu při nedávnés
pobytu v Praze trefně řekl, že je mezi tím "malý" rozdíl: pravicové
síly v Československu požadovaly ’’tání’* a likvidaci socialismu a my
chceme jeho rozvoj a upevnění" (Týdeník aktualit č.12, s.j).
Příznačná je také replika sovětské Pravdy (2>.J.) a dopisem
IQ ruských autorů žijících v emigraci (Aksjonov, dukovskij, Kuzne
cov , ujubimov, Maksimov, Neizvšstnyj* Qrlov, Pljušč, Zinovevovi) pod
titulkem •Panika v stáné 'byvších*". Jsou titulováni jako utečenci,
opory ultrapravé reakce a jejich text jako paskvil skupinky přeběhllků. Ne o mnoho mírněji než horionov v Pravdě s nimi polemizuje Ja
koví jě v (Moskovskije novosti z 29.J.87)* Ljubimov sám v interview
s vídeňskou uď dementoval zahraniční zprávy jako by byl oficiálně
pozván k návratu do Moskvy. Pořád si unosí z nás ne ch tě jí připustit,
že i v sovětském vedení může působit obava z destabilizace situace
v zemích tábora, ovlivněná minulými zkušenostmi třeba z roku 1956,
kdy po XX. sjezdu CSSS došlo k bouřlivým událostem v Polsku a tragic
kým v --ttlarsku. Tak lze pochopit jejich zdůrazňování toho, že "pere*
strojku" v SSSR probíhá pod vedením a kontrolou KSSS*
obávám se, že z tohoto hlediska nepůsobí příliš pozitivně na tem
po přeměn, když někteří zuejší autoři v saMzcatu pořád připomínají
rcx 1 jód. Hlavně z hlediska, co jsme chtěli, méně již čeho jsme dosáhli
a ještě aéně čeho bychom se napříště chtěli vystříhat* Zdá se mi, že
taxový přístup musí u sovctsxého vedení včetně Jorbačova zesilovat
obavy před novou destabilized v Československu* To by bylo pro ně
nežádoucí a mohlo oy mít negativní důsledky i u nich (viz pokus
o zasazení N.Chruščova v červnu 1957 po Polsku a Maňarsku, téměř
zdařený a až na poslední chvíli odvrácený)*
YtlUWr i WJř fr.THfrffrzit
už zase hode svou kolovrátek fám po březnovém plénu ÚV KSČ. Fabulátoři v dí, že Husák už vlastně odstoupil, ale výměna byla odložena na
podzim. Svatá prostoto těch, kdo nachují rozumět tomu. Že přeměna
bude velmi obtížná a že dosavadní gensek není z těch, kdo by saw i odc-: . > .. -v.'.....
i
■ .ocenaJqi Mantl* Sase ne med lá analýza situace ve vedení po skončení pléna* Nový český premiér patří
mezi hospodářské praktiky a je posilou pragmaticko-technokraticxého
proudu* Jenže tato změna nezvrátila dosavadní poměr sil ve Vedení*
A v zemi, kde vláda nevládne a navíc, kde základní mocenské Slánky
(bezpečnost a armáda) jsou bezprostředně řízeny generálním tajemníkem
a presidentem, je rozhodující poměr sil v předsednictvu a sekretariátu^
A ten není premiérovi příznivý ani po tomto plénu, v sekretariátu'
I,*......../. A — ............úl..... ........’i......... V. . . ....
.................. L.....*.... ........
1_____ * J . . __ * — ...____
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_ ____ .**» ještě saenší než před tímto
i přibyl tam Hoffmann a Zavadil, oba známí svou činností
v srpnu 19éG, první v dělnickorolnické vládo a oruhý v torzu ÓV KSČ
ve stranické* Motelu Praha)? úunkr se naopak po plénu spíže upevnil.

Oenask překázal, na rozdíl od ideologů, dosti značnou pružnost, ne(saezující oe na výrok "přestavba, chcete-li reforma". Vždyt ví, že
v politice na nijakém ton slůvku nesejde, důležité je, kdo drží moc.
A ten, kdo může dávat do zakrytu zaryté ideology i hospodářské prag
matiky je tím, kdo Vládne. A toto uaicní ovládá mnohem lépe než všich
ni kolem něj. Opravdu nevím, kde berou fabulátoři víru, že to bude
"do švestek"?
To už ta lidová fabulistika hospod plná humoru a fantazie je mi
milejší, á svou pohotovost, vtip, obdivuhodnou schopnost rvchle rea
govat* Jen skončilo plénu* a už v pražských hospodách letělo "Nové
větry ze starých prděli", ruský "perentrojka*, česky "přestrojení".

Až pro to uzrají poměry a to nebude tak hned. Za dva—tři roky? Snaž
Pokud se udrží a prosadí naplat Gerbačovův kurs v SS3R. Stav v před
sednictvu a plénu je takový, že nikdo z potenciálních alternátů nemá
za sebou potřebnou vřtšinu, zvláště po březnovém plénu, kdy jich spí
že přibylo, včetně toho "černého" vzadu* A čím více alternátů, tím
obtížnější je se prosadit. Navíc vzhledem ke uvcjnárodnosti tohoto
•tátu, každý Čech, který by se chtěl ucházet o funkci genseka, by
musel před volbou získat podporu rozhodující části členů ÚV KSČ ze
Slovenska* Už vzhlede* k rivalit* mezi českými altomáty* která po
březnovém plénu spíše zesílila a zmnožila se. Jenže pro získání ta
kové podpory by bylo nutné učinit lodasces směrem ke Slovensku, co
by je uklidnilo v obavách před "českým revanšem" v případě takových
změn* ťřistupovat k problému jen z pozic "české otázky" a nebrat v úvahu
"slovenský fenomén" jaxo součást řešení Československých a slovensko-českýeh problémů je dědičným hříchu* ěoské politiky a jejich aktérů*
A v dané situaci i retardačním elementem v prosazení potřebných z*Sn«
To, co se ví v kuloárech o názorech českých alternátů na sloven
ský problém rozhodně nepřispívá k získání spojenců mezi slovenskými
členy ČV KSČ a podpory slovenské veřejnosti* fodíl Slováků n© složení
obyvatel republiky - vzhledem z vyšší natslitě - neustále roste a po
roste do konce století na přibližně 4Ut. Pokud v této situaci si někdo z
z českých politiků myslí, že v případě znány by byla možná restaurace
předfederačních poměrů, je to nejen krajně zpozdilé, ale politicky
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přímo sebevražedné. Jistě lze uvažovat o požadavku na vytvoření
českého stranického orgánu a odstranění nepřirozené asymetrie,
kdy zde máme slovenskou a nemáme českou KS a vedoucími orgány, kte
ré by artikulovaly Čeaké potřeby a zájmy. Taktéž problém přerozdě
lování mezi česxou a slovenskou republikou by vyžadoval přezkoumat
a přijmout nové méně jednostranné řešení* Postupné zavádění ekono
mické reformy by nutně vedlo k redukci počtu rezortních ministerstev*
Ale jen politický dobrodruh by mohl uvažovat o likvidaci federativního uspořádání republiky nebo dokonce jeho n&hražení ne jakou obdobou
novotnovské fikce z roku i960*
Nejenže to ústavní zákon o Čsl. federaci neumožňuje svou výrazně
formulovanou klauzulí proti majorizaci Slováků, kdy ve váech otáz
kách týkajících se změn ve státoprávním postavení Slovenska je nutný
souhlas dvou třetin poslanců Sněmovny národa ze Slovenska, který by
pro takové řešení dnes nebylo možné získat. Navíc by takový pokus
vyvolal velkou krizi ve vztahu mezi Čechy a Slováky, jejichž důsled
ků nelze dohlédnout* Slovensko by působilo jako Vend o é všech ostat
ních zrněn!
Proč o tom mluvím? Neslyším trávu růst? Obávám se, že ne. A za
svůj život jsem už zažil tolik hloupostí českých politiků ve sloven
ské otázce, že se ni nechce být svědkem další reprízy* Navíc v době
dynamického růstu a homogenizace slovenského národa by následky byly
těžší ne< v 'minulosti* Odyl i ten raeionáln uvažující Z, 3ulc v úva
ze M Budeme opakovat chyby minulých přestaveb?", kde se snaží na roz
díl od jiných autor.i nesetrvávat na zkoumání minulosti, ale vyjít
z ní a hledat východiska a ^ožna řešení do budoucna, se této chybě
také nevyhnul, odborně al jeho projekty posoudí ekonomové* Tam, kde
všaK navrhuje institucionální přestavbu plánovř-regul&tivního centra^
uvažuje o jedné centrální vládě, čili de facto likvidaci federace*
Motaá, že jen z čistě ekonomického hlediska opomenul tento aspekt - co! je v dechách, žel, běžné* dhce-li pro své projekty získat stou
pence na ^lovcnaku, mel by se asi opravit nebo upřesnit, .ar to pro
reformu slovenskou podporu nelze získat!
1937 (I.

st - pokračování po návštěvě . •lorbafiova)

x) Také zarny ve vedení Ks Slovenska jsou v podobném duchu. Nový tajemníx uV KSS pro zemědělství Ignác Janák — kandidát předsednictva
OV KS3, jaxoá i jeho předchůdce Ján Janík, nyni předsedy Sněmovny
národů 1'3 patří k nejuďšímu okruhu V.Bilaka*
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lije Rhoduu, hic salta
.ntické přislovi Zle Khodu3, zde skákej(ve smyslu Zde ukaž, kdo
jai q co umíS) jsem pouzi1 v jedné diskusi mezi vyloučenými vloni, zda
p aát
. ha
.no£
v tjt.' xúz.t n a.hl L_. pad J .vah f h ;,c..ocem V';tnpu vojsk co Cýuko...........
.....
..
■.
.
.. ■;
JO.9.1986 ve vyjúdření u.J.: ”Je tento znový kurs*t;k pevný a nezvratný,
•by si mohl M.O. již nyní vzít ke váem ostatním břemenům na bedra ještě
v
tento pro SSSR nelehký problem? • • • Nebylo by teto mocensky krajně labilni sítuaci tukového požadavku zneužito k podseknutí M.S., kdyby hypotetic
ky VZ to C
v., nov ■..•£>? Kúbo ií.b.l bi •-•pí
. .
... ■ . . ■■
zv eřejnění na Západě, coi nelze vyloučit dokonce provokučné - veřejně se
o- tohoto požadavku distancovat? Tírn by se nutně oddálilo i mozné postup
ně fakt ick é překonávání politiky, ktera vy plynula z vojenského zásahu
1968. Kys 1:!m, Že pro M.G* bude přijatélDSjsí 'salárnová taktika*při řeme
ní tuk politicky brisantní otázk:• ProC m.G. ultimativ ně stavět do 1:oa^
t veJ . J-... .... > ú ■ , i.-. . it • “ •. Ait iC o-/-.’./gsjfsl
č noviska je z uvedeného, myslím dosti j asný a nemění nic na mém meritorním stanovisku k této otázce, které je zfejmé z celého mého postoje v leteeh 1968-1986.
Pak se v Rinascitě - týdeníku IKů - objevil l.H.1986 rozhov cr
s prof, .mburcumovem, vedoucím oddělení Ústavu pro avStovou wocialivtickou soustavu Akademie věd SSSR. Český výtah koloval ve dvojím ponekud
odlišném překladu. V tom obšírnějším Ambarcumov na dotaz redaktora k otáz
ce vojenských intervencí řekl: "Nemáme důvod, abychom měnili nás voud
o maďarských událootech. V tomto národě se rýsovalo vítězství pravicet
což v 'tehděj-..:!ch složitých podmínkách znamenalo přechod do tábora protisociulistického zamářcni. Situace Prahy byla spíše odlišná^ Poměr sil byl
mnohem příznivější a vývoj situace se nezdál být ukončen, mohla to být
svým zpusabejji příležitost k rozdílným přístupům v e srov nání a těmi, kter ě
se prosadily', mohl to být počátek nového vývoje soc^ ilistic kó zkušenosti.“
Ve zkráceném textu byla vynechána argumentace k Mudaraku a navie tam bjl
Ambarcumov označen za ředitele ústavu zřejmé- proto, aby se dodalo jeho
výrokům na váze, ředitelem ústavu je akademik Bogomolov. 1 když si osob
ně myslím, že ^unbai’cumovovo vysvětlení je na cestě k historickému objas
ni ní tohoto problému a tím je mi názorově blízké, nepovažoval jsem ho za
oficiální a za znamení toho, že by se měl problém i z naší struny na
stolovat již nyní jako politický požadavek.
Někteří jiní byli odlišného názoru, přecenili význam amburcumovova
vyjádření, ač podle mne šlo o osobní názor badatele, vždyt někteří moskevVtí bohemisté tukový postoj zaujímali již v r.1968. Tonto Ambarcumov^v názor nebyl otiStěn v sovětském tisku a ůmburcurnov sám se po návratu
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do Moskvy v'becodrnlcel,

je.^nik j. ůí ÚSX. pro

y-.k priolo vystoupení Vndian. ^udveivvn

. ...
.
ik ůicy.
.-i.- v .-n ■.. pr „u .
due'iu nez
., l;srcumov. . oto ořici... 1..Í í nov’.,,,io b. lo ■
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koslovenskn. Jiná fáma tvddilú, že nastolovat tento problém vstupu
voj sic je inspirováno z kruhů 'blízkyeh 3ovětskámu ve lvyslanectví *
v Praze. Pak příjel do Prah. nevařnadze, který se právě na pudě velvy slaneetvi k problému vyslovil tak , Z e j e *rnaiý'rozdíl mezi současným
sovětským vývojem a československým v r.1968, kdy prý “pravicové síly
....
, ... 'í,
11 . . • i z.
U í.
-.Z .
■ -- .
n
d. ■ Z
aktualit, č.12/87, s.l) • Co řiei na to, že v naáich kruzích se osobni
názory berou jako oliciaini a oficiální se bagatelizují jako osobni
Či uřeknutí? Není v tom jaksi rozpolcené vědomí?

Jů re^lls^us přehnaný pesimismus?

Jeden z mála střízlivých pozorovatelů naší politické sečny v za
hraničí Zdenek Hejzlar, obšírné cituje mou úvahu Rétorika není politiA. .. evi - , zd
...1
... ....
■.
' I ■ - . v A .-..z, -.z

Úp

, z.....

.. . _

. .... ,, Z

/

.

'

.

.,. . .... . t ,Jř

de
..
■ . . , . . . .... Z ,V , .
,0 ;
.... z
.
z;
.
, . .£
pr ob1 ěrnu tam, kde se o něm rozhoduje, má Hejzlar vsunuto for.nálná,
se
.
, .
.. ...... ze.
.'
J
.
. . ..
... ;
skáho konfliktu se v předsednictvu a plénu
rozhoduje spor skutečně
a ne jen formálně. Jeté vetší lapsus je v počešténérn citování výroku
ú.úusákeu “Až ucítím, že nevládzern“. Je to nesmyslně přeloženo.jako:
“nž ucftfm, že nevládnu", ač to známeiá až ucitii , f e uestačím nebo
©@ i®i nedoz , ,
;x.
.
z ...
. .. .
pv klada ,
. . ...
Navíc uvádět něčí výroky v uvozovkách předpokládá věrně je citovat
a ani při par .-frázování nelze měnit smysl řečeného. (Naděje a varová
ni na prahu 1987, Listy č.i/87, s.8~9)
Zdanák Hejzlar na jedné straně připouští, že má skepse vůiči přehn ny
.........
_ .. - ■ .
..,
.
Z Z
Z .
tonto názor zpochybňuje - trochu v duchu slovenského úsloví: Aj tak
dobré, aj tak dobře, aj tak zle, aj tak zle. Jistě, situace není jed■mz ix.ču.’ . iz--. c .
.. .
.j. (.v., .■
z. y ;u st ®® |©dnu
ro veň přehnaný rarmut^x^ optimismus rornantiků se střízlivým hodnoc en.rn realistů (Z.JiCinský: Obtížnost změn v Československu), když i da1Ši Čas ový poa un d✓.v á r eal ístům stálo zno vu z a pr avdu a fab ulátori jdou
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ve svých prognózách oddebaklu k debaklu.
Nemám důvod považovat se za přehnaného pesimistu, když soudím,
že k hlubším přeměnám to bude delší pochod a že to nebude do velikonoc
(1987) Je snad už Jasné? nekl Jsem několikrát, že do hlubších přeměn
vstoupíme během dvou tří let a Jevísem mi to nadále mnohem reálnější
než ty 'švestkové* odhady. Ale i tento dlouhodobější odhad Je reálný
je j
. ' '>
}
.
"ni ot .v
samotného politického Jeviště, trhnutí oconojána tom moc zmenit nen^že.
/ámobijce* či *fáůioborec* se ze mne stal ne proto, že bych chtěl
nap odobovat bájné drakobijce nebo obraz.borce, ani roli dassandry jsem
si sám nevybral, ale jaksi mi aejinně připadla snad proto, že aspoň
n . áxo v.- ..4; ala
...d.j
-o^.x.sl •
y leni
musí připomínat regule střízlivosti a věčnosti v politickém posuzová
ní naší situace a jeJích možností. Prost: potřebujeme duáovní profylaxi.
Když nejvyšší sovětský ideolog a neoficiální aiuž č.ž ve vedení
K83S LigaČov řekne: "Jsme rozhodne proti falzifikaci naší slavné minu
lo sti, proti tomu, aby naše dějiny byly líčeny Jako nepřetržitý řetěz
chyb 1.' ozčqrovúní" (x<P, 24.J.1987), máme samozřejmé právo výloži t si
to p© swúffi© ale přinejmenším bychom takovou, situací neměli pov for t
za nejvhodnější pro přehodnocení 21.3.1968.
Nevím také, proč by právě v této situuei rncli zkušení politikové
u nás tvrdit, ža kurs na perestrojku' je zcela nezvratný, když právě
v tyto dny barometr ukazuje n... politickém nebi proměnlivost se sklonem
k bouřkám. Ostatně ^orbačov sám v jednom z posledních veřejných vystou
pení na sjezdu odborů řekl něco dost odlišného: ”&á-li být přestavba
nezvratná a nemá-li se opakovat minulost, musí všechno přejít pod kon
trolu lidu" (AP, 26.2.1987)* Což, Jak víme se dosud nestalo a naplňuje
se Jen pozvolna a postu pně. ^dyž už se dov olávruie žerb a čova' nedělejme
t o selextivne jen tam, kde 3e nám to holí.
čekání n

G or bačova = Cekmá.tti dodat.?

Zklamání z průběhu a výsledku návštevy M.Gorbačov. v Ceskoslovcnsku
budou vyjadřovat především ti, kdo Ještě o ni po březnovém plúnu dost
nevystřízlivěli navzdory všemu očekávali, ze při sv núvštávě 'nám tu
udělá pořádek• řo zpozdilé poddanské ayjlení ax v některých z nás^
Ve skutečnosti Je ani tak nezklame sám Gorbačov Jako očekávání, kterdo j eho náv útévy vkládaly naše nevyléči tel né i*o nuntická dušičky. J ako
svého druhu deisté si vytvořili svého osobního přímo vlastního Gorbačova
do kterého si vkládali své představy a sny. Procitnutí z tohbto snu Je
zvláště tvrdé. Jenze mohou si za ně sami političtí snílci, když si ani
v mezičase iest^wili uvedornit' ze nepřijíždí protO' aby Jim jako v po-
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hadce splnil jejich tf' přáni^
Ostatně nedivno rnne v to to ch 1edu překvapil i Luhvik V.iculi£•
7e lnjetanu
lalnlncln c-.alnxe” v-uxor la.-;/)., ilnaxý wou slupinou podá
ní nav enek p usobí jak o jeden ... jeho nejskeptičtějších, .ejména tarn,
kde ironicky uvažuje o tom, že my Češi si vystačíme sami a nepotřebu
jeme k tomu ani Oorbačova ani Biíaka - budiž jako národ ano, ale jako
stát jsme na tom jinak, i tu se z té drsné skeptické slupky najednou
klube zcela romantická představa: "Půjde to třeba zase ou Císaře tU'
k Mlynářovi venku." Nevím, véru nevím Ludvíku, kdy a kde se ti o tom
naposled zdálo, ale nic nenasvědčuje tornu, že by se to mohlo realizo
vat. Vždyl místo očekávaného vzestupu 'mužů 5.ledna jsou po březnovém
plénu na vzestupu spíše 'muži 21.8.1968'. pravděpodobnější je očekávat, .
že se to počine postupně od Husáka dnes k Zavadilovi a podobným, třeba
pozítří nebo ještě spíše pop oz!tři, ne-li ještě později, iož co ty na
to, Ludvíku?
Dokud si nekteří z n's budou myslot' že aorbučov přišel do Kremlu
hlavně proto, aby nám urno zn"l obnovenou premiau 'pražského jara , tak
■z koc i v lnj
jdcCj- n
3 j
»? b lnou
■.. iz.í^jb téměř Jalg®
no tor ičtí
.
frgggR
Proč nechceme pochopit, Ze Gorbacov nastoupil s posláním moder
nizovat a tim posí1it velkou. "'i.íi. Především racionálnějším a efektiv
ně jšírn vyuz .ti m vS oc zdrojů mozkových i výrobně kapacitních, které
i ve svých okrajový ch obl í-atech skýtá. Poto musí Mlnorbačov z hlediska
svých zájmu vidět prioritně a tak to také nsstoiii na podzim 1986 na
poradě vedoucích představitelů HVhP v Moskvě* Ekonomická základna je
pro něj prvotní pVeo všemi druhy ideolo^icko-politické nadstavby, kte
ré se pak dříve nebo později stejně přizpůsobují.
V této situaci zaujalo vedení SKD krajné zdrženlivý postoj ke sna
hám o integraci a zřizování společných výrobních podniků a nadnároidnich
.■

■

. ■

í

.

•

. ne

hrne a spíše se oddaluje a ohlíží po jiných kooperačních partnerech•
0 Humunsku ruději anlčím.
V takové situaci musela být zvláště vítaná oehota veden' K<£ pro
jevená již v Moskvě a konkretizovaná při Zajkovově návštěvě v Praze
počátkem březnu 1987. V rámci přípravy ůorbačovovy návštěvy u nás bý].v
v popředí zájmu příprav prohloubeně integrace, fřicetišestičlenná sku
pina expertu, generálních ředitelů a jiných kapitánů průmyslu, kteří
jezdili po vytypovaných závodech a posuzovlni, jaké mají předpoklady
pro zahrnutí do nadnárodních výrobních podniků. Vybrány byly pochopi
telně ty z nich, které jsou technicky nejrozvinutější a nohou proto
nejvydatnéji přispět k urychlení technicko-ekonomického rozvoje sovět
ského průmyslu. Jako první bylo oznámeno vytvoření společněho Čs.—>0Vét-

- l ..
ského podniku Škoda-Uralmaš, leterý se bude zabývat vývojem, projekci
a uskutečňováním technoclogických zařízení pro válcování oceli a ne
železných kovů za studená* Zatím se jedná o 1> společných kolektivů
a 9 společných podniku u<P >0.ý.l987)o
Jaký by tedy mel mít Jorbačov davod k nespokojenosti se zdejSirn ve
dením, když ochotně a aktivně vyhovi v .sem takovým nárokům a požadavkům^
Příznačné pro nás je, ze tam, kde si technici aspoň pro sebe kladou otáz
ky' co z toho pro nás muze a co nemusí být nevýhodné - pr uvidía dosud ne
jsou dohodnuta - ekonomově mrhají silami psaním o tom, co b lo či nebylo
z
>:< ,v. ji t-k
v
/ • .‘oXe.ii.-,
to z -.ti. ■
.□< u tu .ni ri®§wi
říci, jaké klady a zápory to muže přiněsti našemu hoapodářství.
hijl i sovětská *peřestr ojka* se v poca teční í* ázi přede v si m or ientuJe na urychlení z e zdrojů, terč Jsou v dosahu moci - využitel né lined •
Žatí m co jiná aspekty reformy Jsou předmětem omezených experimentě a U
uplatíušni peněžnu-tržních vztahů je i\>ní jen předmětem teoretických úvalu,
ale jeho použití v hospodářském mechanismu je zatím v nedohlednu. Jeden
z předních propagátoru teto cesty, ekonomický publicista vi.Pisarevskij
0 to
•
0 .<.0. .úť,..
h u-1 •• á;l t. .
. ...
nožních koncepcí Jsiue dosud v menšině... Pravdu vůbec nemusí inít větši
na* • (T deník aktusarit, e.lz/uť, . k!) o Jistě v teoreticle di3kusi nemusí
na.tp ravdu větší na a cas
e dátza p ravdu tem, kdo byli na počátku
v menšině. Jerlže při prosazování ekonomických zásad do praxe je nutná
podpora nejen většiny ekonomů, ale i hospodářských pracovníků a patřičné
politicié zázemí. dosáhnout taxové většiny v Joěh nebude - Jak ukazují
dvouleté zkušenosti - ani snadně ani krátkodobě. i výsledky se monou do—
St&V it '
Ui.. , •
Z
. • . í,
'Uk:y co nejdřív<> hení jako sadař, který muže léta čekat na první úrodu
a jeji ploáy^ V tom je uorb&čovova dilema.
Tento rámec návštěvy romantikům unikám miiují sl ^orbačova k obrazu
s ve
& j,;;)ou :
-=
.
y, •. bnili. . i.., □ ji mi j
iirdinw; .•&<• v tav. aú.<u‘ú...í hr.- ■ . •
-;er . jl.
fííí<ota• a kdo se ani z této posledjaí 1 ekce nepoučí a dále setrvá u svý cli romanticxýcli vizi, bude jeho přeostava budoucích změn por'd mitp"ichut
Cekání na uodota^

T erapie; Prižnicovy zábaly a kna.iaování

Lidové lékařství mělo kdysi jednoduchou terapii na 'horkostz 01
vidi ny z horečnátosti. studené zábaly podle Priessn.itze a tzv. knajpov ání úra chození po hospoděch, ale naboso v r. .nní chladné rose) . Tčzko
tornu, kdo 3i sán není schopen uvčdouit svůj stav, naordinovat tak:ovéto
. i' ocedury na z chlazení hlavy pl aié v idúu
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Navic romanti ci vycházejí často ze slov a ne z j ejich skutečné
ho smyslu a obsahu. 1’ak. si fetišizují proceduru tajnJcn vo 1 eb, jako
by forma sama o sobě byla všelékem. Bez ohledu na stav aktiv i Ly společ
nosti či atmosféru, ve ktex*é se volení koná. Pak není hlavni, zda tam je.c
či neni plenta, ale zda se za ni chodí jako samozřejmost nebo je chá
pána jako něco excentrického nebo zase hrdinského. Proto političtí
praktici mohou suše poznamenat: "Princip tajných voleb neni zcela no
vou otázkou. Uplatňuje ae například v odborech" (RP,28eJ.19a7,úvodník).
ztSlyšte* slyšte! Volali by účastnici dávných socialistic
kých schůzí. V zemi, kde princip všeobecného* rovného hlasovacího prá
V a v tajnýcii volbách byl prosazen před první světovou válkou, to oprav
du neni nic nového. Ale za těch osmdesát let se s tímto principem vše
lijak zacházelo, žc sám o sobe bez institncionúlnich záruk mnoho ne
z utišená. -dyby se up latňova 1 tak, Z e v příštích volbúch by se v nékollk a okresech exporimcntov ni o a pak - kdyby ae experi ment osvědčil v dalších volbách snad v r oc e 1995 zavedl, tak je to program pro vnuky,
kteří ještě nevědí' co je to zakázané ovoee•
Ještě řadu let p o XX. sjezdu KoSB byli u nás, p řes elovni
p řihláóeni k jeho zavérůui' p olitičti vezni t přece se situace po st upni
měnila a prostor pro prouděni myšlenek zvětšoval. Postupni se vytvářel
který pru l»u válečnou generuci dnes v paměti zůstává j u-í© nejfcepŠÍ léta našeho •ivota. Nevyzývám ke střízlivému posuzováni stavu
veci proto, abychom rezignovali, ale proto, abychom si kladli reálné
postupné cí1e a rozšiřovali prostor pro volné jednáni. Nijak tornu ne
prospíváme, když jednáme podle hesla: 'všechno nebo nic, te3 nebo ni
kdy*. Nemá cenu pohoršovat se nad přibarvováním politiků, vždy? také
Novotný a jeho druhové se přibarvovali. Kdysi se z proraxouských federalistů stali stoupenci protirakouské nezávislosti (Masaryk i Beneš).
Neni to rubec výlučné čes ý jev jak si někdy z neznalosti současného
děni ve světe namlouváme (Gonzales, Mitterand, Rau a mnozí jini).
Maximalists jsou právě pro svůj maximalismus většinou neúspěšní•
Neumějí přemýšlet o postupných cílech a nejsou s to postupovat krok
za krokem, uznávají jen velké skoky. Proto jsou politicky sterilní
a neproduktivni. Naprosto nehaškovsky jsem pro stranu mírného pokroku
v mezích zákona• Jinou cestu na dost dlouho nevidím,
PojSrne knajpovat!11

5.4^1987
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květomluva na Příkopech
'ICh-U -jOVb ŮW S e b
a,V * .hbVSt.rV.y h ..iOií-.l'; .1 V,,ílOeíb f l -..—
turn 1968-69, nejvýrazneji při procházce na Příkopech, kde k tomu řekl:
"Vito, Česko slovensko jnarn n v 3 tivil v roce 1969* baši skupinu tvořili
mladí stx’aniUt! pracoviiíci, kt eří působili v Kousomolu^ mládežnickém
hnutí. Co jsne tu tahuy viděli a co vzal soudruh nusák na 3Vá bedra?
V CůSR bylo 17 ií*ládělnických ox’ganizaci, zkrátka z:a3tek, stejně jako
v e vedoGií adadých* onle přece
si zapamatovalt " .... se mládež snažila
pochopit skutečnou pravdu. Bylo to obtížné období, ale bylo pochopeno,
prošito rozumem i srdcem* Jsem vnimi šišatěn, že jsme byli v táto hslehk é dobo a vámi", (HP 1C*4*1987,9*2)• 1 uiji použil mén drastických vyrazů (zmatek a ne kontrorevoluce), což dává dílci možnost modifikace
výkladu tschto událostí v buaoucnu, rozhodně to neznamená signál k jejich přehodnocení ze sovětské strany, jak si někteří utopieté mezi ná
mi namlouvali. on z .... si to nevymyslel reporter onP - Jak jsem slyšel
v bezprostřední zmatené reakci jednoho z fabulátorů - viděly miliony
posluchačů n& vlastní oči a slyšely na vlastní uši, V podobném duchu
se vy slov xl M.dorbačov i po příletu do Bratislavy, kde navíc řekl
"udělali jsme správné záv....ry”. (Dodatečná- se ukazuje, že vůbec nejkritiet ji o úloze novinářů a spisovatelů v událostech r.l9&B se vyslovil
v ČKů. Viz Pravda a Izvestija 11*4,1987)*
slyšel jsem puk .9 povsúecheat říkat některé z romantiků, proč nám
to udělal, vždy! to přece nemusel a nepotřeboval říkatl A říkají to
právě ti, kdo no svými výzvami, peticemi, dopisy přímo vyzývali, aby
se & roku 1968 vyslovil a jsou nyní zklamáni, že jim vyhověl - samo—
zřejmě jinak než si přáli. Přitom výrok o zmatku v mládežnickém hnutí
vychází nejen z jeho vlastních dojmů tedy v roce 1969, ale je součas
né odpovědí na texty bývalého spolužáka z Vídně, ďyl-li tad.< zmatek
v mládežnickém hnutí, byl za to spoluodpovédný tajemník iJv KJČ pro
- .. ■
v ,
' ... o
...
j .... v ti:> . . i v světlaní, proč se tehdy spolužáci nesešli a od té doby Již nixdy neset
kali. Setkání spolužáků po 2C-J0 letech bývají zpravidla pro všeehny
zklamáním, protože všichni se stali někým jiným než byli, Key z spolu
seděli v posluchárnách a na seminářich. Takový je život a jiny nebude^
lbekx aftpiaovatelá a iluze
lak, jak jseta předpověděl v textu Cekání na Gorbačova - čekání na
Godota? (5*4*1937), nastalo mezi romantiky nad proběhem a výsledky ná
vštěvy zklamání a někdy přímo zdušení, protože proběhla zcela jinak než
si přáli. Když uznali, že u nich převládly iluze, snaží se viníka za
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jejich vznik vidét v zshraničníeh dopisovatalicli a českám vysíláni
ze zahraničí• Přátelé, nehrajme si na pštrosy. Ty iluze nebyly impor
továny, ty se naprosto převážné rodily v tomto prostředí a vysiláni
z venku bylo jen jejich ozvěnou. Vždy! přirovnání Gorbačova k Dubaekovi vzešlo ze zdejší pudy, dokonce v několikeré podobá, až po ten
vtip: Jaký je rozdíl mezi Dubčekem a GorbačoveM? žádný, jen Gorbačov
to ještě neví. Dnes i fabulátoři vidí, že rozdíl je tu velký a po
návštěvě by již nikdo nemohl zahraničním dopisovatelům tvňdit, že od
klad návštěvy byl způsoben rozporem mezi Husákem a Gorbačovem, když
prý Gorbačov chtěl mluvit s Dubčekem. Asi o roždílech v hodnocení ro
ku 1968?
Továrnu na sny se Jmenuje Pražská latrínová kancelář a říkám jí
ve zkratce PLK. V různých jejích oficináeh se mohli přetrhnout ve vy
mýšlení u šíření nejroztodivnějších pověstí^ nejfantastičtéjšího rázu^
Do úplného varu se dostali ve třech dnech odkladu návštěvy. Tam samo
zřejmá. mají už svůj podíl viny na šíření iluzí i nudící se zahranidni
. . > .
.
■
, Í .;Í
dlouhou chvíli návštěvami různých doroúcích poboček PLK.. i’i senzacechtiVÍ iH-.lvárid uoviu-uri e jj ...-li i jo noý v.. Uí
. uol .Lniii ji.
A z jejich novin se pak etérem vracela zpátky a šířila růžové iluze ja
ko morovu nákazu. Pochopitelně ti serioznější novináři takov ,-to latrin, nepřijímali o např. Gůddeitscne Zeitung z mnichova právem napsala'
Z o ’’spekulace jakoby se Gorbačov mohl setkat s reformátory pražského
jara* jsou naivní a dětinské”. Nedali tím našim Tabulátorům právě dobré
vysvědčení. Jenže přestanou proto kolovat plky z PLK-u? Obávám SS' Že
ne^ PLK. je věcný jako plky^
Post festům

Rozpaky vznikly i nad přílišnou podoízivostí autoru některých
t
uu -/ustalo z •..uru.,c^.vv6i ..uA ‘.'lusti
..
. -.i;
’’Nejrůznéjší oportunisté se snaží interpretovat cíle přestavby po svém
a přiživovat se na ni”. Proč si říkat o tuková odpovědi?
Když před rokem přijel nu Kill. sjezu KuC delegace Cv KGSS' kte
rou nevedl Gorbačov, ule jen uolomencev, dělaly se z toho dalekosáhlé
závěry a div se neuzavíraly sázky na to, do kolika týdnů nebo dvou či
tří měsíců Husákovo vedení pudné, iiinul rok a nepadlo. Ba naopak, jeho
vztahy s Gorbačovem jsou lepší než tam, km před rokem vedl delegaci
sám Gorbačov. Jis tó, nemusí se nám to líbit, může to některým z nás
prijit líto, ale berme na vědomí fakta.
Teprve odstup času ukáže, co tato návštěva a její dohody přine
sou. Blíže to ukážou dalši měsíce, kdy vše bude konkretizováno do sposi:f'"ckých opatření a dohod o Bylo by vaak iluzivní očekávat, že to bude
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< *o r íia-.?c d su? v.,
uf bui<0 návum:v©a® -■> pokun m? feudo u zn ny it,
za přibrání šiřších vrstev rnef uosud (odb or xiíkiivneetrúniků apod.)
bylo by ješt? v tší iluzi rzy slet si, Že do tohoto širšího rámce budou
zahrnuti ti' jimž se pře chazují *pletlehy ideologického protivníka'
(ůorbučov).

l >.4^19< 7
gest ocriptum

Vziii >dera k opozdiné dot.nrc e sovětskych aeníku do Prahy, bylo mo žnó srovnat texty reportáží o průběhu návštěvy a ^stoupeních M»ůorbačova s podáním v RP až dodatečně* Eala se zjistit jediná závažná ouchylka v případě vystoupení při návštěvě v ČKD. Vzhledem k politické
závažnosti těchto výroků o roce 19ó8 připoJuji k textu "Vrazme ae
z oblak na zern” lil. Část to•o . • •
dorbačov: “Husím říci, Ze po roce iyčč, p o těCll:o těžkých letech
jsme mnohé promysleli. Vždy I to nevzniklo na prázdnem místě - problé
my se nakupily. Kdosi tenkrat v Československu objevil, že dělnická
třída je konzervativní třído1 . Vidíte jací revolucionáři a obnovitelé
se tehdy našli! Ukazuje sS' Za revoluční silou jsou spisovatelé, novi
náři & komunistická strana jako strana dělnické třídy jakoby k ničemu
nebyla* Nu a mnoho podobného se napovídalo; ekonomiku je třeba vrátit
©o sot ■
■
.
,
. .
...
i pro
uáso bdělali jste mnohé za tu dobu, vyvodili poučení. d úostc11 jste
se daleko, českoaxovensmo je dnes ve světě moderním státem. ifatb-í ne-li
mez i pět tak deset nejr ozvinutě jších zemí svet ■ _,•" . Pr avd a ,xzv<i sti^ a,
l 1 • ; • l$ib7)
Neotřesitelní romantici a iluzionisté si ..o mohou vyložit z nodost© tečné irďor^ovanosti řečníka u mohou mu z use psát, že mlácežnickýeh oi*ganizací nebylo 17, ale jen sedm včetně I*eninskáho svazu mla
dých, nebo že nikdo tehdy v Československu nevystoupil s požadavkem
ZHÚrOíi-i
,1 : j ‘ ;
r”
.V ,• .
,.u .
.. .„,.x
,
natož, aby se udály sebemenší krokj tímto směrem. Připomíná mi to ony k
pošetilce z doby po srpnu 19o8, kteří chtěli zlepšit informov nost
L.xjrežněva o Československu a dopadlo to jako diskuse s barvoslepým
o barvách. Poprvé to proběhlo jako tragedie, podruhé by to byla fraš
ka. Ale Hanswurstimm se vždycky najdou. Doporučuji jim pro uklidnění
jako četbu poslední číslo Moskevských novostí, týdeníku s nejliberúlnější pověstí v SSSR, když odpovídá ne dopis "deseti” pod titulkem
”0 těch, kdo sami sebe zbavili rodného domu” a zvláštní komentář
k x<jubirnovovi, který ae k nim přlaknul '’Zpáteční lístek, který nevždy
z tratil p l^tno st” (jíoskovskijo novosti, Č.lp,li.4.15h>7, s.u-9)
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jác ebny účinek i u zanedbaný ch případů zamčen. . i1 koho ani koňská
k ůra nezabera, je uZ úplň- ztraceiiý' utopí se v káJi i luz !•

lú.4.1.987

Jaro, Československo, uorbaúov
tdeněk ho ření o besedě s k.Gorbacovem na tfv KšC
Zdenek Hoření, šéfredaktor RP a člen sekretariátu ÚV KbC měl
v průběhu návštěvy m.Qorbačova v Československu rozhovory s šéfredak
torem týdeníku idoskovakije novosti Jagorem Jakoví-vem, ve kterých ho
.
'
o
■
pí pomenout svou první návštěvu v Československu v roce 1969 a uvést jako
charakteristickou pi*o tehdejší situaci příhodu z Brna, kde navštívili
závod a když procházeli dílnami, dělníci se k nim demonstrativně obra
celi zády, Připor-nčl to, aby ukázal, Jak mnohé se od té doby zmínilo
v Československu a zejrnén. , jakou proměnou prošlo vědomí společnosti^
Joba, kdy bylo těžko vám i nám, je už daleko za námi. Ti, kdo tehdy
především dali událostem v r.lyotí v Československu protisocialistický
charakter a nesou za to hlavní odpovědnost, se snaží získat v sov také
přestavbě ospravedlněníj prosím, vždyt i my jsme navrhovali podobné
věci, Přitom se zakrývá podstata: přestavba probíhá v S3BR pod heslem
- Více socialisml Když se ohleuneme zpět, chápeme, že v mnohém tomu
odpovídalo řešení pléna ÚV
v lednu 1968, Přijalo program rozvoje
právě socialistických principů, Když už mluvíme o pražském jaru, zača
lo právě v lednu. Konec mu připravili ti, kdo přešli na pravicově
oportunistické pozice a použili řešení lednového pléna k antlsocialis—
ticcým cílům, (lim končí Hořeního interpretace, viz Vesna Čechoslovakija, Gorbačov, . M, č.16,19.4,1987, s. + ).
hoření ve svém výkladu parafrázuje obsah rozhovoru tak, že není
dost jasné, c o říkal sám úerbačov, co ilusak a co je výklad Hořeního.
V tom je tato informace dosti mlhavá. Přesto není pochyb, že hovor probě!Q v tomto duchu a odrazil se i v jiných vystoupeních M.Gorbačova
(na pčJ1 zon , v &£, Paláci kultury i v Bratislavě), Poauzujeme-li
polit'ckou váhu těchto výroků, měli bychom mít na mysli, že měl k dis
pozici texty řady dopisu adresovaných mu před návštěvou. Mám na mysli
nejen ty, které byly zveřejněny, ale především od bývalých vedoucích
funkcionářů KSČ, které zveřejněny nebyly (jako J.špačka z Brna).
zejme
na pětistránkový dopis A.hubčeka, který v něm podal svůj vykled tehdejšiho vývoje v českoslovsnsku ve snaze upozornit n<u jednostrannosti do-

- lu

63

aavadního oficia výkladu* lůžko předpokládat, Z b by p rinejmensirn
v Dubč ekovf případe gi GorbaSov nepřečetl cely text* Jestli přesto odP ■' ,
; .
’■ J '■
'
■■ ' ■
•
, ®1©
navzdory tornu* Px*oste Gorbačovova představa společenských přemen j e
jiná než jak probíhala - dosti živelné - v roe e 1958 u Ms. nib alt s e
to jw mu«í, 1 .';■■■ ^0
■ •
Podle jiných stranických pramenu mál husák při této besede - i pli
osobních rozhovorech s SUGorbačoveia - připomenout svůj nástu!) dí projev
ve funkci pivního t aj emníka na zasedání UV
v dubnu 1959, kdy vyty
čil linii pokročovct t v polednová politice bez pravicově oportunistických
výstřelků, ktcrou však nernon! plno realizovat pro odp oř, který tornu
kladly konzervativní síly pražské (Sechie ap.) i mimopražské (milovice
ap. ) . ■■ nyní prý nastal Čas, iby na tuto svou původní linii mohl navO
z v. h.J.
-.°j anm,
..v.ň
'' L ne ..ze
vylou
čit. Rozhoo no je tí ta, '"d o o rzi i p o núv v Uv ó k on idl o moci pu vné v e svých
rukouo

ŽO.4.1987

Mi lan Hubl:

Jak jsem dementoval APF

V pondělí 4. kv tru ráno Jsem přisel j ko obvykle do prácSt 1i stoval si v ilT (Betonnerk und Fertigteiltechnik) a hledal vnodné články
pro zadané téma rešerše o nových výztužných prvcích do železobetonu.
Najednou mne z dumání nad armaturami vytrhl zvonek telefonu, živednu
sluchátko a povědomý hlas s cizím akcentem se dožaduje okamžitého set
kání se tanou. Na návrh sejít se po práci namítá, že to by už mohlo být
pozdě. Volky-nevolky- přivoluji, aby za tonou přijel do práce. Během půl
hodiny Je na vrátnici. List© pozdravu vyhrkne: "Máš prúser. Frankfurter
AUgemeine Zeitung zveřejnila ivé interview s AFP o dopisu Alexandra
Dubčeka iě. Jorbačovovi. Teč redakce kdekterých západonémeckých novin
bombardují naái kancelář (ARD), Jak Je to s tím dopisem a co v něm by
lo ." "milý u'no - odpovídám známému tlumočníkovi dopisovatele západoněmeoké televize AHD - odpov:„3 Je Jednoduchá, žácné interview Jsem o žáš
nám DabSekově dopisu nikomu nedával, tedy ani aFP. Tu dámu, co tady dě
lá dopisovatelku AFP vůbec neznám a nikdy Jsem Ji neviděl a ani po te
lefonu s ní nemluvil. Tak Jak by cli Jí mohl poskytnout interview?*’
iirno: "No dobře, ale co máme odpovídat na dotazy zahraničních redakcí?**
Já: "To Je jednoduché, zopakuj jim, co Jsem ti teč řekl a dodej, Že ce
lou tu historku dementuji.** Arnos **A co ten dopis?” Já: “Jubcek mne
nepovéřil funkcí svého tiskového mluvčího, abych sděloval, komu ho adre
soval, případně v kopii dále poslal, ani co v něm bylo. Kdyby to chtěl
světu sdělit, jistě by si to uměl zařídit i beze mne. Prostě řekni, že
jde o falsifikát buč AFP nebo někoho, kdo Jim text přihrál.**
nevím, co Arno sdělil o rozhovoru svému šéfovi, dopisovateli ARĎ
v Praze, ale když Jsem po několika dnech dostal do ruky Auddeutsche
Zeitung, dočetl jsem se tam, že prý zpráva o bubčekové dopisu byla zve
řejněnu až po ukončení návštěvy M. Gorbačova v Československu, aby prý
nenarušila Její průběh. Nevím, jak by mohl tácová okrajová zpráva co
koliv narušit, syslím naopak, že by na průběhu návštěvy neměnila ani
j otu^
No a jen .rno odešel a usedl jsem znovu k práci - nový telefonát^
Zvednu a ozve ses "Tady Karel Kyncl. Promiň, že tě ruším, k tomu v za
městnání, ale New -ork herala Tribune a mnohé další noviny ve Francii,
Britanii, Holandsku přinesly dnes ráno zprávu o tvém interview pro Ař’P
a Bubčekově dopisu Gorbsčovovi. Co mi k tomu můžeš říct?" Já: “Je to
Výmysl, žádné interview o taková uoPi n
ni .onu, t
ni .... nedal
Jde o mystifikaci." Karel Kyncl: "Ale dopis přece existuje? Je to po
třetí za ta léta, co se Bubček ozval?" Já: "Zřejmě píše porůznu, proč
by to mělo být potřetí, nepočítal Jsem to." kynel: "A co mi můžeš říct
k obsahu?" Já: "Zeptej se autora, J .. ,ý>em kompetentní."
64
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No a stačí to srovnat s tím, co se po tomto rozhovoru - v poled
ne 4. května - linulo z éteru na vlnách českého vysílání BBC, Hlasu
Ameriky a oč ji; aid. Přes mé důrazné dementi správa byla nadále vysílá
na v původní podobě, jen se vsunutým “prý poskytl interview"• Co si
po této příhodě mám myslet o serióznosti, neřku-li etice novinářů?
I těch venkul
Pak se mi doneslo, že si se mnou přeje mluvit pražská dopisovatel
ka aFP. Tak jsma se v sobotu s paní Juvenel sesli, láma seriozního vzhle
du se trne zeptala, jak to tedy vlastně bylo? Já: "Jak sama nejlépe v!te,
právo jsme se seznámili, takže interview jsem vám o ničem poskytnout
nemohl". Pokynula souhlasné hlavou a ujistil, mne, že zpráva o mém
interview nevyšla z její pražské kanceláře, ale jak si ověřila, dostala
se do oběhu přímo z pařížské centrály ůFP. Bude centrálu informovat
o mám sdělení, ale pokud jde o ppíp.idné dementi, je to věc centrály
a ona nemůže říci, jakým způsobem bude záležitost uvedená na pravou
míru. Podá centrále zprávu o mém stanovisku s maximální přesností,
o tom mne může ujistit. Já: "To jste jane uklidnilaI Vaše centrála může
pustit do světa sebevětší nehoráznost, vložit mi ji do úst a následky
si ponesu sám. Případně pak povede centrála kampaň za mé osvobození.
Tak to vám pěkně dčkujiv" Připojil jsem pak kritickou poznáraku o pro
fesionalitě jejich kolegů zahraničních dopisovatelů v áloskvě, kteří
nepřinesli v Pravdě, Izvěstijích a Moskevských novostech citované vý
roky »-• Gorbačov; o česko Slovensku v roce lyóó-9, ač charakterizují
jeho postoj k 'pražskému jaru'.
Když jsem puk četl, co všechno se venku psalo kolem návštěvy
Gorbučova v Československu, tak jsem si skoro oddechl, že jsem nedopadl
tak nejhůře. To příteli Václavu Slavíkovi se vedlo hůře. 'Slovenské
správy *- obskurní tiskovina pozůstalých Tisová režimu ze Slovenska vy
dávaná v Mnichové napsala: ".úo sa dozvodárne, kurzujú v diplomatickýcb
kruhoch vo Viedxxi správy, pódia ktorých nadvizuli oovieti tajné kontak
ty s alexnnderom lubčekom a jeho blízkými priuteími. Tieto kontakty údaj
né potvx'dil aj vtedajší sekretář ČV K.Z Václav Blavík. opekulácie orehůbilitovaní AoDubčeka rastú... pocúvali hlas GorbaČeva, ale v skuteč
nosti prevzatie politického slovníku Alexandra dubček, ZJe 'slovenokej
j ari*s programem socializmu s 'luďskou tvúxou*. "
Vlastně jsem dopadl relativně dobře, když mi nepřisuzovali informa
ci ©
a®£c - Bz.jtci r &©•
biliteci. Je to přece jen jiné než odtajnění tajných kontaktů nebo o re
h abilitaoi, která se nekonala. V tom jsem z obliga. Přesto však se potět o zkušenosti ve mně utvrdilo přesvědčení, že někteří novináři se chovají
při iute.rvj.3'. j-.ko v.y íetTov/U1^ při
-l^sí Jh. to, co
j'jia
hodí a napíší o tom tak^ jak potřebují. smutné poučen!.

kvxtMi 1W

Zásady přebudováním hospodářského mechanismu v ÍSSíi mohou něco vyřešit?
Skoro rok jame čekali, jak se vedení KSS a Československého
' ; . "7
a ? : .
;V l ■
'■
, '7 v v •;
< •
sjezdu KS33. Tento vývoj budí nejen naděje na vyřešení i našich
letitých problémů, ale také mnoho reminiscencí® Tolik, že Vasil
Bilak považoval nedávno za nutné vysvětlit, jaký je rozdíl mezi
nynfi|iÍE '5$w|@8a
SSSfi ® aiM©|í£® wýwj® m aá® Wí@® “®zv. < ■ zových let. Věřme, že se mu podařilo uklidnit všechny ty ’"věrné
stoupence socialismu“, kteří “kladou otázky, co bude, jak bude"
I. • Ubu a a <aa »a-,, 7 ■ 0 7ibu . I a.
0 bu ,-bu/
?řijalo-li vedení strany a státu nedávno zveřejněné Zásady
přebudování hospodářského mechanismu vSdií jako první, e doufejme,
že ne poslední dokument naznačující, jak řešit nejzávažnější pro
blémy našeho hospodářského dění, pak muselo /soudě podle obsahu
Zásáď/ do značné míry změnit politické stanovisko k řadě princi
pů své dosavadní ekonomické politiky® črinsipů* o* kterých byla
tato politika založena od počátku sedmdesátých 1st. Znamenají Zá
sady skutečně nový program, zasahující do hospodářské problematiky
rozhodněji než dosavadní počiny?

1.
Problém efektivnosti našeho hospodářství se za téměř čtyři
cet 1st jeho socialistického uspořádání soustavně a neodbytně
vrací do středu pozornosti. Pokusy o jeho řešení majl. dnes už
docela, služnou historii® Byla tu řešení s mírnou t eoret ickcu
diskusí, jako reforma z let 1958/59• Již tehdy se /vi»•/ vynořil
pojem dlouhodobých normativů.
následovalo řešení zásadnější, připravované na základě rozbubulfg
t
• 'Vny šedesátých let, polittckýrn vývojem po r. 1969 zavržená a za
tři cena.
Po deseti letech vynuceného absolutního teoretického klidu
spatřil na přelomu sedmdesátých a osadesátých lot světlo světa
tzv® "komplexní experiment řízení efektivnosti a kvality”, který
vyústil do zznárnako 3ouboru. opatření - ostatně nikdy zcela nerea66

- lizovaneho. Z hledí aka potř eby hospodářetví to byl snad nej—
obtudn.ej ší krok pro svou polovičatost a n@dlsledn.ost při řeše
ní nezralých problémů centralisticko-dirigistického systému porucníkování hospodářské sféře.
Současné s tím /a také dík7 tomu, že se nic pro nápravu
hospodářství ve skutečnosti nedelo/, pokračovala petrifikece
všech jeho letitých neduhů' jeho beznadějné zaostátávní v celém
spektru kvalitativních ukazatelů ve srovnání s vyspělými zeměmi•
Snad jedině díky oomems vysoké původní relátiv.iií Urcvni národ©ílo Mliat
z
„ xtorCÍ by 1 ■
: t ’ i ’ iky
přetrváváj'ei /ale postupně klesající/ značné úrovni kvalifikace
a pracovní morálky ^obyvatelstva, se toto zaostávání neprojevilo
z a tím tak dnuatlsky uo naší životní úrovni.
Dlouho se zdálo, že současné vedení KSTj a státu tu to situaci
vůbec
tut'i. .<> : i JS'4? 3
VO;;
v v/-'_, Iq ©MlObi |@B©
činnosti je vůbec tou nejúspěšněj3í etapou vývoje naší spol&Čnosti - patřilo to k základním tezím XV. i SVÍ. sjezdu
ze
vyskytují-li se tu a tam nějaké podružné hospodářské nedostatky,
jsou to důaljtedky nedostatečně ukázněného plnění úkolů, daných
nemýlícírn se contrern. Dokonce ještě v září 1986, víc jak půl
roku po XXVII. sjezdu KSSS se Jan fojtík na ideologické konfereno i KSČ v Plzni vyjádřil, že ” ••• jsme na rozdíl od sovětských
komunistů ••• položili důraz na to, že náš sjezd byla sjezdem
kontinu!ty• Vycház.11 jsme zákonitě z platformy, která byla vy
pracována začátkem 7'. let..." /plzeňská -'■ravda 8.10.1986/.
Byla tato slova vyjádřením hrdosti nad tím, co vedení strany
Činilo po celou onu dobu, nebo rozoaků nad rozporem mezi dosavadni politikou KSČ a politikou nového vedení XS3S?
Příznaky hospodářské stagnace se u nás projevuJí již velmi
dlouho /to bylo vícekrát doloženo kvalitními studiemi/. Vzhledem
k našim podmínkám se projevily podstatně časněji a silnOji, než v
SS3K. Proto tak postrádáme v nějakém dokumentu našeho politické
ho vedoni podobně sebekritickou myšlenku, jakou bylahoino najít
v politioke zprávě ÚV KSS3 na XXVil• sjezdu : "... hlavně jde o
to, ze jsme veaa nezhodnotili zrněnu husoodářské situace, že jsme
ssi neuv 3domi 1 i nu tno st a neodkiadnost převedení skonomiky na
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3
intenzivni metody rozvoje. ,.. ¥ýzqv a řečí na toto téma nebylo
-1e nio s p rukti©ky a©©kslo® I
...... /.
Kdo jen traehu sledoval vývoj našeho hospodářství a diskuse,
které so kdyvedlY o problematice a9^° efektivnosti a o zdokona
lení způsobí jeho řízení, dobře ví, že nutnost převést čs. hospo
dářství na intenzivní metody rozvoje je notoricky známa od počát
ku 60. let. A v té době byla také jako potřeba zformulována. 0
nutnosti intenzifikace se pak mluvilo i později /n&př. při diskusích
k Souboru opatření nebo v diskusi na stránkách Hospořáských novin
v polovině r. 1981, z opatrnosti asi předčasně ukončené*/.
Nedá se toň vůbec říci, že by chyběly signály, svědčící o nut
nosti rozhodujících kroků, směřujících ke kvalitativním změnám ve
vývoji národního hospodářství. A že se tyto kroky musí učinit v
oblasti řízení. Nelze také popřít, že by chyběly teoreticky zdů
vodněné myšlenky, které by mohly být východiskem zásadních rozhodňatí• drovnářme-li se Zásadami vOcně a bez předsudků naoř.
část textu Akčního programu KSt z r. 196'3 f týkající se národníhQ
hospodářství, zjistíme, že všechny teze, tvořící - řekněme - teo
retickou páteř nynějších Zásad, byly v něm již obsaženy.
Proto snad nebylo ani tak překvapující samo přiznání předse
dy vlády na celostátním aktivu 27.1.1987, že vedení strany a stá
tu s' naléhavost zásadních změn v řízeni hospodářství uvědomovalo
•*••• dostatečně silně již od poliviny 7 0• let.^ .” j ako spí še sku
tečnost, že reagovalo oouze cestou” ... formálních úorav ukzatelů
a metodickýoh postupů” /fíP 29.1.1987/. Zarážejíci je však tvrzení,
ie příčinou váhavosti vedení byla - podle slov L. Strougala "přílišná opatrnost” po zkušenostech ” z kono e 60. let ". Pomiňme
nepravdivost sdělení, ze ”... původní projekt reforrnyxx byl defor
mován a v podstatě opuštěn” a že převahu nabývala koncepce naornex) Nezdálo se někomu, že začíná být ideologicky neúnosná?
xx) Jedná se orreformu z let 1967 - 196 8/9. otáčí nahlédnout do
Akčního programu, který formuloval cíle politiky tehdejšího
vedení strany, aby bylo zřejmé, že "deformace” reformy neodpo
vídá skutečnosti. Není možné předložit jediný pozdější dokument,
který by to potvrzoval. Ostatně není tajemstvím, že celé dnešní
vedení strany a státu bylo tehdy ve významných stranických a
státních funkcích a všechny dokumenty, určující politiku KSt?
v tomto bbdobí, byly schvalovány i jejich hlasy.
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- 4 zených tržních vztahů, rozmělnění socialietického vlastnictví
a opuštění principu plánovítostí.•.’’ /všechny citace dle fiP
z 29.1.1987/.
Rozhodující však je, že nynější vedení převzalo moc v dubnu
1969 a nejpozději počátkem 70. let prohlašovalo situaci ve státě
za naprosto konzolidovanou, vliv protisocialistických sil a no
siteli pravicového oportunismu za naprosto eliminovaný. V této
souvislosti vzniká zcela přirozeně otázka, proč muselo trvat dal
ších nejméně patnáct roků, než se příslušní činitelé roz
hodli k tomu, aby nechali vypracovat nějaký dokument, vyjadřijíoí
konečně ochotu prolomit bariéru nečinnosti a nerozhodneti fi ře
šení dávno již přezrálých problémů našeho hospodářství.
Argtiatanže "... mnohé tu má na svědomí i nízká úroveň po
znání...“ neobstojí. Úroveň poznání ve společnosti byla rozhodně
vyšší, než jakému odpovídala reálná hospodářská politika. Vždyl
již v polovině roku 1981 se odvážil jeden z “dvorních“ ekonomi
j. VejvPda prohlásit, že spolu s "... revizionistickými deforma
cemi zbokžní výroby za socialismu byly počátkem 7->. let ^hozeny
pres palubu* i tyto vztahy zbožní výroby Samé..." a "... v Násled
ku toho se neodvratně nastolil extenzivní vývoj ekonomiky, dopro

vázený nízkou efektivností*/!® 43/1981/*
I J. Vejvodovi platila nepřímá kritika takových odborníků,
jako je např. J. Jirásek, který se v tehdejší hospodářské situaci,
stejně svízelné jako dnes, nerozpakoval uveřejnit myšlenku, že
’•konečným údělem hodnoty v socialismu je sehrát svou úlohu a z«izet ze scény. Je třeba současně využívat hodnotu a zároveň ji od
bourávat“ /HN 26/1981/•
Stíny takovýchto dodnes přežívajících "takéteoretických“
postojů ovlivnily patrně i autory Zásad. Ty jen naznačují, že
čistý důchod podniku je vlastně zisk, a o trhu jako o hmatatelné
realitě socialistického hospodářství, o jeho funkci přinejmenším
při realizaci společenské výroby se raději ani nezmiňují.
Úroveň poznání tak sotva mohla být příčinou nechuti uplat
ňovat při řešení podstatných problémů hospodářství hlediska sku

tečně ekonomická.
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- 5 Pro jistou dobu po roce 1969 je snad možno přijmout omlu
vu, že pro formulaci i závažných hospodářských rozhodnutí exis
tovaly složité meziknárodní podmínky. Ale skutečnost, že jiné
socialistické země postupovaly ve své hospodářské politice da
leko pružněji /např. Malarako/, svědčí • tom, žs nás byl určitý
prostor, který zůstal nevyužit.
Váhání a nerozhodnot totiž byly podmíněny zcela určitým
politickým programem, onou platformou, vypracovanou na počátku
7o. let, jak :.r, : t upozornil Jan řojtík. Ten ještě ve 3. Čísle
ros-jodářskýc.i -viů z r. 1935 straší zákonem hodnoty a decentra
lizací jako nejhoršími belzebuby, přivolanými na tento svět revizionisty k rozložení našeho oravověmého socialismu. Jak jinak
mluví tentýž Činitel o potřebě hospodářské reformy na již zmí
něné konferenci v Plzni v září loňského roku! V prvém případě
to ovšem bylo rok před XXVII. sjezdem KSSS, ve druhém případě
Žři čtvrtě roku po něm.
Plně lze proto souhlasit 3 hodnocením, že dlouholetou ne
chvi; zásadně a ekonomickými prostředky řešit vážné hospodářské
;robléaty zavinily nejspíše *... naše celkové postoje, zatížené
ztmulýrai přístupy a dogmatickou interpretací některých teoreV této souvislosti by bylo více než na místě uplatnit i pro hod
nocení československé situace slova M. Gorbačova na zasedání ÚV
KSSS ve dnech 27* a 28.1.1987, še ■••• ÚV K38S a vedení zemi
především ze subjektivních oříSin nedokázaly včas a v plném roz
sahu zhodnotit nutnost změn a nebezpečí narůstání krizových jevů
ve společnosti a vypracovat přesnou linii na jejich překonání...
V přípravě politiky i v praktické činnosti převládaly konzerva
tivní nálady, setrvačnost, snaha zbavit se všeho, co se nevešlo
do navyklých schémat, neochota řeéit aktuální sociálně dkonomické otázky” /aP 28.1.1987/.
Proto oůsobé vysvětlení předsedy vlády na aktivu dne 27.1.87,
ie totiž přijstí Zásad bylo vYyToláno víceméně znepokojenína vedoucích
orfláaá nad neuspokojivým vývojem hus o Ktůřství po XVII. sjezdu KSÚ,
dost nepřesvědčivě.
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2.
Přistupme však přes všechny reálníšcenca minulo stí k
hodnocení Zásad napředpojatě, neposuzujme apriorně jejich
obsah jako výsledek snahy učinit něco jen proto, aby se
vůbec něco udělalo.
Každý systém uspořádání ekonomiky, jejího ovládání a
řízení, to, co se nyní obvykle zahrnuje pod pojem hospodář
ského mechanismu, lze při jeho posuzování podrobit různým
kriteriím. Tento systém pak musí v podstatě odpovědět na ně
kolik obecných otázek, aby jej bylo možno hodnotit jako vy
hovující nebo nevyhovující.
Podle mého soudu se jedná přinejmenším o dva okruhy pro
blémů /otázek/ :
1. Jak systém přistupuje k poznávání potřeb společnosti
jak tyto potřeby formuluje i jak zabezpečuje jejich uspokoje
ní. A to nikoli verbálně, ale materiálně. To jest, zda své
cíle stanoví podle potřeb celé společnosti nebo podle potřeb
mocenského systému.
2. Jak se chová k vlastní ekonomie©. Zda k ní přistup®
jako k autonomnímu objektu, který se řídí vlastními zákoni
tostmi a který sice může být řídícím subjektem více či méně
příznivě ovlivňován, ale v žádném případě bez vážných nega
tivních následků podřizován jaho subjektivním představám.
Odpovědi na tyto zásadní otázky jsouj dány v podstatě
způsobem, jakým systém ekonomiky řoáí několik zásadních pro
blémů svého funkčního uspořádání /struktury/. Patrně nejzá
važnější jsou řešení následujících okruhů problémů t
a/ vztah centra a podnikové /podnikatelské/ sféry, zej
ména pokud jde o plánování a ovlivňování výrobního
procesu a rozdělování;
b/ řešení systému instrumentária /souboru nástrojů/ řízení hospodářské soustavy;
c/ systém stimulace zájmů účastníků výrobního procesu
/jak řídících oracovníků, tak ostatních ^pracovníků
podniků/ na jeho výsledcích, a zároveň
d/ vymezení s tím související odpovědnosti pracovních
kolektivů za výsledky pracovní činnosti;
e/ řešení na to navazující otázky forem realizace spo
lečenských a vlstnickýeh poměrů a tzv. účasti pracu-
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Jl.oíoh na řizeni^
Pokud jde o vzteky oenttra a podniková aféry, obsahuj'
zveřejněné Zásady řadu velmi příznivých prvku. Navrhovaný
systém by se jo pravdě mohl 3tát konečně solidním základe©
pro racionální řízení podniku, a to jak v národohospodářské©
smyslu, tak i z hlediska vlastní podnikatelské činnosti. Při
pomeňme jaa takové nesporně kladné prvky navrhovaných opatření,
Jašo ;-u

- změna charakteru centrálníh) plánování jeho orientací na kon
cepční a dlouhodobě strategické cíle,
- ústup od administrativně - dirigistického ovlivňování podni
ká centrem a přechod k jejich ovlivňování pomocí hodnotového
instrurnentária,
- s tím souvisejí cí zrněna podnikových plán! z plán! - přikáži
na plány - nástroje vlastního sebeřízení autonomního účastní
ka ekonomického procesu,
- podstatné zvýšení pravomoci samostatně hospodařících podniku
v plánovací činnosti, určování struktury a zaměření výroby,
pri rozdělovat prostředku z vlastních příjmů, ale i při
vlastni r•
0 jiný
iky ot < •
To všechno zní velmi dobře^ Zároveň však nelze nevidět
jistá nejasnosti, jistá nebezpečí retardačních tendencí, kte
rá mohou při interpretaci Zásad vznikat. Jednak zásady jsou
pouhé zásady a vše Sude záležet na jejich rozpracování a kon
krétním uplatnění v právních normách, vymezujících do nezbyt
ných podrobností formy činnosti, práva a povinnosti i odpověd
nost jednotlivých článků řízení hospodářství. Irotože - jak se
říká - "ertov • > k-j;tk.' je skryto v
!...... ■ >.
v- ■
■ ro
z^ce všeeh -. ra enych tezí zakopnout o onen známý "kámen úrazu” •
Zasady to ti Ž obeahují nespočet podezřelých formulací,
schopných omszit jejich or!znive prkvy. Sotva, se lze zbavit
nedůvěry k oc:hoti cantmlxdho h,a..u-2.....'"řgkéb..,v aparátu jakkoli
měnit zaběhnutý způsob řízení. Přímo typický je v tomto směru
odstavec 11, formulující rozhodující směr přestavby hospodáře
ského mechanismu jako "kvalitativní změnu v obsahu státního
plánu a ve způsobu dovádění jeho cíli, záměrů, úkolů i podmí
nek na orgány a oragnizace”. Důsledné uplatnění tohoto odstavee
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v bodech a/ a o/ spolu a uplatněním odstavce 12 sotva mohou
nechat někoho na pochybách, jak si hospodářské centrůn před
stavuje samostatnou podnikatelskou činnost výrobních jednotek^
íotiž opět jako ukázněné plnění centrálního plánu, jen trochu
jinak formulovaného.
V souvislosti a deklarovaným požadavkem změnit kvalitu
centrálního plánování působí proto téměř komicky, když Zásady
nastolují nutnost "dobudovat SPK a plánovací komise republik"
a ne je přebudovat, jak by jedině bylo logické.
V problematice postupného uplatňování ekonomického instru
men tária řízení podniků se projevuje největší zmatek, nebo mož
ná také největší míra rozporů mezi autory Zásad. Objektivně je
nutno přiznat, že přechod k uplatňování ekonomického instrumentária bude patrně nejsložitější a nejchoulostivější záležitostí
celé přestavby.
Ze Zásad je zatím naprosto nejasné, jakým způsobem může ří
dící centrum sladit "jednotnost" a "dlouhodobost normativů, úko
lů a limitů" atd. např. s "aktivním ovlivňováním věcných progra
mů a úkolů i vyvážeností proporcí plánu", nebo s "běžným usměr
ňováním Chodu ekonomiky". To, co se říká v odstavci 1tí o "aktiv
ním využívání hodnotových nástrojů", je sice pěkné, ale příliš
obecné a ve vztahu k neustále zdůrazňované "řídící úloze plánu"
také naorosto bezzubé. Buň je totiž rozhodujícím xkritériem
Činnosti podniku hospodářský výsledek, zisk, anebo plnění po
žadovaného objemu a struktury věcných úkolů. Věřme, že při
konkrétním rozpracování Zásad bude pamatováno zejména také na
to, aby nezbytné věcné zásahy do výrobní Činnosti podniků byly
struktně omezeny nejen oo do materiálního rozsahu, ale také
časově.
Další problém, který není nijak zásadně řešen, je tzv.
objektivi2ace hodnotových nástrojů. Abychom tento pojem převodli do nezakryté řeči, musíme říci, že se nejedná o nic víc,
ale také o nic méně, než o objektivizaci cen vůbec, a v mezi
národním styku. také o cenu peněz, o objektivizaci měnových
vztahů* A to je úkol nad jiné složitý a rozsáhlý, Bez jeho
splnění, bez objektivních cen a bez reálných měnových vazeb
nemá smysl o jakémkoliv aktivním působení hodnotových nástro
jů vůbec uvažovat• A to jak v národním hospodářství jako celku.'
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tak také v podnikové praxis
Je známo, že naš& cenová & měnová soustava je zatížena
z ;čnýtó.
Zásad, ani předseda vlády ve svém vyštvatlení se nedostali
v tomto směru přes požadavek stabilizace velkoobchodních cen.
0 nutnosti změnit i strukturu maloobchodních cen a v podsta
tě objektivizovat i je se prozatím taktně mlčí. A při tom je
mimo jakoukoli pochybnost, že bez jednotného a objektivního
systému cen se hosoodářství nemůže významně pohnout kupředu
v žádném směru. Rozdíl mezi velkoobchodní a maloobchodní cenou
by měl zásadně odpovídat pouze dalším nákladům na oběh zboží
a zisku obchodní organizace; problém nutných dotací a daní
ponechme stranou. Stejně důležitá je v této souvislosti i
racionální a stimulující mzdová soustava a soustava materiálniho interesu výrobních kolektivů na výsledcích podnikatelské
š$SEoat.
-.at oři Zásad si ntraě uvědomují noamírn :-u Hi';>át;st ar>ceau. obj ektivizace hodnotových nástrojů. Jistě si uvědomují
také to• že pro pos uzování a hodnocení výsledků a pro získá
vání hospodářských prostředků podniků musí být rozhodující
reálné uplatnění jejich výrobků či služeb v národním hospo
dářství. Přesto se tváří, jako by objektivní oro c e s, ve kte
rém se jedině může ověřit objektivnost ekonomických nástrojů
/to
. ' . - ;- ' '
j ;
'■:
■■ ;
!d '
- ' • ■
•
ve kterém se jedině může realizovat výsledek činnosti podniku
- socialistický trh - neexistoval. Taková /zřejmě ideologicky
oodmíněná/ pštrosí politika ovšem nemůže vést k ničemu rozumnérnu£ pak je zbytečné mluvit o otřebě změny postavení odběra
tel &, o negativních důsledcích nadměrné monopolizace.
Aktivizace lidského činitele ve výrobě je nepochybně
nejdůležitější podmínkou jak přestavby, tak dynmmizace hos
podářství. V této souvislosti má nemalý výhnam okolnost, jak
se tento lidský Činitel, civilně řečeno výrobní kolektiv /osa
zenstvo podniku/ účastní řídících a v tom zejména rozhodova
cích procesů. Přitom účast na rozhodovacích procesech do znač
né míry určuje charakter vlastnických poměrů. Zatím co sovětští
vedoucí činitelé tuto pravdu pochopili a otázky uplatňování
samosprávných principů v celém sovětském životě a zejména v

,3.-
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ekonomice považují za jeden z uhelných kameni celé přestavby^
zůstává celá tato oblast pro Zásady onou pověstnou "horkou ka
ší", kterou je třeba obcházet. Nebol formulace i... plná využít
tvůrčí aktivity pracujících a rozvoj vyšších forem účasti jejich
kolektivů na řízení
kterou Zásady tuto ř>r >tlamatiku odbý
vají, je nejen bezobsažná, ale také bezduchá a letitou proklamativností zcela zdiskreditovaná.
Při tom je-li úmysl a vůle učinit z podniků skutečně samo
statné jednotky socialistického podnikání reálná, pak je uplat
ňování samosprývných ,principů v hospodářství naproáto nezbytné
k dosažení potřebné úrovně aktivity pracujících. Právo sprave
dlivou měrou ovlivňovat rozhodovací procesy je neoddělitelnou
druhou stranou mince, jejíž stranou opačnou je hmotná odpověd
nost, Prosazovat ve výrobě samosprávné principy neznamená za
nášet tam chaos a anarchii, pokud jde o vlastní řízení výrob
ního procesu a běžnou hospodářskou činnost. Samospráva má roz
hodovat především o takových otázkách, jako je výběr odborného
vedení podniku, kontrola jeho činnosti a spolurozhodování o zá
sadních podnikatelských otázkách.
Ho zk pa či tost, s jakou se u nás k možnostem uplatňování
samosprávy přistupuje, zaráží tím víc, že je možné opírat se
o jisté praktické zkušenosti, které se v této zemi v minulos
ti již nashromáždily. Jednak z činnosti závodních rad po roce
19459 jednak z Činnosti podnikových rad z let 19Ó9/7O, Před
pokladem využití těchto zkušeností je ovšem jistá změna politic
kého klimatu, pokud jde o hodnocení naší nedávné minulosti.
V každém případě je uplatnění samosprávy jednou z centrál
ních otázek celé přestavby, I v Sovětském svazu ji považují za
hlavní záruku obrany před recidivami administrativně - direktivního
řízení.

x) "Přestavba znamená opírat se o živou tvůrčí práci mas, všeatrafcms rozvíjet demodkracii a socialistickou manoprávu,
povzbuzovat iniciativu a tvořivost, upevňovat kázeň a pořá
dek, rozšiřovat veřejnou informovanost, kritiku a sebekriti
ku ve všech sférách života společnosti ..." /M, Gořbačov na
lednovém zasedání IV K3SS, úP 28,1,1987/.
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3 otázkou aktivizace lidského činitele ve výrobě úzce
souvisí systém hmotného zájmu, mzdového i mimomzdového.
Formování tohoto systému se však Zásady nijak významně ne
věnují. Přitom jde o problematiku tak rozsáhlou, že by bylo
nutné věnovat jí zcela samostatnou tdiskusi.
Zastavme se u rubové strany hmotného zájmu, to je u
hmotné odpovědnosti výrobního kolektivu za jeho hospodářské
výsledky. Jinak řečeno, u důsledku odpovědnosti podniku za
výsledky hospodaření pro jeho zaměstnance. Jde zejména o ta
kový případ, kdy se - slovy Zásad - jedná o “dlouhodobě spat
né hospodaření“. Zásady tu poněkud zjednodušeně vycházejí z
předpokladu, že “dlouhodobě špatné hospodaření“ je vedením
podniku a jeho osazenstvem vždy víceméně zaviněno. Přitom se
dá předpokládat, že normální racionální přístup vedení podni
ku povede pod tlakem ekonomických okolností spíše k dobrému
hospodaření. A že špatné hospodářské výsledky nemusejí být
vždy důsledkem neschopnosti či lajdáctví vedení nebo osazen
stva podniku, ale často signálem k realizaci nutných struk
turálních nebo technologických změn, které mohou být nad síly
jednotlivého podniku.
^Potřebné zásahy, vedoucí k odstranění příčin takového
stavu, pak mohou vést k závažným sociálním důsledkům /např.
ke ztrátě daných pracovních příležitostí s následkem byt i
dočasné nezaměstnanosti/. Ne vždy asi bude možné řešit tyto
sociální problémy tak ryehle, jak rychlý bude nutný zásah hos
podářský. Y řadě případů asi nebude možné ponechat jejich řeSeuí pouze na hospodářské sféře.
V tomto směru jsou Zásady přinejmenším stydlivé. Teze,
že "... nesmí jít o řešení na úkor oprávněných sociálních
jistit trasujících ...
i > -i us/eoí
vocij
zakrývá skutečnost, že křečovitá snaha nezpochybnit praktic
ky nutnými kroky některé ideologicko-propagandistické floskule
/zejména scholasticky interpretované právo na práci/ vedly
dosud vždy jen ke značným hosooááFsh/m ztrátám, Pro skutečně
důslednou přestavbu hospodářského mechanismu je však potřebné

1 otevřít tuto problematiku a realisticky ji zhodnotit, boč
ná teze o principu jednoty hospodářské a sociální politiky,
obsažená v preambuli Zásad, takovému hodnocení neprospívá,
babere totiž v úvahu, že v konkrétním případě, v daném čase
a prostoru, se mohou hospodářské a sociální zájmy dostat do
konfliku, který nemusí být ředitelný na úrovni výrobní jed
notky, ba ani na úrovni hospodářské sféry vůbec.
Tolik k nejdůležitějším aspektům vlastního obsahu Zásady
!•
Zásady isx lze i přes jejich obecnost a také jistou *nehotovost" vcelku považovat za poměrně solidní východisko k
závažnější reformě našeho národního hospodářství. Jejich ipři
jetí a zveřejnění je třeba pokládat rozhodně ze kladnou udá
lost* Skoro by se chtělo zvolat i KonečníI Úspleh či neúsploh
reformy však bude záležet teprve na konkrétní realizaci Zásad
a na dalším postupu,
V této souvislosti jsou znepokojující zejména dvě dole
te GfcGlnOíS^io
Především je to současná situace našeho hospo ářství,
která se dá po věcné stránce charakterizovat lapidárně jako
naprostý nedostatek všeho. Plné a okamřité uplatnění Zásad je
ovšem za takové situace i v té nejkrotší verzi odsouzeno k
nezdaru. Důkladnou re fo mu je možno realizovat pouze promyš
leným postupem, po jednotlivých krocích, ruku v ruce a řeše
ním věcné situace ekonomiky. Zásady však jakýkoli náhnak pos
tupu při své realizaci postrádají, Keni formulováno cílové
řešení, nejsou stanoveny ani oostupové kroky pro jednotlivé
okruhy problemstiky. Zásady se jeví spíše jako nahodilé na
kupení jednotlivých problémů, bavíc nakupení ne zcela úplné
a s nehotovými řešeními.
Výzva k urychlenému uplatňování přestavby bez onoho pos
tupového plánu a navíc bez propracovaných konkrétních řešení
/a jejich legislativní formulace/ je pouhým avanturismem,
který věci nepomůže. V křečovitém úsilí najednou realizovat
nedomyšlená opatření lze spatřovat snahu o kompenzování dří
vější nečinnosti, sotva motivovanou skutečným úmyslem prospět

hospodářskému vývoji, Ostatně myslím, že se nemusíme příliš
obávat přehnané iniciativy hospodářských Činitelů,
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Přitom opatření, která by mohla stát na začátku celé
cesty a která neobsahují žádná rizika ekonomických Škod
/pouze snad riziko odhalení nekompetentnosti řídících kádrů,
po léta dosazovaných na základě problematických principů
centrálně byrokratického řízení/, tj, uplatňování samospráv
ných principů, es ponechávají stranou. Komu pak jsou určena
slova předsedy vlády • •,. tak nám dnes málo pomůže ekonom
či řídící pracovník, který se bojí zavrhnout všechno, co se

přežilo, který přešlapuje na místě” /HP 29.1.1987/, Jsou to
snad slova do vlastních řad? Jestliže vláda promeškala ve vě
ci ozdravění hospodářství patnáct roků, mohla by odborné ve
řejnosti ooskytnout klidně ještě aspoň půl roku či rok, aby
se pokusila zmeškání alespoň zčásti odčinit eoulidní analýgou
současného stavu i kritickou diskusí k možnostem dalšího pos3 tím souvisí i druhá nepříznivá okolnost. Totiž nepros
tá utajenost přípravy Zásad, a jak se zdá, i jejich dalšího
rozpracování. Máme ještě v paměti, jak zodpovědně a komplex
ně a 8 jakým zaujetím se přípravy reformy v polovině šedesá
tých let zúčastnily desítky a stovky pracovníků vědy i praxe,
kteří měli k věci eo říci. Od tá doby uplynulo víc jak dvacet
let a nikdo si nedělá iluze, že by bylo možno prostě jen na
vázat na tehdejší výsledky. Na co však navázat lze, to je me
toda řešení. tevřená a kritická diskuse, která nebude znát
žádná tabu, tím méně tabu ideologická. Abychom nemuseli sou
časnost hodnotit jednou tak, jak hodnotil minulou dobu M. Gorbacov na lednovém zasedání ÚV KSSS, že totiž ”... zmizela z
teorie i praxe společenských věd živá diskuse a tvůrčí tayšlení, a autoritativní hodnocení a úvahy se staly nezvratnými

pravdami, kteří mohly být jen komentovány" /HP 28.1.1987/*
Současná diskuse /lépe řečeno propaganda/ týkající se
přestavby hospodářského mechanismu v Československu mě nutí
na závěr poznamenat ještě toto :
Zcela právem se hovoří o tom, že jedním z hlavních předpodkladů uskutečnění přestavby ekonomiky je změna myšlení -
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-

79

rozumí se ekonomického myšlexií /nebo spíše jeho nastolení
místo myšlení orotieteaasmislráho/, Ti, kteří tento poiadavek proklamují, mají ovšem na mysli myšlení odpovědných
podnikových pracovník!. Dílem z nevědomosti, dílem z progra
mového ” ostychu” neberou v úvahu, že myšlení podnikových
pracovník! je určováno předewsía podmínkami a okolnostmi,
ve kterých pracují, řídí, rozhodují. A že tyto podmínky a
okolnosti jsou produktem myšlení řídícího a rozhodovacího
cen tnu
Myšlení centra nemá ovšem pouze ekonomické kořeny a
je významně podmíněno politicky, i když se týká vyloženě
ekonomických záležitostí. Soudím, že jde o dva okruhy pro
blém!, které patřily vždy mezi nejspornější•
V přání řadě je to v podstatě odmítavý vztah k objek
tivnosti takových ekonomických kategorií, jako je hodnota,
a k autonomii ekonomických proaesů vůbec. Z toho oak plyne
řada disledki pro hospodářskou praxi : subjektivistický a
voluntaristický přístup k cenovému a mzdovému systému, k
rozdělování a užití národního důchodu, k nakládání s národ
ním bohatstvím, k rozhodování o reprodukci základních fond!
apod.
Vedla toho se ekonomické myšlení centra vyznačuje ne
ustálými recidivami rozhodovacího a organizačního centralismu,
jakmile se řeší nějaké potíže hospodářského vývoje.
Přezírání objektivnosti ekonomických kategorií a proces!
a tendence k centralismu spolu mořirosené úzce souvisí. Jnaha
po omezení vlivu a funkcí ekonomických kategorií je bez tuhé
ho centralismu neuskutečnitelná.
Jataké jsou kořeny těchto tendencí? Kde jsou jej ich pří
činy?
Domnívám se, že původní příčinu u nás je nutno hledat
ne v samotné ekonomice a ekonomické teorii /alespoň ne zcela/,
ale v politické praxi předrevolučního a raně porevolučního
období. Totiž v akcentování emocionální argumentace pro nuánost odstranit soukromé vlastnictví výrobních prostředků,
což bylo snad odůvodnitelné právě pouze časově omezenými po
třebami tehdejší oolitické praxe.
Po převzetí moci Komunistickou stranou se poměrně brzy
ukázalo, že pouhé odstranění nespravedlivého rozdělování vý-
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sládků práce, pouhé odstranění "buržoasních parazitů?, ne
přináší žádoucí hospodářské výsledky, že dosáhnout potřeb
ného hospodářského rozmachu, umožňujícího vytvořit blahobyt
pro všechny, bude podstatně složitější a dlouhodobější zá
ležitost, Proto bylo nutné stůj co stůj vytvořit "důkazy
sociálně spravedlivé hospodářské politiky", odpovídající
dříve proklamovaným politickým cílům. Proto se ekonomika
začala řídit nikoli racionálně, podle ^ekonomických poža
davků, ale podle potřeb aktuální politické situace, pod
vlivem falešně interpretovaných hledisek sociální sprave-

Proto máme dnes systém třicet let se neměnících cen
tzv. "základních životních potřeb", ačkoliv každý ví, že
jejich udržování je nesmyslné a se sociální spravedlností
nemá nic společného, Že dotaci těchto cen stejně zaplatí
všichni jinou formou a že podobná cenová politika pouze
prohlubuje již tak značnou příjmovou nivelizaci, Proto je
téměř nemožné likvidovat neefektivní výroby nebo zastavit
nepotřebnou produkci - je politicky neúnosné přiznat byl;
i jen přechodná potíže se zaměstnaností, Proto máme bez
nadějně zaostalé výrobní fondy lehkého a potravinářského
průmyslu a zaostalý dopravní systém /zejména železnici/ bylo přece nutno nejprve prestižně vybudovat "kovárnu so
cialismu" a potom nedopustit "snížení životní úrovně" v
"nejúspěšnějším období" naší historie.
K realizaci takových metod hospodaření je ovšem ne
zbytné přerozdělovat prostředky a pečlivě hlídat každý
vážnější pohyb v celém hospodářství, důsledně prosazovat
centralisticko - dirigistický model řízení.
‘len je však jen zřásti formován racionalistickým pře
svědčením o akceschopnosti jakéhosi manažerského pojetí
hospodářství jako jediného superpodniku; i takové ideje
se, jak známo, v odborných kruzích vyskytly, hejsilnější
kořeny hospodářsko-centralistickýeh snah je možno hledat
v oblasti stáné - mocenská. Mocenský systém vidí v centra
listicko - dirigistickém modelu řízení jeden ze svých hlav
ních nástrojů. Státu tu vystupuje v úloze samospasitelného

. ’’dárce - dobrodince” všech matenálníoh požl tká. Stačí
po uze iniciativně a přesně plnit j eho neomylná příkazy
a instrukce a přijde ráj na zemi,
Decentrailsticko - demokratický model řízení před
stavuje pro toto pojetí nebezoačí téměř smrtelné. Nebez
pečí skutečné emancipace pracujících v tom smyslu, že se
samo stanou skutečnými hospodáři, vymknuvšími se z ’’do
brotivé náruče" státně hospodářského aparátu se všemi
důsledky z toho plynoucími. Samotná decentralizace - cl
jek se to nyní nazývá, zvýšení pravomoci podniků - bez
demokratizace v kontrole činnosti hospodářského vedení
a jeho výběhu může vést k manažsrizaci se stejnými verti
kálními závislostmi jako dříve. Recidiva centralistického
systému je tím téměř zaručená.
Rozpačitost, s jakou je v Zásadách a v dosavadních
řečech kolem nich /o diskusi se totiž nedá mluvit/ formu
lována potřeba prosadit demokratizaci jako hlavní předpo
klad nezvrátítelnosti přestavby není příliš povzbuzující.
Je na místě připomenout tu na závěr opět slova M. Gorbačova na XVIII. sjesáu sovětských odborů i
”... ten, kdo pochybuje o účelnosti naší demokratiza
ce, patrně trpí jedním vážným nedostatkem, který má výraz
ný politický význam a smysl - nevěří v náš lid...“ /HP 26.2.1S87/*

Ing, Jan ■ i '■ n,

81

'

"i.ové myšlení" po akademicku?

Když jsem nedávno v® svém přispěvku k Zásadám přestavby
hospodářského mechanismu vyslovil obavy o jejich další osud,
o osud jejich konkretizace a rsali zaee, ani jsem netušil jak
brzy se mi oprávněnost těchto obav začne ootvrzovat^
Nejenom, že se uveřejnění Zásad nestalo podnětem pro bo
hatou tvůrčí diskusi a střetávání názorů, ve kterém by se pro
pracovávalo naší propagandou toli požadované a ve skutečnosti
tolik potřebné "nové rayšloní". že se rozpracovávání Zásad ode
hrává nadále v jakémsi tajemném a anonymním ústraním Ais názo
ry, které se tu a tam přec® jen vyskytnou, vzbuzují chmurné
obavy o to jak má podle představ našich vedoucích ekonomů * pře
strojený" hospodářský mechanismus vypadat.
František Valenta, který nedávno k danému tématu poskytl
rozhovor deníku Práce /uveřejněný 7.4.1987/, je nejen ozdoben
mnoha tituly - prof. Ing. DrSC a dop. člen AV, ale rovněž řeJitelefa ekonomického ústavu A¥. Osobu nadanou takovou kumula
cí hodností a funkcí, musíme, chtě nechtě, považovat za dosta
tečně kompetentní k interpretaci názorů na další vývoj reali
zace Zásad. Alespoň oficiálně.
’řiznám se, že heslo, pod kterým Práce rozhovor uveřejni
lo, mně na první pohled zaujalo, a i příjemně naladilo. Mně

totiž souhlasím s tím, že "přestavba nemůže být hrou". Jinak
by nemělo smysl o nějaké přestavbě /nebo "chcete-li reformě” 5. sesedání ÚV KSČ/, vůbec uvažovat. Po přečtení jsea si však
musel položit otázku, jakou hru s přestavbou tu vlastně pro-

"Základem úspěchu přestavby je nové myšlení".
Prof. Valenta správně poukazuje na to, že při současné
přestavbě musíme uplatnit zkušenosti získané z omylů dřívějších
pokusů o reformy. <ominu-li něhoráznost, které se dopouští tím,
že Soubor opatření z r. 1980 pokládá v podstatě za shodný s re
formou z r. 1966 /musím připojit až 1969/ nemohu již pominout,
v čem spatřuje "novost" současného přístupu. V čem vidí podstatu
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- 2 potřebných měn v ekonomice. Vůbec jej totiž neznepokojuje
vlastní zjištění, že se dřívější reformy od sebe lišily v
podstatě pouze tím, že do praxe přinášely trochu jiné, více,
Si méně vhodné ukazatele rozpisu a kontroly plnění státního
plánu. Iřídění ’’dobrých“ a "špatikých" ukazateli je totiž je
diná "zkušenost”, kterou si prof* Valenta připouští. Nemíním
tu polemizovat s hodnoceníiai minulých reforem. Ghci jen kon
statovat, že ustrne-li i nyní ekonomická fronta na podobném
hodnocení minulosti a přijme-li ji za perspektivu další rea
lizace přestavby, nepřiná-li si již dávno poznanou skutečnost,
že ekonomika má i za socialismu charakter objektivního procesu
a nebude-li řídící sféra k ekonomice jako k objektivnímu pro
cesu přistupovat, oak o dalším osudu strategie urychlení sociál
ně- ekonomického rozvoje společnosti je předem negativně rozhod
nuto.
Jakékoli ’’ukazatelové" uvažování, bez změny postoje k ob
jektivní funkci takových ekonomických kategorií, jako jsou cena
a zisk, a bez rozboru a vytváření podmínek, za kterých mohou
ořiznivě ovlivňovat ekonomickou Činnost jednotlivých hospodář
ských subjektů, neposune kupředu ani o piv. A není ani v soula
du s duehem Zásad přestavby hosp. mechanismu,
?. roblematika cen, nejdůležitějšího nástroje stimulace eko
nomické a inovační aktivity podnikatelských subjektů, nemohla
samozřejmě uniknout pozornosti aktérů zmíněného rozhovoru. Sta
lo se už dobrým zvykem, ba módou, že se při rozhovoru o tvorbě
cen vydatně zkritizuje individuální nákladná kalkulace, jako
i.vortoy ceny. řipuslaae, v._> un . .vidwálaí ttaUmlas* větši
nou nemusí obrážet objem společensky nutných nákladů práce,
které by měly být základem ceny. Ale je to snad vina indivi
duální kalkulace, vytváří-li se na jejím základě skutečná cena?
Vždyl ten problém leží někde úplně jinde! Každý podnikatel v
normálně fungující ekonomice přece musí při cenové orientaci
vycházet ze své indidviduální kalkulace /to se netýká samozřej
mě cen hromadných substrátů, které jsou průběžně známy/,
A teprve trh mu dá odpověol, zda jeho individuální kalkukace
odpovídá společenským podmínkám,
Z© chyby a paradoxy v tvorbě cen tedy nemůže individuální
kalkulace, její krttiká svádí na scestí. Protože nikoli ona,
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ale deformace následného procesu, který je směnou pouze podle
názvu /a mnohdy ani to ne/ a nikoli podle funkce, jsou zdrojem
všech problémů a obtíží v tvorbě a funkci cenového systému*
Procesu, v němž výrobce je na vnitřním trhu obdařen téměř ab
solutním monopolem a od skutečného trhu oddělen monopolem za
hraničního obchodu, přehradami devizového hospodářství, neexis
tencí měnové ekvivalence a to ve vztahu jak ke kapitalistickým,
tak socialistickým trhům.
Za takových okolností může mít snaha nahradit funkci trhu
při tvorbě ceny jakýmikoli výpočtovými a tudíž administrativní
mi, eo ioso víceméně subjektivními metodami jediný důsledek :
destrukci, nebo přinejmenším deformaci výsledků podnikatelské
činnosti vzhledem k potřebám společnosti úplně stejně jako se
dělo dosud. I'j. neodstraní se problémy v objemu, sortimentu a
včasnosti plnění výrobních cílů, v nepříznivé® výwji tvorby a
užití ííD a zejména v nepříznivém vývoji ”kvalitativních ukaza
telů“ a uplatňování technických a technologických inovací. Bez
reálného tlaku trhu zůstane ekonomická aktivita podniků, směřu
jící k maximalizaci pokrytí společenských potřeb při minimali
zaci spotřeby práce a k tomu uplatňovaná inovační aktivita,
vždy spíše věcí administrativních tlaků.
Bylo by dobře, kdyby se naši “připuštění“ ekonomové pro
pracovali k objektivnějšímu, a poněkud odtabuizovanému drápání
ekonomické problematiky• Je to již dnes vlastní sovětské eko
nomické vědě /viz např. rozhovor ak. Bogomolova s Janem Zelen
kou v tel vizi/, je tedy z čeho brát si příklad. Budou pak moci
konkretizovat Zásady k realizaci se skutečně cílovými záměry.
"Základem úspěchu přestavby je nové myšlení".
To sa týká samozřejmě i problematiky tvorby plánů a samo
statnosti podnikatelské činnosti průmyslových podniků. Jestliže
prof. Vilenta považuje prostor pro samostatnou aktivitu za jaksi
pouze zbytkový, po naplnění “jmenovitých úkolů státního plánu",
je to možno považovat zčásti za neddrozumění a zčásti za formulační
nejasnost. _<az£vá-li však samostatnost rovnou j ako “relativní”t
pak již nemůže nejít o zcela jasnou koncepci? <a rozdíl od Zásad,
které považují "kvalitativní změnu charakteru centrálního plánu“
za jednu ze stěžejních myšlenek přestavby, dívá se prof' Valenta
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- 4 na rozdělaní rozhodovací činnosti ve vzttahu k výrobní aktivitě
jako na pouze kvantitativní záležitost. So znamená, že tak se
budou podle jeho představ rozdělovat i práva a povinnosti k
podniků. Taková relativizace ssebou ovšem nese nebezpečí své
vole nadřízených or^lánů, které mohou samostatnost podnikl
kdykoli nepřípustně omezovat, Či zcela zlikvidovat.
Nově myšlení znamená mimo jiné myslet také “cílově”, V na
šem případě to znamená, že pokud bude nutné z určitých věcných
dlvodl podnikům předepisovat jmenovité úkoly, musíme se na tuto
nezbytnost dívat jako na dočasnou nezbytnost, statně ani příšná cent ralizace nezajistila vždy plnění důsležitých státních
úkolů, Naproti tomu není důvod obávat se, že podniky nebudou se
zájmem plnit jakékoliv, tedy i státní zakázky. Nechápu v této
souvislosti proč by podle prof. Valenty, využití zbožně-peněžních
vztahů mělo být onaezeno pouze na "relativní samostatnost" hori
zontálních vztahů v ekonomice. Když i Zásady považují uplatnění
zbožně-peněžních vztahů a uplatňování "ekonomických nástrojů”
/tj. v podstatě využití hodnotových kategorií/ za kvalitativně
nový, profqresivní a žádoucí princip nového hospodářského nechá
ni nau, a to i ve vertikálních interakcích a právě v nich, sva
žuj e-li vsak uplatnění takových ,principů za “rozehrání tržních
sil”, které může s “aktivizovat jen drobné výrobce", pak se
nelze ničemu divit.
Zdá se, že profesor Valenta nepatří právě k těm, kteří si
potřebu “nového myšlení” berou příliš k srdci. Vyložit karty
na stůl by ale měli i ostatní •’připuštění" teoretici a odkrýt
tak před veřejností své představy o cílech, které oři realizaci
přestavby sledují. drotože mluví-li se při významných příleži
tostech o nebezpečí, že se na přestavbě mohou přiživovat různí
oportunisté, pak dvakrát běda přestavbě, zmocní-li se jí ti z nich
kteří veškerou svou snahu soustředí k tomu, aby se "vlk nažral
a kosa zůstala celá”. Aby se celý přežilý a retardační oyatéa
ekonomiky a jejího řízení oděl do nového hávu slov a hesel, ale
podstata zůstala původní.
Za situace, kdy se i na tak významném fóru, jako je odbo
rářské sněmování považuje akutečnost udržování stability cen
i když "nás stojí miliardy" nejen za normální, ale dokonce za
chvályhodné /rsap. "aebechvályhodné"/, by to nebylo nic divného.
in*..

n: ...

Zdeněk uičínský:
V čs. veřejnosti se v poslední době často uvažuje e hovoří o tom,
že je nápadná soda či příbuznost mezi požadavky a aonc9pceBi reformního
procesu v českoSlovensku v r. 19ó3 a sovětské přestavby, jek jsou formu

lovány v základních dokumentech vedení Kó.,3 a zejména v projevech jejího
gen. tajemníka M. s. Gorbačova.
Podobnost e čest© přímo shoda semi nimi je toho druhu, že se naléhavě
klade otázka, zda je to podovnost či shoda jen jevová, povrchní nebo zde
je to shoda podstatná, xesp. v podstatném, vyjadřující, že jde o pro easy jednohc a téhož druhu, podstaty, procesy, vyplývající ze shodných
příčin, motivované shodnými potřebami a zájxy, orientované stejný® smě
rem, k stejným cílům.

Fři takové formulaci otázky se samozřejmě berou v úvahu v&achny hi
storické, geografické, sociální, politické, ekonomické a kulturní roz
díly mezi oběms zeměmi, které se nutně promítly v průběhu Pražského
jara a nyní v sovětské piestavtě a které jim daly, resp. dávají jejich
konkrétní jedinečnou podobu* I při respektování těchto specifik s di
ferencí již při letmé komparaci obou procesů se zdá oprávněná pozitivní
odpověJ ne otázku, zde lze ota tyto procesy srovnávat.
kladné odpověď v sobě obsahuje teoretické i politické konsekvence,
jež jsou nepřijatelné z hlsdiska soudobé moci v Československu. Proto
také její představitelé rozhodně tuto příbuznost/záměrně je tu užito
slabšího výřezu/ obou procesů popírají a tvrdí, že ”je naprosto zřejmé,
|e_jakékoli srovnání není na místě." 1/

1/ V* Bilak v rozhovoru

a R. jp. o aktuálních otázkách tvořivého roz

voje socialismu, Rudé právo, 20. 2. 1937, obdobně K. Hofman v projevu
ne sjezdu sovětských odborů, Rudé právo , 2ó. 2. 1937 i -í. Jakeě v růzQýc_vx?iou2tních epod .
Z teoretického hlediska nemohou být zásadní námitky proti rozboru a
arovr.áváftí obou procesů, při němž se ukáže, v čem byly oba procesy blíz
ké či shodné e v Čem 8 proč se liůily. Přitom nutno mít na zřeteli rela
tivitu jevů a pojmů, i když v těchto případech vžak i tato relativita
byla jen relativní, protože obe procesy se uskutečnily v zemích sovět
ského socialismu, kde jejich vedoucí silou byla a je komunistická stra
na řídící se marxistickc- leninskou ideologií. Vzhlede® k tomu i základ •
ní postuláty a koncepce tyly vyjadřovány v pojmovém instrumentáriu této
ideologie, které tylo shodné v obou zemích, helze proto - při respek
tování logického postupu a zásad teoretické analýzy - dokazovat, že ty
to shodné pojmy tyly užívány v různé® smyslu, že měly svůj různý, dokon
ce protikladný smysl. Nescafejai , že Míněné rozdíly zeni oběna senémi dávají jistý konkrétní obsah těm či oněm pojmům s akcentováním té či
oné stránky jevů aped. Zároveň ováaa tu tyla, reap, je i při uMávání
těchto konkrétních diferencí, nákladní shoda v užívání těchto pojmů.
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Tato argumentace se může zdát zbytečná, protože výš® uveden kcnstatování je notarietou. Není však tez významu právě pro apůaob, jak k této otázce přistupuje oficiácní ideologie, t-to skutečnost úvod a připomenout.
XX

X

Mezi pražským jaxem 1968 a sovětskou přestavbou je základní shod©
v tom, že oba procesy byly vyvolány krizovými jevy a poruchami v dose
ve ním socialistickém vývoji obou zemí, projevujícími se ve všech obla
stech života společnosti a fungování státu. Leitmotiv obou procesů byl
shodný, odstranit tyto nedostatky, vrátit socialismu jeho dynamiku, uvol
nit možnotíti rozvoje socialismu ne základě ro voje demokracie. úkladní
devize acvčtské přestavby "nikoli odklon od socleliasu, nýbrž víc© sociallsmu., nikoli odklon od demokracie, nýbrž více demokracie" 1/ je přímo
1/ M. >• Gorbačov v rcahovoru s á. lávou, gen. tajemníkem KS Argentiny,
3^J>™XSx-Jhu 3. 19*7
identická se základním trendem reformního procesu Pražského jara 1968,
v němž šlo o to uskutečňovat v Československu demokratický socialismus,
či jinak tečeno "socialismus s íi akou tváří". V Československu se poža
dovala obrodo socialismu, v Sovětském svazu jeho přestavte a obnova.
Souhrn hlavních požadavků Čs. reformního pokusu z r. 1968 byl vyjádřen
v základním politickém dokumentu Pražského jara, v Akčním programu KSČ z
dubne 1963. Srovnání různých jeho formulací s forrulacexi . S. Lorbačo
va c sovětské přestavbě ukazuje často až překvapující shodu mezi nimi.
Tíx samozřejmě nemá být řečeno, Že by se snec 1. 3. Corbečov inspiroval
č». pokusem o "socialismus s lidskou tváří", ani Že čs. experiment ty měl
být vzorem hodným násla ování v jiných socialistických zemích. Prokazuj®
se tím něco závažnějšího, že tctiž jisté shodné příčiny krize socialismu
mohou být účinně překonány jen zs jistých shodných předpokladů e postupů,
uplatněním demokracie, uvolněním prostoru pro svobodnější rozvoj společno
st: • V obou procesech se prokazovalo či prohazuje, že bez rozvoje demo
kracie není možný ani skutečný rozvov socialismu. Negativní zkušenosti
X/íeskoslcvenska z období tzv. normslizsce po sovětské Intervenci z 21.8.
1968 a sovětské zkušenosti z brežněvovské éry 7C. let e zsčátku 80. let,
to dosvědčují až příliš přesvědčivě.
Při návratu k textům z Pražského jara 19o8 by se chtělo podrobně proká
zat tuto shodu obsáhlými citacemi, ale v tétc stati to není možné. Přece
je však účelné - pro oživení paměti ster^ibh •
případné poznání mlad
ších- některé hlavní požadavky nejen vypočítat, ale uvést je v jejich au
tentické formulaci z r. 1968. Zdá se, že i způsob vyjádření těchto poža
davků je významný, nebol i v něm se projevují shodné zdroje e síly obou

»

procesů.
Akční program byl programem celkové reformy zahrnující všechny stránky
života společnosti včetně její státně- politické organizece. Byl koncipo
ván na základě nedogmaticky, neortodoxně chápané ideologie marxismu, ak—
centující "lidskou tvář* socialismu,
demokratický charakter.
■! to
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program pro Čs. společnost, v níž došlo k nedálnímu a kulturnímu
vzestupu Širokých lidových vrstev, který usiloval o to, aby ss éa. so
cialistická společnost mohla rozvíjet svobodně jako společnost demokratic
ky organizovaná a demokraticky se spravující. Proponované reforsty jí Bě
ly vrátit nejen dynamiku v hospodářské oblasti a umožnit skutečně využí
vat poznatků vědecko- technické revoluce a prakticky je uplatňovat s zá
roveň, což je jen jinou stránkou těchto procesů, uxožnit rozvoj lidská
osobnosti, občane, který může široce využívat svých sociálních i politic
kých a osobních práv. Zdůrazňování "lidské tváře* scclelis/.u bylo proto ,
víc než jen pouhým literární® obrate®, ale postihovalo vnitřní smysl s>olečanské přeměny, "obrodného procesu”, ulije-li 3e tehdejší terminologie.
Akční orogrem chápal va’o.ci úlohu strany jako záruku pokrokového soci
alistického rozvoje a předklédsl řatu opatření k upevnění vedoucí úlohy
strany v? společnosti na základě rozvinutá vnitrostranické demokracie. /M
"žáklades akceschopnosti strany v ncv/ch podmínkách je ideová a organiseČní jednoto, která se tvoří na základě Siroi é vnitrostranické demokracie.
Nejúčtnnější zbraní proti zanášení ’■aetod byrokratického centralismu do
strany je posílení vlivu Členů strany ns tvorbu politické linie, posíle
ní úlohy skutečně demokraticky velených orgánů...Střena je si vědoma, že
nebude hlubšího rozvoje demokracie v něčí společnosti, jestliže se důsled
ně neuplatní demokratické zásady ve vnitřním život a práci 3ovGtná stra
ny, mezi komunisty. Boat©dování o vš-ch významných otázkách a kádrová ob
sazení funkcí musí být zajištěno demokratickými pravidly jednání a taj
ný® hlasování®. **
"Základní vztahy politického systému musí poskytovat pevné základy
proti staří® metodám sutjektivismu a mocenské libovůli.''
"Selme zajistit účinný vliv aínění a názorů pracujících ne celou naši
politiku, nelze Čelit snnhátn o potlačení kritiky a iniciativy lidu, jestli
že pre vBechny ©tčeny nezajistíme důsledně právní®! prostředky ústavná
zaručenou svobodu projevu a vůbec všechna politická a osobní prtva občanů.
Socialismus nemůže znamenat jenom osvobození pracujících lidí z nadvlády
vykořistovetelakých třídních vztahů, ele musí přinést pro plni uplatnění

osobnosti více, než dává kterákoli buržoásní demokracie."
* Široké demokratické pojetí politických s osobních rév občanů, jejibh
právní a politické záruky oovsžuje střen© za nezbytný předpoklad nutného
upevňování společ nské kázně a řádu, stabilizace socialistických společen
ských vztahů. Libovůle a nejasné stanovaní práv i povinností vede k neodoevědnosti, k pocitu nejistoty, e tí® i k lhostejnosti vůči veřejný®

sájmůc e •’otřetám. "
"Je třeba vypracovat takový volební systém, který bude v souladu se
záěnemi v našem politické® životě. Velebním zákonem je nutno přesně a
jasně upravit demokratické zásady přípravy veleb, navrhování kandidátů i
způsob jejich volby. "
"V celém ^MsriisaW státní® mechanisrnu je nutno asji stit takové roz-
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dělení pravomocí a systém vzájemné kontroly mezi jednotlivými člán
ky. Tomu musí odpovídat nejenom vztahy mezi v lanými a výkonnými orgány,
ale i vztahy uvnitř mechanismu výkonu státní moci s správy a rovněž po
stavení e funkce soudůmtt
Významné místo měla v ákčním programu ekonomická reforma a s ní spo
jená demokratizace v této oblasti* "řrogrsm demokratizace v hospodář
ství spojuje ekonomickou reformu těsněji s procesy, které jsou plec námi
v oblasti olitiky a celkového řízení společnosti a podněcuje ke stěnován
a uplatnění nových prvku, které Ly ekonomickou reformu dále rozvíjely.
Program demokratizace hospodářství zahrnuje zejména uskutečnění samostat
nosti pooniků a podnikovýc. seskupení a jejich relativní nezávislost na
orgánech státu, plná a reálné uplatňování práva spotřebitele určovat
svou spotřebu a svůj životní styl...* Vzniká potřeba demokratických orgá
nů v podnicích, jel by měly vymezenou pravomoc vůči vedení podniků...
I socialistická ekoncuik© vytváří postavení pracujících, v němž existu
je potřeba organizovaně hájit jejich lidské, sociální i jiné zájmy. Cen
trální funkcí odborů ty se mě^o stávat stále výrazněji poslání hájit za
městnanecké, podnikové zájmy dělníků a pracujících, vystupovat z tohoto
hlediska jako významný partner při. řešení všech otážeš hospodářského
řízení.‘ V
1/ li. S. (iortačov v projevu na XXXZ1// XVII. sjezdu sovětských odborů
prohlásil, že nové podmínky a úkoly nutí znovu provýSlet i úlohu odborů
ve společenském Životě. "Novou úlohu odborů při přestavbě v dim předevSín. v tom, Že se musí stát jakousi protiváhou tsctnůkretických tenden
cí v ekonomice, které... ae v posleoních letech poměrně rozšířily, a ma
jí usilovat o větší sociální zaměření schvalovaných hospodářských rozhodnuv........... boxy musí v celostátním měřítku aktivně- dbát na to, aby ne
vznikl rozpor při plnění výrobních úkolů a rozvoji sociální sféry... Odbo
rové výtory suší být skutečným a ne ve všem poslušným partnerem vedení,
musí důsledně hájit zájmy pracujících. "
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Akční program stavěl do popředí nezbytnost zhodnocení práce podle
toh0 , co přináší společnosti. "Dnes, kdy se stírají třídní rozdíly, se
hlavním hodnotícím měřítker, postavení lidí ve společnosti stává podíl, jk

j aký® člověk, přispívá společenskéo>u rozvoji...
Usilujeme-li dnes o odstranění rovnostářství, o uplatnění zá ady vý
konu v hodnocení podniků, nechceme tin vytvářet nějské nové privilegova
ná vrstvy. Chceme, aby n® všech úsecích našeho života závisela odměna 1H
dí na společenském významu e efektivnosti jejich práce, ne rozvoji pra
covní iniciativy, stupni odpovědnosti e rizika, to je v zájmu rozvoje
celé naší společnosti. Zásada výkonu vyzdvihuje technickou vyspělost,
rentabilitu e produktivitu práce, autoritu a pxavcmoc odpovědných vedou
cích, princip hmotné zainteresovanosti, zdůrazňuje rostoucí vyznám kva

lifikace všech prsoující'h.
"Tato skutečnost si vyžádá zásadní změnu v dosavadní kádrové politic®'
v níi se po léta oodceňují hlediska vsdřlání, kvalifikace a schopnosti.”
Akční progress se pří for ulovéní svého pojetí socUl-ní «pxav.dlnosti
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a cest k jejímu uolsrňování a zajiětovíní nepotřeboval zabývot problemati
kou bezpr acnych zisků,* neoprávněného obohacování, korupce e spekulace
spod., protoU tyt© jevy, i když v té době sice také/ existovaly, byly
relativně bezvýznamné. K jejic? ex loži doělc až ze tzv. politiky norma
lizace v 70. letech. Byůy vlastně jejím produkte® stejně jako ternu bylo
v SSSk za brežněvovské éry, které umožnila neobyčejné rczěíření tohoto tí
živého dědictví, s nímž se v současnosti pokouší vyjcčádat »orbaéovovo

wšeaí^

Bylo by možné uvádět -ečtě delší citace z "kčního programu k irotleaatice demokratizace o uvolňování ?roatcru socialistickému rozvoji $&•
společnosti, mle nro účsi táto stati snad uveuoné výňatky postačují, nako
nec vlak, přece jen několik myšlenek se závěrečné části Akčního progresu*
"Chceme plně v duchu našich tradic a dřívějších rozhodnuti rozvinout v
nsěí zeti vyspělou soci©;istickou společnost, zbavenou třídních protiv,
ekonomicky, technicky a kulturně vysoce vyvinutou, sociálně i národnostně
spravedlivou, demokraticky organizovanou, kvalifikovaně řízenou, umožňu
jící bohatstvím svých zdrojů důstojný lidský život, severužské vztahy
vzájemné e^olupr've mezi lidmi a svobodný proster pre rozvoj lidské osob
nosti. •
"®bce^e přistoupit k budování nového, hluboce demokratického e čs. podmínká; odpovídajícího acčelu socialistické spexečnosti. vlastní zkušeno
sti i marxistické vědecké pczn ní nát však vedou shodně k názoru, že
těchto cílů nelze dosáhnout po sterých cestách, s použitím prostředků,
které se dávno přežily, a druhých metod, které nás stále strhávají zpět.
Prohlešujeme s plnou odpovědností, že naše spoxečaos-t vstoupil® do ne
snadného období, kdy už se nemůžeme spoléhat ne tradiční schemata* i^emů
leme stěshávet život dc řsblcn ani nejlépe myšlených. Nyní taxé nám pripddá úkol razit si cestu neznámými podmínkami, experimentovat, dávat socia
listickému vývoji novou podobu....”
V sáném závěru Akční program prohlašoval: ’’Chceme vytvořit podmínky,
aby kečdý čestný občen, kterému leží na srdci věc socialismu, věc našich
národů, pocítil, že je vlastníš stránce® osudu této země, své vlasti, že
je potřebný, Že se s nís počítá. Nechi 3® oroto Akční program stane pro
gramem obrody socialistického úsilí v naší zemi, Lení síly, která by moh
la vzdorovat lidu, který ví, eo chce, a dove e jít za svým c.leis".
Takové byly vůdčí ideje tohoto najvýmnamuějbího politického dokumentu
Pražskéh jaře e jejich podobnost či sheda a® sákladními myšlenkami sovět
ské přestavby skutečně není náhodná ani jevová, ale vyjadřuj® shodnou

podstatu obou procesů.
X

Z

X

Hlavní ideje sovětské přestavby nejsou formulovány v Žádném dokumen
tu srovnatelném s Akčním propenem. *avá redakce progresu K»S8 schválená 1
na XXVII . sjezdu jen upravuje a modernizuje sterý dokument, ole celkové
jej nemění a nově nekoncipuje. Přestavte se v průběhu doby myšlenkově i

- 6 r>r®ktifckyý prohlubuje. "Přestavte sílí s zároveň ti® lidé lépe chápou je
jí ssysl • důležitost. To, cc se děje v děná chvíli a k čemu jsa® se díky
ledfaovéau sesedání ústředního Výboru /o přestavbě @ kádrové politice
stieny - Z. J./ přiblížili, tylo ještě před roker prostě nemyslitelné."
iZLJ&sto zeti® nejkoaplexnřjSí pojetí přestavby bylo formulováno na zmí1Z-JU-Jortaécv v cit . rozhovoru s A. řavcu, Rudé právo, 4. 3. 1987
nonom sesedání JV ^Ss
v lednu 1987 e v referátu M. Gorbečova a v usnese
ní na jeho základě schváleném. Na tento projet nevázal i projev Ji. 3. Gorbačova na sjezdu sovětských odborů pod významným titulem "Lid je hybnou
silou přeměn**, projev na XX. sjezdu Komsomolu i další jeho vystoupení, vn
nichž jsou tyto z kladní myšlenky dále prohlubovány a konkretizovány.
Těchto projevů je řada a jsou vela! obsáhlé. Nelze je proto ani stručně
xeprpdukovat a outer nudí předpokládat jejich aspoň povšechnou znalost, ý
Proto se omezí na připomenutí opravdu hlavních myčíenek s ne jejich struč
né citace, aby bylo možno posoudit jejich vztah k uvedeným požadavkům
Akčního programu.
k. o. uortečov v referáte o přestavbě a kádrové politice strany, z ně
hož budou citovány určité pasáže, po rozboru příčin krizových jevů v so
větské společnosti kontetovsl, že "v podstatě vznikl celý systém oslabe
ní ekonomických nástrojů moci, vytvořil se jakýsi mechanismus, který brz
dil sociálně ekonomický rozvoj a bránil pokrokový® zzěnám, umožňujícím
odhalovat a využívat přednosti socialismu. Kořeny těchto ořekážek jsou
v závažných nedostatcích působení institucí socialistické demokracie, v
zastaralých politických a teoretických koncepcích které někdy ani ne
odpovídaly realitě, a v konzervativním mechanismu řízení." 1/
1/ M. 3. Gorbačov v projevu na poradě vedoucích kateder společenských
věd na vysokých školách J-oR prohlásil aj. "Je jasná, že při přestavbě
našehc života a jeho obnově se odehrábá ostrý, ne vždy otevřený, ale ne
kompromisní boj i ejí, psychologických koncepcí, způsobů myšlení & cho
vání... fintění procesy vš^k nelze vtěsnat do starých rámců, dusíme vy
pracovávat nové závěry, kter obrážejí současnou dialektl u života. A to
je možno udělat jen v tvůrčím ovzduší. Pravdu j© třeba hledat srovnává ním různých hlediskek, v diskusi a projedníkáním, lámán.® někdejších
stereotypů .
Mimořádně důrazně proto mluvíme o tox, že je zapotřebí odvahy a iniciativnoati při vyslovování nových idejí, rrotc stiana dnes tolik zcůxaznuj©
"Moment pravdy", prosazování pravdy v životě i ve vědě, která sáx je má
studovat » nacházet střízlivá a účinná řešení svýď problémů" /Rudé

"Stran* v sobě našla sílu a odvahu, aby situaci střízlivě zhodnotila,
aby uznala nutnost zásadních změn v politice, ekonomice, sociální s du
chovní sféře a aby zemi dovedla na cestu přestavby.... V podstatě jde o
obra a opatření revolučního charakteru. Hovoříme-li o přestavbě a o pro
cesech hluboké demokratizace společnosti, které jsou s ní spjaty, máme
na mysli skutečně revoluční a všeatxenné proměny ve společnosti."
" Přestavba , to znamená rozhodné překonání stagnujících procesů, od
stranění mechanismu, ktsrý brzdí náě postup, a vytvoření spolehlivého a
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- 7 účinného mecheíiismu, který myc-hlí hospodá*sly e sociální r-zýoj sovětek
epcleúnosti.

Hlavním sámérem n&ái strategie je spojit výsledky védeckctexhnic^é ievolucš s plánoveným hospodáře ví® e uvést dc chodu veřkerý potcr.ciíl so
cialismu.
JřeaUV b a znamená opírat se o živob tvůrčí prlel ses, v5ost:cn.
rozVí,}e t d énokrerii e socialistickou samosprávu, povztuzcvtt i r. Hati vu/a bvo'i".?os.t, upevňovat kázeň e oořádok, rozšiřovat veřsjnou lni <. r n. cv aJ.cst' Kkkiitiku f? sebekritiku ve v§ec? sférách živote společnostJ
úctu '■ hodnot'?. « důstojnost: Č11'." f*ks. u

s tské

ý::it

opřestavts, to je přednostní rozvoj c:o díl či sféry a stále lepé i uapokoj
ootfet sovéts^ch Udí, a-ktr j
: lob—
pr
, ažJo .. n
aího života, odoočinku, vzdělání g zdravotní péče, j to trvalí péča - du
chovní bohatství s kultu mí vyspělost kečdáh- 5 lovčks i cd á upc 1 :-č no s t.. • M
ft Přestavba zněměn'. energicky stavit spot-• nost defor rn c-i ... o oial'st IcU
morálky a důsledně uplatnovet z's. < dy ?oclálnl ....nravad lností. ír.amená jed
notu slov a činů, práv e povin ostí, značená povznesení poctivé a vy&oc.a
kvalitní priee a oř *konání i ovnoatářských epdonci při jojím vdměňovU.!,
překonání konzervativního přístupu.*
M;ys1#lt ú konečný cíl přestavty j- jpst:j -ad- 1..cc,ě obnovit všechny
stráňk" žlvcta zeme, dát soolalismu nojaodernUjší formy společenské orga
nizace s mexlnáln? využít humanistický ch^rakt^r nsřah zřízení ve vřsch
jeho rozhodujících aspektech - hospodářské:-, sociálně politické® i mravní®. 2áruke tchc. Že zahájený proces přeměn bud® rl('v edcr i$• >o r.ce, Že se CI 1vějůí chyby nehur.u opakovat, je "všes ’ mnrý rozvoj d^ehrati ?.ace sociali
stického zřísenít reálná a stále ekrívnějáí účast lidu ne t-n:aní v5®ch
ctázek života neSí/semč, j e +c tplnt obtcvo leninských záspd vere j .• é inforzovsnoí. t.i, opůl ečanské kontroly, kri tiky a setekriti y, je t.c pclit c ká
upříjínozt, kto
tkví v jednotě slev & čin’ .
Ve druhé Části referátu
e názv•-»- M-r^hlutovjt sociolis dekou aexokra
dl, rezvíhet saxospr <v.l 1 idu" vna: tir... cn c(' lý komplex inc V tucionálních
i jiný v c/? 1.
£ v t
?•
"'
illí důsledným rozv íjezíz deaukrstiCkýcr forem vlastníc?, socialismu a
roz'iř o váním řaaac&piávy oiůřeze postoupi t vptca v e vjro ti , v Čdt a technics,
literatuře, kultuře a uxení, ve vSeci. sférách spde'..;onskér.. .t 1 v,.,ta. Ječité/
taková cesta zts^i.Slu. e uvědozělo^ kázeň. Přestavbu sblma j o možn á jediné
prostřednictvíz demokracie s díky dezcůTscii. Jediné tak lze ctrvrit piostor nejmohutnéjěí tvořivá síle soc1eliemu- svébodné prici a voto'-1néuu
myšlení v svobedn zemi.”
rtPrvořadý význam ®á rozvoj desekrecie vi'> vyrcte b íůs 1 edr.^ upletnevini
akute...né samosprávný ct z á-01 v čin os l p! acov rdc h k lekti v I.” Důleži tým ů
krcke .' y toztu szěru je n6v rh zákors o stá t n í® )odni i u. 1/
1/ V Ssek©slovenaku v r. 1168 Akční program sice výslovně o zákonu o pod
niku nemluvil ale xe®lis®ťe ekonomické reíoxsy jeho vyaání předpGkláoala a

vyžadoval®. P ěátkam roku 19$98byl nágrh zákone p; podniku připraven k
projednání 8 schválení ve ?. S. Proto.e však zsčal již tzv. normalizední proces, tento návrh záxona nebyl přijat.
Kdy* v SSSR byl začátkem r. 1987 publikován návrh zákona o státním
nodniku, zečela i v oficiálních strukturách v Joskoslovensku shánka po
někdejší© návrhu záhone z r. 1969, protože ten bid. v rámci tehdejší ganpenS proti tzv. kontrarcvcluci a její® ideologická projevům většinu
odstraněn i z o iciálních dokumentačních st... edlsek, takže se jiní holily
i jeho axtímpláie, zachované lidmi, kteří se tehdy stsli obětml zmíněně
kgjspsnč_s s ní spojená"Sistxy*. Je to sněžné, ale pravdivé.
Dc zi íla ■ ctnost změn, nutnost uenaxratizace prcoezů formování řídících
kádrů podniků na základě všeobecného uplatňování zásad volitalnusti.”
"Za zásadní sněz deaoxzatizsca našeho života považuje politlcxe byro
zdokonaliv ní sovětského volebního systému. •• Musíme se nové podívat na
organizaci volák aanýcň, na praxi navrhování a prosazování xendidátú na
lidová poálence. Jo třeba zbavit hlasovací proceduru foraalisnu, postarat
se o to,aby volební ampen utí lotos probíhala v podmínkách Širií demokra
cie a zainteresované účas ti lidi na to., to procesu.
”Cheese-li oučravčt spclccexitiké ovzduší, zubí-.,a u^Jále rozvíjet varoj...
nouX/ informovanost. 1 je silný n'stroj ko zlepšení lidová kontroly.
Je zřejmé, Za nastol oas, zty byly vypz covány právní dokumenty, zaruču
jící vořejnou informovanost, dua uejiatit rnaxiná^í otevřenost v činnosti
státních e spolnčansiýah organizací a Jáx pracujícím reálnou možnost vy
slovit vlpstní názor na jakoukoli otázku veřejného života....MÍkúae, .->
v sovětská společnosti by neměly být oclasti uzav-Oné pro kritiku. To v
plné míře pletí i c hromadných sdělovacích prostředcích."
"Skuté, ná demokracie neexistuje aiao zukon a nad zákonaaj.. . v nynější
polltivo nás óe,á v lká práce při přípravě a achvslov/íní nových za onu,
týkajících o rozvoje hospodářství, -sociální aféry, kultury e socialis
tické tosaceprávy lidu a rozšíření záruk občanských práv a svobod*... ‘'Mu
síme proayalet o schválit opatření ke zvýšení úlohy a autority sovatského
soud , k přísnému dodržování zásady nezávislosti soudců, k rozhodné»u po
sílení prokurátorského dozoru s ko dokonalení práce vyšetřovacícu orgánů.
/••-Sy1 přip ven a br.y bufě p ediežen k projednání návrh zákone o zp'1sObá podávání soudní žaloby za pretizúkonné činy funkcionářů , omeži

jící ch občanská práva
Demokratizace Xivět® všech sfér života sovětské společnosti je pa,ctřabí k tomu, abychom postupovali vpřed, aby se ve společnosti upevnova
la zákonnost e vítězila spravc lnoet, aby se prosazovaio takové ovzduší'v
nčmS člověk svobodně žije a plodně pracuje.
Důležitým sněreai demokratizace společenského Živíte je ntvrhování
nestraníků do řídící price. To je zásadní otázka. ” 1/
1/ V Akčním progrisu t-e v této souvislosti ppi adovax©* "Qdstrč»n.i.t pxax1
diskriminace a vytváření "kádrového stropu” pro ty,kdo nejsou členy

—___—
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Na sjezdu sovětských odborů ' . .■« úorbečov prohlásil: “Prohloubit
demokracii není samozřejmě Madné. ..Sis více demokracie budeme sít,
tím rychleji půjdeme kupředu ceetou přestavby a socialistické obnovy,
tis větší zavládne v našem socialistickém domě pořádek « kázeň. Otázka tecy dnes zní - tuc- demoitratizoce nebo společenská netečnost
a konzervatismus. Třetí možnost není...
Demokracii potřebujeme k tomu, abychom mnohé v najeta Životě změnili
a abychom dali prostor tvořivé práci lidí k novým myčlenkám a inicia
tivám. "
V projevu v Praž® pak prohlásil, že motorem, který zajistí přestav
bu e žádoucí urychlení, je delší rozvoj socialistické demokracie.
’’Hlavní cesty postupu v toi»to směru jsou stanoveny. Je to rozvoj vlech
forem zastupitelské a bezprostřední, demokracie, všeobecné rozšíření
samosprávy, zvýšení úlohy pracovních kolektivů, sovětů e společen
ských. organizací, upevnění právních a ekonomických záruk práv osobnosti,
zákonnost, veřejná informovanost a lidová kontrola." /'Rudé právo 11. 4./
V závěru svého referátu o přestavbě a kádrové práci strany !á. 8.
Gorbačov prohlásil: '‘Chceme učinit z naší země vzor vysoce vyspělého
státu, společnost s nejmodernějěí ekonomikou, nejširší demokracií e
nejhumánější a nejvýš í morálkou. Společnost, v níž by so pracující
Člověk cítil jako plnoprávný hospodář, v níž by mohl užívat všech ma
teriálních a duchovních hodnot, v níž by byle spolehlivě zajištěné bu
doucnost jeho détí a v níž by měl vše, čehc je zapotřebí k plnému a ob“
šatnému životu“. - úrovnějme tato slova se závěrem Akčního programu
z r. 19L8. Z obou prozařuje stejný étos, v němž se projevuje shodná
podstata obou procesů, jejichž smysl e cíl byl v citovaných dokumentech
vyjádřen i velmi blízkými formulacemi.
Uvedené citace o potřebě a významu demokratizace, o rozvoji socia liatické deaokrace so asi ča. čtenáři bohatě poučenému zkušenostmi
tzv. normalizace budou zdát inflační, ne-li neprůkazné Či nedůvěryhod
né. Z jiného hxediska se pak mohou jevit jako utopické vize vzhledem k vi
vnitřním rozporům sovětského politického systému a zejména pak k mo
nopolu komunistické strany, pokud jde o politickou moc v něm. Lze tu
připomenout známé úvahy o kvadratuře kruhu nebo o kulatém čxverci
oronášené v r. 19óS těmi, kdo pochybovali o reálnosti postulátů ý/ř.
Z^Píí/Žj&jáX^/Kíáé/pííčMý/jeí^aXi/íí/řé^XáéStX/pOStů.Xáijá Akčního programu KSČ, o
možnosti demokratizace při uchování monopolu moci jedné politické
stiany, nebo kdo je odmítoli, požadujíce plný politický pluralismus.
I když praxe “reálného socialismu" tyto pochybnosti a výhrady spíše pot
vrzuje, pieco jen otázka reformcvatelnosti systému sovětského sociali
smu zůstáyý-otevřená. 1/ Autor sám nehodlá v této stati tyto problémy
1/ božnými pwrspektlvami vývoje a cestami a trendy reformy politické
ho systému v SSSR v procesu přestavby se zabývá ů. -úLynař v sérii

- 10 pěti článků pod názvem "Problémy politického systému v áSSB“. uveřeánár^ch_n9_ podzim r. 1986 v italské Rinascitě.
»
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věcně analyzovat. Nechce proto ani uváděné požadavky s návrhy v rámei
nynějěího stadia přestavby posuzovat z hlediska jejich reálnosti a usku
tečnitelnosti. Vzhledem k cíli této stati byly- pr© srovnání obou pro
cesů - připomenuty tyto postuláty v eutentieké podobě oficiálních projevům
Jistěme lze nosítnout, že to Jsou pouhá slova, prohlášení Si usnese
ní apod., že jejich podobnost nebo shodnost ještě nic nedokazuje, protož®
rozhodující je praxe, to co se s těmito postuláty dělo v reá né politické
činnosti společnosti a jejích politicky relevantních sil v té Si oné do
bě, zda e jek byly uskutečňovány SI zde zůstávaly prázdrr mi proklamacemi.
Tato námitky je jistě vážná, al® nolze ji přijmout bez výhrad, protože
součástí nové praxe byly 81 jsou i nové oožedavky. Jejich rozdíl proti
minulým politickým sloganů® sáa o sobě je svědectví® změny, respektive
pokusu o ni. Přitom nelze přehlédnout ani známý fakt, který se projevil
v obou procesech, že reformátoři - z psychologicky pochopitelných důvodů mají silný sklon k orogr^aovému formulování a vyhlaiování svých úmyslů.
Potřebují lidu, národu sdělovat, co chtějí, » zároveň se distancovat od
minulosti. A protože v pražském jaru i v nynější sovětské přestavbě byly
a jsou požadavky demokratizace, jak je tehdy formuloval A. Dutček a nyní
M. 8. Gorbačov, sinány upřímně a vážně, stávaly sa součástí nové politické
skutečnosti, byly a jsou organickou složkou měnící se společensko- politic
ké praxe. Tíjb spíže je pak lze srovnávat, uváží-li se, Že i v Jov ětském
svazu j® přestavba zatím stále předevŽís verbální záležitostí, nikoli
již momentem každodenní praxe fungování stranlcko-státního rnechaní s-r»u,
řízení ekonomiky i ostatních sfér života spolevnosti^
XX

X

Při uznávání základní shody v pro, .ranové® zaměření obou proceiů, jojich
požadavků a intencí nelze přehlížet iftwni rozdíly mezi nimi, pokud
jde o vnitřní s vnější podmínky, ze kterých probíhaly' o jejich konkrétní
povahu a způsob přístupu ke zrněná® ® k jejtck uskutečňování. V dalším bu

dou tyt© rozdíly stručně neznačeny.
V Seskcslcvensku se v druhé polovině 60 .let ostře vyjevovala krize existujícflc systému. Pří lny e povaha této krize byly již mnohokrát analyzo
vány e není třeba tu jejich rozbor opekovat,' Polisické vedení se sněžilo
překcnct zejmére neuspokojivý vývoj rárodního hospodářství a jeho řízení,
proto přistoupilo k vypracování nového systému řízení os. ekonomi, y.
Spolu s tím měly být postupně řešeny i základní "věčné" problémy její
nevyhovující struktury. Ve stranické i širší veřejnosti se rozvíjely více
či aéně otevřené diskuse o nejrůznějších sociálně- ekonomických, kultur
ních i politických otázkách života čs. společnosti, iiyly sice vedeny, pokud

de o otázky týkající se oovahy soci a jejího fungování, ezopovakýa
1Cem , ale důležité je, Že postupně mizela různá tabu a padaly razné 'prevdy?
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Tak se otevíral prostor sv todnějšísu zkoumání a poznání společenské sku
tečnosti a postupně t dy i na jejich záklodě nové praxí. Připomeňme tu
práce širokého okruhu vědců nejrůznější společansko vědní orientace v
rámci týmu zahrnujícího problematiku vědecko-technické revoluce a jejích
souvislostí, vedeného R. Richtou. Obdobně se to vztahuje i na tým zabýva
jící se problematikou politického systému čs. společnosti, který řídil
2d. mlynář. Společenské vody se postupně vymaňovaly zo zajetí dogmatismu,
přicházely s novými podněty a návrhy as řešení. Přitom toto nové poznání
nezůstávalo omezeno na úzké a výlučně "akademické prostředí”, ale dařilo
se je, zejména působením kulturních časopisů i dalších sdělovacích pro
středků, zprostředkovávat široké národní veřejnosti.
To je ovšem jen jedna stránka věci. Důležité bylo, že tcmut* procesu
poznáv ní odpovídal /v konkrétní Čs. realitě to tyly opravdu spojité ná
doby, resp. různé stránky jednoho a téhož procesu/ i proces politické, ve
řejné a tivizece společnosti, resp. aspoň jejich politicky relevantních
sil, ve kterých sílilo vědomí potřeby změny i odhoslání se za tuto změnu
zasazovat. V systému sovětského typu sa ovšem politické krize neřeš. snad
no, protože systém v sobě nemá zabudovány mechanismy, které ty umožňovaly g
jejich ’’tažporuehcvé” řešení, rroto teprve, až když se na plénu uv jÍSČ v
prosinci 1967 a v lednu 19^8 vyhrotila situace a by .0 rozhodnuto o rozděle
ní funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky, které až do
sud spcjovsl ve své osobě A. Novotný, uvolnila se cesta k reformnímu pro
cesu, který se stal posléze známý pod názvem íražské jaro.
Protože v Československu v 60. letech probíhal proces změn ve všech
oblastech jeho života, protože společensko - politická krize tyla průběž
ně teoreticky analyzována a reflektována, bylo možné 9 v poměrně krátké
době na jeře 1963 vypracovat komplexní program reforem, Akční program
počátkem dubna 1968. 1/
1/ V. Havel ve svéa"Dálkovém výslechu"/edice Rozmluvy, Rowohlt 1986, str. 1
111/ pí Se 2 "Narychlo připravený nový program strany všechny tyhle rozpory
zrcadlil a byl v podstatě slepencem plným různých protiřečení, který nemohl
usoofcojit ani čs.'veřejnost, ani Kreml”. V. Havel v této knize píše mnoho
zajímavého a oravdivého o Pražském jeru, o jeho průběhu 0 jeho aktérech vče
včetně některých hlavních jeho politických protagonistů, v charakteristice
Akčního programu se však, podle názoru autore, mýlí.
Akční orograas nebyl neorganickým spojením různých požadavků, koncepcí
anod., měl svou vnitřní jednotící linii e orientaci.. Pokud v něm byly
rozoory- a ty v něi$ skutečně byly - odrážely jen reálné skutečnosti vni
tropolitické i mezinárodně politické, které nabylo možnp, ja se ukázalo
v srpnu.19od, pozitivně překonat.
Již v počáteční etapě procasu obrody tu bylo celkové politicky sašrodsta
né né stanovisko k příčinám a povaze krize čs. společnosti i z. *sctů.a av
cestám jejího překonávání, k zásadním společenským reformám, které měly,
v soudobé terminologii .U S. uorbaaova, revoluční charakter a vyznám, -teh
dy se však oficiálně tek neoznačovaly, aby sa nezavdával další důvod

k nedorosuaěnXa a kritice se stramj konzervativcích partnerů v rámci Vai~

96

- 12 SavBké smlouvy•
Výže uvedený rozd.l v příprav# Pražského jara Již v příběhu 60. let
souvisí s povahou és. společnosti, zvláště českého národa.
Je to historicky vzato společnost středoevropská, v níž se vyviň le
relativné vyapélá a diferencovaná občanská společnost, kejxéna v období
mezi dvěma světovými vilkami ee v I. ČSJR vytvořilo poměrně rozvanutá poli
tická demokracie se Širokým systéme® a garanciemi politických svobod a práv.
Tyto rysy a historické tradice sociálně -politického a kulturního vývoje
přetrvávaly i v období socialistického vývode československá a svým způ
sobem se regenerovaly v druhé polovině 60. let, zejména v průběhu Pražské
ho jara,
čs. reformní proces pyl procesem, který probíhal shora i zdola sou-asiuj

vzájemné působení obou těchto pelů au dávalo jeho dynamiku, bylo zároveň
zdroje® i různých tenaí e rozporů, protože požadavky "zdole" nemetnou
překračovaly meze toho, c se "shora* cvažovalo, a1 Již ze zásadních nebo
taktických důvodů - ze možné nebo vhodné, /srov. nepř. *2000 slov*/. V g®.
reformní* procesu nebylo třeba uvádět společnost d© pohybu, povzbuzovat ne
bo vyzývat ji ’’shora“ k aktivitě, proto e důležité její složky • síly v ní
byly aktivní a někdy svou Činorodostí dostávaly politické vede í "do úzkých".
Syla to evoluce svou povahou hluboce demokratická, která přirozeně ne
mohla být pouze dirigována mocí /proto některé kritické soudy tehdejšíoh
představitelů moci na adresu těch, co nechtěli jen poslouchat) za tzv. normslizojééi ce v tom ovSam V. ÍJilsk a jemu podobní nacházeli "důkaz“ o kontrarevolučnía charakteru tohoto procesu/, ale měla svou vlastní, spontánní
dynamitu směřující k uznání a jistému institucicnálníau vyjádření politic>luraliamu. Tento vývoj sál různou povahu s intenzitu v českých se
mi ch i na Slovensku i v různých sociálních vrstvách, jinak probíhal na ven
kově a jinak ve velkých sěatech apod., celkové však ds. spoleáaoit se doatávala do pohybu, který sál politickou povahu a podobu. Politický vývoj peačl
zvláště v českých zemích , již jen jediný suojekt politická aktivity, ale
začínaly se projevovat a vystupovat i jiné síly a vlastními záj y a koncepetai . KSČ si přirozeně chtěla uchovat svou vedoucí úlohu ve státě i ve spo
lečnosti, nemohla ji však - ze všech výáa uvedených důvodů - považovat na
dále za něco samozřejmého, automaticky daného, co není a nemůže být pí. ed—
mětex ochytností, nebo negativních závěrů, které ti či oni lidé nebe s<apány vyvozovali na základě hodnůcení různých zkušeností dossvaoníh . vývc^e^
Sama skutečnost, Že se i o těchto otázkách otevřeně hovořilo, nebyla
záporná. Kůzné jevy nepřestanou existovat jen proto, ie se o nich nesmí
mluvit, ale lze je pozitivně překonat jen ne základě všestranného teo e
tického i praktického zhodnocení. V bolestném procesu kritiky chyb dosavad
ní politik KSČ v roce 1968 byl 1 možný zdroj jejich nápravy , opětného zís^ní podpory společnosti pro Její nově koncipovanou e prováděnou politiku.
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Nesálá část společnosti ji tyla ochotna poskytnout už proto, že si- v té
či on« síře - uvědomovala i se es i národu' začlenění českoslcvensk© do far—
S^vské smlouvy, do sovětské sféry vlivu v Svropé. V rámci tohoto mezinárod
ního kontextu ty ovšem preferovala demokraticky orientovenou politiku KSČ
v duet# postulát! obrodného procesu.
v
#
Úměrně k t tu, jek v ^eskoslovenaku tento vývoj pootupcval, projevovala
se více Si méně zjevná oppzice proti tomuto reformnímu kursu KSČ. Na jedlé
straně to byli konzervativci řízného ražení a provenience, uvnitř strany
eamá, na druhá straně ti, kdo tento program považovali za nedostatečný,
reap. kteří neměli socialistickou orientaci.
M. 3. GorbaČov prohlašuje, Že proti přestavbě v jJJh neexistuje o osice,
že nemá politické odplrce. Toto tvrzení je sica sporné, ale v určitém smy
slu pletí, proti přestavbě nikd) veřejně nevystupuje. V Os. v r. 1968, pro
tože vývoj v něm probíhal relativně demokraticky, tomu ta . nebylo a bylo
tc spíže předností tohoto vývoje, rotoie bylo možno, kdyby k toiu bylo
více času, tyto politické cdp’rce v otevřeném politickém zápase porazit. /
"Lid", který je podle ústpvy zdrojem veSkeré moci ve státě, by měl praktic
kou možnost v tomto boji ingerovat ve prospěch a na podporu těch sil, které
by si získaly jeho důvěru, lidé by mohli vystupovat cpravdú jej.o občané,
kteří se v rámci existujících podzínek scaoatatně rozhodují s jednnjí. Vo
jenská intervence ze sr na 1968 vlak tento nadějný vývoj zmařila.
Proto ÚV KSČ v Ikčním programu koncipovalo vedoucí úlohu nově, uznávalo

nezbytnost oběrovet si permanentně, zda společnost s její polltie.úu s<-u»
hluší, a získávat ji pro ni. "komunisté musí stále znovu v rámci demokra
tických pravidel socialistického státu usilovat o dobrovolnou podporu vět
šin’. pro linii střeny..." " V současné době zvlášt záleží na tem, sby stra
na prováděla takovou politiku, aby si plně zasloužila vedoucí čichu v naáí
společnosti. Jsme přesvědčeni, že to je v současné situaci podmínkou
socialistického vývoje země . **
Akční program tyl politickým aktem strany, která aula va státě vládnoucí
postavení a která se v krizových podmínkách snažila o svou vnitřní renezanci a o obnovení živých organických vzt&hů ke společnosti. Chtěl přirozeně
uchovat její vedoucí ^ostavení, jehož se mělo dosahovat předovčín politic
kým a i eovým působením, nikoli administrativně- policejními netočeni, ne
vzdával se jejich politických a ideologických principů, nestenovil
svo
bodu vytváření opozičních politických stran. Nebyl to žádný obecně demo
kratický program, nekoncipoval něj»*ý optimální demokratický model poli
tického systému, jak by si přáli někteří jeho kritikové, ele pokcuěel se ne
zák adě rozboru vnitřních „ vnějších podmínek reegcvat ne nejnaléhevější /•
potřeby sociální - politického vývoje Čs. společnosti a naznačit žídoucí
změny, cesty e prostředky k jejich uspokojování* V tomto smyslu lze i po
česovém odstupu říci, že Akční program reflektoval základní potřeby dalšího
socielistického vývoje Čs. společnosti, které byly v tzv. normělizačním

- 14 období tvrdě potlačeny.
&3
V raforáním procesu Pražského jaro 1968 zdiojejj sohybu nebyl jíž jen
stát/tj. str anicko-státní vedení e aparát/, ale i různé složky a prvky
občanské společnosti. Vzhledem k torsu by si sice moc mohla vůči společno
sti dovolit méně, ale zato by mohla dosáhnout více při hledání a praktic
ké® uskutečňování pozitivních řešení závažných společenských problémů, pro
tože by se mohla opírat o SKtivní podporu o iniciativu důležitých sil spo
lečnosti, v Čemž by napomáhalo i nové podnícené národní sebevědomí.
Sociálnt politický pohyb os. společnosti v x, 1968 byl složitý, mnohostrenný, vnitřně rozporný, řroto přirozeně je i různě interpretován a hodno
cen pcdle toho, které stránky či momenty vývoje se akcentují apód. lento
proces byl násilně přerušen vnějším vojenským zásahem v srpnu 1968, v po
čátečním stádia svého vývoje, é tohoto důvodu nelze ani jednoznačně uza
vřít, jak by tento proces postupoval, které síly a momenty by v nčm pře
vládly, které proponované reformy- a jek - by se uskutečnily a které ni
koli, jak' by byly skutečné výsledky zamyšlených změn apod. opo^y o to lze
vést ač infinitum, protože konečný dů^az pravdy a těch či oněch hodnotí
cích soudů nelze podat, neexistuje totiž.
Tento relativistický závěr však neznamená, že každ. úsudek o Pražském
jaru aá stejnou hodnotu z hlediska historické pravdy, jaeiatují jiatá vě
decká pravidla, historicko- teoretická kritéria, která umožňují rozlišo
vat. Konfrontuje-li se s nimi "rou ení z krizového vývoje...'”, z něhož
stále vychází oficiální ideologie, ukazuje se jasně utilitární, mocenskopiegmaticKý účel jeho tvrzení, Které se skutečným rozborem a poznáním dě
jinného vývoje nemají nic společného. ’’Poučení”., je projevem dočasné
"pravdy moci”, nikoli manifestací moci pravdy.
XXX

V isovětskéra svazu je krizový stav důsledkem dlouhodobé politiky brežněvovakého vedení. Její neblahé následky v různých sférách života sovětské
společnosti analyzoval ve svýď nrojevech M. S. Gortačov, zůstane,e-li
u oficiálních urataenů. Jáma evoluce povahy jeho projevů dokazuje hloubku,
rozsah i sílu těchto nehativních jevů a konsekvencí staré politiky, které
by měla přes avba překonat, aby se postupné uvolňovala modernímu sociali

stickému vývoji sovětské společnosti.
V SSóJR reformní proces zahájil Andropov, když se po Brežněvově smrti XXál
stal generálním tajemníkem KSSS. Sám fakt, Že iniciátorem změn se stal
člověk . který byl dlouhá léta šéfem KGB, je v tomto ohledu příznačný 1/
1/ Tato skutečnost je a politického hlediska významnější než osobní
vlastnosti Anfropova, ktexé ho zřejmě značně odlišovaly od Brežněvove a da
dalších jemu blízkých představitelů vedení Kb..
Andropov tyl ovšem Slovák nemocný a byl v čele KSSS příliš kretce, než
aby mohl nový kurs, pokud jej opravdu chtěl konkrétni^i zformulovat, o
p aktickém uskutečňov ní nebo obratu ani ne lávě. Jeho nástupce Černěnko

pak- i přes jistá slovní prohlášení - pokračoval ve staré politice stag-
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nace a rozplizlo st i.
Gorhačcv po své® nástupu k moci se postupně orientuje ne politiků změn,
natírá "kurs přestevby*. Ze začátku akcentuje zlepšení Chodu sovětské eko
nomiky 0 jejího řízení, nezbytnost aénit styl práce, efektivnost, racionálnost, pracovní disciplinu, pořádek a pod., kritizuje byrokratismus, íyto požadavky klsde nejprve bez vztahu k ainuiosti, bez Její kritiky, tez
analýzy příčin, ze kterých tyto jevy vyrostly a zaohutnSly. ieprve postup
ně, v průběhu složitého mocenského zápasu si uvědomuje, že nelze koncepčně)'
Sí návrhy změn přesvědčivěji odůvodnit, netyrobrá-li s? tvrdě a dosavadní
politikou a těmi, kdo ji představovali a prováděli. Proto sílí jeho odsu
dek minulosti, Hedikální kritika brežnévovské politiky/tř©beze bez uvádění
jzen/ je nezbytným předpokladem radikálního obratu, který ss znamenat px^estavbe, teto ’’revoluční” znéna v životě sovětské společnosti. ’’Hluboký
rozbor situece v zemi, ostrá kritika negetlořích jevů a rostoucí demokretizece života se staly začátkem mořicího očišlevíní^ společnosti, osvobo
zování vědomí lidí e růstu jejich společenské aktivity.*’ 1/
l/'”-áláfež činorodou součástí revolučních přeměn? projev •. 3. Gorbsěova
na XX. sjezdu Komsomolu, Rudé právo, 17* 4« 1987
Politika přestavby je v S3SR zcela jednoznačně inspirována a stimulo
vána politickým ved ní® strany o státu. Je to- předevSía ve sjodé s dějin
nými trediceai riského nároos /arov. historický vzor velkého reformátore
cara Petra velikého, který modernizoval Rusko/ i dosavadního fungováni sovětskéfco p.litického systému - pohyb shora, který má vnést dynamiku do spo
lečnosti, rozhýbat ji k čin osti ve směru, který určuje aoé. Obdobně tofiu
bylo i za Chruščova, posuzuje-li Lse tento ařtzv jev z hlediska jeho zá
kladní charakteristiky• Společnost je z mnoha důvodů /tx adice historického
vývoje, zkučenosti ze sovětského vývoje s?od./ pasivní, inertní, sama není
zdrojem vlastního pozitivního pohybu, ale musí být do něho uvedena a vtažen
na činností acci.
Při posuzování sovětského vývoje a sovětské společnosti nutno sít vždy ne
zřeteli vysokou míru abstrakce jakýchkoli obecných soudů o nich. Sovětská
společnost existuje ns obrovské® území Svropy a Asie, zahrnuje veliký počet
národů a národností různě vyspělých, $ různýai zvyklostmi a tradicemi histcrickými, kulturními a náboženskými. I když ruský vLiv je v ní určující,
není jediný, ve složité naeionální struktuře se projevují různé tanze. So
větská společnost je společnost evropsko asijská, což modifikuje nebo ozezu
je užívání určitých pojuů a kategorií běžných při analýze růsných evrop

ských společností.
Přestavbě v 3S3R nepředcházelo žádné období srovnatelné s 60. léty v wosb
koslovensKU, kdy by se již ve vědeckých, uměleckých , públic .xs Vckých i
politických krizích připravovala v průběhu nejrůznéjáích i veřejích
diskuaí/ÍM/nov řešení, propracovávaly kontury žádoucích společenských
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.i ■, Lodůvodnovely prefii©? eo je, vysvétlovoly
existující stav, připravovaly návrhy změn v té Či oné oblasti si na
základě politického roz odnutí, ssae tvorba zásadních rozhodnutí zů®^ávela miao jejich dosah* Zejména politický systém a vedoucí úloha
strany v něa byly traktovány pouze ideologic^r, t. j. apclogetichy, ni
koli vědecky. 1/

1/ Dc tohoto stavu se znovu dostaly i společenské věcy v Československu
v době tzv. neraalizece. Obnovila se tu známá situace, kdy acc sice kriti
zuje společenské vědy že nejsou dost tvůrčí, že neořináSejí nová řečení
pro společenskou prsxi, ziroveh je věsk nutí - e ta je rozhodující - eby ve
ve shodě s Penglose z Vcltoí eve Candids neustále dokazovaly, ža"politiJMj-JBpe; Je Mé vžzch
nejlepší ze vě ch možných”.
Uvedené konstatování nelze chápat Jednostranně a absolutné, neznamená
přirozeně že i v různých vrstvách a složkách sovětské společnosti se
nepociťovala potřeba změny e že se vůbec neobjevovala žádná kritika exi

stujícího stavu a jeho záporných stránek, ústící v požadavek určitých změn.
Kdyby tomu ísk nabylo, neměl© ty se eni vedení strany na koho obracet,
nco+lo Ly koho aebilizeva- k podpoře a procesování nové politiky. Jde
však o to, že občanská společnost v moderním smyslu slova nebyla v
předrevolučním Rusku rozvinuta a ze sovětského vývoje se tak rozvinout
nemohla, Proto uni v současnosti jez se zdá, zatím neexistují a ani nevz
nikají žádné samostatné či sutonomní/aspoň v relativním smyslu / subjek
ty společensko politick- aktivity, utvářeníeí tak či ona! veřejné míně
ní, působící na tvorbu politických rozhodnutí a .’od.Proto - i při veške
ré jakkoli tvrcé a ostré - kritice minulosti se víerni jejími zlořády osni předmětem pochybnosti . ti m ně i odsudku sociálně—politický syvedoucí úloha KS v něm. 1/
1/ Svědčí o tom nspř. i kritická vystoupení sovětských spisovatelů na
jejich sjezdu v r. 1986. Jejich rozborem se zabývá stať 1. Jungmana ”<3oyět£LL.spisovatelé u zdi nářků”, vydána v ssKizdetu.
,
Pro dogmatické ideology a politiky "normalizačního rúzuff jsou ssrnczřejxě takové pochybnostiMs’5rtelným třiď es”. Vedoucí úloha střeny je
pre ně nedotknutelné sakrosenktua. Kdyby tomu tak nebylo, co by psk zaji*4«
{oválo jejich moc a s ní spojená privilegia, co by odůvodňovalo jejich
nedřězené postavení, co by zaručovalo autořitetivnost jejích názorů a
hodnocení apod. V duchu těcrto představ, když ea zabývají souČRsnou
sovětskou přestavbou a čs. reformním procesen z r. 1968, se evžea praktleky těžko vyvracejí. Proto i Bilek s jistotou sobě vlestní prohlašuje,
Že ”nic není totožné. Vedení KSSS usiluje o nosílení socialismu s jed
noty socialistického spoleČenstv!, naši "bojovníci z. socialismus s
lidskou tváří” v r. 1968 usilovali o demontáž socialismu a rozbití soci
alistického společenství."
”K3SS usiluje o upevnění ve oucí úlohy dělnické třídy a komunistické Míťe
strany ve společnosti. Pravicoví soclaiist? v československá usilovali o
oslabení vedoucí úlohy dělnícké třidy £ její avantgardy - revoluční střeny.

i/wInopírající podněty i pře n sH, rozhovor RP s V. Piieke® o aktuálních
__ giůzkjch tvořivého rozvoj® socialismu, R.ť. 2C.2. 198?
Citované pasáže z Akčního programu, jehož přípravy a schvalování se
V. Bílek osobně účastnil, prokazují, že tomu tatí nabylo, že šlo tehdy
o něc jinéno, o pokus založit vedoucí úlohu strany opravdu ne demokra
tické® konsensu spole nosti. Lee pochopit, že po tek dlouhém tzv. nor malizsčním otdctí se V. Bilakovi a jemu podobnjřs predstevitelů® soci zdá
něco takového zhole nemožný®, jeví se to nutně jako nepřijatelné osla
bení role KS^
Sasa skutečnost, že v sovětské veře nosti se veřejně nepochybuje ani
při tak zásadní kritice dosevední politiky strsnicko- státního vedení e
jejích zhoubných důsledků o vedoucí úloze střeny, že se nevznášejí otáz
ky systémové povahy, je výzaeaově mnohoznačná. Umožňuje jistě vypracovat
novou politickou linii, proti níž se nikdo přímo nestaví, a disciplinova
ně ji prosazovat do praxe aood. Noise však přehlížet i jiné stránky
tohoto jevu. Jestliže sovětská společnost tak dlou o pasivně snášela do
savadní špetnou politiků a přizpůsobovala se jí, nesajíc jako její ob
jekt jinou možnost, je tím zřejmě limitována i její schopnost přijmout sa
své úkoly a cíle přestavby e aktivně je provádět. Síly odporu jsou skry
té e přitoo rozsáhlé a mocné a je obtížné se s nimi vypořádávat. *roto
ta potřete demokratizace a veřejnosti, clasnosti, jako cest e prostředků,
které zají měnit lidi z objektů ovládání a manipulace v subjekty veřejné
aktivity ve všech oble; tech společenského života. Co ae v určité optice
jeví jako jednoznečně pozitivní, při bližším rozboru se ukazuje jako
složitější e rozpornější.
dojetí demokratizace ve verzi sovětské přestavby je omezenější a lnstrumentálnější než tomu tylo v Akční:& programu z r. 1968, který vzhle
dem k tradicím čs. politického vývoje a tehdejší situaci - konkrétněji
reagoval na problémy, plynoucí z monopolu moci jedné politické strany,
ročítal proto jak s určitým institucionálním vyjádřením a zajištěním
plurality zájmů, tak i s propracovanějšími zárukami vnitrostranické de
mokracie a pod. I př skeptickém posuzování možností prakticky překonat
vnitřní rozpory takto pojaté demokratizace v r. 1968, lze asi sotva váž
ně pochybovat o tom, že z vnitřních příčin bylo v Československu mnohem

snazší aspoň něco z tohoto reformně- demokratického progresu uskutečnit

než. je tomu v současnosti v Jovětskérn svasiu
4. 3. Gorbačov to ve svých projevech stál® více zdůrazňuje. V

tomto

ohledu jsou jeho představy o přestavbě konkrétnější, hlubší je vědomí
kořenů odporu proti ní 1 síly těch, kdo se z různých důvodů proti, pře—
rtevl staví. Vyzývá e sobi lizuje "lid* k eépeeu zdele proti byrokratic
kým strukturám a jejich představitelů®, kteří brzdí e lokují proces
změř., podněcuje jej, aby vyvíjel tlak n® stranický, sté tni i hospodář
ský aparát, aby ti, kdo v něm nechtějí neb© nejsou s to provádět novou
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pelttiku z něj museli odejít.
V již zmíněném projevu ne XX. sjezdu Komsomolu iÁ. ii, Gorbačov aj.
prohlásil: "přejeme si, abyste byli aktivní a uvědomělí účastníci přestav
by. Dokonce se odvážíš říci.neberte
gg, bernou minci. všechno po
chopte e na základě toho učiňte nezbytné závěry pro svij život, pro svou
činnast.”
"• • •y:Z_.2L23tžuiŽHaXt^íiUos^dOj2řát^lldu. "
"Přestavba potřebuje samostatné lidi, kteří nečekají na pokyny ke kaž
dé maličkosti, ale berou odpovědnost na sete...Všudy augí
25.9 klidnili £í^_cev 4 ln^ 1&
*£1^ í £i-. k ..činu,. _tvořivos Ji
c$áa_" A odtrženo Z.J./
S mírnou ironií by bylo možno říci, že Gorbačov ty potřeboval k íspěchu
přestavby salvu ’’kulturní revoluci* v sovětském provedení proti obrcvské
moci rozvětvených byrokratických aparátů a jejich dlouhodobě zafixovaných
návyků a praktik.
Při uvádění rozdílů mezi čs. reformním hnutím v r. 19éd a sovětskou
přestavbou nelze prohlídnout sni významný mement Času. ča. experiment
byl, jak již řečeno, připraven předchozí* průběhem 60. let. Byl v tomto
ohledu završením určitého v.ývojo, jeho logickým závěrem a zároveň se
mokl stát, kdyby nebyl násilm potlačen, začátkem nové fáze sociálistickéhí
vývoje v Československu# Vlastní experiment v 3a* trval noco málo přes
půl roku, i když v určitá podobě, ovšem vnitřně již smrtelné zasažen, pojraScval i do srpnové intervenci a k hořkému konci dospěl v dubnu 1969* r'lHI
rodstatou tohoto experimentu měl být rozvoj socialismu ne demokratické*
základě, demokratickým způsobem a deaokrstickýri formami* I při vědomí re**
ISvivity obsahu a užívání těchto pojal v konkrétní čs. skutečnosti, každý*
kdo střízlivě posuzuje politickou realitu, zváží, cg je možné reálně za
tak krátké obdoba dosáhnout a uzná, že toho v Československu v té době neb;

lo málo. Ve srovnání s obecný- regrese® čs. společnosti za tzv. normali
zace se i Účastníkům tohoto procesu po dlouhém časovém odstrupu může to,
co se tehdy dělo, Čeho byli lidé schopni, jevit jako neskutečné, jako
z "jiného světu".
Sovětská pře tavba již běží dva roky a lze říci, že teprve ve druhém roc
nabývá na dynamice a formuluje své vlastní nové koncepce, ua jistě n smnale obtížnější vypracovat takevý program pro obrovský dovštak,, svaz naž
tuau tylo v Československu. M dc se také nemaže vážně pozastavit nad
tím, že zeti® přestavba existuje hlavně v požadavcích, že a® teprve činí
první praktické kroky k její realizaci, že to nejtěžSí je dlouhodobý úkol,
který mé sovětská společnost přec sebou. íovažuje-li se tentt přístup ze
samozřejmý, pak by mél být uplatněn i na posuzování čs. vývoje v roce 196i
aby se při jeho kritice nepožadovalo nemožné, protože zázraky jistého
druhu se nedějí' za nůl roku nelze změnit pozitivně společnost*
Podobnost obou procesů se vyjevuje postupně, teprve v průběhu, čssu, ve

- 19 Dle 3-tni E taroo vání přestavby a jajích ci Ili, jak byly zatím nejúplne Ji vyjádřcny v referátu &* S. Gorbačove na lednovés plánu ÚV K3S3 v r, 1987
a v přísluSném usneseni.

vři srovnávání podobnosti i rozdílů obou pi-oceiů nelije Jisté pcsBinout
ani otázku povah, a úrovně jejich politického vedení. V této souvislo: tl la.? souhlasit a . Gorbačoveo, že ”je důležité, zejména v období přeloou, nit dynamické, ideové sásscová e semknuté vedení, které se vyzhaču^a^jtvůrčía potenciálem a zachovává si vždy kolektivní charakter,1* a při
1/,Hozhovcr il. GorbsSova s á* Fovcu, H.P. 9*J. 1^7
zběžné úvaze litovat, že tu v době Pražského jara takové vedoní nebylo*
Letmá crovnlní Jir tě >ůže vyznívat ve prospěch soudobého v ocení KLůů
» zejména jeho prvního před 8 tnv i tele. Rejde o to nikterak mu upírut Jeho
vůdčí kvality r schopnosti, které již osvědčil a které jcou s tohoto hle
diska nepopiratelné. Nelze vfcel zapomínat, žo nové sovětské vedení se
také nevytvořilo hned, ale v průběhu delěí doby, kdy z vedení postupně
odcházeli steří představitelé trežněvovaké éry a přicházeli tea lidé noví,
progresivněji!, nespojení tolik se ctcrou praxí*
.
'takovéto nové vedení se vlastně v Československu v průběhu krátkého tr
vání reformního procesu nesálo čas zformovat. Vedle A, Dábčrka a delších
představitelů reformy byli v něs stále politikové, kteří ztratili důvěru
veřejnosti pro své dřívější i současné názory e postoje. Není důvodu po
chybovat o tes, Že kdyby reformní proces mihl nexuženě pokračovat, změnilo
by se sležení politického vedení e že ti, kdo se politicky zkompromitovali
by museli z vedoucích funkcí odejít a nemohli t; se stsvtt v cestu demokra
tickému vývoji strany samé i čs. společnosti vcelku* Oprávněně so lze do
mnívat, i když, bohužel, tatc hypotéza není prsklícky ověřitelná, Že ty
většinu Slonů soudobé mocenské gomitury v Me chyběla. V této souvislosti
nejde nikterak o to obhajovat
Mžbčeke uni omlouvat jeho chyty a dotiny
ale nelze nni přejít otázku, zda by sebeschcpnSjSí čs. ved ní mohlo v teh
dejších podmínkách široce rozvinutého demokrmtizečního procesu n» jedni
straně a zároveň za existence trežněvoveké gomitury v ouSR a jejími po litickými koncepcezi a me konzexvetivně dogmatického Ulbrichtovm večerní
v NDR e Gemulkova v Polsku ne straně druhé úspěšné prokermidlevot sazi
Scyllou požadavků reformně orientované ěa. společnosti e Jhaxybcou tohoto
vnéjěího tleku.
■ylo by možno uvfedét i další rozdíly.. Jaoen z 1.ich vystihl sovětsky ti
skový sluvčí, když přeu náv ětévou U* č* Gorbrnčova v Československu na
otázku zehreničních novinářů, jeky že je rozdíl mezi ocene pročesyf lako
nicky odvětil' devatenáct let.
Může tu týt ovžem i delí5í pot sociální rozdíl. Pražská jato bylo po tla
čeno vnější vojenskou intorvoncí. Ta sovětské přestovbě nehrozí, 1 když
Jet.., před ti ta t n e... se ám. v eden! přih lúsilo k přea tav té koloval v Praze
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vtip, že Československo by bylo ochotno po$kytoout Sovětskému srvezu svou
bratrskou internacionální pomoc, sovětská přestavba však může utonout v
brzdícím písku byrokratisrnu. O tomto nebezpečí ae v Sov. svazu veřejně
diskutuje, když se přestavba srovnává s reformní© úsilís li. S. Chxu;./»a e
když sé hledají příčiny jeho neúspěchu# V této souvislosti však nejde o
prognózy o možném sovětské* vývoji, ale o odpověč ns otázku, aá-H smysl a pokud eno, jaký- uvažovat nad podobnostmi & rozdíly Pražského jara a so
větské přestavby. Odpověď je že má s to hned několikerý.
Poznávání pravdy má v les tni smysl ease o sobě, károven ®á, třebas zpro
středkovaně, i význam praktický • člověk má vědět, aby se mohl odpovědně

rozhodovat.
Ve vztahu k současné čs. skutečnosti je ©nskýzs jejího vývoje- včetně
uvedeného srovnánání - nutným mesente® pesnávání tuho, co by bylo třeba
k řeSení tíživých problémů vývoje čs. společnosti. Je i východiskem ke
kritice současné politiky moci, toho, v če® a proč teto politika není
s t eoeávně tyto problémy chápat ® skutečné je řešit. uejí přístup k
roku.1968 je v tomto ohledu klíčový. 1/ řroto bylo a je pr současnou pa1/ Zd. .Mynář ve stati "Charts e režim po deseti letech” v této souvislo
sti napsal: "Hlavní čs. problém je právě v tom, že oficiální politika ne
může v vkročit ze zajetí bludných kruhů bole® csaeŽedesátého roku, rro sou
časné vedení je dodnes hlacní, co a jak byle v srpnu 1968 - a všechno osta
tní je vealejší. *o oni- od Husáka přes Bilake bž k Fojtíkovi si počínají
tek, jako kdyby to všechno bylo ne před dvaceti lety, ale včere a melo to
pro dnešek e zítřek rozhodující význam, xolitické vedení, schopné v Česko
slovensku skutečně dělat - a nejenom slovně hlásit a fakticky diskredito
vat - Gorbačovovu politiku, musí týt složeno z lidé, kteří z těchto blud
ných kruhů temných politických intrik, podrazů, zred e přehmatů bačou
schopni vystoupit a měřit věci podle dnešních měřítek, ekonomických, sociál*
nich i politických.” - Listy č. 1. r. 1987, sir. 5z•
litiku moci tak obtížné přijmout pozitivně i novou Goibačovovu politiku
přestavby.
á! již se PražakO jaro a sovětská přestavba posuzují jakkoli, st jil ••
přijímají erguaenty o jejich posobnosti, uváděné v této stati, Či nikoli,
zůstává zatím skutečností, *e žádny seriózní rozbor neprokázal jejich prot1k.l.dnou povahu. To, že taková tvrzení vyslovují současní představitelé
aeet nikterak nepřekvapuje, ale ©ni věcně nic nedokazuje, protože to ksou
typieká tvrzení, mvtivovená politickou účelností » s objektivní® poznání®
pravdy nemají co dělat.
V. Bílek, K. Hofaan, H. Jakaě 1 dalěí jsou
i př»s nyníjSi přihlážaní k
přestavbě - bytostně spjati a pojetí® Prežsjěho jere jako kentreravuluc. a
s politikou tzv. noraelisace na něu saložené ví ».»«lu uiaího "řouSací z
krizového vývoje.."
Může vaak - aspoň na prvý pohled - překvapit u představitelů sovětské
politiky. Tajemník 'ŮV KSSS V. iíedvěděv promluvil v únoru t.r. slovy shodný*

si a Ss. ideology a min. zahraničí B. Ševarnadze při své návštěvě v Fráze
prohlásil o rozdílu meii obě9a procesy,' že prý "pravicové síly požadovaly
"tání" a likvidaci socialismu v Československu, zatím co v SS*B jde o více
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.1/ Týdgníi aktualit
l2/37, aur. 3
;í. 3. ůorbačov se při avá návštěvě v čsckc-aiovenaku v dubnu 1937 V of1 cl
ciác-ních projevech vyhnul jakékoli zuínce o reku 19o8 ; "bratrská inter
nacionální pomoc", výraz v duchu Orwallova ”1534” pro vojenskou interv
vend ae srpna 1963, se v nich vůbec naotjcvilu* HárovíJtíž ovoeu ... u. 3or—
ba Sov při svých aotkáních s občany v ibrame i Bratislavě jél různé kritic
ké poanáaky k roku 1968 v Československu. Je v tomto kontextu lhostejné'
zda to byla jeho spontánní reakce v rozl cvoru nebo, což js pravdépodob nější, předem přesně proklalkulovaná stanovisko /v obsahu, no v bezpro
středním vyjádření/. Důležité je, žs tyto výroky jsou v rozporu s jeho
prohlášeními o sovětské přestavbě s jejích vůdčích ideách i s "novým myšle
ním", jehož se tak rád dovolává. "Nové mydlení ' se nevztahuj® jar. na sou
časné a budoucí problémy, ale i na sinalost. *ni o ní nelze myslet po stáru
po biežněvovsku, nasají--li se uvádět v pochybnost základní údaje přestavby
a tím i důvěryhodnost jejího hlavního strůjce. I když tedy bylo lze zaullM hovorové poznámky vysvětlit důvody jeho návštěvy v Československu,
gřecs jen v tomto případě nepiští "tout eomprandre - c*est tout pardoafier"
2/ Zd. Mlynář při hodnocení této návštěvy ji trefná ch^rektvrizova! náz
vem svého' Článku "GorbsČov v brežněvovč objetí”
.
jT^harta
77
u
příležitosti
návštěvy
*&•
S.
ucrbačovs
v
vaaxoslovonsfu
MPM1Ú dopili v nií* se xd. praví/"Odvažujeme se říct, žj svoboda de&u

mokracie a ty všelidské hodnoty, o nichž Qste nedávno hovořil, qs..u nedě
litelné e že se z nich tudíž nemaže natrvalo a skutečafe Ušil ten, ago j®
uoír- ’inýx. Odstroíií-li SSSK hlavní zátaras, který sám kdysi postavil
do 0Mtyž.B01uretlek<Bu vývoji v Woslover.jku, vH»P*£® *
a
vlast,-, hr •■- - s
o rrocesu b sír vor, -oellí uu:.muim> y
státe- ■ bos nil i 4obř. žíněné sírové Iniciativy buší „troskotat.
~~ Bylo ty zte„zě B..i.kvítaí z. ZBÍněnych Gorb.Scvových poznámekv Prste
vyvěšovat negstivní nápovSÍ na tutc otázku o výzvu Charty 77. Oficiální
projevy o dokw.nty ósou v tomto chl.éu politicky vý.n..B»jSÍ, zérovon
vS.k ony poznámky nutí k obezřetnosti . střízlivosti. varují přeí ořehnonýsi nedéiezi. /ťodrotažjM hodnocení výsasau návátévy á. 3. aorbačova v
Pxsze obsahuje stať a. HCbla "Vrvlze se a oblak a. ze»" z 13. 4. 1.37 v

s„izJ.iu. Hikteré j.jí zívéry jsou ví.k příllM poleuloky vyhroceny.
M. Cortačov je nejen insplritoies přestavby, nejen propBgátor.z reforw
v SSSB. je zároveň i n.jvyžéí. přeflstevitelev la>p.ri<>, které tuší ucfeovst
. dále uoevnit- Senlže připustit žádnou jeho dMt.billz.ei, oož ee týká i
j .ho vzt.hu k eoudeené noci v Jeeko.lov.n.ku. «édil od předchozího^.ní 1 nékteré obtížná aazlnárodňí problémy, znjaéna Af.ůnistan. V ur i yc .
relacích k ni. patří 1 žoskoeloveneko, resp. sovétsl./ zásah dc jeho vn- nich věcí v srpnu 1908, 'byt ve zcela jiné podohé než je .«ud.aná probleB.tik. ifg.niet.nu. Btólní politik. ne.flže •ed.Btít to eo .« stele •
žádné restitutio in integrum není možná. Po .ovítskéc tetetex do vnitřních

S's. .41.MU.ti tu «ž dc eoud.sno.ti .d.Ulo v platae.M tc, «-u ••

“Erežnévove doktríně czczoné suvcrenity” e»oi.eUetických stétó.

.

-or

bačov sica ve svém projevu v Praze formuloval nově zásady vztahů mezi 30—
Cl&iistickýml zeměmi ale výslovní se této "teorie* nezřekl.l/
1/ Formulace, že"Cspěchy socialistického společenství nejsou možné bez péče
každé střeny a země nejen o vlastní, ale i o společné zájmy** může týt in
terpretována jako novější, formulačně jemnější verze této "teorie" a potvr
zení i další její platnoati. - x<udé právo 11, 4. 198?
V bretislevském prohlášení komunistických a dělnických střen socialistic
kých zemí se J. 8, 1968, jehož se intervenující státy později dovolávaly
k odůvodnění svého zásahu, se preví. "Podpora, ochrana a upevnění těchto
vymožeností /rozuměj socialismu, £• J./, kterých sosáhly národy svým hrdin
ský® úsilím, obětavou prací lidu každé země, jsou společnou internacionální
POVin^OStí všech socialistických zemí".
V tomto smyslu není překonán rozpor, který je mezi četnými obecnými orohlášeními M. S. Gorbečove o právu každé země svrchoveně si volit vlastní
typ uspořádání a nezávisle rozhodovat ve vlastním domově a vztahem k vojen
ská intervenci do čs, záležitostí. 2 tohoto hlediska pa’. není ani Českoslo
vensko roku 1968 mezinárodně zcela zapomenuto. Při hodnocení Gorbačovovy
návštěvy lze považovat se pozitivní, že v oficiálních stanoviscích sovětské
strany nebyl tehdejší sovětský zásah vůbec uváděn, což dává možnost nového
přístupu v budoucnosti, když současná situace a vztahy k čs. moci ta momen
tálně nedovolovaly. Je to ovšem jen možnost a hypotéze.
V příštím roce u příležitosti 20, výročí této největší sovětské vojenakj/xkce po II. sv tové válce v Evropě se ukáže, co je v tomto ohledu prav
dou. Eds a jak se v přístupu k této historické skutečnosti, která svými
konsekvencemi přesahuje do současnosti, opravdu rozvinulo "nové myšlení”,
zda a jak postoupila deklarovaná přestavbo v mezinárodních vztazích. V torně©
vztahu i pro Goxbačpva e sovětskou politiku plstí známé biblické rčení"podle
skutků poznáte je”.
íJlova A. 3. Gorbsčova z jeho jednání s w, Jaruzelski® se vztahují i na
sovětsko- československé vztahy. “Je třeba vidět celou prnvdu, aby v enúlcbh
vztahů mezi našimi dvěma zeměmi nebylo mÍ3ta pro dohady a zámlky, pro tak
zvaná bílá místa. Dějiny, - to není jen souhrn faktů. Jsou to především
zkušenosti, z nichž je třeba 3a poučit, je to Škola, jež má učit vzájem
nému r>or o :usění e důvěře mezi národy. " 1/ V sovětsko-Čes ©slovenských
1/ Rudé právo A A. 4. 1987
vztazích existuje bílé, spíše však temné místo- vojenská intervence z
21. 8. 1968 se všemi známými negativními důsledky, které nepatří do tak
dávné minulosti, aby se jím mohli zabývat jen vědci, ale v té či oné míře je

je ještě i záležitostí politiků.
Politika vnitřní i mezinárodní se neřídí abstraktními právními zásadami
a morálními principy, ala reálnými politickými vztahy a zájmy. zároveň

však, zejména jde-li o novou politiku, která se vymezuje kriticky vůči do
savadní politice, platí, že musí při každém praktickém kroku mít na zře
teli i tyto obecné uznávané zásady a normy a nedostávat ae s nimi do roz
poru. I ne to se vztahuje pojetí politiky jako umění možného.
Důvěra ve vztazích sazi státy a národy se nevytváří obecnými prohlá—
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šenítai, ale konkrétními Siny, postupy, v nichž se v každod nní praxi
projevují skutečné úmysly a vále jednajících subjektů. Ne schopnosti
nového sovětského vedení překonávat tyto rozpory, které jsou do jisté mí
ry důsledkem předchozí sovětské zahraniční politiky, bude záležet v ne
malé míře úspěch nové orientace této poli iky za J. S. Gorbačova. Jedním
z prubířských kamenů pro ni bude i její schopnost přehodnotit postoj k
vojenské intervenci do čs. vnitřního vývoje v roce 1363, jak právem zdůran
nila k. ihetcharová při své návštěvě v Moskvě i někteří představitelé USA
v poslední době.
Druhou stránkou tohoto jevu je i problematika současné čs. politiky
včetně jejího příklonu k sovětské přestavbě v poslední době, -rovnání
obou procesů, jimiž se zebývsla tato stel, umožňuje hlouběji pochopit
vnitřní rozpornost současné čs. politiky: její neschopnost tvořivého pří
stupu k řešení naléhavých problémů současného i budoucího vývoje, a tedy
i její be perspektivnost, posuzuje-li se prizmatem čs. národních zájmů,
nikoli empirickými zřeteli jejích reprezentantů.
Dává příležitost poznat, proč se představitelé moci při formování výcho
disek. i ře ani ve vztahu k problémům čs společnosti i k sovětsko p.estavbS zaplétají do vnitřních protikladů, o černí svědčí sj. áapř. projevy J.
/gj tíkat7proč jejich přihlášení ae k přestavbě je povýtce slovní a zname-

1/ Srov. rozbor J. lienstbiera "Paradoxy J. roj|íka”, zabývající se jeho
projeve® ne ideologické konferenci v Plzni /plzeňská Pravda z 8,10. 1936/,
ele vztahující se i na jeho pozdější obdobná vystoupení /orov. nap* výta
hy z jeho projevu v R.P. ze 17. a 24. 4. 1987/. Je to ideologické kejklířství, i když ten, kdo je předvádí, se tváři v'žně jako principiální Před
stavitel principiální politiky. /Co si skutečně myslí při tom tanci mezi
X«jcl-ja^jini^záležitost/.
ná opravdu jen ve smyslu lidového vtipu "přestrojení", i toto verbální
uznání inspirujícího vlivu sovětské přestavby pro čs. vývoj ja se strany
moci vnitřně rozporné. Něco se tím oproti dosavadnímu stavu- $řace jen
mění- někdejší jednota vládnoucí politické garnitury se začíná trhat a vy
tváří se jistý prostor, jistá možnosti pro změny. Ne tento moment upcžornilo i "Slovo ke spoluobčanům" dharty 77 v lednu 1997.
I v Československu začíná, byl jen velmi zvolna a těžce, určitý pohyb.
3ude-li přestav ta v SSSR úspěšně pokračovat, lze předpokládat, že by sa
tento pohyb mohl- přes všechny překážky a obtíže - intenzivněji uplatnit
e že by mohl vést k věcnějšímu a racionálnějšímu přístupu k řešení nej
různějších společenských problémů. Ze těchto předpokladů by se mělv určité relaci je to i podmínkou této evoluce- měnit i vztah k roku 1968.
Není tím přirozeně míněno žádné oživování reformního procesu z té doby, k!
který je již dávno neopakovatelnou historickou zkušeností, patřící do
minulosti. Velká část Čs. společnosti jej jil vlastně nezažila, proto se
jí to ebi příliš emocionálně nedotýká, i když zprostředkovaně tuto zku
šenost prožívá např. v obecně rozšířené® negativním postoji k ternu, co
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je ruská © sovětské. Jd® však o to, ehy byla snats xletba kcntxcravolač
nosti, jež až dosud nad nís vidí. Překáží dosud ozdxevcvání ©tesduěí ve
společnosti. Stále v něm panují různé předsudky, podezíravost a obavy, tekl
že nelze ani skutečně poznávat sociální skutečnost a v otevřených disku
sích hledat odpověď na naléhavě otázky doby, v dělné atmosféře vyprscovávat nové postupy a nové návrhy na řečení adekvátnější současné společen
ské realitě,
kž dosud nebylo xožno nspř. vracet se k dříve vypracovaný*^ návrhů®
a střízlivě, nepředpojetS je hodnotit včetně toho, co je v nich překona
né i co lze i v nových podmínkách použít. “Nové mySlení" ty i v této
oklesti mělo znamenat, že se nebude postupovat, jako by již dříve nic ne
bylo, že se nebude znovu vymýSlet to, co tylo již vymjrSleno, objevovat
to, co bylo již objeveno* Xo se vztahuje ne projekty ekonomické reformy
i ne sociální e kulturní sféru, včetně změn v přístupu k lidem, sty zmizelo
dosavadní Ocejchování a eby z takové činnosti nebyl nikdo předem vylučo
ván, aby se otevíraly možnosti pro uplatnění věech, kdo chtějí s něco
umějí, Důležité je to i v oblasti umělecké, aby mohla byt vydávána storší
i současná díle autorů, kteří se ze známých důvodů dostali na index,
Pozitivní účinky takovéto změny ne celý duchovní život společnosti, na
její národní ohrožování by mohly být časem značné, katím nelze říci, zda, 9
jak a kdy se tak stane. Přece jen však, i když se realisticky posuzuje
existující Čs, situace a včetně chování moci, jejíž vládno&eí garnituře
ve své většině nemá zájem na skutečných změnách, se tu oproti předchozí
mu období něco mění* Vzniká možnost, že česen i čs, vývoj by mohl postupo
vat organičtěji, aaýpň do jisté míry ve shoáě/ae skutečnými národními
potřebami a zájmy.
Duben 1987
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77

do rukou prof, Pr, Janoucha,
Btokhol.m

Vážení,
děkuji za vyznamenání uděláním ceny MUDr, Františka Kriegla^
Cítím se nezasloužené wML poctěn, bezaslonžsnl proto, že s na
dace nesoucí orává Krieglovo jméno, na mí padá, byl i jen málo,
■ -H) Z MleClM |oh ■' j'-3<í.'-í, co;.. nu : eMfl&lílUBji*
František Kriegl byl dlouho mým přítelem, starším a zkuše
nějším, Sblížili jame se jako Členové ÚV KSČ v letech 1966 až

1968, když se připravoval obrodný proces, Pražské jaro, Byl to
vždy požitek s ním debatovat, u něj doma, na procházce nebo na
Křivoklátě, kam nás přijel několikrát se svou manželkou Sivou
navštívit, Byla to radost z jisker při debatě, ale pro mne pře
davším i poučení, Málo kdo měl tolik mimořádných životních zku
šeností jako on.
Od srpna 1968 stal s® pro mě František Kriegl přítelem uctí
vaným* Stal sc tichým hrdinou nejen pro okruh svých přátel, ale
pro většinu nern/ .
niti v Moskvě podepsát moskevský diktát o
obsazení Československa, o podmínkách tzv, normalizace, kteren
nám Brežněv vnutil a která znamenala násilné omezení suverenity
československa•
Kriegl se tak stal národní® symbolem protestu proti potlačo
vání svobody a demokratického socialismu. Stal se však i nadějí,
že jeho příklad lidi posílí a pomůže přenést ideály svobody a
suverenity přes zlé časy, ktaré nás v normalizaci Čekaly a pak
potkaly.
Každý národ má v politicky střetovýeh situacích nejen své
Quislinky, ale i své hrdiny, V době obsazování Československa
mezi hrdiny na přední místo patří právě František Kriegl, Doká
zal se vzepřít násilí, i když věděl, že jeho odpor a protest
jen qpMUké, v
-k..,/
„Prv-i v sv
přesvědčení, zachovat si lidskou důstojnost a integritu, nesle
dí t z Morélnító sow®, fcteH
®®lý gv3j l-i. >t - i
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- si byl plně vědom, co vše /au tím osobně v dané situaci hrozil(>•
Svým tehdejším postojem se zapsal do naší historie. Jeho Ol
připomíná Peroutkům protest : "držíte revolver a tvrdíte, se
máte pravdu.”
Na zasedání *UY KSČ dne 30.5.1969 bylo navrženo vyloučení
Krie&La ze strany, protože odmítl podepsat tírežněvlv moskevský
protokol. Kriegl řekl tehdy ve svém projevu mj. toto :
i!

vůít.L jse-a

. .-’epsat tz-.. .

v

:vsv

•' t

■■■

1.

.i- i

podepsat proto, že jsem v něm viděl dokument, který všestranně
svazoval ruce naší republice. Odmítl jsem jej podepsat proto,
že se to dělo v ovzduší vojenského obsazení republiky, bez kon
zultace s ústavními orgány a v rozporu s cítěním lidu této zerně^
Když potom byla v Národní* shromáždění předložena k ratifikaci
dohoda o dočasném pobytu sovětských vojsk na území tSSH, hlaso
val jsem proti ní jako proti smlouvě, která byla v rozporu se
zásadami Charty Jrganisaee spojených národů, s principy meziknárodního soužití a s ustanoveními Varšavské smlouvy, tj. dobro
volnost. Podepiš vala se v atmosféře nátlaku politického a mo
cenského, za okolností, které jsou v rozporu s principy socia
listickými národů, a mezinárodní*! dokiaienty. Podepisovalo *•
v přítomnosti statisíců cizích vojáků a mohutné vojenské tech
niky. Smlouva byla podeasána nikoli perem, ale hlavněmi děl a

•••
Hlasoval jsem proti smlouvě jako poslanec - v souladu s
cítění* a přáním velké většiny voličů a občanů této mi ...
Vojenský zásah v ŮSSR těžce poškodil meziknárodní komu
nistické hnutí v očích světové veřejnosti ... Sejde přece jen
o československou záležitost. Jde, pravda, v prvé řadě o Česko
slovenskou záležitost, ale současně jde o zásadu a problematiku
práva jedné nebo více zemí uplatnit možnosti násilí silnějšího
proti slabšímu. A zde již srpen 1968 přesahuje rámec tsSR, pře
růstá hranice naší země...”
Kriegl pak na konci svého ”j'accuse” citoval z oficiálního
návrhu meziknárodního dokumentu komunistických stran pro připra
vovanou poradu v Moskvě t
'* íLstníei

í i v-i

sv' oortM v

i*

základem vzájemných vztahů »ezi bratrskými stranami jsou zásady
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- 3 oroletúřského internacionalismu, solidarity a vzájemné respek
tování samostatnosti a rovnoprávnosti, vzájemné nevměšování do
vnitřních záležitostí. Přísné dodržování těchto zásad je nezbyt
nou podmínkou roxzvoje.
iíaši političtí normalizátoři, z nichž někteří byli sice na
počátku donuceni, ale pak už všichni normalizaci prohlubovali a
rozšiřovali až k dnešní stagnaci a k zaostávání za světem - se
již téměř 20 let pokoušejí vy^uacvat z naší historie některé
osobnosti, které byly představiteli našich pokrokových národních,
sociálních, demokratických tradic. Už dnes se však začíná ukazo
vat, že jejich úsilí o vymazání z dějin bude marné a že jejich
úspěch tu mlže být jen dočasný,
Např. Alexandr Dubcek byl oficiálně téměř 20 let non-person.;
Ale stačily určité snahy o demokratizační pohyb v Sovětském svazu
a □araěl národa u nás ožívá.iJubčekem symbolizovaný program socia
lismu 8 lidskou tváří se stal předmětem zájmu a diskusí i u mlad
ší generace, která rok ljó8 neprožila.
Stejně dubnová návštěva K. Gorbačova zcela nechtěně připo
mněla, že starší generace ani za těch uplynulých téměř 20 let
nezapomněly na tehdejší politickou atmosféru a na tehdejší
Kriegliv statečný postoj v srpnu 1368, I mladší generace se o

tom jednou dozví a bude moci o tom přemýšlet. Glasnosl - ;řes
všechna naše zklamání z přestavby i u náe už klepe na dveře.

Vladimír Kadlec
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Lu.boS Kohout:

0sudn5

Praha dn e 23^ XT.
následky

stalinismu

1 X J?

Politike přestavby' db orální o Č1 sty a obnovy soc ieli £ tickéhc chec
htem sovětská společnosti se projevuje v ksždodenri praxi jako veli ce složitý e obtížný pr oce s, do něhož s* proutí tají houževnaté odpcry,
opírající se o staré zvyky e způsoby vlády a řízení spcl&cenských pr0cesů. Tyto odpory představují silné brzdy žádoucích pobyCtik de®okratiz ac i i k realizaci teze “více socialism" ,
Zárovon s tía s proto stává se stále jesnějSítu, Zt s:=, bltv a může vyhrat pouze tehdy, budou-li se otevřeně a čestně analyzovat - i před
oCim u nejširší veřejnosti - pr av é p"i či r-Y z a o stávání v průběhu přeďc hozího dlouhého období Brezněvovy árY, ale jeétě dále nezpět, v době pochmorných třicátýcl let; budou-li to analyzovat těžké následky Stalino
vy samovlády, jejíž projevy jsou dodnes velmi zřetelné ve všech struk
turách společensko-politiciéhc r>echánisau^
V tomto srny&lu. jsou mimořádně zajírnevé ipouěné úvahy doktóra filo
sofických ved' akaCarnika a ředitele Xnctitutu pro studiu© světového so
ci elistického systO sui Akad a mie věd SSSR' pr of esor a Anatoli je Butěnka, ý
jež v polovině dubne 1987 pubiikovala agentura "Hovosti" ve svých zprJivách pro zahraničí.
Autor kromě jiného říká:
"Zjičtujerne, že p...es tav ba pustupuje stále pomaleji a proto nás sám
,..ivo t nutí' abychom s e ssnovu o brátlli badateleky k minulem u o bdo&!•••
Pohled do Binuloati ja pro nás nezbytný, nebct bez oVesne představy c
dříve udělánjch chybách neJsme s to sprívné řešit souoesně úkoly...”
Eutěnko soudí, že to bylo dobře pochopeno na leůnovérn plénu ÚV KZiS'
kde byly vyslovény mnohé pravdy, jez byly až dosud z rozličných důvodů
zamlčovány, kupříkladu nikdy v minulosti se nestalo, aby se veřejné pro
hlásilo, a to na nejvyšší úrovni, že se "v neěí společnosti objevují
krizové si tua ce" • Předtím jsme se spokojili termíny o ’’negativních je
ve ch". Dále bylo precizně poukázáno, že v průbébu minulého vývojového
obdobi se "fortsoval mechanismus brzdění". Butenko komentuje: “Kořeny
tohoto nebezpečného mechanismu tkví bezprostředné v nedostatcích fungo
vání instituci socialistické dernokracie e v krajné zaostalých pilířích'
na ni chZ epočívá c elý systém r íaeni; váe to dohromady napGcaáhu.xo vy tvá
ře ní a zestřováni Krizevých situaot, jež byly zamlčovány•••ll
Akademik zdůrazňuje dále:
"Mnohé nejnovějái chyby, zejmúna pez součesné pokusy zpomalit a brz
dit přestavbu, jsou přímo spjaty a jevy z třicátých let, fermujícími se
v oodminkácli sil ení Stalinova kultu osobnosti. Právě díky tomuto pozn.íáí
mu sila strana brzy po XKVU^ sj ezoupři praví t lednové plénu® a udělat
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další krok. dále vo forrnul ování otJektivního a nutně o stréh o hodnocení
tohoto • pozSějlich obdo ti, aby se plné otjasnily dnešní protivy...*'
Tekcv6to Butěnkovy úvahy inspirují k myělence, které není cizí přodevSím mnohym onešnírn rozr.ocnjm stoupencům přestavby, ze vlactnó tepr
ve nyní• "přestavbou”, se doopravdy vec... skutečny boj prot_ následkům
e tsliniamu a osudným def or sacím, jež. sovětské zemi a lidu ne dlouhou do
bu přinesl "kult osotncsti”, doprcvízený známými zJ valnými ...eicrrnecerai.
V t0,x j e zaji ste r.e,jV ttfii vy znbrn -utúhlových úvah, Akademik čil........ že
pr e atevta fe zp orná i j e pri v e proto, že jisté díl.,, které svého i'.:.uL u 11 za
bránily, aby se plně i 9aj.izovnle ueneean i aa• sjezdu
a ktcr é ter.tíy
fsktic ky za ste vily v Vectnj pí ccecobao vy nacleho živoxa, prokázaly J. ny
ní, žo si žádné prortěny n eprejjí a zaudy vOc chno Crztíit. Jestliže p lně e
směle n <?o tJ erníme ootísta tu a poz edí pozi c, postoj- 1.. těchto sil a nectí po
víme jio rozhotíným to,ea, přestavba bude klepýtat & proces přeměn se
může obrátit nezpět. 4enta závěr, který vyplývá z usnesení ... sm.rr-4 ic
lednového léna je v el:i,i důl ežity •... ••
Lze '!c 1, že bi.t ř.nkc , sneC popr v C pc nástupu Jer teOo va do nej vywi“ i
funkce, tskto j...eně, veřejně ... přesvétíčitl protIsluje, ye dneáni "sily
odporu." jscv. ve skutečnosti f.te lir...i... tichého ">CvoCu.
V’°'u jero úvah nelze, dle mého názoru, ani přeceňovat, ani 9 ede enovat. Bylo ty chytné nevidet, k,e taktc hovoří sice 1'unkčné vysoko stojiéí
vědecký pr ecovník, avšak nikoli vrchc lovj politik, .-1 skenující mo ci k
prosaze ni postulované ho. Dále, But? nko ho vo fí o o bt 'zr.o sti : rizlcich á
nastávajících toJů• tedy nekonstatuje nějay vitéznf otret ve prcsp-ch
antistalinisti ekých, entiby r ok rati c kycr. si 1 • •* kon ...Cne, i jeho formulac ... nes vOCCi 0 tói:i,
e Ly r. a 'Jotedu a ne tyly h luboké po li tic ko-systémové
zrněnyt pzopono vené ... zahajované ji ... "pražský..." jarem*1 1968, nebot se stá
le pohybuje v mezích zdokonalování a ni’ oli měnění stávajícího politick. :r.o systému. bictéué jde, o nesmírné progresivní postuláty ,.tíalěíhp. so3té t skf h...,_ yg cy., ch _...... sl...... cích. 1 našeho.., vývoje,. o.>teiých__by_se_ríá£.x.. d okonce jelt... ple- lednovýg._ pléneu_ ...V k..^nemohlo sožnan j. _ ...n:. t 1_
Akademik dále objasňuje, že krizová situace v sovětské "'pole...no..ti a®
projevila nejprlk&^n...^i ní...lj - pádem temp... ...kono:...ick-...ho růst...t Cy V r.
l,,3, dosáhl nejniUc i úrov ně, oouz e • , >..I, cc l V9C lo. k ' pa d ku ivotr:í árovnG oCyvetolštva. Všo toto, dle Mitěnkových názorl, Ja nfim;m e osudným
následkem ústupu od základních principů soci-ali trnu kněmuZ dori0 v
třicátých ... utyřicátýc... letecko - "iiřoto m á” - pokraCuje 3utor - ”obroVaký význam, sty se znovu prozkoumaly veškeré dějiny aov*t. akého 3Vitu a
přean... určilo ... veřejně sdělilo, jak doělo ke všem těmto deformacím,
něhot ,ieu takto možn^ zabránit jejich opakováxii. .. " ,6'l ,I
Je pozor uhodné,že v těchto Butenkov, ch formulacích je obsažena dost
otevřená kriti...a příslušného dokumentu uV KSSJ z 1íta 195u, vénovsnefao
rozboru příčin vzniku a následků tzv. kultu osobnosti. yzpom....náaj, z®
tehdy významní marxističtí intelektuálové, pro příklad jmenuji .... 0^11—

- 3 attiho, ísozi nimi i českoslovenští, podrobili dokument KSSS přísné kri
tice a hovořili o to®, že stalinismus byl produkte® vadného politické
ho systému, e ovšem, že Stalin a jemu blízcí , usurpující veškerou moc
v SSSR, tento vadný politický systém dotvářeli e upevňovali. - I tuto
poznámku přičleňuji proto, abych zdůraznil velký význam Butěnkovy úva____ Základní a nejtěžší deformaci autor spatřuje, dle mého názoru právem
a v souladu s dávnějšími kritikami jak trockistů, tak později bucharlnLawi^l. síl»BÍ_feygoferici»_e_B9 Oiipr a koslabování deioltfttU,
Upozorňuje, že Stalin plně zatlačil do zapomnění Leninovu hlavní tezi,
že proti přemoci byrokracie v socialismu můžno úspěšně bojovat pouze
’’rozvíjením dělnické samosprávy". Potom Butěnko uvádí: "Stalin vládl
a řídil výlučně administrativními e voluntaristickými metodami, což je
současní i nejvýhodnější pro rozrnsch byrokratisrnu. Ideu zakladatelů vě
deckého socialismu, Že stát ®á odumírat, zpotvořil Stalin, zejména k
roku 1939 /na XVIII. sjezdu
- pozn. L.K./ v tezi, že stát má se
trvat až do komunismu a do té doby sílí. Samospráva byle vyhlášena
/a po léta se na tom trvalo/ ze výmysl revizionistů a moe
nežitím ísM
absolutně koncentrovala v rukou byrokratického aparátu. Když se vše to
zhodnotí v pravém světle faktů, pak se vidí čistky a procesy, represe
z třicátých let takové, jaké doopravdy jsou, tedy jako závěrečná fáze
formování stalinistické moci. Ta fyzicky likvidovala všechny ty, kdož
bránili systém správy, jenž existoval do kultu osobnosti a který se
opíral o leninské ideje, jež Stalin odvrhl...”
Butěnko uvádí, že XX. sjezd KSSS "smrtelně polekal byrokracii",
avšak ta se "brzy vzpamatovala a organizovala, nakonec pak dokázala za
stavit všechny procesy pročišťování společnosti od byrokretismu a ji
ných negativních faktorů. "../lsr o to i dnes jasně vidíme, že právě byro

kracie představuje základní hybnou sílu brzdícího mechanismu... S ohle
dem na to, že tento brzdový mechanismus je produktem minulých podmínek
g jevů, musís.e se k nim vracet a směle je odhalovat." x/
x/ tyhle Butěnkovy formulace, zejména kladné hodnocení XX. sjezdu 195b,
pozitivně korespondují a úsilím ořeanohých historiků, podporovaným dnezs
už i "shora", znovu sovětské "odlidněné", "odosobněné" dějiny ”zalidnit"|
podat objektivní pohled na klody i zápory, vítězství i prohry vůdčích
dějinných osobností, mezi nimi i Trockého, Bucharine, samozřejmě ...ta lina,
ale i Chruščova, a posléze i Brežněva. - Je ovšem pravda, a na to nelze
zapomínat, že u příležitosti příprav k zhodnocení 70 výročí VRSR zazněl
z dost autoritativních úst /^gačov/ i brzdící výrok proti těm, kdož
prý vidí v dosavadních dějinách SSSR jen to Černé a nevšímají si vítěz
ství i proher. Ligačovovi lze namítnout, že až dosud jednoznačně domino
valo "lakování na růžcvo" a že případné vybočení na druhou strunu mů^e
být a bude ve svobodné diskusi vždy vhodně korigováno a opraveno. - ke
by i v pohledu na minulost nadále probíhal v nejvyšším vedení zápas?Je to pravděpodobné. A je-li tomu tak, Dak by si naše nonkonformní síly
měly uvědomovat, jak dlouhá a složitá j® cesta k přehodnocení složité
problematiky našeho "osmašedesátého" a kolik stále aktuálních politic
kých, zejména mocensko- politických bojů ovlivňuje toto přehodnocení /M
dnea e_bude ovlivňovat i v bližší či vzdálenější budoucnosti.
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- 4 **.....,á®..,a-li takto postupovat, pak okamžitě pochopíme základní prav
du, 2a byrokretissue rozkvétclv naší zemi právě tehdy, když byli dělnfci vylouCeni z řízení podniků a přetaveni v prosté vykonavatele shore
vytýčaoýeh piocovní rh, ťic-l'..o DSlnick/ tří ca u n'-' zúst^lb mi-.-.c aeer^nismus řízení e rozdělování a tím je odcizena i od reálné moci, byl se
moc. stále uplatňovala v jejím jméně..’*
x/ Pojem "odcizení” v socialismu byl v SSSR chápán jako revizionismus,
tím spíše u nás. Dle J, Langa ideologická kontrarevoluce u nás začala
spisovatelským sjezdem 1956, hlavní kontrarevolucionář Jaroslav Seifert,
pokračovala liblickou kafkovskou konferencí 1963, hlava kontrarevoluce
Edvard Goldstůcker, nu, a samozřejmě kulminovala v^roce 1968, kdy ”ciŽadelou” kontrarevoluce v nadstavbové oblasti byl Ústav dějin KSu /tedy
gtgv dějin socialismu/, hlavě kontrarevoluce Pavel iteimann... poan. L.
Profesor Dutěnko uzavírá, že prestaybs může,být_úspěSpá.pouze,tehdya

když se odstraní tento, závažný nedostatek, ve kterém.byrokracie nschá-

Plně s ni m souhl a sí tu a dodá váta, že U sp ěc h »n ti byr ckrstic kého z áp8 su
je podmíněn nejen uolatněním onoho dávného dantonovského- odvahu, odvohu, odvahu, ale i uplatněním rozvahy• A především rozhodnou aktivizací
®@jiir ch l.ii^-.yýc'
?
• i-h-j/^čov, Zs nr ocec
*
11buče nezvratný teprve tehdy' až se do něho zaojí masově, plné Šíři lid i
jaks. Zt c t.
- jVí. vla t r,í j
Dne•' více než kdy jindy, znějí aktuálně myělenky druhé sloky Intarnacion f ly, n-pjl •-y: vysílá •••a- v rušt-sm
Nikto ně dasl nám iztavlenjS'
ni bog' ni car a ni geroj!
Dobjomsja my osvobožděnja
§3?oj. 5 crstv n .oýu Ji' ukoj ž

v
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/dle zahraničního tisku zpracoval L.Kohout/
Americké sovětology lze zhruba rozdělit ne ty, kdož hledí na vývoj
v SSSR příznivě, s nedějí, e ty, kdož vyjadřují ve větší Si menší míře
názory skeptické, pesimistické. K těm prvním patří nesporně Stephen
C0hen, profesor v Princentonu a autor knihy duchařin a bolševická revoLu c e,

-J C; — •
~v-t- ■■■
v v> ni ;
. ..
j:- ale ..ohena
l
kým dramatem, historickýit zápasem o proměny systému, zformovaného již
ve třicátých letech, na teze, rozšiřované mezi americkými sovětology
konzervativní politické orientace, jakoby jedním z hlavních cílů "Oorbačcvových manévrů" tylo dvoři t se Nápadu , ’’vemluvit se v jeho přízeň*
odpovídá Johen protiotúzkou: 'ItGoz by se -■orbacev pouštěl do rizika vy
tvoření nesmírně silné opozice proti sobu v SSSR jen proto, sty tyl
přijatelnější na ^ápsdě?" - Gohen soudí, že základním Gorbačovovým
cílem je demontáž Stalinietického systému, v netuž je stát všudypřítomný
s celý život a fungování společnosti je pod jeh o př-isnou a každodenní
kontrolou. Zvláště Cohen zdůraznuje, že Gorbaěov uslluj8 0 větší úlohu
*
trhu a zmírnění cenzury.
ki tohoto hodnocení ^orbačovových c11° přechází Cohen k charakteri
stice hlavních ohnisek opozice proti jeho politice. opatřuje je přede...
vším v ’’administrativní byrokracii", která již od třicátých let vládne
ni.. y--v i. ■■ .. ... i. . .s. ili o .
v.-d . racier.-lens.
Život : . d le
Gorbačovových snah ustupovat, její moc 8 privilegované postavení sají
bjt
• .'t..t;.é . týi-lov’r.
3u:.í \ -íi.-o
'. :• ..z', x '" .cr.en,
"že krajně radikální Gorjračovovy myšlenky a záměry vyvolávají silnou
opozici v dnes jedné z nejkonzervativnějších zemí na světě”.
Pokud mezi americkými sociology vůbec v něčem existuje souhlas, pak
je v tom, ze Gorbačovova politika se střetává ae silným odporem. Krititi
cké poznámky vůči jeho politice “glasnosti" lz o zsznaajanat i v někte
rých projevech předsecy presidia 1'iejvyŠŠÍht sovětu A. Gromyka/"Nikomu
nesmi být dovoleno,aby ve jménu zdravá a potřebné kritičnosti oddal se
snům o otřesech a rozkolu v naší straně a v na.,í společnosti. Kritičnost
je jedno a klevetění vůči Čestným komunistům něco úpInS jiného"/ a u
druhého člena Politbyra
^gačova /"Vítána je kritika všeho, co ško
dí, brzdí, ale, Žel, některé listy, včetně "Pravdy” se při tom dopouště
jí chyb^ 11 I •
Odborníci se však nejvíce rozcházejí v názoru, v kterých kruzích
sovětské společnosti se projevuje největší odpor Gorbačovová reformní
politice, ^atím co Helmuth Gonnenfeld, dřívější poradce pro věci národ
ní bezpečnosti jej klade do stranického aparátu: "Go:rbačov o třásl str anou, vyvolává nejistotu r t . cnai epui’t
- .ax
...
, 'X-o;-. •
na Wellssley Golege v^dí opozicl prbt. Gorbačovovi v dělnietvUi v ar-
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sádě a v byrokracii ejjediného stoupenee a spoJence v inteligenci, od niž
sovětský vůdce očekává pomoc při získávání mas pro svoJi politiku^ Nao
pak, Cohen soudí, že Gcrgarov má i stoupence i protivníky ve všech těch
to segmentech sovětské společnosti, že těžišti opozice Je doopravdy v
již vzpomenuté "administrativní byrokracii, ale že o výsledku zápasu
rozhodnou ti, kdož dle Jorbačcvových slov 1stojí na straně a vyčkávají*.
Cohen soudí, že Gorbačovovi asi nehrozi nebezpeči, že bude svržen, Jako
t u t.., lx u jLx,,.'
| nejv ctS'. nebezpečí j Z * t .m ' nce i síly, s-ďs Lí
bící k udržení statu quo, postupně převládnou a udusí jeho nápory ve
směru proměn e že jej postihne osud Brežněva, který rovněž startoval ja
ko reformní vůdce. Při svém nedávném pobytu v Uoskvě, kde se účastnil
velkého mezinárodního shromáždění, věnovaného míru e odzbrojení, sly
šel Cohen od jednoho svého sovětského přítele takovouto prognózu:"Gorbačov se vydal nezadržitelně na cestu, kdy bude historií hodnocen bucl
jako veliká postava moderního Ruska nebo jako Don Quijote".
Závěrem ještě názor Zbygniewa Brzezynského, někdejšího pořadee ve
věcech národní bezpecnosti a odborníka na východoevropskou problematiku.
Ten se domnívá, že to, k čemu Gorbačov směřuje, "není ani demokratizace,
ani liberalizace, ani mac!©rsky' ani čínský model, nýbrž východoněmecký
model disciplinovaného 8 efektního komunistického systému”, avšak že
toho nedosáhne, "především proto, že xkiscvé nejsou řrusové1’. ^le Grzezynského chce ^orbačov pouze oživit systém, který by ekonomiku učinil pro
duktivnější, avšak nechce se pustit do riskantních politických proměn.
Již pokud pouze o jistou decentralizaci ekonomiky se, dle něho, střet
ne s hlubokými 8 nebezpečnými vnitřní#! otřesy.
Velká Británie: .Zdejší politology rovněž mimořádně zajímají síly, jež
se v SSoR stavějí ne odpor r©formám. Komentátor britské teévize John
Simpson k to rnuí tf Ssrno ej mV' Z e je tu silný odpor. Bylo by pravým zázra
kem, kdyty n ebyl. ..• Moib ačov je něco jako nový ředitel podniku, "nové
k0štéi jež se musí střetnout se zkostnatělou byrokracií i s konzerva-

tivníai strukturami."
Rodobný- názor sdílí Krsto iv1 jic , dlouholetý novinář londýnského"Economistu" : Gorbačov chce dojít ve svých reformách daleko a postupovat
v nich rychle. První velkou překážkou v tomto úsilí je samotný dnešní
sovětský systém, zvyklý na jiný, pomalý zp sob práč©, na základě direk
tiV zhora, bez ohledu na ekonomické a jiné následky. Jde o inertní sy
stém, který se nutně, dle své vnitřní logiky, musí protivit proměnám,
lento systég, ve kterém se formálně vykonávej! příkazy, předkládají
mnohdy nepravdivé statistiky, narušil Gorbečov svojí politikou "glasnosti". lo, že se dal ”do křížku” s byrokracií, může mu získat popula
ritu v sovětské veřejnosti. Avšak závažné nebezpečí pro GorbaČove je
•. tí. . p .. . ■<
■>- iOIS .
-ti.
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ky- kupř. jestliže vzhlede® k prosněná® v hospodářství dojde k prop ouštění dělníků, Či k nezaměstnanosti, nebo jestli v novém rozdělovaní
prostředků jednotlivé sektory dopadnou hůře, I u občanstva může ze těch
to okolností dojít k rozčarování, což by Gorbečovovi znemožnilo toužený
rozmach." - Cvijic odpovídá ne otázku: "Je dle Vašeho názoru možná ofen
zíva z řad starých struktur, přesněji ze strany "sovětských konzervativ
ců”? Existují pozorovatelé, kteří dnes zdůrazňují, že když r. 1956 Chruš
čov odsoudil Stalinovu praxi, pak ze všeho - v protikladu k tehdejším
očekáváním - nezrodilo se nakonec téměř nic nového. Podobné tomu bylo i
3 ekonomickou reformou, kterou r. 1965 vyhlašoval tehdejší premiér Ko
sygin. - Cvijic k tomu’
Gorbačov je na vzestupu, jde vpřed: v po—
litbyru i v dv má většinu a situace je v jeho rukou. Pouze tehdy, když
by utxpěl, nějakou zjevnou porážku, jež by ho diskreditcvala/něco podob
ného, jako se stalo Jhruščovovi 1962 v kubánské krizi / měly by staré
síly v SSSR vyhlídky nastoupit do protiofenzivy."
Otázkai ’Jek hodnotit kremlology, kteří tvrdí, že Gorbačovovy refor
my ani reformami nejsou, nýbrž jde pouze o nějaké kosmetické úpravy?"
Cvijic k tomu: "Soudit, že se jedná pouze o "kosmetické úpravy'* by ty lo
chybné. Zajisté, že M. Gorbačov neusiluje o liberálně demokratickou refformu západního typu, avšak jeho proměny jsou autentické. PřeJp si sil
ný sovětský stát, který postupuje vpřed, snaží se, aby se prosadil ne
pouze svojí vojenskou silou, nýbrž i úapéchy na jiných úsecích. Je to
žhavý sovětský patriot, a více- silný ruský patriot...Je to člověk mimo
řádných schopností, daleko vidící, ale i člověk s jedním velkým probléímem: chce^ současně postupovat ne řadě front najednou a porážka pouze
na jedné jediné z těchto front by mohla být dostetečným signálem proaž dosud otřesené- vaitrosovětské síly, jež se stavějí na odpor refor»á@, stv
spojily proti
ví o •
' ■ o jut; i i.dtf, rnu...í t-.*vndž dávat pozor, aby realizoval významnější úspěchy, aby mu v SSSR ne
mohli vytknout, že nedbá sovětských zájmů... Gorbačov je človck s charis
matem, průbojný, prozíravý? vyzařuje z něho žár a síla, což imponuje
lidesf ne pouze v SSSR, ale i v zahraničí. Je hlavním trumfem SSSR i je
ho nejlepší tváří, čehož jsou si v torr.to okamžiku vědomi občané SSSR.
Itálie: - Zajímavý je názor zástupce ředitele vlivného italského listu
"Republice" Gianio Rocca, který soudí, že reformy vedle vnitřního roz
ložení sil závisí mimořádně i na vztazích mezi dvěma supervelmocemi. Jí
Jestliže Reagan bude pokračovat s vesmírným vyzbrojováním, a programem
SDI, pak i SSSR bude musit více zaměřit ekonomiku na vyzbrojování a to
bude významně mařit Gorbačovovo úsilí zlepšit hospodářství a zvýšit
standert.^.Gorbačov teprve stojí pře velkým ynitřním bojem a někteřx
hovoří' že 30.OCO byrokratů si přeje, aby vše zůstalo při staré®.
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Dávný dopisovatel z Moskvy Alberto Ronchey se vyjádřil skepticky:
"Dříve, než se po třetí nadchnu sovětskýsi reformě®!, chci ječté txoct u
počkat". Frene Larbieii soudí, že ne rozdíl od ChrušČova asá Gorbačov
podporu nové inteligence, předevSÍ® technické, již nazývá "třetí třídou"
Jestli GorbaČov rozčaruje tuto "třetí třídu", nedosáhne v reformách
úspěchu. Leo Veliani soudí, že proměny budou pcvrchní, že nakonec lidé
budou možná žít lépe, v obchodech bude víe zboží, ale nebude svobodný
tisk a netude skutečná dernokracie.
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I K vy dáni pivního dílu románu Ana to li je Jtybmkov‘’Děti Aitetu”/

Zní to opravdu paradoxně, pokud konstatuji, že průměrný sovStsr.ý ob...en mladší 35 let, neví o Jooefu Visserionovi51 DŽu^aŠvilim,
který vstoupil do sovětských i světových dějin pod pseudonymem Sta
lin, zhola nic pravdivého, neopředenéhc legendami, vesměs svylepšuj!cími" skutečnou dějinnou roli člověk®, který od rpRu 1922 až do
své smi’ti v bf>e mnu 1953 zastával místo nejvyšší - funkci e®nerálního toJemníka VK,;)/b/, pozdější K,;),;);:;.
To navzdoiy skutečnosti, že nepravdivé le^endy vyvracol průkeznou mluvo u fektů ím.
Chruščov va sv érn tzv. t a jněa pr ojevu na XX.
sjezdu KS,;);:; l•56, známém posléze velk.ere sv....tové 1 sovětske veřej
nosti tebdejS! doby, jakož i oficiVlni str anic kj' dokument z léta
lSpó' posléze pan matari'ly XXU^ sjszlu
věnovanV navíc netlahe roii p'ednich Stalinových spolupracovníků a pomabačů v hrůznem
katovskéx díle, páohanem na občamech- n.straníc:!eh, ale i ne tunkciomiřich s Olenech strsny.
Nevzdory take tomu, le přernnozi odpovedn! bistorikove/ jsk.o nejprednější z nic^ uv ád:! x autory !estidí1nýeh d ějin Velká vla stenecké
války SSSR/ odvedli dobrou práci oři objasnen:! Stellnovy Vinnoati
v dote počátků s ov ětské mo-ei, role ve vni tros trenickych frek5r...ich
zSp&sech 1922 - l929, pri hodnoceni proeesu formov'ni reZimu osob
ni moo1, ťAticim a" v dosažen:! jejíbS monopolu a likvidaci milionů
sov-tských ob...and, uvrZeni dalšich milionO do koncentračních pra
covních táborů. Posléz e pak pri hodnoc ani obr ov aké Stal Lnový aiiy
od.ovgdnoQti q vmy za drtivé po^ážky Sovětské armády v osudoV_e
stretu a nacismem v letech 1941- 1942^
Vz potn!nájek hlubo ce i ne náro dy čeekoslovsnska z ap ůscblla burcu^iU e výstražn, JevtuSen'ove básen ’’Stalinovi dědlvi", zncmenitS
př aložená zesnulým j" Ž Jiři os Teufrem 'a oti"těn á v ...,ua ěm právu:

"Eývaíýrn sloupům dějin nelíbí se čas.
kdy sběrné tátoiy zlézá jen tmo ar es
3 p mo lii
£ 1-Jh,
g$ecWi$ejí....
irii'zela mi strana; neaít, neznát klid 1
Ai .i kdo riká^ uti"' se' ,
já dokážu to stvt:!.
líně, dokud dědioí S ta li n a budou Kí t,
se bude zdát, že Stalin ještě v mauzoleu leZí i/záverečné sloky,

3talin0Va konzervovaná mrtvola, obleOená do ®eršaiské uniformy,
byla z mauzole a oa straněna a spálena. Docela v' Žne se WsSovslo o
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too, ze symbciom účtování s neblehou. érou dominace sntiscclelisiického dsBpotismu a taroru bude posmrtné vyloučení diktátora ze stra
ny.
ChruSčovův pád r. 1964 znamen&l rnj. i v problematice přehodnoce
ni do savsáních dějin Jít záse dni, jednoznačně negativní přelom• Zyrnbolicky to tylo vyjádřenc tím' že k Stalinove urně pod kremelskou
zdí přibyla ještě busta.
Daleko z ávožnéjši je, Z e postupně slábl, aV doeelu ustal proces
rehabilitací obětí stalinského teroru a vnitrostranických krvavých
či ste !• 0 Stalxnových zl očinech se mlčelo jal ve vědeckých historic
kých dílech, tak v prodakci beletristické. Zamlžovaly se svéráznou
bezosobní frázeologií o ’’chybách**, či "porušování socialistická
zákonnosti. Zejména spisovatelé válečných románů a povídek opouštělidouré tradice kritických cal Grossman-a, Gimcnova, Zeka i jiných
a znovu stavvli do popředí Stalina, jako geniálního válečného vůdce
a vítěze nau nacismem. Vyvrcholením lží, z křeslování, a ovšem i umě
le ckéhG nevkusu a zjednodušování byl velkofilm ’Vítězství”, kdo zno
vu, jako těsně v povAleoných 1etech, vystupuje "největší vo;Jsvůdce
V -ze <.h dob" ,
.>}
- c
n-si ;
slep á gener álská a politická kola ta - pMČumž samolibě bafá z neoulučné legendární dýmky, čas od času střídaně cigaretami...
Do once i 0nez itrotný11 Jevtuěenko se ve stalinské tematice oaaicel
a Čas o d C a su pro ve dl n ějaký ten se bekritický "existenčně záchranný"
veletoČ• - hen! diVU' ze deset ret po Zhruščovovó pádu, 1974, když
se zase trOchu morálně vzpamatoval, piše v otevřeném dopise na obra
nu Solzenicyna do st rnelanchol i ckY a nostalgicky, jak se setkal s trap
nou, byt vysvětlitelnou absencí autentické historic v myšlení mladé
genera ce: tt D t áboráku kdesi na oibíři připila jedna hodné mladá dív
ka , které bylo osmnáct, Stalinovi* ^yi jsau otřesen • "x-roČ", zeptal
js em se. — 11 Pro to ž e tehdy všichni lédé véřuri ve otaiin a a s t0u tírou vitezi 1 i”' odpov ědéla. - 11 á vít6' kolik lidí bylo ze léta stalinov ■’ vl 5-y zatCe.s0
■ ••••• ■ ■■
- z ; to.';. í-e« —
.í-^Á.n.í&^e
tak evscat, třicet liaí, "odpovodeia^ Osoatní studenti sedé^ kolem
ohne a byli zhruba stejně staří. maCa1 ;Jsem jim klást stejnou otázku^
n a si dvěstě”, řekl j «a en. - ” Možná dv a t ísíc e” ' ře k.1 a jed na dí vka^
jen0m jeden student z patnácti nebo dvaeeti zbjvaj:!.oich řekli ”^oh10 t0 být tak deset tisic lidí.” - když jsem jim :rekl, že se to ne
dá poaitet na ti síce, ale na miliony, prosté mi n evéř:i 1i. ...• s pak
jsem si náhle uv ědo mi 1, jak; ni kdy předtím, ža tslad&í generace sku
tečné dnes nerná žáány zdroj, z něhož by se dozvěděla tragickou prav
du 0 té době, protože si o tom nemůZ e přečí st ani v knihách, ani víučeb
niOich• Dokonce i Články v novinách o hrdinech revoluce, kteří za^nu11 V dobách Stalinova terort, mlčí o příčině jejich »mrti• Narnist0
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jx vdy ; mlči.
-ICeni j lež?"
Popravde trebe zaznamenat, Že ani GorbaCovův náetup do funkCa
generálniho tajemni ke oV K_S3 neznamen&1 pozitivni zvrst v slot.iee
problernatioe hodnoc en! těsné his torie stel .nismu. V jedncm z lo...zkYc .■ čí £.31 toho-. .
jso. ři d ge@la v .'»zná zasoCltoval n ad
otázkou, zde Volgograd netude znovu přejmenován na Stalingrad a pod
dojmen sugestivních vystoupení stalinistických borců dokonce v předaUli dversny' kde se konel XXVII• sjezd KSSS jsern ponechal čtenáře
mé stati tonout v rozpaclch. /Dnes je mohu ujistit, že se tak nesta
ne/ - Lze-li věřit v sutentičnost Gorbačovova rozhovoru s Celnymi
spisovateli/Venku put!ijjováno, myslia. i v ’’Listech"/, vyslovil t eJd y
Gortačov ob«vu, že by "ventilováni" negativ historie zbytečně rozaělovelo národ, rozptylov&lo a nežádoucně ošlakovalo pozornost vůči
■ktu .Inim,
•-•robléh.\rn
-stavb.• Kggáís
Si®fe.ggys snpísk
soudírn, též pod vlivem sovětského publitováni stati akademika Butenk.a- kornentu'i ji v jiné stati pre t ento sarciz 3at -, Ze Gorbačov
nyni svc- pův oční stanov!ska poz^enuje. To u v"d oxi so uvislosti dneaniho protireformního odporu se stalinlstickými politicko a ekonomieko -systémovými deformacemi sovětského aoclálisrnu ve twicátých a Čty
řicátých letech. Proměna GorbeČovových názorů na přehodnocováni d0jinné minulosti SSSR se až dosud nsjzřetelněji promítla do i:;polečného komuni e z joanáni s polským předním představitelem Jeiuze1skim,
jež podtrhuje potřebu odstranit z dějinného vztahu pol3ko- sovětskeho večkerá, žel, početná a významn/ bílá místa a otszníky^ Nemůže
být pochyb c tom, že je naléhavě potřebné odstranit i "bílá místa"'
přo-nčji,nános nepravd z dějin vztahů Československo- aovetakých,
kde na prvnís místě je problém charakterů československého vývoja v
roce 1968' p" eruěeného a posléze zmařeného inv ezí vo usk z emí ^r'asv-

ské "pětky", v Žele s vojsky sovětskými.
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Vzhledem
vSernu tomu, e o jsem uvedl, vzbudil oprávněně anmořádmeu. pozornost angažovaně sov ěteké veřejnosti román Anatolije Ry b ekovs 11 Děti Artstu" , je hcž p rvni díl byl nedávno /svoji stal píSi
8^ kvitna/ publikován v dubnové m Čísle časopisu ''Du;,-b a nsr^ov". -

'r této směl é knize o e hovofí o štrádáních ce 1 e gen erae e mladyct
oskvanů třicátých let. Leč mimořádná zajímavost 1 poučná aktuálnost
této práce tkví hlavně v tom, že se oost detailně zabývá osobnosti
Stalina, konkrétně onoho autentického Staline, jejž současná sovět
ská veřejnost skoro vůbec neznal
Autor románu podává pronfcevý pohled na psychologii diktátora,
který teprve mačiné promýšlet a formulovat pri*o!py onoho doforrncvaného a dehurnanizovsného " so cialisců 11 ' ktc1:'j tap.v e poz dě j i tuds

nep"'esnč nazván ChrušCovem "obdcbím kultu osobnosti" s tzv. revizioni^ty prost éj i ’'erou staliniemu". - Svij portrét Stalina Ryba^ov
načitl n a zaklade d9k}lllle;n:tfl.a jakoZ i vznomí,0i_ uaa stniků. Dil o m ,5
Proto jak z"atelnou historickou. faktografickou hodnetu,t*k nepoohybně l vysokou bodnotu uměleckou.
0pisovatelsám nedávno fekl:
"béta, které popisuji v "Dět ech Arb stu", rnusf me ehápat j eko mno
hé fenornány naěeho eouCasneho Života. Byla to epocha velikych lp1ciativ a bučovatelakýoh Sinů, leC součesně i velikych tregediij
epocha inspirujičího t!ntuziasnu, • velkých zkouěek, hlubokých lid
sky ch dramat. Stegnaae sedmSes.t--'eh let i mnobe věcl, ktere nás dnes
znepokojuj1, n•byly náhodné. Věechno to je pfimym následkem psychůlogicke,o klimatu, jak se £ormoválo v tticatých 1etech, kdy lidé
byli donucovdni3 a zastraěováním "cdučeni" s pozaěji totainS zbeveni seh opn ©sti nezáv i s1 é h o my Člen:!. Lide byl i pMnuc vAni k ekceptovánitobc, le jedna ječin, o'obnost mysli za ně ze
vSechny....Lidem byla odcizene jekékoli inicietive. PobiSena d tl stoj no st , jež pv-eds tavuje zvl4itnosti, tez nichž neni rno7ny opravÓov' kulturnt, ekonomicky , a zejcn6na sociální pckrok.
FrávS toto se anee snaZime napravit, změnit, vratit spoluobčanům.”
Ft!mym cůk.azem, !e ^e publikováni Ryba ovova ro ... nu tesi podpo^
...e z "nejvyšoich mist", je cast interview, jet mela £. Burlackým,
do prov6zejicim. Gorbe5ov s v Reykjaviku, M. Johnstone z "Marxi am 'oiey
Cituji Burlaekehoi 0V Casopise "DruZbs narodov" se bedavno psálo
o nove® romanu Anotolije Rybak.ovs 0Děti Arbatu", ve k.texérn se autor
zatfvá ječnou z tragickych stránek n&Sic. d^jin - srnrti Kiiova. Mys1ÍB, že po vy'iti vzbuči rornán senseci, protože to buda prvni krok
k přezkoumáni problem, 3Ch let. - Dne... máme aějiny bez osobností.
Je třeba přezkoumet úloh« v"ech vedoucich politiku, objaanit, k čemu
došlo v obdob! leninském, stelinsk.'m s poststel hakem, zaobiret ae
kaidou o o obno o ti - t
' n ts Úkol."
rřakže Ryba kov se zabýva dobou bez pro etredne pred zavr eždčnim .Ki
rova 1934, dobou po prvn:!rn kole účtovaní se Zinověvem e Kamenevem,
kdy Stalin ieč:!ná vládnout, jednat se stále větěi distanc! oč
svych dosevednich nejbli!S!ch soolupracovnikU, Kirova, Ordžonikidze, Kučbyěeva. V!1chni třiv náoledu':!cích dvou aZ tčeoh letech zttizeli z hisiorické seeny e ztratili životy za at!hadnycč okolnosti
/Kirov zevraZdSn, KujbyŠev asi otrávan, OrdŽonikidze buí spáchal
sebevraZdu nebo by1 ne pokyn Staline zavraždAn/.
Rybakov svůj pohled ne psychologii víádce uvádí rozlovoram
Stallna se atarym bo1ševi»aa a skym scudruhem z vyhnanstvktorého j1" 0dsoudil k pádvu Potom zůstáv' sám ve švem kabinetu v Kremlu,
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aby v bezesné novi preaýS1•lt té"' pod dojmem z předchozího rozhovoru
s Budžangisem, o otázce rnoci^
"OpiavQový vůdce je vZdycky sám Za b1skanou moc je zsvázán výluč
ně sobe. Jin alt by to nebyl " ůdce, n.ybrZ oby če j ný pěšák n s aachovnic!. Mlkoli "oni" mne svolili, nybrŽ já s'm jae& ai je vybrol. Aby se
rnonsrcha pozvedl na vůace, musi zničit vaechny ty okolo sete, kteří
by si prali udénat z ného loutlTakto si poOina1 Fetr Veliký, ták to i Ivan Hrozny..•on, Stalin, nestal se vůdcea proto, Ze doktizal
zn13it protivníky, nybrž zniOi1 protivniky protc, ,e byl vúdeem.
Protivn'ci to nep.chopili a prot byli znioeni. n, .teri t - na- h.pou dnes, budou rovné! znieeni. Kafdf pretendent je ootenciálni nwpřitel..."
D ' e v d no by th noCnic - hodí 'ach docija.zi tali < zave -.u: w-^ ,
co Lenin naz'tlal Mbyrokratiekym korolemlrn e deform9cemi", je ve skif
t čnosti jadin < moznt! for a ví áťy řízemi.’’- - Ovltem, z roven italin chape svéraznij, - a take sveráznš "akeeptuje" - Leninovo vsTováni pfed silou osamostatněle stranioko - statní byrokzacie, koy!
dle Rybakova a ále meoituj'e: "Zajisté, !e existuje nabezpe čí, ze se
byrokratickj aparat postavi mezi lid a nejvyf!s" i moc. i’oiusa musí
nemilosrdné zabránit. A per át musi byt pouze pokormjti vy konavatel em
je ho, Otelinov, nejvyš§i vOle. Vzhlede r. k tomu se aparát a usi udrzova t v e stavu naust"lého str achu a samozrej ae ausi tento s tr ach perma
nentně p" ená.et i na lid.'',..
A d ále : "Aper"t opr avdov éh o vůdce

je apar4t, kter s m vytvofil po prichodu k .r,oci, ktert j “ ma tot Qn í zev áz án11 •• !'lento aparat rie smí být s tab llnl ve atále stejn é seat e
ve, nebo{ by stále comentoval vzáje.ne svazky a takto by dosehoval
morol"tno sti a v lestni sily. Proto je potřebné apsr't fieust4le ’• Protr áseti", désiti, méniti, obriovovatl, pročiš tovati^.. "
Stalin odnotí i nakolik mUie verit 1<de z& aveho nejblit!i ok.oli a odpovidti: "Nikoli, v •olitice se nikomu nesmi dtlvěfovat. Vic2
než na jiné mO.Ze spolehat na Molotova, Kaganovi?L a VoTošlovs, pro toi f? nee ap^ ru j:! na s aaostatno st e jsou dobri v"3 konavat ele jeho vO.le.
neho, gtalina, jsou nikdo a nic. Kalinin a An ■ rejev? ii o vlz.fy
pridáveli k ailnšjš! ia. Nejn ejistěj!i a potenclálne nebezpečn! jsou
Klrov, OrdZonikidze, Kossior, ^ujbyáev, Rudzutek. Kujbyšev Je Šlech
tic kého p^voOu. Je sehopný, ale existuji i schopnCjši. Orízoniki^ae?
Tc je nejsložitější přípaa. Jsou statí přátele a spolupracuji již
od 1legálních dni v Tbilisi. Ale právě v to je ten zádrhel, nebol
jej, Staline> oaedávna znÁ' viděl ho v rozličných situacích e pov9§uje se za C\tejné smýšlejiciho. Avtak pravý vůdce nemá stejně soýžlející/h? přemyšli dale Stalin. "Pzevý vůdce může mít jen poslušné
spolupracovníky• Apoštolová s-■ nikdy nevybírají mezi přáteli, ale
tc.z' ž4ky^.Lid musí védét, že ten, kdo vystupuje prot i vůdci, V y-

stupuje proti veškeré sovětské soci. • . . ”
Když hodnotí Kirova, dospívá Malin k přesvědčen!, z. ten se
stel až příliš populární® v Leningradu, kde si •hraje na miláčka
lidu”, nebol pronáší demagogické projevy, prochází se po městě pěš
ky, jako kdyby chtěl ukázat na rozdíly a volatí ‘’Stalin se skrývá
v Kremlu, obklopen strážnými e mne miluje lid”. Foto
Stalin uzaví
rá: " Spolupracovník se má snažit podobat se vůdci a pouze vůdci.
Způsob života a chování vůdce, tol styl epochy, který pouze on ztělesnuje, styl řízení státu, který vede a řídí pouze on. Protože se
Kirov chlubí svojí originalitou, tedy svojí prostotou a srdečností,
hází tím rukavici do tváře k souboji jemu, Stalinovi...*
Potom Stalin vzpomíná na poslední večeři se Ženou NaŽou, která
■ : ' ■ ■ ■■ ?-v.
. . .■ •
>■:
;
tu
je ještě jedna,že ji Stalin v hádce zavraždil sám, pozn. L.K,/
Pybskov k tomu: "Ka^a volala: “oni“ naivní lidé věří, že je možné
tě pozitivn ě ovlivn-vat.. Jak se mýlil. ..íý jsi nenapravitelný...
■-ni t ě ne :naj . £ - teb t,.!
J ■. - ■
■
... ■
e pr eml Šlí o tom 1 v druhé bezesné noei v Kremlu: “Oni’', to jsou
j_jt nejblilŠi přdtelé, Kirov a Ordžonikidze. Oni ji chtěli využít
k tomu, '. by j ej o vlivňovala. ^neužili politicky omezenou ženu, zb av^11 ho dosova, vrazili mu nůž do zad. To ji® nikdy nemůže zaposenout. Její srnrt je rovněž výzvou jemu k souboji, Mkomu nelze vě
řit' ani viastnf ženě. Ohi jej chtějí izolovat, aby zůstal zcela
gáíš^ -.1^
. ■■
■
■ .
= ■ 1 •• To je jeho závěr, ke kterému dospívá ve chvílích, kdy pronikají
první., sluneční paprsky ranního slunce do zadýmněného kabinetu...” xI
x/ Jiné prameny, jež mj. uvádí v pozoruhodmé knize "Duchařin a bol
ševická revoluce“ i významný americký historik S. Cohen, svědčí o to®
že Ka3a se v letech 1929- 1933 rozhodně e plně píimkla ke koncepcím
Duchařina a ostře kritizovala Stalinovu kolektivizační násilnickou
praxi. I s Bucharinem ji spojovalo pouto osobního a politického
přátelství.^ /pozn. L.K./
Je zřejmé, že až dosud nikdy nebylo sovětské veřejnosti takto
upřímně a plasticky •d ěl ©•o, jak se formovaly principy a monstrucjsní
postuláty, na jejichž základě se viadlc. Udu v obdotí tzv, kultu

osobnosti •
Praha dne 3^ května 1987
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VMMtete H FPtei &«XTÍtei

K potetat i a otetete •perootrvteý

T ©Oftlstetov* lltcratoŽ*© ee neěďvao objevil* práce
Karla Kříí© •£ potetati a onateku •pereotrctey* H Brn&, tcvéfc*© 1W7, která ee^s-šna *«*1 laiky vyvolav©
kietý roaptet,
rrete© v. &&'&*. poetaveoía uatora
vybuteuMo s oficiálních atruktur /před 4aoer au vtek
politická teoneoi© SMna obáírnou atel ctitel*/ a yodnte
lelka t#Ž«e arosaeltel j-oa tmslao legií, které v®
opečení © aateritativnín teaon vsb ca^e 4o^«m vyšte© **•
terory odaornoatl. Kvalifikovaný ekoaen vtek. sotva takcv<

stenovlsk© ©ftte sdílet.
Za ^telaíeh okolností ty $1*11 byl© aprúvné ©tleknout
a 1© s peleMkc® i text, áehei •• týká. Velký rosaob
práce r...říie vtek Mdglení tét© >*atey v arii«b nisefhd-

ivte poteítete* aoweoMu©©, trufia-.' pr.h>3s,ítey ©teteteta^
který patMl k týn© tvtečft te, oxaoonieié rotetegr • teiW

■...&Xovi.rV <k«l©t, see proto ©louží spOe jte© apesornteí,
te onen laický respekt v <fc*a» připaží není a* níatt, Tyt
kteří by 81 chtlli oprávni: test nútette ©véfit koafronta-

•í • texte© K,£říte« prot© ausíee tekásat a* p©etete ob
tížnou east© .eho sí sráni v
publikace teltt^©*

ruších, te© tuto sasiteatevi

1. kMí oslí snésé praváy teoatelteé teorie 4© nová.' © hávu růcných ©no
il© a poéesožin a 3*2 i<* interakcí, k tecte *j©2 sř©5»l Irispiroval* ky-

teraetlka, 8ospo*©roval Imhi vtek, te by te pýíspllo k novénu, hltetr—

poxteaí, spíte to taeteenaáe pochopení toho, co etee autor Mel. ads^s*
lie©-li sl tento hév, nemlče© nic, c© oy *iž nebylo lldksy srosueitel
at ř©£©»© ilnde.

2.

Základní syžlenkoo práce te tvrueaí, te v peteíakteh spoteteMtítdho

vXes|nleteí raniké trn a tudíž pterínsy j-.ro deeeutr&llacvate hoteteOftí
/©cetevMí/ rtegýeh aktivit, ,-r© tržní tvorbu e«». «©«&©©•<íeí s© stteé
sfclete"duú ©©©vcvéaí neboli ©©ntrélní tvorba cen. vie©^,. vady syatte©
pak podle
praoMÍ s nteostatteí tohoto hodnocení, s toho, fee teste
nebyly nulesesky a uplatněny xpteeby vteecky sdlvod^toé tvoroy cen, te
nebyl* teoreticky rot;- racovča* a vyreten* ^telflk**©* «rxovy pracovní
toeri© ©©testy W* tyt© podaínte* tel toto tvraení nosil origlaélní, Bte
hutel asi v t>n© práci ^cteltete©
minss, že spoločetwké hoénoce*
ní lxe tiskal poeeeí esverní výpočetní teehaisy, ifi^Maží teste* toho,
i ais. by tyto všecky sdteotetad spůseoy tvorby con sily vy/a^at * v*k
'.■
■ :■- ' . ■
L
. . . . ■ ■ i » ; -. ■; T . . . í ; ; . _■
v'-"; ’ < .. ■_ : řj
ateé^l vebueaýe • lee í-en litovat, fee a© autor ae avfn objeven neaváíí
veře^raoetl.

ryelía ai, ie Galileo Gallei byl
en roaliatiet^feí, k<yl Mkal
mHmmi •onSkoulí’*, no* £,£>íl, který vití, te
eb^evess e uplatninín vědecky teávodaMíel apteebl cenové tvorby pehno
eelý* ayetdaer aoelaliatiekdiio teapote^ení. Opuk te pravteu, ,'rčitá
c»
ae _^tP¥.. <. S5‘.“.íS©b¥ crpov. tvor&y te^u V''&l^nicí
mí CiOnossieaého aystána, vt-é^esa/ch vaoeb nevi prvky ayettes* a ^iai ;*oMíné*

3.

*Me,;te ni ponraý tat a

nteo etevtež ttefeto prvkÁ* Tte ©oteteá j^iatapeval k oWyaenžní ateooft
c©tev4 tvorby Im a aaní éteote pr© to, pref by toňte ptíatap nil
1 tratit platneot m ©eeteliono, T tev, *Mrtarlfix«e©* e©aové tvořte, v
aíl autor vidí paapMILuii vaech vte, --«áí prodaktw noer^loeti, ul©

ptetevi&k j Fteuktea ©yot^u, ®nteta|í«ífa© ^sapodát&k^h© » c aula;-*.
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4.
JLříi oeSetff kritikou &ooialiaticxi' «k@n©»leií- teorie. 2o^®ena &L
ta nerozpracoval* Marxovo teorii noáaoty pro pooalaiqr
e^eiellaau. árii se euci ekenorieké teorie roštovat. přoeto »1 eys-

lía, S* v taata bolí 4^ Křti kfivlí. V Myt 4e4sn * ieitnotivA soela-

liatlcké oasové teorie, « •£}&« ® aO isalaše, *je stí-ův^l-tní ftollfikoce Marxovy teorie boinocy pro pol&.ínky eeei^líasa. rostli ta tato
***** x&tís r.evaěla k vspeko;iv4& vialogM*, je to fcXawn* proto, že
uvalování o cenách *an eiciť*, steré nebere if-atal nu eyat >ové pclrí
Mní cenové tvorby, cOvosav ní u MuVolAováaf ítonkrHnícn ean s ab~
striktního, ne scale ^InosA-Sruio a se^a-iau kvantitativné naurSlto-o p**»a, sas.Oa být nldf*
aet aeaolaatieiKf* aléoaaía préMal

elány, jel srno nas&ie vylát. 301 ae, to KM1 feollá kr*<ot stejnou
cestou. Froté, 1 slyt u® eietuneuje ©4 existující okosMiakt teorie,
ve ekuteSvioati »»« vískou v aaalexou eoe ferrule ceny epi-se vplouté
4c p roue a té fecráí, neploétU její Sásti, to proudu socialistické
iteple.

14. kv*tna 138?

^eotsír **£ iX xík
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O jednom Částečném dluhu Janu Patočkovi a jeho odkazu

tfnúrné s počtem let, uplynulých od smrti Jana Patočky
I1.6.l907 - 13.3.1977/, roste i obecná úcta k jeho dílu^
LetoS' při dvojím kulatém výročí, obhlížíme jeho mnohotv áraý odkaz už mnohem celistvěji: podobně jako u I.G. Kasajon tv. zixteiefc - ns.,s.-.nei.iu slovus &le i k vykoaanym skutkům. Přesto, zdá se, časový odstup není natolik dosta
t ečný, aby všemu byl přisouzen i náležitý význam.
lak třeba o Patočkově pedagogické činnosti se sice už pře
dlouho mluví a píše s nejvyšším uznáním, nicméně určité její po
lohy nebyly zatím, domnívám se, sdostatek zdůrazněny. Kinírn t!m
zejména samozřejmost, s níž Patočka po nuceném odchodu z fakulty
na počátku padesátých let ve své učitelské Činnosti bez jakých
koli rozpaků pokračoval dál: k žádné podstatné změně ve studijním
provozu nedošlo, většina důvěryhodných posluchačů byla zavčas
vyrozuměna, kdy a kde se přednášky, resp. seminární konzultace
budou nadule konat, takže objektivní následky mocenského zásahu
se omezily vlastně pouze na změnu působiště, a ta měla Jaa úroveň
výuky jisté blahodárné účinky: vytratil se pocit nejistoty a na
opak činorodost posluchačů se začala, zřejmě vlivem domácího pro
středí, úspěšně rozvíjet, diskuse byly živější, kurážnější, uvoln< nt j i.
“Patočkova univerzita" trvala celé čtvrtstolsti' a Částečnou
výjimkou krátkého období kolem roku 1968, kdy si pan profesor načes odskočil "do struktur" i jako vysokoškolský učitel.Avšak po
této epizodě bez jakéhokoli velkého šumu se v soustavné výuce
pokračovalo dál, jen s tím rozdílem, Že dále přibývalo bývalých
odpůrcůj tak tomu bylo vlastně už od přelomu padesátých a šedesá
tých let, dokonce mnozí blíženci vyhazovačů z poúnorové doby se
časem stali nejen Patočkovými "seminaristy", ale později do znač
né míry i jeho nálcedovníky. Výsledek je tedy impozantní.
Za ním ovšem stojí tisíce a tisíce hodin neplněných neúnav
nou a nezištnou "drobnou" prací. Počítáme-li, že pan profesor vě
noval výuce týdně průměrné šest hodin, navíc s přípravou /jež byla
vesměs nanejvýš pečlivá/ a osobními konzultacemi /které nikdy bez
velmi závažných důvodů neodmítl/, docnázíme k čtyřm:(stným položkárn.
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2
IbkOTeto Šichtovací počty jsou sice hluboko pod úrovni zesnulého
filozofe' bohužel nikoli pod urovni doby. ’’Kolik mu to mohlo ji
nak vynést!” děsí se malomešlak. "V kolika stetich' studiích e
monografiích se mohl namísto toho seberealizovat." Piizvukuje
mut byt jen v duchu, nejedna Významná Ivůrčí Osobnost^
Mimořádný význam tohoto počinu by naproti tomu neměl unikat
žádnému odpovědnému vzdělanci, nebol výsledný Patočkovy dlouholet e "dro bné“ práce na pedagogickém poli představují v ’’pustnoucích
zahradach" našeho současného kulturního a duchovního živte jeden
z mála kvetoucích záhonů temtř nedotčenýeh okolním marammern.
iřitom zmíněnou pustot u nelze i.lást za vinu toliko režimu)
to byl byl krát^ozraký s zhoubný alibisrnus. Nikdo nemůže čekat
od kozla' byt 0bdeřeneho tou nejhonosnější akademickou hodnosti,
že bude s úppechem vyučovat koloruturnírnu zpěvu^ Rozličné oprávn ■. n w
:i. uúu.., •
t t. tmu . i ? rid. o .:>r • ;vr <_ i. é, t. le v po
sledku vyznívají s prominutím trochu němístnč. Povážlivý pokles
tzv. humanitní vzdělanosti a růst tzv* bí|ých míst se sice často
celkem pečlivě zaznamenává' méně často lze však zaznamenat úsilí,
jak z nich vyvodit důsledky, t.j. nepř. prakticky jim Celit onou
fl dro hnou” prací. Z doby krátké euforie před Gorbačovovou návště
vou i...v
.
..n..'.- ■ ri .-.oui ;
i _ i.,
.vol
nění v čechuch si povzdeehl bývalý vysozoškolský pedugog) vykáza
ný ze svého působiště po roce 1968, jak rád by ještě šel učit na
fakultu, alespoň prý ty dva tři roky, co mu chybí do důchodu'
snad by tím mohl přispět alespoň skromným dílem k napraví škod'
způsobených /patnáctiletou/ rzounkovštinou.
Příliš mnoho času bylo věnováno zármutku nad utrpěnými ranami^ úvahám o bezvýchodnooti živobytí na smetišti dějin a hledáním
ztracených možností individualni seberealizace. Zatím plynule lé
ta a dnes už lze tž nebezpečné často slýchat pochmurná zjištění,
že ten či onen Špičkový pracovník nebo znalec ne má nás.i.mdovníka,
že ten n ebo onen obor' ješt< před dvr.aeti léty kvetoucí, není
schopen vyprodukovat víc než průměrné "účy”, že takový nábo onaký
Uko1 není komu zadat, nebol poslední kompetentní odbcrník už ze
mřel at á.
A právě z tohoto neradostného bodo naší skromne úvany lze
a contrario dobře změřit i dosah Patočkové působení • Nic z řeče
ného totiž neplatí o současné české /nezávislé/ filozofii, lam se
neshledáte s nedostatkem mladých zújemic o obor) eni s nedouče-

3
r.ostí jintíe u 1
pŽ?i ;p)8@va
©@ v„. ...i,. ro*
s evropskou odbornou produkcí je udržován, a dokonce ani ona po
věstná mezera ve vzdělaní in puncto klasických jazyků tady neze
je, výjimkou není dokonce ani sběhlost v steré řečtině.
Co totiž pan profesor naučil své žáky, t.j. chápat pedago
gickou práci jako spolehlivý pilíř naší kontinuity, zvláši je-li
společenství ve stavu nouze' v tom se už s naprostou samozřejmo stí dnes pokračuje dál, dokonce tou nitro u, že se hovori Q 1 pr ažské filozofické škole"•
Avšak není yen filozofi e• Je i hi stori6' sociologie, polito
logie, politická ekonomie, je i myŠleni jeko takové, myšlení no
vé' tradiční, a myšlení vůbec, vš-ichno tak po třebné k životu každé
jazykové pospolitosti - snad krom etnických skupin, Přitom posled
ní generaci, schopné kvalifikovaně zaplňovat bila místa. ve větším
měřítku a vést sve následovníky k odborné prací přiměřené našim
slavným /nebo alespoň lepším/ tradicím, je ko1em Šedes Jfcky až sedrndesutky /její jádro tvoří pověstní střednici z osrnašedesátého ro
ku/. Pak už následují drobně skupinky nebo spiše osarnělci, ale i
těm většinou tíhne na čtyřicítku, pokud ji už nepřekroČill. A po
n on - ?
Až jsem se zalekl té zlovastné pomlčky s otazníkem,&odné spi
še legendární Kasandry. Po1oži1 jsem tedy trem st dentům humanitnich oborů /23»22,19/ s prám, prospěchem 1,2 až 1|J5 a s o bsto jným
r dinriým zázemím /vč. zájmu o druhou kulturu/ pět otázek, a t o•
l. kdo byl v r.i96ď u nás ministerským předsedo u, 2. kdo to byl
Ota Šik, 3. co víte o dr* Miladě Horákové, 4. o Katynu a 5. o tzv.
moskevských procesech. Z pstnáetl odpovědi /3x5/ by-a jedna správ
ná a dvě C -istečně spruvné. Patočka by asi řekl; "Ale páni kolego
vé ' na to byste se měli trochu podívat, vždy{ q tom tak zajímavě
psali,../následovala perfektní bibliografie/... ale vlastně počkej
te, já bych tady •••/následoval pohyb pro příslusný prumen do kni
hovny/ ... snad by vám pro začatek stačilo..,/následov&1 doplňkový
orienteční přehled po problému/.
Sice ještě není pozdě, ale už se dost pripozdiva. Možnost
nsplňovat HatoCiův odkaz i v tomto saeru zůstává doposud /prozatín/ ot
/.Desid eriu s Mei eselý/
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Letos uplynule JO let od sex ti výsnamného českého historika Joaefa
Pekaře. Dogmatická marxistická hiatoriogrofio po rote 1948 vykreslila
Pokoř© jako r©akčníha historika, s jehož dlle£ se nemohli seznámit oni
etudonti historie no univers tě. Nejenže se o něm nepřeenáěelo, ele věech*
n» jeho díla byls vyřazena z veřejných i vědeckýeh knihoven. A tsk jedi
ným zdrojem "poučení* o Josefu Pekařovi se stol r.evčdecký pamflet Jane
Pocity "Pokoř a pekeřovfitina v českém dějepisec! í", ktexý vySel v roce
19>. Vzt ? r Pekařovi se nezměnil ani v období "norselisrnce*• Mlčení
a potlsčnní jeho díla zůstalo hlavní zhraní v "beji" proti tomuto histo
rikovi. Jedinými výjimkami jsou "Přehlcené dějiny Českého dějepisec tví"
od františka Kutners, které vySly v rcce 1977 a v nichž je objektivně
vylíčen Pekařův přínos a význam. V "Přehledu dějin deskoalovoaska”, díl
1/1,2 /vyšel v roce 19*30 a 1982/ jsou díle Josefe Pekař© uvedena v pa
třičných oddílech Bibliografie. Pokud všek jde o zpřístu není jeho díla,
o možnosti je studovat, nic se nezměnilo ani dnes, kdy nové myšlení
v 38-B začalo pronikat i do historiografie, jek o to. svědčí některé po/iíáí
známky
Oorbeěove i Články některých sovětských historiků o tav. bílých
aísteeh v historii, o nutnosti vědeckých polemik, o potřebě zabývat se
i tskev
■ jSkc byl Stalin, Chru*.z.v, či Ba
. f-'r.. .Čení, al© naopak důkladné/ studium jakýchkoli kontroverzních osob a udá10stí v dějinách mlže být a je jedinou cestou k pomnění pravdy. Zdá so však,
že toto nové myšlení dosud neproniklo k těm, kteří rozhodují o nsSí hi
storiografii. Výročí úmrtí Josefo Pekaře bylo jistě příležitostí, aby se
oficiální historiografie v© evés oficiálním časopise zamyslela ne i jeho
osobností o dílem. Nestal© se tak a i tato skutečnost, o aěěea svědčí.
Při to Josef Pe^ař o jshts >řípad není jedinou výjimkou takového vztahu
českoslovonské oficiální historiografie k osobnostem či událostem z če

skoslovenských dějin.
Zcela jinak reagovaly ne pekařovské výročí tzv. neoficiální společen
ské vědy. Stalo se inspirací, jejímž výsledkem bylo vydání strojopisného
sborníku s názve® "Pekařovské studie "/Sborník k JO. výročí >'artí Josefe
poky/©/, Praha 1987, 2J7 ♦ XIX stran, ©krasové přílohy v textu, s jehoi
říspěvky chceme čtenáře alespoň stručně seznámit, situace, která kolem
Pekaře stále panuje, t.j. mlěení,' ovlivnil© i většinu příspěvků v tomto
sborníku. Autoři si děli : cíl ififermovet o jeho osobnosti, díle o příMoan, vyvracet nýty, které se kolem jeho díle díky nenormální sltboci
vytvořily, Či podívat se ne jeho dílo oěims kriti 5 s konfrontovat ja/s
díly jeho následovník!. Úkol podat o ně® e jeho díle základní inforn.ee©
plní předevlía příspěvek Radomíre Melého "lleslo dc slovníku*/©. > 21/.
Jak již sám název naznačuje, šlo autorovi o to, sty seznámil čtenáře se kX
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základními biografickými údaji, s jeho bistoriekýa dllea, nejá ležitéjěí®
pole-silte® i/ne př. s Masaryka®,r ěseeký . historikem Th. Momsene® spod./
i • jeho politickými postoji a názory* Závěrem autor konstatuje, te Pe—
kuřiv duchovní odkaz se dočkal dvou extrémů: "zneožití na jedná stxoně
/tis syslí přoceviíz henleinovskcu propagandu/ e nesprav* livého odsou
zení na druhé straně*/tín myslí prutipokařovskou kampaň od počátků 50.
let/. Autor te y přináší základní fakt® o životě a díle J. Pekaře, to
vlak neznamená, že nezaujímá k Pekařovi stanovisko . Jelikož jde o kato
lického autora, hodnotí Pekaře z hlediska českého katolicismu.
Studie Jana Rohane "Josef Pekeř e jeho odkaz”/*. 22 - 57/ byla ublikována v samizdatové® sborníku "Statě historické, sociologické, kritiky
a glosy" v listopadu 1982, aniž editoři ne tuto skutečnost upozornili*
Autcr se zaměřil na tři problémy: vztah k d< b a politice, hle dní smyslu
Čackých d-jin a Pekařův metodologický přínos. Zatímco problematikou
prvních dvou částí se zabývají i někteří dtlěí přispívatelé, považujeme
za přínos poslední kapitolku, nebol zde je možno hleial Pekařovy podně
ty pr dne?ek. Autor nakonec dochází k závěru: ’’pekař byl v mnohém ;oplatný éře liberálního a konzervativního myšlení 19* století, nesnažil
se oni moc chápat nové my lankové a literární proudy v době mezi Jv&ae
válkami".
8v Kantůrkové se ve svém příspěvku pokusila vykreslit "Podobiznu
mladého auže"/s.53-98/, a t. ne záklaoě bohaté citace z korespondence
mezi Goliem a Pekařem, Vydané pod názvem "Li t úct
i
.ví“.
Jde o příspěvek ojedinělý* nebol autorka usilovala představit né,. Peksře ne tak jako vědce, nýbrž jako Slovka v mladé® vfeku.
Jaroslav Mezník v studii "Josef Pokoř e historické mýty"/s.99 - 121/
■
.
Přispět k objattM tří rabi bů spojenýei ■ Mmře . v
'*
sti "Pekařův boj proti historický® mýtůa" věnuje pozornost jehc podílu
v beji proti "Rukopisům", dálo jehc výkladu husitství a pobělohorské
doby. Autor se nespokojil jen int i pretací Matových názorů a závěrů,
ale snažil se zhodnotit jeho přínos o uiozcin.it no slatiny jeho peztojů.
V druhé části, kde se pc.uaii rozptýlit aýty o Pekařovi, se soustředil
ne objasnění dvou klíčových ot zek- husitství e Bílou Horu, kde podle
názoru panují aeeprávná a nepřesné názory o Pekařových peotojích*
V poslední části nezvané "Pekařovy mýty a aýty založené ne lékařovi”
upozornil Mezník na složitost historikova postupu, který sice můle něk
teré soudy o minulosti vyslovit na základě pouhých faktů, jindy věak
působí hodnotící pohled velmi silně. Ne vykladu Pekařova vykladu husit
ství e Bílé Hory přesvědčivě ukázal, jak se projevuje mylná Pekařova
představa o to®, že dobrý historik aůže ns základě znalostí faktů doopát k zcela ob aktivní®u hodnocení minulosti* Tuto Část povolujeme se

největěí autorův přines k pekařevské protlemet1ce.
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- 3 Velkou pozornost odborně vědecké, filoscfické a politické podmíně
nosti J. Pekaře věncvbi. Luboš Kohout v první části své studie "Josef
Pekař očima svých kritiků"/s. 124 - 161/. Na základě kritické analýzy
Pekařových názorů a prostřednictvím jebe kriti ů dospívá autor k zá
věru, že "Pekařova olbřímí historická tvorba byla deteiminována nejen
světcv.ýa, názorem, filozofickými, zejména gnozeologickými, metaaorfóza—
ai, ale i názory politickými "/podtrhl L. K./. V tea taká
vidíme hájMžiší /ířZftPS// hlavní přínos této studie, nebol autor se
pokusil vysvětlit Pekaře na aákladá těchto faktorů, a nikoli pouze vy
kládat jeho názory* V druhé Msti studie nazvané "Přínos Pekařovy tvor
by k rozvoji české historiografie v konfrontaci s poznatky soudobé hi
storické vědy" konfrontuje Kohout Pekařovy závěry o husitství, Bílé
Hoře a době pobělohorské s názory, k. nimž došli historikové po Pekařo
vi, což umožňuje pochopit Pekařův přínos , ale i nese jeho pczn'ni a
interpretace*
V krátké® příspěvku "Pekař a katoliciteVs. 162- 165/ se pokusil
L* Jehličks odpovědět na otázku, jak to vlastně bylo s Pekařovým kato
lictvím a v Čom’ se jeho názory lišily od jinýcř. katolíků*
Petr Pithert v příspěvku "Kavalír Josef Pekař /konzervativní kritika
jedné konzervativní pozemkov reformy/" /s. 166 - 198/ překročil podle
našeho názoxu úzký rámec pouhé interpretace Pekařovy kritiky pozemkové
reformy uskutečněná po první světové válce; i když i této protlemetice
věnuje pozornost* Autor se pokusil u cheraktérištiku konzervatismu jako
životního postoje a o zhodnocení úlohy Šlechty v novějších českých dějin
nách* 2dá se nám, že úlohu šlechty v deskám etniekém hnutí pře
cenil a jeho násor e vylučování šlechty z mármda se ná® zdá nedoložený.
Také závěr, že šlechta byla v českých zemích představitelkou konzervatis
mu- ve smyslu autorova pojetí- je podle našeho názoru problematic: ý.
Zajímavá e objevná je studie Milana Jelínka "0 jazykovém stylu Peka
řových historických prací"/s. 199-222/. Autor si dal SS úkol "prozkou
mat Pekařovy texty po stránce jazykové o ctylistické, zhodnotit spisov
nou normu, jax ji lékař ve svých pracích uplatňuje, a zejména analyzo
vat jazykově stylistické tendence, které charakterizují jeho individu
ální styl v rámci funkčního stylu historického”. Podle na ehc názoru
autor tento nesnadný úkol splnil.
V příspěvku "Pekařovo dílo v proměnách dobového dějepisectví’7s. 221 W/ se •» N* pokusil ukázat, jaký význam má Pekař pro dnešek. Autox po
važuje se potřebné zvláště v Pekařově případu shledávání spojnic se
světovým dějepisectvím • konstatuje Peksřův zájem především o německou
vědeckou literaturu. Další problém, jímž se autor zabývá, je otázka,
oroč Pekařovo dílo nezasterávala* Podle něj tc s< uvisí s pozvolný® vý-
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vcjes to!^o, "co bychom mohli nazvst strukturou českého historického
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řebné pokusit se o typelogickou charakteristiku kontextu dobového dojepisectví, $ nímž pak souvisí historikova práce. Dále se autor zabývá
otázkou, v jakém vztahu jsou velká období Pekařovy noetiky k velkému vl
nění evropského ducha. Z tohoto hlediska rozděluje Pekařovu dráhu ns
tyto etapy. První z nich končí na počátku 20. století pracemi o nejstoráích legendách. "Jsou**, jak píše, "realizací postupů běžných v stře
doevropské historiogxsi’ii'’. v drahám období •• podle autore Pekař mečel
dobírat ’přesvědčení o nutnosti doplnit tradiční metodický postup
založený ne výkladu údajů explicitně daných v pramenech složitějšími
myšlenkovými e badatelskými operacemi, iý pak Pekař vyjádřil v prec luvě
, Knihy o Kosti* , kde zdůraznil, že historik musí pro plné poznání mi
nulosti být schopen nejen analytic .ho a kritického postupu při práci
s prameny, ala že se musí umět vžít do ducha minulých epoch, domyslit
svědectví, jež m'í k dispozici a vyjádřit svoje poznání tak, aby přec
čtenářem minulost vyvstala ve své názornosti, plnosti, barvitosti...”
Poslední etapa Pekařova vývoje zahrnuje jeř úvahy o smyslu a perio
dizaci Českých dějin a jedině velké dílo "Xižku". Autor na tomto díle
vyzdvihuje především Pekař Iv návrat k pří®^ řeči pramenů. Důsledkem
Pekařova kompozičního přístupu je p&k rozklad jednotného obrazu histo
rické skutečnosti. Pekař tak vlastně prokázal, že jsme schopni poznat
jen část skutečnosti, "jejíž totalita přesahuje svými rozměry horizont
historikova vidění a není nikdy poznáno vcelku". V této souvislosti pou
kazuje na K. čapka, který ve své trilogii ukázal, jek různými cestami
jde naše poznání, k jak různým závěrům docházíme, když se snažíme zjis
tit, jaká je vlastni skutečnost. Význam Pekařův pak autor shrnuues " 1
kdyby nás již nemohl nic říci o minulosti, nemůžeme ho obejít tenkrát,
když se ptáme po to®, co znamená její poznávání pro nás jeko lidi, hlei metodickém přístupu jsou zajímavé a inspirující, i když nikoli jedině
možnými, nebol i cny závisí na světonázorovém a filozofickém východis

ku.
Milan Machovec nazval svůj příspěvek "Ke sporu mezi Masarykovou a Pekai
řovou filozofií dějin /několik poznáme*/ /s. 245- 257/. V tomto svém
rozsahem nevelkém ořísoěvku se autor zamýšlí nad Masarykovou/ a Peka
řovou filozofií dějin a vysvětluje příčin./ e pohnutky jejich orienta
ce ne určité události Či osoby v dějinách, na "příbuzné v dějinách*,
jejichž výběr svědčí i o životních postojích obou. Nsáří^led z Pekařovy
orientsca vysvětluje jeho konzervatismus. Součástí studie je i úvaha o

šancích katolicismu v českých dějinách & v dne ní době.
V Přílohách uveřejnili editoři Zahradníčkovu n Seifertovu báseň
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. . 5- k Pekařově smrti, čaokůt nekrolog, Klikovu vznomínku ne posle-ní Pekařo
vy dny, korespondenci Zd. Nejedlého s Pekařena a Pekařovy verěe z aládí.
Pekařevská studie jsou po Masarykové eborníku e sborníku o toleranci
dalším důkaze® tvůrčích schopností a životaschopnosti tzv. neoficiál
ních společenských věd. Historikové, filozofové, politologové, kteří
dodnes nemohou publikovat, se sdružili, aby připoaěli Pekařovo dílo
a jeho význam. Psali nezávisle na sobě a zcela svobodně, proto se v pří
spěvcích objevila názorová pestrost, ale proto ta&é nešlo zabránit,
aby se některé otázky a konstatování neopakovala. Sborníkem tyl učiněn
první krok k tomu - jak píše £>. Kantůrkové v Úvodu - aby se soudobé

čerké tayčlení začalo vyrovnávat i s Pekařem.
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sni-esátiletý generál Legenda

Legendou bývá označováno vyprávění o života Svatých a
obvykle se považuje za pověst či výmysl, za skutečný a ne
pravdivý obraz minulosti.
Vilém Sacher nebyl svátý, ani o to nikdy neusiloval a
«ám se provždycky řídí zásadou, že “nám živým, ale ani všem
těm mrtvým, legendy nesluší”, mpsal to v úvodu své druhé
knihy *íía počátku stála smrt”, která měla sice roku 1970
ještě oficiálně vyjít, ale vzápětí skončila ve stoupě. Všech
ny jeho knihy, i ty pozdější samizdatové, jsou psány vojáekým
perem a přesto svým konečným vyzněním jsou vsski'ze protiválečné. Ani tomu nemůže být jinak, když prošel tolika bitvami a
viděl tolik lidského utrpení. Píše jen o tom, co zažil, a tře
baže sám legendy rázně odmítá, stal se nejen tím psaním, nýbrž
přímo svým bytím opravdovým generálem Legendou, nebol jehož
život jako kapka vody zrcadlí celou naši novodobou historii.
Vilém Sacher se v těchto dnech dožívá osmdesáti let^
Narodil se 17* února 1907 v rodili prostějovského krejčíka,
vystudoval reálku, odkud ho profesor Češtiny, kapitán ruských
legií Letecha, doporučil jako jednoho z nejlepších žáků na
Vojenskou akademii v Hranicích. Roku 1927 zde byl vyřazen ja
ko poručík dělostřelectva, prošel v této hodnosti několika
posádkami, absolvoval Vysokou válečnou školu v Praze a pomnichovská kapitulace ho zastihla na štábu divize v Nitře.
Přes Maďarsko, kde byl Vilém Sacher vězněn, a později přes
Jugoslávii a Turecko se dostal na Střední Východ, prošel
Sýrií, Libanonem a Palestinou, aby se pak po porážce f’rancie
stal v Anglii přednostou brigádní zpravodajské služby, účast
nil se vypracování plánu povstání a území okupované republiky
a prodělal též paradesantní výcvik.
a
V roce 1943 byl Vilém Sacher převelen do Sovětského svazu,
stál u zrodu naší druhé parabrigády a po těžkém zraznění byl
jmenován velitelem dělostřelectva III. československé brigády.
3 tou pak prošel mnoha válečnými operacemi na území Sovětskéhú
svazu, Polska a po přechodu Jukly i pak celou naší republikou
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.. , až do Prahy, kam přiMsl jako poáplukovník. Byl třináctkrát váž
ně zraněn a bylo mu uděleno, nikoliv propůjčeno, celkem J2 na
šich a zahraničních válečných vyznamenání,,mimo jiné ňád bílého
lva, pětkrát válečný kříž za statečnost, dvě medaile za chrab
rost, sovětský Tíád velké vlastenecké války prvního stupně, ru
munský Rytířský řád a polský *iád vrunwaldský,
V letech 1946-47 absolvoval Voroěilovskou vojenskou školu
v Sovětském svazu, odkud se vrátil jako plukovník, stal se ve
litelem dělostřelecké divize v Kolíně a Síladé Boleslavi, byl
povýšen nejprve na generálmajora a posléze na generálporučíka.
V roce 1951 byl Vilém Sacher náhle svévolně suspendován a s
celou rodinou násilně vystěhován do Skalice u české Líoy. Tam
pracoval nejprve v továrně u lisu a vrtačky, potom jako lesní
dělník a v JZD Skalice, Později už směl dělat v různých zotavovnách a po tiché rehabilitaci roku 1955 jako provezář rekreač
ních zařízení armády. Aktivní činnost kskončil jako vedoucí
mládežnického hotelu Junior v 5itné ulici v ,Praze, proto mu
patrně nebyla přiznána generálská penze.
Vilém Sacher začal psát. Už názvy jeho knih prozrazují,
že jsou to vesměs vzpomínky válečné s “?řed rozstříleným pra
porem”, "Na počátku stála smrt”, "Psáno na lafetě”, "•abeská
brigáda“ a v současné době pracuje na rozsáhlém díle pamětí,
nazvaném “Armádo, k noze zbraň!". Je totiž nezdolně přesvědčen,
že “pokud žijeme, měli bychom osát o věcech, které jsme přožili
a viděli, prostě každý jak dovede, pravdivě pro tuto i další

Když se jméno Viléma Sachera objevilo mezi prvními signa
táři pod Prohlášením charty 77, vydal vrchní velitel armády
prezident republiky Husák zvláštní rozkaz “o odnětí hodnosti
generálporučíka a všech československých vyznamenání, jakož
i práva nosit vyznamenání jiných států", Ba stížnost, podanou
Vilémem Sacherem u Generální prokuratury proti nezákonné per
zekuci, zcela pomíjející jeho celoživotní zásluhy o republiku,
přišla 2, Června 1977 odpověň, že “rozhodnutí prezidenta nepodlé
há dozoru prokuratury". Tak mocní podruhé násilně zasáhli do
života generála Lsgendy, který se sice nedostal do Naučného
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- Bl ovníkzato zUstává trvale v paměti lidí, protože své krédo
vyjádřil na podzim roku lj68 v 38, Čísla časopisu Reportér t
"V životě národa a státu se vyskytují četné krizové situace,
dejhorší je hrozba ztráty svobody a samostatnosti, ťro tyto
hodnoty by se melo obětovat vše, íivot, dim, továrna i pole.
Chytračení 3a v podobných ořipádech nevyplácí. Zůstane trva
lým stínem na národním charakteru"•
Pokud 30 chcete i nyní a Vilémem Bachorem setkat a pogratulovat mu, zajděte si s ním zaplavat do otevřeného podolského
bazénu. Bývá tam skoro denně v každý roční čas a snad proto je
tak houževnatý a odolný.
Blahopřejeme tedy k jeho osmdesátce a ořejeme mu dobré
zdraví do dalších let a ještě snoho Životní síly.
Jiří H u m 1

Praha 11• února ly37.
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Jiří Thíml:

Perestrojku

Podle Gorbačovovy stupnice z péSí zóny je sice Československo wezi
první desítkou rozvinutých zemí světa, ale kdykoliv loapux brambory,
nadávám na vládu a vlastně na celý režim, když :« nikdeolích poctivých
a přičinlivých rolníků vychoval Šejdíře, Kteří mi a moji ženu jea na
ur^j-a =' uv.U
7 <ío ; ...•.., ■■ 7- . ...er.in.
: ■• *t , ?.<■ . - -/—z;
kilo této základní potravy stojí dneska koruna šedesát, tedy Jvakrát víc
not před jejich zdražením, a polovina z nich musím vyhodit do kbelíku
na odpadky, ? rotože jsou mizerné. I bez kalkulačky hravé zjistím, že
příStí zaklené zvýšení našich důchodů od října příštího roku tuhle
ztrátu na bramborách nepokryje, a to jeétč zdaleka není všemu z<ryžová
ní konec, jen se veřejní neozBa® je a vládu mlčky trpí všelijaké inova
ce nebo šizení kvalitativníen narer. inu, každá přestavba něco stojí.
Kávltěvam se tuková věci samozřejmé neříkají, ^vlášC ne těm nejvyšším, tady glunost teplctí, a ony puk ze skrojku podaného chleba mohou
usouřit, jak začteni tá jsou výrobky našich státních pekařen, zatímco
nafto denní
■ most je podstatní horlí, In
'
nznuleeká. A tak je
tomu se vžízi, Potěmkinovy vesnice nejsou přece přežitkem ;;en ruské minu
losti. Každý ^ubernátor se snaží obaifaTMtít vladaře, aby ndotratil j«Ml
přízeň, a on zas utrousí cosi pochvalného na adresu ©nížen ch po&říze-

nýetu Ale zadarmo to nebude, soudruzi. Kdysi dávno stolil desátek, dnen
v ;;■ 7-.
• inflace rusítr něco pri-r^t. "BSMáMI se zastavit, nusíae jít dopředu a p ,jde<e společně,** řekl v ta) Gorbačov a nejlépe tak
vy„ác.řil, cdMB VlBntBl ro MfaMt chce. rřKtí. Mk tCM buhe^vacet lot, My

k nám vtáhli s půlmiliónovou armádou zachraňovat svůj vlastní model so
; llasi, a tel od nás očekávají přestavbu, ale zas k obrazu svému, a
hlavni km ymnyiehu svému. Kdykoliv náa nikdo takhle přehnaně chválí,
měli bychom se ptat, co za to bude chtít.
Oni říkají kooperace a integrace a naši vybraní zástupci na vítucí
trase i lasitě odpověděli: družba. To není špatný left, jinde ve světě
by tak lamini nepořídili, tam vládne tvrdá konkurence a platit se rusí
r h - <: .
.
.
.. .. ^r . j«taávku a nikdo se neodváží říci
ne, protože přestavba se bez kádrov: ch zrěn, aspoň na těch nižších úrov
ních, neobejde, a kdo nmd daleko do penze, neb iáe přece riskovat ne
přízeň, zejména když zu půldruhého roxu wají důchody tak "horentěn"
stoupnout. Tak tedy ajedoáao, my ván dáme, co pro svou íestavbu potře
bujete a vy nás necháte ve funkcích, db kbsrýdh jata nás kdysi deesdill.
Bůžete se spolehnout. Tahle okupace je látal ndtaMRRataljlí nef ta prv- ,
nebol srěřuje pří ho k srdcí našeho průmyslu a její následky ponesou už
netrvala naši potomci. A opit se asi i rezi mými chartovními řáteli
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najdou naivní advokáti národa, kteří 'isoudí, že na->a por Mku byla způso
bena jen valjiía sásahea a nikoli taky vnitřními silami, a d£l se bude®
všichni tvářit, že naši o uroseno! byli v srpna osmašedesátého roku ke
v'r.vj . - ' o . ;ceni, zapeaíaajíce tis ,. :c í. ■ no, který nepodepml. Rchrs^m
six pořád na znásilněné dívenky, když přece víme, ídíŽisS jsme na své ži
votní pouti vlezli do autu, aby nás kousek svezl. Vestli nic jiného, tak
ta poslední návštěva snad trocha otevřela oči i tě®, kteří podléBsl!
bláhovým iluzí®, že snad přijde mesiáš. To spíš přijde onen televizí
slibovaný Kouzelní*. a ^do jež té před týdne® měl naději, že konečně taky
ochutná sakázané ovoce .Nevratných »3ěn, nezbaví se istě trpkosti v ls
tech, ale to je snad z celé návštěvy zojnžitečnějáí poznání.
Už opět se bude® pokorni učit něčemu, co jSBe dávno uměli a skoro
bych řekl, že lip, a v '•.©omezeně veřejné anonymní soutěži budet přeaýllet, „ak by měl vypadat Par.étník osvobození, jehož odklady Jsou spolehli

ví vybodovdey aa aístě bývalého pecníka Stalinova, u es tli taky

ttf**

při

spat, mělo by se raději uvažovat o něSe^ užitečnější®, co se zas nebude
za pár let bourat. Třeba o nové nemocnici. Ale darmo asi éo>louvat a
radit někoru, keo se chce zalíbit i za cenu vlastní pokory. Nadšené pokle
pávání po ramenou a milostiv' pochvaly jsou přece čistě účelové, křepak
by taky sehnali garnitura tak odevzda nou, iroto se ani nedalo nic jiného
od návštěvy čekat, než potvrzení statu quo. I 3 ttai líbačkua!.
Rodně se přitom sklonil!^ pravda, tuk tedy .pravdivě konstatuje' e,

Že ono náhlé rozhodnutí k aaší přestavbě, o níž někteří předvídavěji!
činitelé ještě v prosinci sváděl! nelehký boj a astrulenýni konzervetivei, je taky Slet* účelové. Aby ee nynější vedení adrielo co nejdéle. ovšea
ros*. .... vo perestrojka ee dá ©o če .J
- , tb i ,
. restrojení. A
vzhledem k tom, Že naši nemazanější politikové mají v přestrojování mno
haletou ?raxi, nebol se nejednou udrželi u ©oci poulí, m pievieke® saka,
nebe ťokonce Jedno a totéž obrátili na ruby, není výhra integrace a koo
perace zase tak veliká, Rozhodující totiž je, zda na.-e hospodářství, poat&Boné vioklýasí >. •
■--!> ■ - -■
; <
i ■
■-■i ’■!-• ýové -jšlení se dá ze starých hlav jen stětí vykřesat.
Abych se však ještě vrátil k tle braaberás, při jejich loupání vždyc
ky .... I '! ' ........ i !
... '
TO
né, tedy ty brambory, zřídí příští centrální tereeht. Bylo by věru nečistoj
né, o by zůstal dislokován v o-iom betonovém podstavci nud dechovým aostesi
jako náklad budoucího JteHcátníka osvobození. A nejen pre jejich Spatnou
kvalitu.

14•dubna 1 • ?
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Kdy jsme začali zaostávat ?

( K nedávný® výroků® našich předních íiniitel 1 )

"Zdravé jádro KSČ"• které již 18 let řídí neochvějné osuly
československého státu^ vyhodilo Ufcůóc5-l‘97o za pomoci soudruha
arežnéva obrodu a reformy dveřmi - a ony se nyní se'sou-r«i.iu
Gorfeačovam vracejí oknem. Co s tím? donedávna se politbyro jako
jeden muž snažilo držet okna vůči východním větrům zavřená (nebo
to aspoň tak podle veřejných projevů vypadalo). Ale od jisté doby
lze z výroků nejvyšších představitelů vytušit, že přístup k zavře
ným oknům není tak jednosvorný.
"historie je jako zpětné zrcátko autohobilu. Slouží řidiči
k lepší orientaci pro jízdu vpřed", řekl 2-ů. října v rozhovoru
3 ■.-ichailem Gorba; .ven .
x. soisuvatel . é^or.u:..
i.aše vedení zrcátka příliš nepoužívalo. Jednak se dopředu příliš
neřítilo, s když už se ohlíželo, tak rituálně, k pevným, známým
bodům J k poslednímu plénu ÚV, k poslednímu sjezdu a nejdál k
"ťoucení z krizového vývoje”. » nich byla veškerá platná moudrost.
- Tea však někteří politbyrovci časovou bariéra •Poučení" prolo
mili a připouštějí, že řešení současných ekonomickopolitických
problémů Československa může navazovat i na politiku strany před
rokem 1970, Historická paměl; jednotlivých osobností přitom zabírá
do rozdílných dálek, rozdílných hloubek, rozdílných směrů a vyvo
zuj e roždí Iné závě ry^

uěkolik citátů
Gustav Husák :
n vědeckotechnickém rozvoji se hovoří v našich dokumentech
jtz ... ........ ,
____ . •

Návrh Zásad přebudování hospodářského mechanismu ČSSH "ja
ne^revolučnější změnou v "i zení e ociálně-ekonoíaických procesů
února 1'948"
(Výrok • Husáka cituje i. Strouhal)
.udá p rávo 23 • 1 • 1 j 87 •
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- Vešil Silák s
’’Cíle pravicových sil v Československu ( koncem o.. let-st)
i orientace jejich projekt i tzv. hospodářské reformy byly namí
řeny proti uoevnění a rozvoji socialismu."

Judé právo 13.2•1>87.
oubomír štrougal :
“Přestavba hospodářského mechanismu nastoluje na pořad dne
řsěení celé řady otázek. Naléhavost těchto min není pociťována
teprve od včerejška. Dostatečné silné jsme si ji uvědomovali jíl
o . poloviny "í
lat. ...eagovali jsme na ně některými opatřeními,
která však nevedla k výraznější změně, ,<a úkor ekonomických metod
řízení se rozšiřovala spletl předpisů a příkazů.•• a silné působe
ní monopolizačnich tendencí... Podstata systému řízení zůstávala
při těchto dílčích úpravách nedotčena.•• rot tomu tak bylo?...
Svou úlohu sehrávala zkušenost z konce do. let a v důsledku toho...
naše přílišná .. patrnost. •• naše celkwé postoje, zatížené ztrnu
tými přístupy a dogmatickou interpretací některých otázek politic
ké ekonomie.••
K přestavbě přistupujame - historicky vzato - již potřetí,
0< prvého pokusu uplynuly prakticky tři desítky let... oslo vsak
k závažnému rozporu mezi věcnými záměry rozvoje, zakotvenými v
návrhu 3. pětiletky a podstatou přijatých opatření v soustavě ří
zení... Bez hlubokého rozboru možných alternativ se odvolalo vše věcný program J. pětiletky i reforma. V tomto kroku hrála svou
•. , rnou N l . ha. . . . -c
v .u
,■« i, v :•. ý_ .
_
administrativní
řízení a ovlivňování ekonomických procesů.
Jiné příčiny ústupu pokud jde o ekonomickou reformu, nasto
lenou poéátkem druhé co laviny b
let. • • ■ rn .1 -■ 'ýaU
v; .
obsahoval řadu správných prvkl. které mohla praxe využít a dále je
rozvíjet. Tohoto záměru však bylo ve známých událostech kalem
r. 1^68 zneužiti... Původní projekt reformy byl deformován a v
podstatě opuštěn...
ba tyto pokusy signalizovaly objektivní potřebu zahájit
postupný přechod našeho národního hospodářství na dráhu převážně
intenzivního rozvoje.•• To že dnes stavíme do popředí přestavbu
hospodářského mechanismu je tedy dáno tím, že právě on ve své
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dnešní podobě a ú-innoat' ne^vtce zaosta1 za potřebaml doby.
Vždyt jde svou podstatou o mechanismus, s nimž jsme z abezpe
čovali socialistickou industrializaci v 50. létech i konsoli
daci hospodářství na začátku 70. let.**
Rudě právo 29.i.ljb".

.'c> F©j tik .
’’Československo nepochybně už na počátku své socialistické
Jráhy mělo vadle uplatňování extenzívních prvků., možnost proje
vovat a irozvíjet i prvky intenzívní, založené na specifickém
růstu produktivity práce... Bylo to i žádoucí, ^e jsme tak nepostuoovali, je druhá kapitola. Způsobili jsme si tím vážné potíže
v 5ů, a zejména v 61. létech. Pokus o ekonomickou reformu 19’58
skončil neúspěšně, protože reforma nebyla doveiena do konce.
Stejně neúspěšně skončil pokus o reformu, schválený na XIII,
sjezdu KSČ v r. Ij66. Jnnto pokud byl zneužit protisocialistickými živly k útoku proti socialistickým principům v plánování a
dřizení vůbec. Koněňně třetí etapu snah o přestavbu plánování a
zřízení ekonomicky zahájil "Soubor opatření*’ z r, 19S0. V pracích
na ’’Souboru" se dostatečně nepokračovalo, ačkoli si to vývoj na
léhavě vyžadoval.”
(rodtrhal st)
Plženská Pravda S.10.1986•

i'-§t upozornění a úvah k uvedeným citátům

1. První výrok Gustáva Husáka se týká rozvoje výrobních
a i l na základě moderní vědy a techniky. Autor v něm prokazuje
svou krátkou paměl. Pokud "našimi dokumenty" myslí dokomenty Ko.nunist'cké strany Československa, pak se v nich o vědeckotechnic
kém rozvoji, ba o vědeckotechnické revoluci soustavně hovoří ne
teprve od XIV. sjezdu KSČ (normalizačního), ale již přes >0 let.
Připomínám například Iheze ÚV KSfc a vlády Í3R o dalším technickém
rozvoji Čs. orůmyslu z 22. září 1955. Zaujímají 30 stran ve Sbor
níku usnesení o některých otázkách budování socialistického hos
podářství, který vydalo Sudé právo roku 1955• V úvodní části ihezí
se píše mj. i to, co se později mnohokrát opakovalo, s malými prak
tickými výsledky : "... uplatňování nové techniky a pokrokové tech
nologie nedosáhlo dosud rozhodujícího vlivu na zvyšování výroby,

produktivity a hospodárnosti, ačkoli právě cílem nové techniky
je zabezpečit vzestup produktivity společenské práce a konečným
výsledkem snížení spotřeby pracovního času, spotřeby materiálu,
surovin, paliv
... ynejší tempo socialistického roz
voje neodpovídá ani potřebám ani možnostem národního hospodářství
a úkolům druhé pětiletky, jejichž splnění bude nutno zabezpečit
především využitím velkých rezerv, skrytých právě v zavádění no
vé techniky a technologie. Současná etapa výstavby socialismu v
naší vlaeti vytyčuje proto naléhavý úkol podstatně urychlit tempo
technického rozvoje (podtrženo v Thesích), lato direktiva je o to
naléhavější, že rozvoj techniky probíhá bouřlivým tempem, že dnes
’’stojíme na prahu nové vědeckotechnické a průmyslové revoluce,
která svým významem daleko předstihuje průmyslové revoluce, jež
souvisely a objevem páry a elektřiny, - (h.A. Bulganin)
Sborník, str. 222
0 ^referenci elektroniky, kterou se nyní ohánějí četné do
kumenty, se usnesl již XI. sjezd KSČ v červnu 1958 s ** iémplexní
rozvoj mechanizace a zejména automatizace výrobních procesů před
stavuje klíč k takovému zvýšení produktivity práce, jakého je
třeba pro všestranný rozvoj socialistické společnosti... Dostup
automatizace musíme zabezpečit podstatným vzestupem výroby elektro
nických zařízení, měřících a regulačních přístrojů a počítacích
st ro jů.’’
ová mysl, zvl. Číslo,etr. 28,30
Další příklady si každý může vyhledat.

2. Zamýšlená ekonomická reforma pro 90. léta, o které mlu
ví 1 Lubomír Čtrougal, s»e týká gruntování přestavby výrobních
vztahů. Navzdory výrokům Vasila Mlaka o protisocialistickém
charakteru reformy z konce 60, let, má ta nová na ni zřejmě nava
zovat, protože v projektu reformy 1965-1968 byla řada správných,
nadějných prvků.
J. Body 1. a 2. ootvrzují pravdivost zjištění, že polbyro
ČV K3č komplexně a chronicky zaostávalo v řízení strany a uplat
ňování její vedoucí úlohy na hlavním směru společenského pohybu,
nedokázalo věas a účinně reagovat na objektivní požadavky dalšího
hospodářského rozvoje země, třebaže o slovní deklarace a usnesení
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nebyla nouze. Byly i pokusy o skutečnou nápravu věcí, náběhy
k •přestavbě", jak ze dnes říká. Ale silám inarce a stagnate*
byrokrat.Ira a dogmatikům z nejvyšších vrstev onenklatury, se za
tím pokaždé podařilo novátorskou iniciativu zabrzdit a otočit
kola na zpětný chod.

4. Lubomír čtrougal pokládá "Básady přebudování hospodář
ského mechanismu ČSSR" za třetí československý pokus o ekono
mickou reformu a. cituje Husákův výrok, že je to nejrevolučnější
změna v řízení sociálně-ekonoraických procesů od února 1948.
Bude to jistě významná změna, pokud se ji podaří uskuteč
nit, pokud ji reakční antisocialistické síly sta;gnace o -St nesmaří* Možná bude i nejrevilučnějěí (chápu to jako nej pokroko
vější a nejvíc odpovídající potřebám vývoje). ..ajsem si však
jistý, bude-li se silou svých účinků rovnat tomu, co znamenalo
počátkem 50. let pro naši společnost převzetí sovětského modelu
výrobnieh vztahů, plánování a řízení. Bylo tehdy spojeno jednak
s úplnou 1ikvidaci řernesel, maloobchodu a jiných malevýrobních
prvků v ekonomice a jednak s přechodem k tzv. železné koncepci
ve struktuře národního hospodářství. Hřevzatím sovětského modelu
a souvisejícími strukturálníanai změnami . H byl neorganicky a ne
odvratně přerušen nadějný několikaletý tvůrčí prcce vytváření
vlastního Československého modelu výrobních vztahů a hospodář
ské struktury na specifické cestě k socialismu, jež směřovala
ke specifickým formám socialismu v hospodářsky vyspělé zemi s
velkými kulturními a politickými tradicemi.
Lubomír štrougal říká, že jsme od 50, let měli a vlastně
dosud máme ekonomický mechanismus vhodný pro industrializaci,
s jejími zákonitými rysy extenzívního hospodaření. Jenže my
jsme na rozdíl od Sovětského svazu 30. let, kde se tehdy pře
jímaný model vytvářel, byli po únoru 1948 zemí značně industria
lizovanou a úkol industrializace sovětského typu před námi ob
jektivně nestál. Jan Fojtík v řízni správně upozornil, že Česko
slovensko mělo už na počátku své socialistické dráhy rozvíjet
intenzívní prvky ekonomiky. Jasně o tom vypovídají také Theze
z r. 1955, které jsou citovány v bodu 1.
Zdá se, že byrokratickodogmatický zvrat od specifické cesty
k socialismu k imoutaci industrie li začni h.. modelu výstavby socia
lismu počátkem 5>. let je potřeba připočítat do řady těch zvratu
které dlouhodobě negativně ovlivnily strukturu národního hoaoo-
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dářetví, výrobní vztahy a hybná síly dalšího vývoje zem$•
5* Málo věrohodná, spíl úhybná je charakteristika ekono
mického mechanismu první poloviny 70. let jako Bafthmi—
jímž jsme zabezpečovali konsolidaci hospodářství.
Vždy^t sta hospodářství po rozběhu reformy z let 1965 - 1966
a po obrodném procesu 1>68 byl, navzdory vstupu vojsk a kom
plikacím, jež z toho vznikly, značně lepší než například po
čátkem 60. nebo 8 • lat. Konsolidačního ekonomického mechanismu
nebylo třeba (ostatně zkušenosti prokázaly, že v předchozích
pětiletkách nepomohl žádoucím zoisobera řešit vývojové problémy
národního hospodářství), bj aktivní potřebou bylo další rozví
jení reformy.
Kdyby Husákovo vedení strany bylo tím, zač se v “Poučení
z krizového výv je" vydává, to je vedením, které navazuje na
pozitivní stránky bedna 1968, využilo by vyřazení tzv. pravi
čáků z politického života a z hospodářských funkcí k tomu, aby
pávodní projekt reformy očistilo od "pravicových deformací",
dál jej prohlubovalo a široce aplikovalo podle naléhavých po
žadavku intenzivního a efektivního socialistického rozvoje hos
podářství. To as však nastalo. Byl restituován ekonomický mecha
nismus industrializace, v dané situaci ještě paradoxnější, než
při jeho prvé restituci na počátku 6 ;. let. lenkrát, po prvním
pokusu o reformu, vylilo Novotného vedení z vaničky s vodou i
dítě. Po doseti létech Husákovo vedení zopakovalo stejný postuj
na vyšším stupni společenské škodlivosti. Zájmové sdružení vy
strašených dogmatiku, nomenklaturních kariéristů a jejich poli
cejní ochranky obnovilo a utužilo režim administrativně-byrokratického centralizovaného řízení.
Ekonomický mechanismurn; nastclený v dobách "Poučení", fak
ticky funguje dodnes a to, co Jan řojtik vydává za “třetí eta
pu snah o přestavbu plánování a řízení ekonomiky, zahájenou
Souborem opatření z r. 1980”, ae1ze brát vážně ani jako etapu

ani $2(3© QíHÍMo
Souhrnně ? Vývoj od srpna 1968 je potvrzením trpké pravky,
že smyslem vstupu oSti armád do, Československa byl export Brežněvova způsobů socialismu a jeho upevnění ve Střední Evropě, že
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obsahem posrpnové normalizace byla ’’brežněvizace” íeskoslo—

venska, Milá u nás podobné důsledky, jaké způsobily brežněvovské deformace socialismu v sovětském svazu, lam se nyní
nové vedení K33S pokouší defomaoe překonat•
-

úbočení první

'*ňi překonávání Jrežnévovu dědic tví si klado u sovětští
komunisté stejnou otázku jako my x kdy jsme začali zaostávat?
Různé osobnosti v různých souvislostech a s různou optikou nad
hazují různé letopočty t od počátku osmdesátých let, sedmdesá
tých let, od "vyhasnutí” reformy z roku 1_Jr-jt Jarník .1; k r
as zahleděl až na kraj 4 , a 6), let : tehdy se podvakrát poda
řilo vybudovat v zásadě ucelenou socialistickou materielně-tech
nickou základnu hospodářství a podvakrát se dostavily podstatné
nedostatky v kvalitě a efektivnosti, které se dodnes nedaří pře
konat a sVily se jakousi konstantou ekonomiky.
V usnesení 18. konference VKJ/b/ z jara 1141 se například
konstatuje : "Mnohá průmyslová odvětví.v. zaostávají a neplní
plány... ínoho podniků a to i velkých již dlouhou dobu zaostává.,.
■ebyl splněn plán snižování vlastních nákladů... protože sa spo
třebovalo nadměrné množství surovin, materiálu, paliv a elektric
ké oner Me. Vznikaly velké ztráty ze zmetkovitosti a také jinak
byly nahospodáme v;/ -jkláuány prostředky... tínohá průmyslová od
větví dávají nové závody do provozu pozdě... ová technika...
proniká pomalu a v málem rozsahu. •
Dokumenty K33S III, str. JÍJ

Kdybychom z předchozího odstavce vypustili, odkud citát po
chází, dal by se pokládat za součást stranického dokumentu které
koli země reálného socialismu v kterémkoli roce, jež následovaly
až dodnes. Snad by se žádal jiný slovosled a sortiment nedostat
ků by se rozšířil.
Značnou vinu na neschopnosti odstranit ranohaleté, stále se
reprodukující neduhy reálně-socialistického hospodářství mají
strnulé výrobní vztahy, zastaralý ekonomický mechanismus, dogma
tická ideologie a nedemokratická politika, a plénu ÚV K3S3
27. ledna 1987 řekl M, Gorbačov, že "teoretické představy o so

cialismu zůstaly v mnohém na úrovni 37, - 4f), 1st, kdy společ
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nost řešila zcela jiné úkoly, Rozvíjející se socialismus,
dialektika jeho hybných sil i skutečný stav společnosti By
nebyly přaimětem hlubokého vědeckého bádání... Po desetiletí
byly v praxi hospodaření a řízení konzervovány zastaralé me
tody a naopak některé efektivní ekonomické formy byly bezdů
vodně odmítány.”
Všichni, kdo mluví pro přestavbu, i ti, co mlčí a pře
stavbu brzdí, dokazují legitimitu svých postojů odkazem na
Lenina. Lenin je pro komunisty něco jako Bible pro křesťany
- poslední útočiště. Jako církevní koncily a hodnostáři hle
dali v Bibli zdůvodnění pro své edikty, verdikty, exkomuni
kace a upalování - a kacíři zase pro své pravdy a odboj tak i komunisté všeho ražení hledají v Leninovi opěrné body
pro své konstrukce a koncepce socialismu, pro svou ideologii
a Politiku.
V Leninovi lze určitě najít inspiraci a poučení také pro
dnešní dobu. ZáLeží na tom, sáhnem/e-11 k jeho výrokům z etapy
vojenského komunismu
? etapy pří
v a zavádění
u. ,a
těch prvních je patrný revoluční aturm a spěch. Komsomolcům ?
slibuje komunismus za 15 let.
Od roku 1921, kdy bylo třeba přecházet k mírovému budová
ní a tvořit poprvé v lidských dějinách ekonomický a politický
systém socialismu, Lenin horeěně pracuje na tomto úkolu. Jeví
se mu daleko složitější než dobytí pozic vojenským šturmem, a
rozkládá se mu do mnohem delšího období.
Lenin pochpil, že v konfrontaci a realitami světa po V&SR
nelze vystačit s několika jednoduchými myšlenkami,které Marx
formuloval v ’’Kritice Go thajského programu” o společnosti sdru
žených výrobců, jež právě vychází z kapitalistické s každá in
dividuální práce je prací bezprostředně společenskou, neexistuje
směna produktů práce, hodnota, tedy ani zboží a trh. Vše co bylo
vyrobeno ee dává na jednu hromadu do společných skladů a odtud
se rozděluje do společenských výrobních i nevýrobních fondů a
k osobní spotřebě, - Tuto základdí Marxovu charakteristiku centrálně-přídělového zespolačenštěného hospodářství později roz
víjeli v teorii i v ,praxi různí ortodoxní marxisté jako nedot
knutelné dogma. Významná je v této řadě zkušenost s vojenským
komunismem v sovětském Rusku 1918-1920,
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Lenin po sko učení o bčanské války proti simplifikacím
vojenského komusnismu prosazuje koncepci BEPu : Vícesektorovost
' ■ ■
í v ■ .> .
O;.
.. ■
•
©®§izek dělníků a rolníků. Kamaše* Státní kapitalismus. Družstev
nictví. Elektrifikaci. Kultu^rni revoluci. Vysvětluje úlohu in
teligence, vztahy státu a ekonomiky std. atd.
Těžká nemoc a smrt ^eninovi bohužel znemožnila dopracovat
teorii a praxi ■EHui 6. prosince 1921 ho nemoc poprvé na několik
týdnů vyřadila z dosavadní intenzivní činnosti. To se během roku
1922 onakovalo a od 6. března 1923 už Lenin nenapsal ani řádku.
Stalin se vypořádal se složitostmi nové ekonomické politiky,
zamýšlené Leninem na desítky 1st a pro několik generací, krátce
a po svém. Když přišly potíže, nasadil 1928-1929 do akce vojáky,
čekisty, byrokraty, agitátory a zakroutil .
krkem, Aalovýroba
byla zlikvidována v jednom tahu s kapitalisty a kulaky, oachtinský proces ukázal tvrdou pěst inženýrům a technikům, a skoro
symbolicky zahájil sérii oolitiakýah procesů. Za pár let zůstaly
jen dvě formy socialistického vlastnictví a byl vytvořen antineoovský, neekonomický, administrativně-byrokratický a vojenskopolicejní model řízení ekonomiky a politiky v Sovětském svazu.
uás oočátkem j • let převzali jako model N Indus tria—
lizačni”.
Bylo by zřejmě užitečné, kdyby es v SSSR i v vSSR spole
čenské vědy, dosud převážně sterilní, komandované a cenzurované
stranickým aparátem, vrátily k x»sninovu nedokončenému dílu uové
ekonomické politiky, dokončily je a obohatily je o poznání, která
přinesl vývoj ekonomiky a politiky (nejen komunistické a socia
listické) za více než b> let od Leninova odchodu. Potřebuje to
teorie i praxe soudobého sooialismu^

.dbocení druhé
" uo-miatismus je hlavním ne přít elan marxismu-len ini srnu” ,
Vek1 tajemník Í-V KSSS Alexandr Jakovlev a otisklo to dokonce i
Rudé právo 6. prosince 1986.

upechách od " roubení z krizového vývoje“ bylo železným
Spravidlem, že se o do onatismu nemluví a bojuje ea pouze proti
pravícákán a ravizionistům, Přes 16 let nikdo z kompetentních
Činiteli toto pravidlo neponížil, aniž nějaký hromadný adělova
cí orostředsiE* Dognatici měli , oré, Až 27» ledna 19*7 splynulo
slovo dogmatický se rtů premiéra. medová bariéra byla prolomena^
- pravdu? Pro každého? Ve vztahu ke každému dogmatismu a každé
mu dogmatikovi? - -echce se věřit...
Husákovo vedení od svého vzniku bralo dogmatiky-levičáky v
ochranu a vedlo úder jen jedním směrem : proti pravicovému ne
bezpečí. Do něj zahrnovalo i revizionismus, lo však není z hle
diska marxismu v pořádku, karxismus je dialektický způsob myšle
ní. Je de facto výzvou k permanentnímu revizionismu *S Svit se
mění, poměry se mění, lidé se mění - pode jejich proměn, vývo
je, je marxista povinen měnit, opravovat, revidovat (revize,
revizionismus) své úsudky o objektivní realitě. Jinak se vzdálí
pravdě'
.. >rnati9f.iu3( 1 >ění na lioipantech) ja protiklad marxismu. Je
ztrnutí metafyzika. .edbá, Že život plyne a zavírá jej do věze
ní věčných nehybných pravd, neochvějných princip!, kterých s©
mají věřící (členové strany) držati, i když "všecko je jinak".
Lenin patří k největším revizionistům v dějinách dělnického
hnutí, xevidoval řadu Marxových konkrétních závěrů, "pouček",
z ekonomiky i politiky, při respektování jeho metodologických
tnřístupů a podstaty jeho názorů, "Poučky", které byly překonány
dživotam, musely být překonány, revidovány i v teorii a politi
ce. To se promítá naoříklaň v Leninových spisech o imperialismu
jako nejvyšším stádiu kapitalismu.
Přes dvacet let nám lidé, kteří se instalovali na zdravé
jádro strany a zavola i na nás zahraniční vojsko, nadávali do
revisionist!.
Vlastně nás chválili, nevědouce.
( st)
únor 1j87,
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Kil. ne,
u i.;. !.,.;.£.^ , ter< tak vehemontn-.. kářáš,
většinou nejme*
řáŠ, VutŠínOU
nuješ. čtenář, . i-^.-.a předkládáš jen svou interpret. ci
__ wje wjich
___
názorů bez autentického znění, p* oto těžko posoudí Vshu kritikoVýeh KS^umeatů. Mé jsi však jiMMOVtil a t. .< |o uožné je* Objevil
jsi něco, o Čem se mi ani nezdilo: Že jsem antifeder
......
-li
dokonce antlel-v^kisSu. Znám se však přece jen natolik,že mohu s
klidnýn svědomím místopřísežně prohlásit, íe jsem vždy byl a na;.v jsem pro federu lišáci, u Jlovákyt stejní juko Šechy, Husy, o
Němce atd., vždy posuzuji jen podle jejich lidských kvalit, senp*
ností, zn lost! a dovedností.
Jestliže jsem se v Tebou zmíněné úvaze nezabýval íeder lisací,
trtrědními vládami /a jc-ště mnoha dalšími otl: ...i instituciondl*
i
i
ní st tu/, bylo tomu t~k prostě proto, ze to nepatřilo
k tématu tohoto pojednání. Institucionální struktury planově-re&ulativního cesira jsem se doslovu dotkl jen potud, pokud pro ně
vyplýv-ly nijaké důsled yr z předpokládaného přechodu od centrálně
-přídělového mec .ni nu..-. Tangování ekonomiky k pl movitě ře/Hovoněmu penwžnc—tržnímu
srnu, col bylo vlastním tlmatem
WlBhy. Tento p . .
7... . k/.i-x... ci či neexistx ici národních vl d
a vůbec federativního uspořádání vliv nemá
proto mé náměty se
vzt hují jen k centru na úrovni federace.
Na rozdíl ed některých ekonomů, kteří v ruce 1 j&3 prosazovali
koncepci dvou nái-^uních ekonomik. i dnes - stojné jaxo teudy*^
/ '/' ;ím *
7?: á':áTTT. ekonomi ;.., což ovšem v iuec ..o po
pírá princip iederutivního uspoř dání státu /nevím, j-cý názor
za st.„v jí zmínění autoři dnes, .....-.lim však, ze po mnohaletých
zkušenostech Ju
:;vie, kde fakticky existuje tolik "národních
jtttnomik", kolik Je t Ml nWetnich států, sotvu lze pochybovat o
> .sti t WMt -jMdBlí ftNi SftNMBiku i shrneš** núu ní sujap,
světový megatrend už dtvno směřuje - i kd; ž pochopitelné s mnoha
obtížemi - k překonávání a nikoli znovuvytváření hr.,nic pro ekoilcký rozvoj/ Koncepce jednotné čs. ehMMklky opět nevylučuje,
ale naop. • ■■; pře.
ší regionálních /národních, ale i ji
n. c.í/ t>ro-lémů. To je ovšem specielní yrobleu ^ti.ku, . ro její/ kon
krétní řešení se necítím kvalifikován. Máš-li v tomto směru rigMR
ké iďa.'-í -né pře stavy, r-.-u bych si o nich přečetl positivní vý
ři .d, Možná, . e bych k nim pak připojil i nuj.kou pozmšmtoa s hle*
disku pioblemutiky, o která se domnívám, že jí rozumím.
Nakonec UŽ jenom atéiWte ®imBfémíaáš při své polemické kampuii
pos
...
týdnů, že <y. , kteří jsme ul téuttóř dvě desítky let
"z kol. ven", ,ne>> e 1 áme poli t i ku /**
/t , j. . dobře víš, se d> 11 jinde/,
v nevelkm kruhu saki
le
jv-a^Vž náupry. n-...vlc zpravidla
..:,;
jisto Huse? Á vychází-li už
...ezi^seJou?
fiejsi tedy sám .zajatcem
' '
utezisetou? Nejsi
nťco z Husí, není -o jen jeho osobní riziko?

Sjí•

Zdi31 V

dubna 1 j 7
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Olga - uleov£

fejeton

!e:rtovne piiholy

11.Ych zaltazinyeh kolegd

Men! nie hor"iho nez k dyž CíoySk něco dělá rá.^ On to pale
Ča ato neďokáZe ne dělat, i kdyŽ je mu. 'to z aleazano. V z ágrnu tobo,
co ělrád, je sehopen podnikat různe krkolomn/ kousky, koplikovat si Mivot, podstupovat rizika, uvádět sebe 1 jiné v rozliCná
nebezpeěenstvi a - řekněme to rovriou - i v ruzne žertovné situuce.
Nůpr!klad cílov ěk, ktorý b- to, Čemu frekventatni prvního stupne
zaleladni. školy &ikaji básnieke střevo, takovy Clověk basní, at je
co je, Bésnik ro dem tvoři verSe ve vyhnán8tvi, v kr-1 rninale, v kotel
ně, ve vrátnici, ba i v 'orektorn-^ Zde mám drutaz: na _jednom z tis
kárenských sloupeů, který mi pri"el "o ruky, je vodle vy:ázenábo &
o bt aZe ného t extll s titul ke® KORE.ELACE C TTtLOGIOKÝCH J 6LSza S HOnříOTAM L^tAtMYDKOGEnAzY V NAZOFABYNQIoDlí oEKRJ’TU naps áno rukou
seho kole
.
:
noc do trny kveto ucí se dmikráska,
noc korist, noe propast, noc dosud panna,
noc léty sehnut' a utahaná'
but mezi váe«i dey po Žehnuná.
Kolega básnit, řike jeie nu Braník, mU uZ skoro dvacet rok"
utrom, j'ko tak mnozí jin:! 11de v nu ěi zeni, ale nevzdává se. Pořád
si veršuje; v leektere volne cbvili a na leekterém volném okraji
zanechává stopy sve básnické Činnosti. Mám tr stopy ráda. Kdykoliv
kolego Bran!ka na směn" vystridaván, d!v&rn se, kde jsou. dasto
žádné nezanech á, protože měl pl no pr áce, ale nektiy prec e jen z někte:r eho sloupee lekaje Stíny nebo franeouz Stihy vyj ukne na rn ě verSik
Tfeba:
Vy-toupila jsi z ob:razu
/

a slp jsi ke mně, v ruoe sviei,
po-obna male kouzelnlel
s kličern od sedmi pokladO..
Jaleýpak asi děj n pfedchozi směně inspiroval kolegu Brunika
k nečarnu takovému? mysl:!m si a nenápadně vzvidam: "Copak tady bylo r
pěkného?"
o p"kného?" odfrk ne posiipn S kolega BranJk. "Vl'.ib ee nic, jen samé
nepř! jeranostiJ Jedno mu tis kaíi se rozsypala forma, jicy neměl naře
zaný papir a dalSimu
chyběly dve stovky r:o naleladu^ Opět nešla
karma a muweli jsme Se umývat ve stulen' vodč a oběd v závodce
nesti1 za nic.....
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Poslouchám 1 nforrnaee o katastrofách z pře^ehoz! směny a žasnu,
jak se za takovyehto protivnýeh okolnosti mohla v hlav" kolagy Branika
tak jpův abn ě řa di t slova^
Zkk:raje sednde aatSch 1 et kolega Branik jea tá vie neZ dn es syp al
v erae z rukávu, al e na ro zdil od předchozích CasU, kdy au. je ti skli
všude, v nových poměrech je nechtěli tisknout nikde. Patřil k zatra
ceno ůrn a dělal portýra. Napadlo to tenkrát jiste fsešerá: na domovní
vizitku se svým jménem připsal jrnéno Ladislav Hudec, listonožce, s niz
se dobře znal, řekl, že mají v bytě podnájernnika, a posilal své verče
do redakcí jako někdo jiný. Jménem vymyšleného podnájemník& pode sal
též jednu svou básnickou sbírku a přihlásil ji do soutěže v jistém
krajském městě, ^rvní cena v té soutěži nebyla udělena, drahou ziskal
L» Hudec. Přišlo mu v té vlci písernná sdělení zároven s pozván!rn na
slavnostní vyhlášení vítězů v oblastním divadle^ V piedvečer slavnosti
poslal kolega Braník soutěžní komisi telegram, že L.Hudec je nemocen,
a příští den se rozjel do krajského města. V div^delním vestibulu
potkával známá pražské tváře. Některá z tSeh známých se s rán zastav«•
jí, potřásají mu rukou: '"Tuky jsi pMjel?" - “Přišel jsem se podívat,
jnk to choii s poesii v provinc11," r!ká jim kolega Braník. - “To se
budeS divit,ff řikaji ti známí, "j u.ké se objevují nové talenty. Tady
v te so .;t £Si tre o.. "i"t'
u -ec.,,, .lyS d js 1 někd;, to ,
no?”
Kolega Nranik, tajný vitěz, sečí v jedné z divadelních řad a
neví, má-1i se radovat nebo zlobit. nqsloucné heTečku, kter' pí ednáSi
jeho vlastní ver5e, a je nespokojen. Jak to žensk6 podává? Takhle on
to přece nemyslel... 0 přestávce se k hereCce, roznlouvaj!ci ve vesti
bulu s pražskými hasniky, piitoči, nejprve ji c hv,11, a pak nachoďi,
že on toho básníka Hudce trochu zná, a že si myslí, ie to a ta myslel
ten Ladislav Hudec poněkud jinnk než ona to po [Jala. Hereeka netrpě
li vě nasiouché a pak chladně odpoví, Ze je si zcclu jista t'm, Ze
kdyby b'snik Hudec mohl být recitaci přítomne, zcela jistV by její
pojeti svýeh veršO schválil• ••
Anebo jiny můj kolega a kanarád Lojza^ Hne^ v prvopočátcíeh toao
spoleCenskeho zemStřesen!, kterému se btihv'proC rika kcmsolidace,
opustil i s manželkau Hile nou a synkem Berti kem druistenni byt n.
červeném vrc hu v Praz e a odešel dělat hajného Jo aevere.’to'favsKy en hor.
potvrdí1 t!m sociologická konstatování, že pr3d ranami přiřody hledá
C1ovSk étočiétě ve spoleCnosti, a fe4 ranami společnosti v přírodě.
S jiným kolegou, rikejme mu Mirek, jsme byli Lojzu v jeho há^ence navštivit. Př:!ro^ a tam. byla fantastická a héjíenka kouzelná: klenuta
bílá chodba s cihlovou dláZkou, sti::ltosv"tske pokoje, zařízená nábytkem
po babi tee a plná kotat. K hajence patfily zahrada a dvUrto všechno
o samotě v překrásné lesni krajíně, dosud nezasažené i8kreacíe \ Opékali.

3.
jsé'e eyby u nedal ok ::no jezera, rozlitého mezi s kal am1 . , d!O uho do n0C1
tísme si při ohýnku povídali a moc ^s Pie se nasmáli* Devtt^ lety Bert!k
měl výjimečně povoleno ponocovat s né-i. Trpělivě posloucha1 naSe
&0spěl& mluvení, až jednu chv'li to uZ nevydržel, vyuZil krat:nkáho
přeryvu v proudu na čich reči a pravil: •A tel několik vti pků.-**".
I za nedlouhou dobu našt návštěvy se ukázalo, Ze lesnická axistenee Lojzy a Heny má do idyly daleko* Kdysi vyhlášení pohraniční
kančina jejich pobytu pořád nese stopy své někdejší Bpatné pověsti*
V mnoha případecn ani následné generace nedovedly ze sebe "eéi>'st pa—
tinu svých nedávných piedků, kterí sem po druhé světové válCB přišli
se zlatokopeckymi nebo jinými méně hodnotnými úmysly* V takovém pros
tředí to mají lidé odjinud obzvlášť těžké, protoZe oni do too ioto spo
lečenství nepatří* "Nepatřičhost" Lojzy a Mileny v toa přenádherné®
tor - a.; kr
.. .
<.
v -L.. 1 .v.-:.* Oni eh t li Xld^i ^SássxSy, i k o < Z
by jimi rádi byli* Tak třeba jejleh lov ecky pe s byl důsledně z avřený
v ohrádce na dvoře a nikdy Lo jzu na jeho pracovních pochůzkách nedo
provázel* Divila jsea se tornu, vyvávujic si klasické o tr'zky hajnýpes z d ětskýcM knížek, a Lojza mi iek, ž e Lo jinak ne. de, pro Lože
jeho pes nent vycvi<Seny* "A proč není vycviCe ný?" dotirala jsem, a to
uZ se Lojza rozpalils "Protože, jestli to ;nevíŠt takové lovecky pes
se eviX'! ha bezbrannych kotatecb* A to ny s Nilenou neChcemet•
Katata byla citlivým boden pražských <obyvatel h ájenkyv Lojz a
s Milenou nebyli prostě schopni je topit, ia přitom jich od s'Vjch dvou
koček mí v • li do roku požehnaně.. VSeehns si nechávali, a kdyŽ trochu
pQvyrostla, nakladla je Miléna do kočiku ai jitím košíkem se voz je la
do družstevního bytu na Cervený vrcíu Přeci tím zadala úo piažskych
novin inzerát: "Rozko "ru" kotátka dám do dobrých rukou* Telefqn^** "
KromŠ okottzleni hajenkou, krajinou a kotaty, odjížděli j$me
s koLo go u Mirkem z teoh s eve^^ravskych hor moudřejší o poznipí; !e
pred ranami spoleCnosti naŠinec neuteče; j........ nak zas dost&vá kopance
od přiroéy a potom: něčího. ta spoleCno st je v šude***
Kolega Lojza, by t v Lesnické unfo rmě a s ru zi ern 1 es ní ho zá^sodu
v obCa11ské legot•mqei, nedovedl potéIIčit svou toU:hu >«át. Fod élívč!m ■
jménem sve Zeny přispíval do různýeh časopisO. Př!hod«\ o niž buje
řeč, vyplynula z této situace. Ve své poCáteCni fázi se odehrála •
jedněch západoces kýeh laznich, v nichž Lojza několik týdnů pobýví!1*
oedí jednou ráno na toalete, z dlouhe chvile se dívá do novint
které tam kdosi nectial* kro.o V jitcého et e: " Prv ní cena Milena M*,
potjvr"!, ,;:;everomor"vbky kraj, za povídku "Na toto našem dvore". Chee
si t u zprávu přeCist znovu, když v too z ac ne někdo netrpělivě ^-..slpl0•,
vat klikou zachodu* Lojza se pole.á a prchá pryč. Cestou ke svčbq
p okoji .si uvědo fií; .a0Y^Ht> z právat s běží chodbo u 2;p étky.
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4.
"pa ne, pro s ím va s, p trne," žadon! z a dveřmi WC, "nepo ani v ejte
ty noviny, j á vém hned přinesu jiný papí r .. • ft Ale rnuž za dveřmi neodpov ídá a je si ySet, j ak trhá a mačká stránky.• •
Avizovanou prfní cenu Lojzova žena v pofiadku dostala. Byla ji
dor - iCena spolu s velikoa kyticf růZt dv_rnu pany, ktaři kvUii tomu
přijeli do severomoravsl<ho PodhOr! ve služebnic aut" až z prahy.
Jeden z nich měl k^^1onš malý proslov ia téma, jak je to krásné, e

v lůně hor naší vlasti vykvetl takový literární květ, a že povaha
našeho lidu je uZ taková, že i v zapadlé visce se u nás najdou prosté
mladé Zeny, kt^^si kx tak zdatně počínají v literatuře. A Milena,

řádná absolventka Akademie múzických umění a svého Sasu rozhlasová
režisérka, se hezky usmívala a pozva1a ty pány z Prahy na kávm Ha
zfla.tečni cestu jim s sebou dala dvě rozkošná koKátka...
Na svou návštěvu v severonoravských horách mám
parná tku^foto
grafii, na níž nás Mirek v jasném dopoledním slunci všecky před há
jen ou zachytil. Stojírna vedle sebe a navzájem se drZíme: Milena,
Lojza, iBM r’ertík a já, a zas e se něfiemu směje~ e, ani na té foto^rafiise nemůžeme smíchy udržet. Tool jsem z té fotograf i e naživu už en
jáj Milenu potkala mozkové příhoda, když jí bylo teprve "est^třícet,
a Lojza odešel několik roků po ní na rakovinu pl^c. Jejich hezky,
chytrý a nadaný syn Bertík skolil z nuselského městu, je"té mu ani
nebylo patnáct.

rj..a,
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dtruSná takto .rafie k sodo itým devadesátinám
generála . . Píky

Generál, který toho .,®o .o vecKl
.- řeů devadesáti lety ue narodil vynikající česky’ voják
a diplomat, via teneoký generál a j nhia z prvních obětí

hanebná zvůle a neaúkomosti poúnorového reSim v 3©s .oslo
v úusku - áeliodor říká. Třebale pocházel a nutných poměrů a
skončil potupnou smrtí, patří k zředním osobnostem načeho
národa a nio nemůže vymazat jeho hrdinná jméno s jeho dčjtnnú
,•• .• 'Zví.
..-rodil se 3* července 1... , í vq “tit:.?./ ....;■ z ■ v z-, kdo
byl jeho otec kolářem na statoíeh nómockjon rytířů. Vyrůstal
spolu se češti sourozenci, kteří po smrti otce v znoiiáia pomoh
li, aby jejich nadaný bratr mohl studovat na matičním gyaiáv Opavě. Vypukla věak první světoví válka a scbeMb odenásí jako lékárenský praktikant do ového yťUova. V říjnu
1 ■-

j z

V?

•? •.••/> Z

..... ..-.

;

>u

Luku V

■ _.z,VZ.

O'W-

tečaá zde srládá maturitu a již v dubnu 1516 odjíždí četař
- ármit xíka na ruskou frontu.
”
ov . . . clem,
nebude boj >vat sa oleí .sájmys a tak již po dvou měsících v
zz ,•
. z . r. ; :.j-U z z. í .z . z ; zz.Jz.zi-z přec zJ se
svou Setou írentu, do sajetí. V aajatec z.k.i táboře u
ekáho jezera nepobyvá dlouho a již v říjnu lilo ee hlásí
do Se. legií*

m -j .. ■ ..J.o-o... .. L..jz, -titelo .vlaského a . avlícka, o-1 bdi’.-v >le .■
, i<
rr í
oj r-. jz7.z;;.,z
rod a.
Uěaatní se bojů u JaclunaSe a úborová, a aby se nnzusel domů
vracet zdlouhavou cestou přes Vladivostok a
A, hlásí se k
čg. J •..•;• ...... V
zOMKt&fe V 0o<naou jo P^idbion . .1. pluku
a bojuje v Alsasku, v Jhaiapa ui» u íteronu a -nrgoaách. V pro
sinci LJlb se
>. ó ■ J. v
. z; / .z..
.nimi vrací Co vlas
ti
■■maúífc čs. legií a rozhoduje ... ; •; . zzt v tvořící sv
zz z
. .. uz Li.:y. xO .1.... ..
1 ..-z .
•
.
Hz
Slovensku Ve vyslán do vojensmé pěahotní -koly v ut. Jyn* ve
ucii. od roku lj<dO působí kapitán > íka ve voj z...
ko
ni! v vonicích. /clení f z. . - . fly uzd ooonit jeho gkválé
vlastnosti a schopnosti a v říjnu 1516 ho vysílá na válečnou
ukolu ve francii.
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■ o návratu pracuje na zeiaském vojenském volitelství a
na ministerstvu národní obrany. Pak je jmenován vojonukým ataaé
; • >ubUJkjr v BmmmAm a v Jurecku se sídleni v áukureSti.
V této funkci působí od roku l>jui do roku 1937 a jo považován
za jed noho a nej lepších našich vojenských zpravodaje! a diplo
matů. Vít ©e pro republiku ohrožova.ou fašisticky
j
znaiená upevňování spojeneckých svazků, mj. i se covótskýa
svazem, ; omdhá prosazovat strategickou železniční tra? z Čbli
pres severní kurauneko do
,ň, našemu průmyslu pomáhá budovat
průmyslové celky v
mtasku aa ádastl čs. podniků, jako byly
např, plzeňská Jkodovka, brněnská Zbrojovka, pražská čkf, je
jichž peníze v zahraničí pak vydá ne pomáhaly druhému čs. odbo
ji v zahraničí*
V roce 193C pracuje opět na ministerstvu národní obrany
a nikterak se pak nehodlá smířit s mnichovskou kapitulací,
Bělá vše rao né pro to, aby se cenná výzbroj če,armády nedostala
do rukou hitletovskoho ix.iiec.ka. Vyjednává její odprodej do
iuraunska a Anglie, pomáhá zabezpečit výrobní plány brněnské
zbrojovky před nepřítelem, Hloh, zí v..ak osudný 1>, uřezen
1939 a xíeliodor líka okamžitě navazuje kontakty s rodící se
vojenskou odbojovou organizací ubraň-• národa. Umí se však vý
borně pohybovat v cizím prostředí, jo výtečný zpravodajce, zna
lý mnoha řečí, a tak ještě koncem března opouští přes rolako a áu^-i
.a.tunoko okupovanou zemi. Ji v dubnu ac účastní jednání o
možnostech aktivního ozbrojeného boje Čechů v blováků v řaříži.
V Londýně projednává a Janem asarykem možnosti uplatnění našich
specialistů, ■:<■
jících z Československa, v
,r-o;ičí. ■. re
zident dr.a.Beneš, dlící v té době v USA, posílá líkovi pís mnO rozho thiutí, aby se stal vedoucím čs. odboje na Balkáne se
eldlv Bukurešti. zde organizuje pomoc es. uprchlíkům, ňmia
ačkoliv oficiálně vystupuje jako administrativní ředitel tamní
pobočky brněnské Zbrojovky. Na nátlak hitlorovců - Canarasuv
abvrehr má i íku již dávno na mušce - toto místo opouští a věnu
je se plné organizaci přechodu Čechů a Slováků a zpravodajské
službo. *ídí sít kurýrů, zpracovává zprávy odbojových sic ek
z domova, Na žádost nacistů je fašistickou Čeleznou gardou
■
zatčen, ale díky svým konexím v runu, ských vládních kruzích
je tajně propuštěn a odvezen do Konstance, odkud se lp. října itíWMl
134C dostávó do -furecka,

V Istambulu, který se stává dalším důležitým centrem
zahraniční odbojové akce, pokračuje . íka .(,'t ve evé zpravodajská
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a oryanizátorske činnosti, Mžená londýnskými exilovými orgány^
jzce zde spolupracuje se zpravodajskou službou Velká kritfinie,
zomo, která v té dobr vedla osaroceníi a jako j ediná efektivní
válku s hěmeckem a jejíž zpravodaje! dovedli využít skv élpch
výsledků .-spravodajskó práce ca.odboje a materiálně ji i podpoi;it, jak sj to projevovalo již v přeznu 1939 pri odletu J;.
zpravodajoů z Irsky a v umožnění jejich činnosti v Anglii. Jo
pochopitelné, že výborná schopnosti Píky, jeho permanentní
spojení a domovem, neušly ani pozornosti všudypřítomné zpravodalsjé skužbě sovětské a že se s ním pokusila navázat kontakt
a spolupráci. bovětští zpravodaje! - na rozdíl od poiitické'h0
vedení zorné - byli dobro informováni o imyslech hitlora a nedě1 li M pMliLM iluze o trvalostí w .vihsxmi...’, .:oc>.ho .Metu.
$&V ÍC upil v k r.itaktOCh 1 3 jkbojov.i.l

V -r.HMtoMt • •

proto::: e
si uvědomovali význam postavení českých zeiaí v
rozrůstajícím se válečném konflikru. řrezident Beneš v duchu
svého přesvod ...ení, že tíbsR vstoupí do války s ačmeckem, dal
líkovi souhlas k co nejpřísněji utajované spolupráci se sovětský
mi zpravodaje!, když samy londýnské orgány byly vos styku ee
sovětskými zástupci, dr. Baneá přistupoval k jednání mezi našimi
a sovětskýrni zpravodaje! velmi obezřetně a opatrně, požadoval
i oko podmínku uznání cs.vlády v ^ondýně, le nakonec se V ysl0Vil
gíW>
'háář... V '"' :ie
zvláštní skupiny do ^oskvy k jednáním, když bylo slíbeno z*
sovětské strany, že bude umožněn odsun našich vojáků, internova
ných v óSSR a tam bude ponechán jen základní kádr pro vybudo
vání vojenské jednotky po vypuknutí sovvisko-německého konfliktu,
předběžných jednání se zúčastnil již i pplk. L.Svoboda. Sovět
ská Msta se především dožadovala informací z okupovaného
československá, protože dovedla xynžxžx vytušit účinnou zpravo
dajskou aktivitu u ceskoho domácího odboje, zejména o zbrojním
a průmyslovém potenciálu země i její transportní sítě mezi
hitlerovskou říší a J.M. Všechna jednání se vedla přísně uta
jeně, protože se sovětská Msta bála, např. indiskreco Anglicanů, o nichž si myslela, že chtějí dostat Sovétsicý svaz do války
s . ueckom. Jhtěla okamžik jejího začátku co nejvíce oddálit,
protože dobře věděla o německých přípravách k tažení na východ,
cenné informace o niob pocházely právě ze zpravodajské sítě
■..ecklio nekornžnistick . ..ho odboje. Jednání v yvrcholila několikadeuní poradou v Istanbulu v lednu 1341, při nichž čs. strunu
zastupovali u.fíka a í . Kuiapozt a sov Číškou generál ,'okin a
b1 . .. ekonsul /eršanskij^ a kone čně odjezdem u ; • ;lise v ele
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iíkou do líoskvy, kam přibila 32.dubnu 1941 a ujala se svého
poslání, i-lnu bylo ovsem rozvinuto až po px-epadení >-JH
hitlerovei.
říká ve svá titulární funkci náčelníka vojenské
mise vlády čoR u vlády ddJft vyvinul v té pohnuté a nelehké
době nezměrné úsilí pro sblížení a spolupráci obou zení, když
fakticky i oficiálně zastupoval Československo v Po-k, nebot
vyslanec Zd. Fierlinger obnovil svou diplomatickou činnost
v oskvě až v druhé polovině srpna 1941* nežitím Píka, pový
šený později na brigádního generála, dohodl v oskvŽ a 18.
července 1V41 podepsal es.-sovětskou dohodu o výměně vy:;laneft
ooou států, o vzájemné podpoře ve válce a o souhlasu 8J--R
budovat na jeho území es. vojenské jednotky. Její organozaoi
pak jíka věnoval hlavní své úsilí. Dohoda o její organizaci
podle platných Čs.předpisů, jak byly uplatňovány u jednotek
ve Velké Britanii, byla uzavřena iíkou a gen. Vasilevským
podepsána 27.září 1S41. Dika vypracovává a předkládá podrob
ný návrh na organizaci jednotky a okamžitě provádí příslušné
. .
.
- i.*
riát prs státní bezpečnost o uvolnění internovaných čs. obča
nů pro vstup do jednotky a zároveň požaduje zveřejnění výzvy
ke vstupu do jednotky v sovětském tisku a rozhlase, V táže
době jedná i o jejím materiálním vybavení n zabezpečení,
přičemž sovětská strana uvítala, Že výzbroj dodají zčásti
/.ncličené. Jak stál generál Díku u zrodu naní voje^Sicě jodnotky v .ovětsk&a svezu a rovněž při jejím budování a válečném
nasazení. Vycházel při tom se svého přesvědčení a v duchu
směrnic londýnské vlády, akceptované sovětskými místy, že jod
ňat ka bude organizována podle předválečného vzoru čs.armády,
že na velitelská místa budou povoláváni důstojníci nadstranicky spolehliví, v jed otce nebude připuštěna stranickopoiitická činnost a nebude dovoleno zasahování politických
osobností Uo života jed otkY^ JiŽ v připišo sovětské vládě
xe dne xé.cervna 1)41 formulov&l tezi, že češi a Slováci
budou rozhodmiti k nejvyŠiJírn obětem, dudou-li přesvědčeni,
že se obětuji pro v_'tOzstvi nprevedlnoet!• za své osvobození
s německého jha, pro svou nezávislost. ”<J:.yto oběti nůše na
národu žádat jen čs.vláda v jondýnc, která aůže posoudit
onen vhodný okamžik z hlediska. strategickáho a politického
pro rozhodný boj, Jedině rozke:.z jreaidenta Beneše bude respek—

-.
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t ov tm a proveden celým národem.’1 tyto zásady se líka snažil
prosakovat od počátku formování naší jednotky začátkem roku
1342 až do období dukelské opertóoe^ kdy byla kompetence
iíky jako představitele os. vlády a ministerstva národní
obrany přenesena na volení 1. a 4• ukrajinského frontu ovotské armády, v jejichž rámci byly c s. jednotky nasazeny,
Přinášelo tc nezměrné překonávání nej různě jších obtíží a také
obviňování z velezrady generála líky v pozd.jší době. Moskev
ské vedení h oč se snažilo v jednottce uplatňovat svij vliv a
své představy o poválečném uspo ádání země. Vždyť obdobným
vlivům musel čelit zpočátku - nož se podřídil - i velitel
jednotky .udvík Svoboda, o němž osvětový důstojník kapitál*
Jaroslav rrochazka psal na jaře 1342 Xlementu Gottwaldovi,
z.® up-letnuje přílišný "vojácký duch”, toleruje antikomu dstické
roj .-vy :■ j o .uoton
dt
' stály.- d -ZS&ZV&

fiká se s počátečním souhlasem sovětské vlády snažil při
pravovat jednotím tak, aby především r.A.-.la zasáhnout do osvoboov ■ o:£.c
'
.
nizaci a výcvik výsadkářů z řad našich občanu. Od počátku byl
přesvědčen o nutnosti příprav celonárodního povstání proti
' ■
.. ,
ý A .■
.. . ■
■ ,
‘
.....
.»
... ael při tom z důsledně dodržované koncepce prezidenta Beneše
o obnovení č&k v původních hranicích a v právní kontinuito s
prvou. republikou. ui?'
přelomu roků 1342 a 1343 uvažuje o
patřičných krocioh v touto smyslu. l'a jeho dotaz v uondýně
mu miniote_^tvo národní obrany 7. srpna 1343 sděluje* "iředevvídáme lidové povsttWí doma v poslední fázi války a děláme
přípravy pro ně. Projednejte předběžně tuto pomoc s
a
zajistěte též paraoutistivký výcvik našich důstojníků a vojáků
k navázání styku s domovem.” Již 11. října 1343 hlásí iíka
do Londýna, ze "včechny otázky byly projednány a že so nám
do stone plné podJ. )ary. ” říká i generál Ingr předpokládali, že
Hošci ob sadi Slovcasko a v tom okomži m že ;xiusí povstání
začft. V tom smyslu vypracoval , íka plán obrony slovenská,
který předlo-"il londýnskám MHO a generálu u.Aikovovi. V &or íto
elaborátu l'l:l\.vrhove.l organizovat povstání v době přiblížení
sovětské fronty do 0,1asti Lvov - .Orní dnestr, o momentu je
ho zahájení roshodnout po dohodě s vrconím velením .sovětské
randy, a jestliže nastane dřivě okupace lovenska německou
armádou, vytvořit ohniska odporu /jako v Jugoslávii/, která
by poutala nacisticke jednotky. . tom zajistit potřebnou
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ry /Kamenice a Humenné a Tri duby u Zvolena/ a určit ohnisko
povstání. Kovněž postavit drahou samostatnou parasedautní
brigádu a stíhací letectvo k použití na óloVcnsko. 3.března
15)44 jedná Píka u vyslance řierlingera se sovětskými generály
Kulikoveu, íokinem, Jevstigiv jevem a "okovem o možnostech
povstání na Slovensku a jeho zabezpečení. Je zde dohodnuta
součinnost partyzúnskýoh oddílů s jednotkami armádními a pov -talsckými. Od kvčt ia 15>44 se pak l íka konkrétně angažoval v orgaií_ov^W příprav povstání* zejm na v budování spolehlivých
kontakt, s vlasteneckými činiteli na Slovensku* kteří npozorňovali na možnost přechodu dvou slovenských divizí k Rudá am de
v pros toru 11ea IrešoVa. Spolu s- novým velitelem čs. armádníhQ
sboru generálem Kratochvílem vyjednává se sovětskými orgány
podřízení partyzánských skupin operujících na území republiky
velitelství sboru. V srpnu pak, ještě před vypuknutím Slovenské
ho národního povstání* se účastní několika významných poJID.:i q
situace na Slovensku a 29. srpna ve tři hodiny v noci inforiauje
generála Davidova o vypaknwti povstání a opakuje požadavky na
zásilky zbraní a munice. lovStská místa pak průběžnč informuje
o průběhu povstuni, atejnd tak jako později o přípravách
povstání v .raze.

Konce války zastihl geno.raia íiku, jako hlavn:(bo předsta
vitele ča. armády t MoskYv, o dkud se v ráti 1 do vla_ati vyemraenán nejvyěšími C &• ř údy a vyz1Jafflsná.._._i..._, sovět sIt,ai T-ádem
rudóho praporu, Sadorn v1as-tenecké války I.třídy, áa ocvobozoni
řrahy a Řtdam vít:zs-tví nad Běmcokem. Celkem byl nositelem Jb
vyznamenání, mezi nimiž byly i vysoké rády 1.runcouzaké, br.itské,
americké, jugoslávské, rumunské a dakěi. Vracl. se -jako hrdiU10.,
jako ja den z noj výziiřwnej Sich bojovníiru, z a narodni osvoboz ení,
je.tož vynisající echopnoeti vojansk6 i diplornnticke mají být
v yu"ity i v r_,.rorr' dob". Je j manov án zástupcem náčelníka gone—
rálníňo tJtábu, jako cg.delegát se spoiu b dr. dlementisem
účastrd pa.L"!žsté turove 1jnferenoe, 1 Bukureěti je jeho jmé
nem pojmenována jedna z 111•vnioh twid.
To u ž He ale nad nim z ačínaji st allov at ;n.r aby ne v r aživosti
a nenávisti, u něko 0 pak take pQcit, že toho t-nto vlastenec
ký generál příliš mnoho vi t ie J>l'Ui á poznal z^^liai moha
důležitých jednání a doteily mnobych aktů, o nichZ by se rádo
pomlčelo nebo sc- interp retovaly podl e mornentúlnl.oh politických
potřeb a aspektu.

-7a ideologických pot""eb a aspekt lU lukovnik a ...oz-inyi generál
Bedřich ůciain, dříve Cetni a o-vétá"" cs. jednotky v sx>R, ná
městek ministra národní obrany a náCeInik V. oddělení obracnsho zpravodajství tohoto ninisteratvajiš před únorem 1>4B
začal na Pitu sbirat n1ateriálY^ kdyZ se zmocni 1 důležitých
dokumentů z •re hivu lond ýn sk6 vlady. Vt-lobo únorovýeh udaic s
tí byl generál Pí-a nemocny • v březnu ly4b se ve vojenské ne
mocnici pod.robil operaci z^otu žlucnitu. V dohč rekonvcUe.^
c enee, >• kv ětna. 194& jej nec hal Reicin z atknout a převést co
konspiračn. vily ve střeoovlcké Dělostřelecké ulicím kda byl
podroben potupným v"aleohum^ většinou za Keicinovy osobni
účasti, dálo se to bez j akehokoliv právniho pod k1 adu k vazbe.
12. května 1948 je datov tío trestni oznamení vrchním vo;J.nyfiro kurátorovi pro jo ez řen! z v ť-lezxady, j_j. za t , "e
”vo furikoi na" eln ."ka čs. voj ensk é mise v jóSR opotovnV klaell
přakáěky organizaci boje z a osvobození
VyU atřov^ni
plnl ^trik a podlosti trvalo as do 1f. liatopadu 1J4th
, .. l'dno. l ni® se kon ,lo nev^rejn S §■ .beliěcni u ^tátE^ni)
soudu na Pankráci^ kdy ž jiZ pro_ t.im, ^l.ledna., schůze vojenské
komiae při ťf KiáČ za p5ito;knosti &• dottvlalda, .<♦ ..lánského a
generála Drga.Če, 3"obody, ůrnoe, Proeházky a. heicina rozhodla
o j eho prUběhu a rozsu dl:u. Předaed a senátu plk. dr. Otakar
idatoušek a prokuratori generál Jan Vaněk a pplk. dr.áarel faá
s dalě^frii soudoi a přikedicími se přes upřímnou a přesvědčivou
o žfiny^ííS ár^ &o ; tia'av<> ;.íu?ly u. .r, .;:r.:uái
niřovřo
drželi rozhodnutí komise a 28.ledna 1949 vynesl soud orte1.

divizní generál -Ieliodor Pika. byl shledun vinen ze al oCinu
vojenské zrady a zneužiti sluJební xaocl a odsouzen podle
5 .nVíio ;.-o uú-.ono.
b., aa
00 45 • 96 v • tr. z.
kromě kasaee, vyloučení z ea. armády a ztráty Ceatnycl od znaků
a vyzmmen^ani k tr ostu s:art1 provazern.
Všec hny .. aktické zsluhy _Jelíodora Piky o budov^t.n.i česko.'.-lovenoke a^ády a 'C ••st zís lad ni inniodn^ osvobozováni*^ 'feggíni
proti ta-issmu, jeho obětavá a hrdinnaá elu?ba vlasti, byly nejen
popřeny, al • pfimo převráceny v obviněni nejnirubsiho kulibru,
a to j ak itobci a pochybnými evědectv^inti, tak i o ddWodnčntm
rozsudku.
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degradovaný generál říká přijal "'irdelní rozsu.dek k1idně
a po krátké poradě a obhájci ohlásil
t e"'ni stížno st a
0dv01ani. Po skončení pre'íčeni. v 1-•0o 28. ledna l949 se
soud usnesl nedoporuSit odsoázenaho k. lilosti prez1dentu repu
bliky • .;;,.brezlla podali obhájci V hakonná lhůtě zmateettí stiZ—
nost a odvolaní na výai trestu, která UejvysŽí soud V Brně
...» • ubne zomitl. Samotný ministr čepička urgoval jeho urydtelené
roahodnut!. lk.duhna poslol Pika drostřednictvím obhájce šádoat o milost prozidentu republiky, len jí vsak zamítá, přesto,
Ze se do Je ho rukou. doat;v aj í čet né žádosti o milost, rnj.
bývalého náCelníka francouseká vojenaké mise v předválečném
Československu generála “auchera i ro-ná oboe odsouzeného
vl st
,
/V roce 1968 řekl t ahdcj "í prezi d snt generál !>• Sv o bodá,
že v květnu 1949 intervenoval tt K.Gottfluida sa Píku a dostal
od něho ujištění, že dostane milost. * první polovině Csrvna
jel pak Svoboda do Lam, kde právě zasedolatzv. pětka sa
účasti -•Gotttalda., R,slánského, A.zápotockého, L,kopřivy n
Jindřicha Veselello 3a účasti přizvaných B.neicittai a J. rrodhazky. “Gottwald vyéeL ven do parku“ - vzpomínal gen.svoboda ..
“a když mne u.v i dělvz í_1 rané pod paží a povídá; “rak jsme
toho rí.ku nezachr^dli. Půtka byla pro zamítnutí žádosti o
milost.“ Já na to poví dam, pane pr ezideiite, vy jste přeci pre
, ,,-bj
roz uo uu. ete. && to ott®-L.-> ..-v ■
v
“pětce” je on ja,ko rovny rneai rovnými a musí se podrobit větši
ně a tam byli t?!icmi proti, zejména 2ápotocký trval na
zamítl ■
iuti.11 /

Po vynesení rozaudlcu nap sal lUPíka svému synovi, který
byl rov ně -r v e y ězenl i ”... v těchto strasně tragiekých dnech čekam
konec svýoh d.td s naproatym klidem a čistým svědomím^ Keni
tak težko zern&ít zcala nevinně pri vedonU, Ze jaern ae po celý
Život snažil poctiv" prospifat narodu. a vlasti..• Za váUcy
jsrn prncovaJ. se spojenci bez rozdilu.1 zda Je to Intelivence
Servioe, nebo politik ci vajak. l'o v&).ce, jc em apol ečensky s
j edhir-1 v Londýně pooDědtal, s jiným v Praž o t oZ j odnou po obOdval a s trotííi poveCorel. 7 rozhovoru. jsem hájil naii politiru
a ns SR, hájil j sem ovetský. vaz. utykern s Int• Service j sem
prý zr adil vlast • .-Jal e jeem se dopouštěl zločinu, že jsem
plnil 'I!ozkazy prezidenta republiky a n=si londýnské \fiady.
Proces neJU j u-tičomyle. 1 alo politickou vraZOou. lepit-
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Nepřipustili Jediného svodka, jediného dokumentu a 2 arohivu
. :..
\
k ...
-li, @(aíí§® ©
klidem.”

lotom byl i íka převezen do v znice na plzeňské hory* žde
m předseda senátu plk, dr* atouoek 20* Června 1>49 oznámil,
že všechny žá ostí o illost byly zamítnuty a Me rozsudek bule
vykonán druhý den ráno* ‘W-iírám Jako voják v boji," říká na
to říká a prosí pak přítomného syna a obhájce: "Až bude přízni
vější doba, očistěte me, jsem nevinen.”
kl.červne 1>4‘J

v

hodin ráno by/bývalý gtWWltt ve své

generálce uniformě říká vyveden nu dvůr burská věznice a na
.■ > .
.■
;
.1
»
■ •
’ ■ .
■ '
b^
každý pracoval na sjednocení národa*" V 6*08 byl oběšen*
V 6*1'3 konstatoval úřední lékař u popraveného smrt udušení; .•
■fan se skončil život statečného vlastence^

ba o. zin l>6t se konalo nové soudní přelíčení přeá vojen
ským soudem v 1’říbrami a draze, v němž byl generál Heliodor
. íka posmrtně plně rehabilitován* byl však rehabilitován
skutečně? Ví, nebo má icžnost naše veřejnost vědět o pohnutém
osodu tohoto vlastence* n"e na jeho . .■ . do.aku. vo 'litině
pod historickou Hurkou odhalena alespoň pamětní deska?

..řipomeňme si v t. to jubilejní vzpomínce nedožitých
devadesátin generála Heliodora říky nabádavá slova posledního
jeho dopisu na rozloučenou, která n pani své rodině krátce
před svou smrtíj
" Jílovaní, nejdražěí,

před strašně a hrůzně tragic• cými okamžiky etojím klidný,
vyrqv naný, s čistým svědomím, že - přes mnohé chyby - jsem sv®
povinnosti plnil 00 nejsvědomitěji a co nej poctivěji. Jsem
přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyiE vše je tak prů
hledné - že jde o politickou vružduj přece však rád přinesu
tuto násilnou obět, bude-11 sloužit k uklidnění v národě, v
jo ’t® hí.ášV-ušXéá'-;
v© S3Í0
• ■ »
• • ;í
'■ ■ ' ■ ~
vosti, snad toho chtějí sóji protivníci yyučít k dosažení jed
noty - studí mne však hořká lístoot nad tíia, že zmizela spra
vedlnost - snad jen doČaano - a síří s® nenávist, zmizel smysl
;.ro snáoímlivost,pro ^otodu my .-.lení a pr oj evu. Jak lehce se
pravda překroutila v pravý opak a není dovolono dáti Jedin;ro

svědectví a dukasu k obhájení pravdy. Je mi líto, že ttraoh
ovládl větřinu lidí a le se neodvažují říci pravdu, anebo
alespoň neříci vyloženou lež bud 3 donucení nebo a konjunkturalimau

Kam že zmizela poctivost a odvaha? Kam zmizelo naše
wcr«doM - zděděné od h.J. l&sa a T*G. Kasaryka - které jme
tak hrdu sobě i svatu připomínali? Je to soumrak národního
svědomí, nebo už temno svobody lidských práv? Ke, nemohu uvěřit,
neboí genius národa je věčný, přetrvá bouři a nedá se'.LU.ynouti!”

Václav Vrabec

..-ro lýa?
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"Jekání na z ázr> Je
Patřím k lioer, kteří se sájmeia, jistým zadostiučiněním
a nadějí sledují současný vývoj v ^ovětskóm svazu, ono pro
lomení letité strxialosti a snahu o prosazení nov„ca prvků 0
živote země. Uvědomuji si totiž geopoLiticko i jinei. souvis
losti a podmínky vývoje u nás s vývojem u našeho velkého sou
seda a okouším se najít podobnost a historické kořeny v voje
u nás v roce Ixoo a současného úsilí ..j .v or bačova o reformu
hospodářského a společenského života óobiU Tak jsem také pozo
roval očekávání a průběh jeho niv.;ti vy v naší republice. A.
přiznávám, že bez pé©hnaných iluzí a se značnou dávkou skepse
proti jiným, ktorí snud očekávali zázrak, zlom situace 19 roků
po srpnové invazi. Ihápal jsem však spontánní vřelost přijetí
sovětského hosta jak© Char aktér 1st ickího symbolu prosazování
přestavby a daaukratizaoe československou veřejností, sniž
• ela oýt pro tentokrát vynucována a or, nizoráMto Iftfkl
jsera byl překvapen
euforií n.
•
t>rých n> —
ěinoů, dokonce z n& eho realisticky střízlivého chertovního
společenství, a čekáním jakési okamžité a radikální změny k
lepšímu. Tedy očekávání zázraku a spásy zhora, zvenku, s náz
naky skoro až devótníai.
řřipum^iu lo i. to určitý snad povahový rys a znak
dějinného vývoje našeho národa, posilovaný' často Jeho elita
mi, odvozovat situaci u nás v lučně z vnějších podnětů, spo
léhat se na ponoc zvenčí a vlastní neod- ovédnost či neschop
nost svalovat na různé okolnosti a vůli jiných, looněj ích.
Zuji té jsou nepočetné národy a malá státní společenství v
mnohém závislá na vnajfiíoh faktorech, uzlové momenty jejich
dějin často přímo vyvěrají ci těží z mezinárodní konfigurace
mocenských sil okolního světa a kon£lagrace jeho zájmů a
střetů, jíle v jejích rámci oi musí budovat ^vúj život po svérnt
nekapitulovat a neresignovat na svou suverenitu. ->ám se kusí
sněžit osud zajisíovat výii silaii, nespoléhat se na vrtochy
,.u_;
Z :
. n."
. . L.^u,
jak MÍS 11 tes* nabádal >«(i.Uasaryk.

několikrát jsme už zažili, že když se něco nepovede,
co není v souladu s našimi zájmy, svádíme to jednoznx čně na
jino^ Jednou za všechno .ůže 7ideu, jindy ..itlor, z jiné
h
;
«
■ ,

-
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al nechceme připouštát. ndyž j© tornu naopak, umím© se chválit
a vynášet do nebe, což je jen rub malosti a malovárnosti.

dietě tf v našich dějinách nelze mluvit jen o oílá noře
a Vestfálském míru, nebo o nichoVU. Byly v nich i jisté
"zázraky*, jako bylo národní obrození 2i vznik ČoR v roce
1918. Ale kromě něho lze snad mluvit o skutečně úspěšné
diP10iiacii a využití rozložení mezinárodních mocenských sil
k posílení pevného ostavení naší země v hvropě jen v době
získání dědičné královské koruny rámyalem Otakarem I., vlády
lucemburského Karla XF* a přijetí basilejských taBOpsktát.
dlouhodobá existence pak národa bez státu za absence vl< st u
politické eiity její dekapitaoí a nucenou emigrací nemohla
nevést k historickým zvláštnostem, které se odrazily v povu#
a prostředcích české politiky i * chování příslušníků národ
ního společenství. Odtud onen únik od vlastní odpovědno^,
přikrčení, přizpůsobování a vyčkávání až se to vyvrbí.
KalŮá věc .íusí dozrát, tím více důležitý společenský
proces. Kelze ale skládat ruce do klína a jun cekat na spásu

Beneš z těch nej pro > iinentnéj wícn, museli přihlížet ke geopo—
litickým faktorům a širší historické podmíněnosti, ale dovedl1
z nich vyvodit konsekventní závěry pro svou aktivní Čimost a
pro své koncepce, i když ty se nemusely vždycky legitimovat
jako jedině možné a prospěšné. IředeViím vsak neprosili, naŽadon_1i, nepovažovali to za důstojně, měli svou hrdost, presvěd...cn.i, e budují na základech poznané dějinná pravdy, ha
fakt.ech d ennosti stavěli své vlastní úsilí, svou drobnou práci,
snahu o kultivaci vzájemných vztahů, přípravu rozhodných Č.Lnů^
ó icní využívat impulsů odjinud^ lu.vuZovut na dobré a užiteč
ná, j0 Ve00 obtížná a nelze k němu přistupovat j*n ernociálně a z pozice přání a tužeb.
Jsem přesvědčen, z\; i u nás j... doba zralá, či dokonce
přezrálá k důkladným, změnám, ale -u^írne oe k ni ;h.-/racovat
sami, vlastním úsil:un, byt podpořeným příhodnou vn.Jiíí s1 tuacit
jejím využitím, ale ne na úkor via. tni důstojnosti, aktivi1;y
a přijatých mravních principův

Vuicnni !-e zamýšlíme nud výsledky borbacovovy návštěvy V
Československu a bilancujeme je. ohly být lepší,- ale mohly byt
i horší. . rokáše to blízká budoucnost, řechci mentorovat, i
když to tak jistě vyznívá, ale domnívám se, že je třeba se

.3oz ý-qat na patřičnýoh -'-o roaJa 1 dále hájit sgá práva, pros.o.zovat
snu haviovskou. noc besnocnýoh. loupadat do přehnané euforie
a očekávaní zázraků a spásy odjinud! Užil-li -•^ Gorbaéov
slov o ro'ilno pr ávno eti a příiačru o aoli dní;fi dono 1 snaz:rn.e se
být sami Jeho dobrým1 vlastníky a spraveit

PrahaI duben l:;C7
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ůilý p "ite 11,
poclal mi jeden můj známý Vaůe stanovisko k potratům a
otázkám kolem toho, nb./ch napsal stanovisko ave. íh^ad vyj^dx"'Uji stanoviska nu práni druhých - a tak jsem v c odložil ad acta-.
Ale zvědavost ni nedala - a sáhl jcem po Vaiern textu. Velal
jsam se ale podivil, že je tam asi právě tolik momentů souhlas
ných jako nesouhlasných s mými.

lěkně říkáte, že k věcná diskusi je třeba vytvořit at icsfáru. 6 radostí se tedy chápu příležitosti a chtěl bych si s Vámi
pohovořit - a to "aby se to dalo poslouchat** - jak jste mi jed
nou Vekl, pamatujete? Oba jsme procli státníci nápravným zřízeIde se iluví zviáčtnírn jazykem. Doufám, že se jím dorosuca.:.ie 1ope• než kdybych psal nějaký traktát. nude-li se někdo
horáit, aí to nečte.
A bude toho aoi honně.
x

douhlasiffi s Vaiul - a j ist ě se všemi odpovědnými lidmi, že
’’umělých přerušeni tchotenstv! je v tát o zemi příliš mnoho**.
Souhlasím s Vární, Že jo třeba ufešení sociálních problémů
Ženy /v nejčirším si.iyslu slova, včetně výchovy a dalších rnorLilníc h st trnul!/M. i'o, co k ladete do závorky, kladu já na první
místo a napodřizuji to jen •• seciáin.....,.,. problémům ženy** - o no
jdB totiž o nmaheni vice.
Ale když už jste zaSal ženou- sou_ lasírn zase s Vrui •
Ze j e třeba j i nazírat ’*v o olóm lid skám kont extu”. Ankety of sem v cizině - sJcuteO.1iš ukdzaly, te j e poměrně malá proe ento
Zen• která si ”o své vůli a ve jménu svobody” / nilistr zUl'avotriotvi <?•Prokopec v zduvodnjní zákona o umělém přerušel'.l.J.
téhotenstvi 20.k.l986/ interrupoi přeji.

J\Ilo, neznám šcnu - a Vy asi táž a nikdo - která by měla
jako saůj xlvotni i Soil tnterrupci, ;1o 6y chi; ž>la těhotenství
pro umele přeruoení jako "dosažený stupen vývoje nůší spol-ečno sti" / týZ/• SpíS je . rav da, že ’’každé takové přerušeni těhotunstvi • a nežádoucí, je sásahern do organismu Žen;y*', j ale řekla

2 poslankyně- ..... úlková při úis.cusi o témž zákonu /20. X.lbdb/.

Před potratem tu hraji velkou úlohu vnitřní poxačr matky
k détěti, její vlastní etika, a své. orní i pak jsou tu vn ®j i
vliv y: byt, finance, rodina, okolí - a především partnr. I‘Q
ma"'lém přerušení těhotenství následuj i pxo ženu, další těžkos
ti nejen t ■
_^roto -'j . .t.--vil " ' w.v..
institut, k'terý studuj e psychologii :en po tomto zákro.ku.
hade t"Z u nás něco podobného?
Je třeba skutečně pochopit :enu v "ealórn lidském kont oxtu.’’i noj en v rámci potratu a zákona. Jistě je tu ježte velký
g)®(ÍQ& $a.1ří
‘fegáte s®€&®
ř
v diskusi i ve Vašich úvahéeh, byl ten druhý člen, druliá oso
ba dřamatu - d i. tě.
x

Ano. já mluvím o d í t ě t 1. Vyp^ dá to tak^ ze ctítě je
předmět, kterýia mo Žno nakládat! acela. libovolnO o d začátku,
íu j eětě nemyslím na dítě nenarozenó, ale pr áv ě i narozené.
Interrupčni. “široká gynekologická odborná praxe“ /J.řrokooeo/
u.,.čitě nezvý(ii Úctu k dítěti, nezvýší etiku otcovství a mateřství.
I narozené dit' ponese stín problematick ho postoji k dít'ti,
k lidskému r:1votu vúboč - bude něco jako zaohraněny ztroskotanee,
uni tl ir o.
... . 1»
Ovšem při u tělárn přerušení tehotenatvi jde o d't 8 nenaro
sen,. » Právem odmítáme podat
®ro ro^' o tatí, °’ý? kte
rém at adiu vývoje embrya je ho třeba považovat z a li ds.ký 'ivot“ - protože je asi nikdy nebude mít, nebol jste už sam.ua
otázku položil spatně. u'! první!io spojení lidsko sp er. i o s lid
ským vaj :.tckem tvoří žiXX
SáWif Ji.llyl
to
prvok, neni to arnába, narození dítěte není p;eoe "stvořeni
z ničeho", kvu.'i'tativni skok. “Specifiekll existonoe druhová a
speol řioká onstence indivi duilni j e před metem přírodnJoh v odi
genetioka a oeobni identita je předmetem filozofickUho a tecnnoloe,ic kého pozn^^." / Ph. Zciutdtz, reue /ňtwenta dez Abtrei^
bU._iVsdebo.tte, St i.__en der 'eit l 2/1(1 L1 1 str. 797/. -*ůáe-11
lýt dobata k druh" ota.zoe, prvni je dostatečně jasně zodpově
zena. 'Je stale jasnajsi, ze nezávisle na úvahách. o vývoji
embryo z asluhuje z"_ od.ek od sarného počátku úotu a spadá pod
z 'LIl.Z z....bijcr,L,L.'ff • t-hšt Sž, str. 1.8/• řihom.
■ to s»Jeo
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prostšího. u n«3 na oruv , kdo zabil ptáčka, byl pokládán
sa ničemní al e kdo ničil vajíčka a hnízda, byl považován
za zvrhlíka. Poísoruhodný mravní cit, Že?
Vyskytuje se nový druh člověka! "nežádoucí dit^* - plod
nežáOoucího téiiotenstvi. Je.i,1 o ^nistenee j e Hbýt-k-zabitíM •
Ale br_y bude - není—Li ui, “ntF". louc! •lovSk* také člověk
$trýj stihne jej st ej nýort éč? Ost_tnč, Vy i já jame taká
než údouc! /j á byl mnoho krát uji tiv án, že jsem *než ádouoi ?:1v e 1%
nuže, bude také neU pohro kov oj'íia ře Senim na"" e li kv idC\08?
Pr oC ne? To, ž e jsme st orsí, j e kontraindikované t iki, ž e j,*jrne
se provinili víc než nenarozeni.
V zákone o umělém přerušeni t,hotenstvi, v delatáon kiniem
něho i ve Vašem dopise se nevyskytuje třetí Sínitel - WN,AW.
Nanfe se interrupce neprovádí, coZ je škoda, určitV 1), bylo
interrupcí méně. Je to on, kdo si 9st&inou 1..nterrupci preOe
.. anteenS proto, aby neumal pl atit alirnanty /o.rd. iíofiner n
tiskové konferenci při bni sj ezdu německých katol,UJl l.^9.l 986,
0sa iíom^t nOa. vyd . . 40/ •

i otratov á pr are aróještě další mravni <Ci^^ na muže.
"Význam otoovštvi je spis kulturní noZ biologický,” píše
hni andský neurolog Al.v nn der Does de ./illebois /lat.katil.
Zei tschriít G/ <jG • atr. • ni/. V mladá generaci smysl pro o tcov
ství velice upadl; oitev aný amtor vydul knihu !’ha doniet é slllls
Pere I5axis 1915/ a podobnými problémy se zabýve.ji merieti
autoři A«B. áloatak • G.xlao Laoutii: ium e.nd Abortion /itfeMř
York 19G4/» Takové studie by byly voliče potřebné i u nás,
aby se pocet potratd snížil, Zatím však zákon G6/h6 nic
t akového nečiní. Iropr^anda kolem nej dílo zkany dovrsujo.
x

Koneěne jo to. "tvrty i"o-stník - l á k ar, .1:t arý potrat
provedi. ulyslim, le nippokratUv slib zo.v azuje v"'eohny lékaře.
Xoshodnč jsou však l<kai"i, jimž umly potrot zaka"uje jejich
svGdomi. Proti nui mUze být vznesen křik farizea a z ékonílcůt
” íy máme zákon, a podle toho zakona musí z emrít.* /Ja-i 1 9,1/.
l'et"e Uhlo1 také jate si tohoto aapektu vubee nevsil. To ne
bude znasilnov^rá svedomi? .nad jsto cetl knihu Jinclairn Lew:
o paycl iologii raznika, ktna o hicagak ých jatkách musel
denně pou"ezavat stov k- t olat. To byla t ni eto., to bylo j e/io
svobodné zaměstnáni, kt erO mohl o oust it. Ale tu j e

- -
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mařen li dský život a k i>au je láka., aúk niem nuceni

Jo'; rnč ..■,...;újí k tomatu interrupce samé^ řočetí i přeruóení těhotenství nejsou ja., .ikony fyziologické, ťLe i travní.
Vůbec najde o otázku "raného těhotenství", jak říkáte, ani
o otázku, "v kterém stadiu vývoje embrya je ho třeba považovat
za lidský '"'ivot” - jak jsem. dovodil, fu nejde ani o léčebný
zákrok na nimooné® tele, jako J© odstraňování nádoru nebo
vytn/enx oub • •
’
■ '
■ .
< ' >
:.........
•
života ženy a mření lidského života v kterékoliv fás1. ž
toho hlediska je kalendářní určování nepodstatné,

// Ale řeknu Vám něco jiného, Viděl jsem film o třech
způsobech potratů. Bylo to úděsné! Víte, po n letu na rrahu
na Květnou neděli 1945 jsem čel /v klerice* abych, se dostal
do uzavřených saMu^enýoh prostorů v Lihni/, Sbíral jsem s opilýrai verkuusáky kusy lidských tel, ale pro iane to nebylo
tak hrůzné, Jako když jsem videi, jak se odborně trhá úd po
údu lidského tělíčka, jak se mačká ;lavičkaj jak vývšva vyplivni
změí, v níž už jsou v 6, - £. týdnu patrny zárodky budoucích
orgánů* když j cm vi-.hl mísy, kde toto roztrhané lidství čokalo na hození do kotle, aby přispělo k znečistění prostředí,
fen odborník se hrabal v mateřské d loze jako já pod kot lesa,
. . ž jsem jako topic vyhrabával popel. .rumi*to, byl bych mu
urazil ruku, kdyby •••
fu mi vyvstala další asociace, už ne tak děsná, ha tábo
ře L na Jáchymovská jsme měli jedinou ochranu proti atomové
mu záření sprchu, ro víte, chlapi se ta?. v žertu plácali po
sádech* fak jeden takový chlap aiž s chutí plácl a já tu to
s chutí pplatili "jáái ránu jako povozník? fo jsi farář?” Nu,
povozníkcia jsem nebyl, ale těma rukama prošlo denně 40 - 60
tun "rudánky” kterou odvážely "Vertušky" do nesnáraých krajů,
rak bydli byl té rány ochoten použít proti tó zlé, ničící ruce^
kle jsem "faráé" - tak jsem ji použil k Jinému účelu, jak
patrno z tohoto listu.
V torn táboře jsme měli také vynikajícího kasaře, skuteč
ného odborníka na "udělání kačeny". Jenže v té pokladno bylo
&".OO ■
Á ..' - '. :.Z6
... .
éfeko.Xilont^ pří vykrádání. 1 idsžýfíh "poklopen"
n. t® ®
$o S®t
. . ,
. .• , . . .. . ; m..

áiknčteí to jsou subjektivní motivy. Ale nejsou někdy

-J
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“les raisens du coeur“ mocnější než argumenty, a zv1áět"
proti polopravdám, které se ochou stát celou lží, j ok říkával
Jan retooka? !..>v t bude souzen dětmi,“ říká ú. dernnnos* líni
přecházím k aspektu právnímu*
x

íi.kon č';K z kU.X*1986 /6o/19b6/ Sb*/ o umělém přerušení
těhotenství nemohu náležitě zatratit, abych nebyl souzen jako
dokrates z neúcty k bohům a zákonům, Ostatně ani Vy o něm
nejednáte, ba soudíte, že “tato oblast nemá být upravena žádným
zákonem“, a nechcete, aby “zákon svazoval ženu jakýmkoli
«
způsobeni při jejím přípudném rozhodování tf Interrupci v ranx.&i
st J.iu. těhotenství** 4dá se mi, že si protiřečíte: vylučujete
každý zákon v táto oblasti, ale současně asi byste uznal zákon,
který by zakazoval interrupci v pokročilém stadiu těhotenství?
řakže doslova vzato, zase by nás dělil kalendář* lipustíme-li
vsak iravní aspekt, jak jsem jej shora uvedl, je tu na místě i
aspekt právní* hnoho dobrých zákonů “svazuje“ - snít o nezá
vazných zákonech je naivní iluze*
Podle } 1 “zákon upravuje umělé přerušení těhotenství
a se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy a v zájmu plá
novaného a odpov dněno rodičovství stanoví podmínky pro jeho
provádění“. Ickud tto složité stylizaci rozumím, jde o úpravu
předchozích potratových ustanovení, o ocn.:au a zdraví ženy asi jen těhotné - a v zájmu rodičovství, které jsá být plánova
né a odpovědné*

.Souhlasím s Jáai,že “interrupční komise“ neměly valného
významu, hle otázka je, zda tento zákon přinese větěí dobro
než ochranu těhotné ženy proti pokoutním přerušení těhotenství
a zda splní účel - zájem plánovaného a odpovědného rodičovství*
hu vyslovuji zásadní pochybnosti: obávám se, že potratový zá
kon k mniŽení potratovosti, kterou pokládáte za vysokou u nás
I£?• !tt’ . .
.
• .................... ■. hn.
h:n:lotv:£ ■ ■ •
,
, ‘
. ■ •:,•••' t . ■. ce, aaý:.'
2U.a pro^^.^la sehrají tu v olkou roli. 04stranuje i ty zbytky
nravních zábran, . toró dosud jsou^
/I •15ek á sc,že díky tomto z ko m v zroste v prie tich dvou
1 et eehpoo et lut errupcl o JOO ,,. loklemie-1ip otom •nevinu
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Rozho dne v "oiuch, kde jiZ int errupe e Z"V <-d ena byla, klesajioi traud sa vjraznci nejev!. lapř. ihiR nevykazuje od novelizace
zákona v r.l 'jib zrněnu, výne tr" át r.1.85 bylo hlášeno
83.538 potratů, ty, které byly provedeny pod * ntlageindikatioa”, se odhaduje na 11:>.OuO /řh.ocbaits, l.c. SO2/. II

U nás si nemůžeme dělat velké naděje na odpovědné rodictvštvi. kěrncstek ministra práce u sociálních věcí Č8SR a
•saje.
■. . ..' ■ ...i. .
- .í.:r- . i. ř.; v
aú počet uz aviraných sňatků - r.lpbb jich bylo asi IzU.vct^
_
... • o. . I -id. .' ’ „ /. .... .'..
.

\-

Vítáte novou úpravu zákona jako pokrhk v oblasti lidských
práv /trochu v rozporu s tíia, že nesouhlasíte a žádným zákonem
v otázce interrupce/. Ale ten počatý lidský život nemá žádná
lidské právo? Vždyí i náš zákon dědický a bytový počítá a ne
narozeným dítěteaa jako s právním subjekt era! Právo na dědie t ví
a byt jsou lidská práva, právo na život ne?

úte t edy podivný zákoxu . J.e js ou tu dal oko ďi !1 ez1 t ějSi
otázky než tyto.
x

Vy, letře Uhle, mluvíte o
m r a v nic h at iiful-oh.
xodobne praví § 1 cit. zúk. i ’’Le žádoucímu těhotenství se před
chází především výchovou k plánovanému a odpovědnému rodičov
ství v rodině, Ve škole a zdravotních zařízeních, výchovným
působením v oblasti soci- .lni a kulturní
využíváním prostřed
ků k zabránění těhotenství”. Všiml jsem si, že Vy tyto prostřed
ky kladete na první uísto. Volím raději postup zákna a ptám se^
oč se opírají vychová a výchovní působení, které aají především
/!/ předcházet nežádoucímu těhotenství? Jaká jsou mravní prin
cipy, kritéria a obsah mravních stimulů?

Myslím, Ze to jsou nyní, když už ten zákon nipie, otázky
nejdůleŽitějfií, které skutečna stojí za vážnou diskusi a mají
vést k uskutečnění výdiovnóho pisočení a odpo"ědného rodicovctva.
V•i ietře Uhle, jeto tvrdě poslal na hanbu ”k- toliokC
představy o Živote*. Rád bych věděl, co o nich - mimo oběhané
stereotypy - opravdu solidního víte^ ale o tom později, ilyní
se dychtivě ptám, jaké jsou duchovní fondy, jaké zázemí p.t:o
“spornou otázku priority zájmů“, jak sám pípote? aůá se mi, Ze
j o tu etrauno vakuum, " e vyrůstají (-.c-mrbez morálky, v uilne.-

- 7 -
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rozšířené ’haoral insanity"/snad j sto to také poznal i Vy V
nápravné výchovných zařízeních/. i’o Je zc el a nedostačuj ici k
'’odpovtdiióifiU rodičovatv!w, k duševnímu a due hovnimu otoov st. i
a rnateietvi.
I/ Otázka morálky byla položena v celé šíři na rozhovcrook

mezi marxisty a křesťany v Budapešti v fijnu t.r. níarx.istO
taia vyslovili názor, že mravní hodnoty imisí zdůraznit a zdůvo dnít filosofie, úle která? Tu odpověď uvázla /tak v •tudoa
XII/1986, str. 675-681/. Myslím, že je opravdu těžká, když
uvážíme známá /?/ heslo V.I.Lenina, že morálku S3SSS diktuje
zájem třídního boje a Jakákoliv prostředky tohoto boje Jsou
dovoleny, jsme s morálkou v koncích, jak byl i Martin Huther
King /v českém překladu životopisu, psaného jeho manž0:!kcu,
byla tato kapitola vynechánu/• //

Zdá se mi, e to dobré, které se v oblasti mravní myslí
a us_utevnuje, je jen větší nebo menší odmocnina té morálky,
ktera po stal etí utval.'ola mravní profil Clověka. UJ.. ohci
říci, že existuje i mimo křesťanství a katoliotvi bohatá škála
okuteČnýoh mravních hodnot. Velká epická postavy stoji opruvdu na základě inspliovánéu náboženskou vírou: Ind Gándhí a
bobrů, ’id /nouo Ž1d/ il. Eergson a Martin úbor, protsstant
.,bo ../’’i ’
.. o:'.’'ergxape"' ýbo:ou;v?z, • . " ./
Jan XXIII. a jeho nástupci•••
Myslím, že práv? tu bulo u tMá tínat Rtyčná**hledisice, která
nás spojují", Jak nadějně říkáte, e Vámi, s Jhartou 77, s
c artisty
bobo - ;e v .>
LI J
.h.' vilo i ,<i' . ,cké
Mysli. byl book opravdu dyohtiv, znát Vaše argiuaenty.
x

zatím jsom by1 velice zkl^^n. hopsal bych o tom, ale
Vaše názory naji určitou publicitu a tak v zájmu porozumění
se některých stružne dotknu, hotknu-li se také Vás - přijměte
to
aboiýh v S©r.ut tou:c i'.

iiý Petře Uhle, uhnul jste z cesty pravdy: neoxiotuje
‘’vatikánská morálka", ale křesťanská, reap. katolická. Ja to
morálka úcty k životu a je stará jako křesťanství samo, umáiaoi
propagandou si asi Vatikán představujote Jako sbor žlučovifr"ch
starců v cele se zavilým papežom, který vnuouje "hierarchický•
a tíra nutně do zrněné míry nedernokratic ký ..ohled na sv< trt so
"zdánlivě prísnou, ve skutečnosti v'-'sto pokryteckou morálkou*^

.
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Tato Vase líbezná rčení prozrazují, © jKt a pilno vstřebával
naše "ptidepé’* /ale skut ečně naše?/.
Jak se tu. mýlíte, ukazuje ná.orně Vaše zápor ná gesto*
'Obtížná by ovšem byla diskuse s t&i.1, kdož v aouladu s Vati
kánem zásadně odmítají s interrupcemi i antikonaepoi’1 •

// Ten hlavní představitel Vatikánu v šale řekl - a to na
horká půdě v Singapore - doslova toto* "Je plným práva® man
želských párů rozhodovat se svobodno, společně a vědomě, v
ouhlase s objektivními mravní.?ii zásadami v otázce narození
d tí a rozměrů jejich rodiny," Singapurská vláda totiž - v
nesouhlase s Vatikánem - omezuje porodnosti v poslední době
dovoluje víc d«tí jen intelektuálkám. Alceste dantini vtipně
poznamenává, že netřeba, být papežem, aby ul člověk pochybnos
ti o takové moudrosti /I? Unita 1L, a Jl.ll.13c6/. na problé
mech předkládaných "Vatikánem" pracuj e vždy mezinárodní štáb
o
WgJoisÉšál
‘\JtBl 1 v
,|@su
-i i ■ ■
...jo bélovy ceny, a jiná speciální insti tuc «•

Tak se studují i problémy a prostředky antikoncep1
<3 o. Toto faux pas Vám nezazlívám, protože jednomu našemu vel
kému gynekologovi a veřejnému obhájci int©rrupee 1 jejího zá
kona to známo není, ba unikla rau i odborná p ráce iálůr Květo
slava Sipra "Přirozené plánování rodiěovštvi"• hle zná ji
...1di"' autobuau z áoravy /V.Informace o církvi, c.l2A

Jále se mýlíte, Petře Uhle, že antikonoopce, a právě
jen antikoncepce, je ton zázračný prostředek proti vysokému
počtu potratů. Abych nemluvil '’vatikánsky", řOKntt slovo
ándhihoí je to zdrženlivost, je to zase i zdQ moment citovérnravní. - úcta, a odpovědno st k partnerovi. lía některé anti
koncepční prostředky zaac doplácí všelijak jen žena /jak ví
jen shora uvedený hofOr/. //
Sovím, proč^ete pokládal za nutné i Itde ve pouštět do
historických reminiscencí, iu.. jsne historiOti,
až jsme historičtí. Takže se dovídám, že na nás leží tiaícilotá
tradice potlačování lidských práv církví, které bylo zvláště
v dechách brut/zřejmě Váe oblíbený výraz/. srnám ani
chuti se pouvt ét do apologetiky, jen skromně poznamenávám.
Od saního začátku křesťanství uznává,a hájí křesťanství
lidskou důstojnost jako nezadatelnou a nezcizitelnou hodno tu a tím dalo základ dalšímu vývoji, kde ke slovu přišla i toologi e i filozo Tie 1 Která .. jila ts v^ las matures. O drn d v 'dla

. ,.
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i když složitáj na aíŽ se moje církev, 3 lítostí
doznávám, ne dost horlivě podílela - až k Všeobecné deklaraci
lidských práv. Ale bez křesťanství a bez celého kultur lího
proudu, který přineslo, by k takovému proudu nedošlo, M
zdůvodnění lidských prav t tet orc &e právě o. írú o křesťanskou
ideu li ská důetojtio sti. Byly ovšem doby, kdy křesťané své
křesťanství a lidská práva hrubě porušovali J accuse. Máte
pravdu i v tom, že katolíci teprve krátkou dobu programově a
systematicky vystupují ve prospěch lidských práv. Jenže také
toto programové a systematické vystupování Je všeobecně mladé
ho data, šato je mnoho ideologických i mocenských odpůrců,
kteří v této krátké době programově a systematicky vystupují,
jednají a maří lidská práva, není-liž pravda? .ení tedy dobré
mluvit o provaze v dome oběšence.
o^sta,

// ..ám před sečou výtah z předná. ky uni v •prof^ dr. nerberta šchambecka, místopředsedy rakouského šundesratu, •i e
Grundrechte in der henre der Airche /Oss.hom. něm.vyd. z 5.>.
1986, č.oo/. měl j sem i důkl adnou anglickou dokumentaci o
úloze katolické církve v prosazování lidských práv. byla by
to u’itečná četba pro spravedlivý soud. íakó jpern vyrostl z
těžkých obviněních katolické církve: křížové výpravy, .Jan Hus
áavonsrola• uiordano Bruno, inkvizice, u nás dragonúdy a
temno... J accusel

Ale pak jsem si říkal' což všichni křesťané oblékli
b.jgíM^? ®

$■©$&£&

neměli páchat? dedclala církev nic jiného než upalování?
Čert vzal inkvizici, ale proč se na nás pořád uplatňuje inkvi;ice jiného předznamenání? Proč se pořádá hon na čarodějnioG
teč na nás? Xa pokání? Přijímám, ale budu vždy pr□ to, aby
se upalování, inkvizice a hony na čarodějnice neobjevovaly
nikdy a nikde, ve jménu žádné ideologie, aby nebyly plyncv
konory, koncentráky, Gulagy, "pracovní tábory” a jiné honby
. □. atoleti, kbyí u' num historie dala tak trpké pouoení• Jako
kansthi storik o lasuji námitky proti jiráskovskéiau děj epiau
a ptám se, kdy. kAG, jolt a kolik a jolt dlouho zvláště v Čeoháeh byl lid utlačen a kíe nebyl, haopolt se tomu lidu ve 11ce
o bdivu.j 1 a. . ^slim. ie i on , ten lid - ;.ř
ůoltic-.ý •..•i k to^
licki - tvoril spolu s vel l"Y .ti urnélei světla, která nezhasla
a ktera nud nimi ncleží jolto tecmO dědictvi. šoltový ae ze
mne stal kacíř: nledán pravdu v t"Gh bílých, zočerněných a
cenzurovaných miateeh čr.oské historiografie.
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A když v zavil érn h1 ed ani pr avd y Jscn e seznamoval velmi
důkladně za války a hncd i:lo ní a marxismem /v době, kdy na.li
koryfejové jej čerpali ze Stalinovy brožurky a jiných šestáko
vých pramenů/, dověděl jsem se novo věci, Ale taká to, že LIarx
prohlásil lidská práva za buřocasní výmysl a uznával jen práva
občanská. Jenže s těmi občanskými právy, zdá se, dopadá to hůř
než o těmi lidskými, Takže j.-?e'.i zase kacíř proti jiná moci, Tak
mv • milý řetře Uhl«' t ak krute nebijte po hlav ě, o.V.p, já také
pat:.:.írn k té bit4 církvi, jostávárn to zg v•ech stran, //
x
rřiohcZÍEi k óosl ednimu předmětu - k na Hi p e t i 0 1 •
o datrkáváte nám, Petře Uhle, “černého letra-’.
>ylc. Uo akuteaně peticejpotratlm a aiáme k to nm důvody, .áme právo 1 povinnost

so ozvat, když jsme obcany této země. Je tedy demokratické nás
t ak okři ko vat? Užil jste eil nýali výrazů, jako by naopUi ta peti
ce byla nejhorší zlo na t ét o zemi. To dopsal jsem ji, i když
jsem mel také některé výhrady•
// Proč, to Vám řeknu zase "mklovaky", Jednou před nas
toupeným táborem nás "osvětový" dostal kulturní záchvat a v
osvětovém deliriu vykřikoval: "Papež je sViňa,” Ti knězi, ktoří tam byli ustoupeni, mlčeli, /holi cit pro pravedlnost•/
gO.itičt*,
j>!
lod*ji
vggi toio .2 -oni odsoudi
li, Míli cit pro spravedlnostl Takže myslíte, že jsem měl já 1
druzi ml "'ct t «<• 1 Sám t aké odsuzujete klérus, kter„ je "vůči
^t. tm wooi vc .taft,
fá©
J^ÝWtt
Joz ot st'tu nad církví podle § 171’ tr.z,, potažmo podle zálu
£• 21 8/1yéS o hmotné zabezpečení církví, ale ta. y mlčet? 1 oneMd iv uá logika. / 1

D ů v o d petice byl jasný, odpovědnoat za mravní úroveň
náro da, práv o na život lidsxého plodu, oc-firana důstojnosti So
ny a připomenutí, Že jsou občané, kteří takový zákon nechtějí,
a přáli by si lepsi. kolLt t1o11 občanů je, nemůžete Vy ani já
peso-MWo 3£-B©$ Cialy ®$ní g.g,. . ■ :: : g -i2 . .
nechtěli činit brutálni násili a nedemokraticky ubíjet naše
protivn "ky. Takové more sy, •Pet' e Uhle, už dávno nemám© I Jiitell
jame prosto zákon jiny, lep"i, který by dbal na nejjirší kon
text otázky. Kebyla to nepředloženost! V celém svotO katolíci
protestovali a proti podobnému zákonu bJ ují.
j
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i
proti pot ratlin JJDr Veronika Carstensová, evmigelička, isanzelka
b'. • s polkového kancléře, o '’egoistické brutalitě'* jiného rodu:
dr. ňita /aseh ou schová a ministr ííans Maier 3 hlediska spol edon
ského a kulturního /za protestu extrémních skupin protestont^
ských/j stojně mluví při audienci u papeže spolková ministryně
pro jaiádež e. rolluu & ženy a z dravo ti 1C11Vi profe 1 r• R1ta
hu ssmuthová /Ose..iom. S.40,-1/. 1 k žádnému n ed emokratickeou
násilí nedochází* II
.

■

r

■:

.

.i,

. '

Také Vaše starost o osud G h a r t y
77 je takový černý
Petr. Cožpak Sharta 77 vylacuje v "..cimy jiné občanské* ilistituce?
i itcdo na svčte u,; a eni tak hloupý, aby spojoval naši petici a
Chartu, když, jak známo, všude jinéo se katoiici ozývají, 0-tatn© i Yy sám to říkáte^
1/ Je v Sak rána pod pás, kdy;f. si stěžujete, e katolici
u pl atňují své názory v rámci Charty 77 a VOhl, Uexxí právě tohle
"othlitní myšlení? A neuplatňujete právě Vy, letře Uhle, velmi
vehementně své názory osobní? a Charta se neporoučela! II

Velmi energicky tvrdíte, že se petice neměla obracet na
totalitní st á i, O zákoně měla jednat Česká národní rada nu koho se měla petice obrátit? ha spolek rybářů nebo Klub dá0liodoů? PQkud se pamatuji, byla zaslána i červenému kříži a
>vazu "en. e je stát totalitní? Tím spíš bylo na místě adreso—
v at petioi t^í Tam se obr acejí i mluvčí Charty - a katolíci
/utec kardinál Tomášek/ pí Ši svá odvoláni na na vlastní post
ne poprvéf

Ještě, že si Sárn vyvracíte možnost celostátní d i a k u s e
a i nterpelaoi .ieexi slujících demokratických inat itueí, Taková
kondicionály ovšem nemají smysl. Vy sám se apriori stavíte proti,
■:-xxZ
§© g@ fiOfe)íSW-LáL ®ít p5^:d.u 1
ti, kdo mají jiné názory, a fundovanější než Vy.

// řozdfc bjcha honit.. Rozběhla se jakási diskuse post
-actum. Js c-u to ov Šnnt j en rnonolocr:y, lít er é jsou spíše propagandou.
Jcjich úroven pj? edstavuje hl avni náš interrupčník, hl)r dráček,
kt erý c ynicky re.di. j ahou be;rvtl r.i6 m::it na"'a mládež, když jde
na rondo. 3 gustem opa.icuje / cizi/ nadávky odpurc um izlterriipcei
samozvaní strážci jtrnvopočesfinosti /nevzpomínáte si, kdo tento
titul u nás a pro koho užil? /, falokrati, katvlici & sex-šoviniati
/láladý sv et
G/Gr:/ • Jis11 č nás ka1 tolik: nečastujete takovými

• l.
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rozkohoutůnim, kt ?ré ap 1 připomíná kohoutí '4.,;,e'l1 nu zl" čaey.
Ale že byat e ev á ro'" 1xorSexií obrátil spíže jinam? A taká•
o' asti le ton :g£i
’wsique ’ //
Potud ioje polemika - nejen s Vámi, ale i s jinými možný
mi oponenty; pokud budou mluvit Vaším jazykem a suverénně
o-křikov«xt jinak smýšlející.
.tle nerad bych, skončil polemikou. . ám naději, i když
malou, že jsou přece jen hlediska, která nás mohou spojit,
kůžeme zajisté jít kus cesty společně: Vy proti příliš vyookému počtu potratů, my proti tornu, aby k potratům nedocházelo
vůbec, aby ženy nemusely sahat a nesahaly po ni čani ~1vot a
klíčícího pod j ejich srdc orn, aby nebylo těch, kao j e Jí to mu
přivádějí a to provádíJí.

X
hcj sem odborxiík v t"'ohto věceoh, tak prosím, aí nejsem
chytán za slovo. Jde o v"ei vážné - a tak myslím konkrétně na
Útkové ^záchranné ako ert, aby so *do hrediri• tohoto ákona
nestalo běžnou praxi.
1.
,.
3.
4.

.

Je třcba usilovat o veeobecnou mravní úroven celého národa.
Je nutno věnovat avytdnou pozornost pooi o rodinu.
Je třeba etudovat všechny možnosti pro oohránení práv
dítěte na život a rodinu

Je nutno všemi pro st-’edkyt ktnám dávají součaon'
v dy, uskutečňovat p__j cti "necht Sného** ditěte do od hor
ně vedených ixts tituoi
Odstranit byrokratické jritahy při adopci dítěte

ú•

Je třeba stale studovat všechny možnosti, iteré renu
uchrání od neblahého zásahu do jejího Života

7.

bylo by asi záhodné prodloužit mateřskou dova1enou nejnéno do tři l st " ěku dítěte

&♦

Je třeb a napitmcivuarti naplnit skutkem to přlj at -lne ze
e? t..v • j í ol.ho ztikona: zad oucí v-rc i ovu k pl ánovanému a od povědnému rodl5ovotvi, otcovství a mateřství, odpovědnému
životu ^emáliiM /dosa"'adri..1. a exualni pouCovdní jo zcel a
nedo otačujici/

%

-
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Je třeba o interrupci laluvit pravdiv"'. nejon ženáiS' ale i
m Zinu kluvit od po vědně i z hiedi ska mravního o antlkoucapci a jajich správných metodách

lCU

Je třeba rozvíjet prenátální medicínu a psychologii

11.

Je třeba přijímat mravní podněty z kterákoli strany a

nebránit jím z pozic apriorních předsudků

12*

J e t"ebi pomoci, aby lékaři a l ékařský porsonúl nebil
nuceni provádřt potraty

Ka tom to tminiprogram” se můzeme, Petře UJ xle. shodnout,
ne? By lo by to užiteěnčjví ne- oinilnterrlpo o• P»osírn^ pl'i. mo
te nabi z eno u D-avici: tot o nás ;nůže apo j it k do brému dilu.

Jooef Zvěřina
'r voUhl í j
150 uo iraha 5

i osei

v . l. os., v .x.

7^
Rekt orat ^mi.verzity Karlovy,
s. Ó e s k a

Zdeaěk,

Olen korespondent ČSAV,

rektor,
ovocný trh 5,
Praha 1 - St;re Mesto,

110 oo.

Praha$. d ubns 1987.
Věc; otevřený dopis.

........ .... ....
Sondr - hu rektore,

velmi spravne jste na 5. zasedanf uV KSa Ve
V..;

....

lekl, Ze úsek epoleCenských ved ma velký
s"lem diskusním prispevku
........
V
..
dluh viiCi nasi spoteěnosti. Zmínil jste ee r^vněZ o tom, Ze
....................
....
..
•Oeskoslovensko bývalo znamo vynikajicími všdoi na^usekn
spoleOenskych ved, kteri„meli Casto svetovoa proal«1ost. V
s Casne.,d bě-Vaak poněkud trpím ned statkem skuteCnýoh vedeokých osobností.^ (RP 23.3. 1987.)
v

W

Pak jste pr o vedl

•

...

....

V

........

............

cast eenr»w analýzu teoht o ned ostatků, pr o C t omu

jstet Ze existovala slaba spoleCenska objednavka atd.
•*
........
..
..
....
Nerekl jste vSal to hlavní, Ze ovzduší uPlinulYch 17 let na úeeku sp^
tak je.

uvodl

leCenskyoh ved nedovolilo prakticky vzniknuut novym myslenkam bez ne
W

...

V

W

bezpeOí obvineni z revizionism- ? a ideol - giokyoh úchylek.

Zopakuji Vam nektera znamá fekta. Politick! prgverky roka 1970
praktieky2likvid- valy vedouci -sobnosti n- useku spoleOenskych ved,

p:etoze tito lide, verni svemu vedeofcem11 presvědCen&nebyli oohntni
soVhVaeit e vedomymi nepravdami., jako ze zde byla kontrsrevoluoe a
protgvbll natný zasah vojsk. Tito !edci musili vopustit sva místa. Na-

matkou uvadim nektere priklady jako akademik

S

>■ -rm, ak - dernik

akademik Malek, akademik Hajek, filozof Kosík a rada delsich.
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- 2 Chtěl bych Vám ukázat, jake "^&rady" na_mfsta :ěchto osobnos!í

Casto nast«povaly. !editelem Mkrobiologického UstaVu se^stal misto
akadernika Maika, dv - jnás-bného laureat - statni ceny 1 lau:eáta Mezina.rvdni Leninovi cenyl ing....,Zalabák1 kEert byl přeg tim propusten z~

Vys... ke Sk:oly ekono^oké pro věeeoké...,podvody, To..,ho z!ejmě kval1f1ltoValo v roce 1970 d& f»nkce vedouciho jedné z prověrkových komis!

MV KSČ, kde se rozhod-!a.lo o dalši profesionálnf a S9oiálni

existeen-

ci mnoha Čestných a tvDřivých lidi (skutečných nsobnosti), z oblasti
V

"11

V

hlavniho,mesta PrahY* Výsledky jeho prověrkově činnosti i ředitelova.ni s1 můžeta en - dn <- ověřit.
Co sa stalo a mnohými os-bnostmi z ob!asti VaSf p! -fesevfte
w

1

nejlěpe "11 sám. Přip-menu
Vám jenV některě.
V oblasti
hospodářského pra.w"11 —
"11
"11 "11
va byl uznávanou osobnosti prof. Stuna. Byl vedouoim práva na VŠE a
V

V

"11

—

V

¥

V

děkanem fakulty obohodni. Praouje nyni jako podnikový právnik. Stejv

"11

"11

"11

—

V

ný osud potkal prof. Jičinského a radn dalsich.

Jste vysokoškolský profesor, rektor t,J?liiverzity Karlovy a tak
sám nejlépe vite, jak dlouho to tr!á, nez se někdo stane dobrým •ysoltoskolsklm uCitelemo Mnimální doba je 15 ... 20 let. . e kaidý adept
"11

-

"11

V

-

V

V

ma předpoklady a soh-pnosti tnto práoi kvalifik-vaně zastávat. Kolik
"11

V

V

v

"11

vědecké práce, st-dia, habilitaoi, konkurzů ms! každý abs-lvovat,
v

"11

—

v

v

"11

v

naž se stane za běžných okolnosti kvalifikováným vysokošknlskfm pe

dagogem. Kolik -W om- ly a nezgary m- si projit ve vědeoké práoi, aby
"11

'

se dopátral správného v[sledkn«

"11

A jak

u

"11

je všeobecně zna.mo, zkrtšenosti

jsou nesdělitelné. Proto tiio vysooe kvslifikovani lide jso-, dnes na

Západě ceněni vice, než sebedokonalejsi teohnika a sebekvalitnějs:!
V

"11

výrobky. (Viz

růst

tzv.

"11

"11"11""U

neemotného zahrsničniho obohndn, pfetahova-

n:( mozků - br -in drain a p-d.)
"11
"11
"11 "11
A"11 j-le se z'chovala
"n rma!izačni
éra" v obdobi
vědecko-te9hnické
- "11
revoluca"11 vůči "11 této nejkvelifikovanější
a nejprodrtktivnějši výrobn!
w

sile? To Vám ukáži na několika čisleoh.
Prdle oficiálních statistiolcychroCenek v leteoh 1970 - 1975 se
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- 3 snížil poCet prnfeenrU a dooentil ! Ceekých ze1n1eh o více nez 18 % a to
prest0, že se v teto dobe narychlo kvalifikovelo anoCne množství "Ve-

deok:ych ryohlokvasek", aby zaplnili oprazdnen- mista a je jichž hlavní

zaslnhon nebyle vedeoka praoe, ale oCista vysokých Skol od "revizio-nistil."
W

**

*

*•

**

w

'()'Va.dím k9nkretn! p!íklad jedne vysoke Skoly. Z Vysoke "koly ekov

W

-

w

-

-

W

—

nomicke muselo v teto -ob- odejít pres 100 vysok:oškolskýoh uCitel'fl.,
(v!ce nez 25% oelknveho poCtu) a z toho byli

2 býval! rektori, (prof. Vl.-Kadleo, bývalý ministr skolstvi a Clen
uV KSČ, prof. Veltruský, bývalý Clen Pfedsedniotva
Seske narodní rady),
6 bývalých prorektoru,

5 býval'ch dekand,
14 bývalých vedoncich kateder, std.

Škody> ktere temito opatrenimi ns vysoke Skole vznikly nelze vil,..
bee vyjadrit. Jaký vliv to melo na ostatní uOitele i na celkovoo kva

litu VYukY, to dovedei?posnudit nejlepa sam. Uroven vysokých sko! vždy

delaly osobnosti a ne shora dosazeni a jmenovani funkoionari.

Upozorňuj;, že k podobným kad;ovtm opetrenim došlo

v

celé nasi

spoleanosti a odhaduje set že se to d-tklo nejmene pill milionu lidí,

z prevazne Casti kvalifik -vanych. At ■ nemluvím o ztrat'oh vzniklýoh
emigraci.
Jako byvali ekonom znam sitnaci nejlepe na t_mto Useku. Ekonomic

ká teorie je jednou z nejdflležitejšíoh obla-tí spoleCens-ýoh ved•• Naše
nejlepší ekonomicke teo!eticke SpiCky bilY odstrčeny, ponevadž pracoValí na hospoda!ske reforme a byly pr .■ t

pr hlaSeny z .■

revizionisty,

a to se vSemi moralními i materiainími dftsledky, oo Q nas tnto oznaCeni
v dobe "normalizaoe" znamenalo. PřinejmenSím ztratu dosavadního zamestm"' v
nan^ ne°žnost vedeoky pracovat, pnblikoVat a \fyvrzen:( p:rakticky do
v

v

ghetta, vCetne p stihu rodinných píísluSnílil,..
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- 4 uvádím pm nazorngst nekteré konkrétni priklady z oblasti eko

nomické te orie: profesori a docenti H orsky, Kadlec $&• , Kadlec Vl.,

w

—

—

—

V

V

Kouba, Koíašník, Kodet, Komenda, Sokol, Tuček, T«rek a řada dalších.

npOZOrnuJ i, Ze presto, Ze "r . vizi -nistická ekon o micka ref - rma" tisku-

teCnila teprve své první nesmeie kr• lty, hospodářské výaledk.y byly pfe.....

' .

V

4.

:

'wl-

......

—

-

_,

—

j

ke kvalitativnímu zvratu ve vyvoji celkoveh - hoepo-

daretvi a to přest , ze na ;zemi nas! zeme se nechazela cizi v-jska.
(Viz statistické roCenky.)

Ekonomicky vyzkum po tomto kadrovém pogromu se proktioky umsvfel

d0 veze z tj slonové kosti a jeho Činnost

v

následnjícíeh létaoh "nor-

malizaoe^ směřovala hlavne trend smery:
w

w

1)

v

www

Potíral "revizionistioké" nazory Ceek:-slovenských ref rroatorift
. ., .
-M
■■■
0
Rzmeinoval, rozpraosvával a teoreticky zdUiodnoval ekonomio,...
ké myšlenky vyslovené vedo11cimi politiky, n nichž Často jen
zbožne přán! a nikoliv znalosti byly otoem myslenk.y. Podle
toh- pak vyhlížely prektické výsledky, íešl-• pt- ktiok.y o nio
jiného1 než podlézavo« apologetikn daného stavu a opatřeni.
VV

V

2)

,

3)

v

V

V

—

—

Zabjval se okrajovými tématy, unikal do abstrakoe a nekon.fliktnich problému.
W

•*

W

W

**

W

V

Předevsim • ’boj pr ti ekonomickému revizionismu" ztistane trvalou
V M

V

—

—

V

-.J

skvrnoa ! hist • :tii Cesk - slovenské ekonomické teori • Mnozí ekonomové,.

•tak., teoretici" sa stall slavní a známí pfedevsim tim, jak dovedli
111lgariz vat a zesměšnit názory svých podstatné vzdelanejsich a zk

n-

Senejsich pře4ohidcU, kteři prao - vali na ekonomické reform - j Sedesatýoh
V

—

V

w

V—

V

let. Stali se v tomto oboru známými odborníky na skandalizaoi. Bylo

to velice snadné, nebot mohli o názofeoh svýoh oponentU napsst eokoliVi
W
** W
obvinit je..,z Oehokoliv.__Jejich teoret!Ctí_oponenti se nemohli bránit1
V

anV

v

tiska, ani

v

disknsioh. aim bylo slovn:! z.traoen:! techto "revi-

.zionist'li" silnejsi a Vulgarnéjš:C, tim bylo povazováno z .-j odborné leP


ší a dokonalejsi.
V

-

- w

-

V

V této p-le-toe se vsak vUbec nepvuž!valo ciselných fakt'li, nebot
ty jedn oznacne mluvily ve prospeoh reformy. Byl t o v p odstate mt>nol -^g,
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_

který radu do te doby nez^mýoh , průměrných aZ podpriimrnych ek:o-

nomd Vinesl n... vfsl tjní ekonomické vědy. Stali ee "vědo;^ s titulY

profesorU a dok:tort'i věd, na něZ by za normálních okolností nik:dy in

.,

lelektuaině neměli a^^^^^out nemohlio

W

V w -

-w

-

W

Byla tu d o,slo'fa "' d o p!smene podlita metoda, jiZ charskterizovpl

Lenin v polemioe s Kautskym:
-

-

-v

w

w

•Metodou nepříliš chytrých lidi te vkladat odpUroi do nst
zřejmou hloupost aptom ji vyvracet." (Lenin, Vybrané spi
sy II., str. 385o)
...
tato met—oda slavila
své úspěohy, cpZ mimo jine uW Jak: je vidět,
—
V
kafeuje na nenormalnost celkgvé situeoe, kdy se nemohou sttetno«t rosdilné nazory, aby se dospělo k pravdivému poznaní. !e tomu tak sku-

teCně byl, Vam moh ,3 snadno dokazat. Přeitěte ei např. elaborát sohváW

W

V

leny "Vědeokym kolegiem ČSAV, k:tarý se jmenuje ,.Anaíyza vyvoje ekonornioké teorie v Seekoslovensko v šedesatých w leteoh", (vydalo
^U V nakladai7elstv! Academia 1972o) Zjist'te
jso
«’■'=> , ze v této "analyze"
—
■■
— u obvina--

ny desitky našieh nejlepšioh ekonomU z "revlzionismu" a to za myšlen

ky, k:teré dnes mftZeme slyšet z SSSR a které jsou CasteCně obsazeny
V

V

v

V

—

V "Zasedach přebndovaní hospodařského meehanismu asSR.^ Dnešni cte-

'V V

-.I

nar pri studíu toh_t_ pamfletu aeviizda se ma em.at nebo plakat nad

tehdejší úrovni ek anemického myslan!. Divita se pak, Ze ek onomicka
věda za '-at; la za vyv jem?
Stale jsou slyšgt opnivnine stížnosti nv t' Ze dnešnf vysoke
školy nevychovavaji osobnosti, Ze většina studentů ae spokoji s prii-

v U

mernymi znamkami, s

V

ceněn.im "za lldovku"^ St denti se eh ■ vaji na

prosto přirozeně a lidsky, snaži se dosahnout kýženého vysledkn (ob

držen!- dipl8m_), ...
s vynal...... zenim co nejmenS! namohy. Dovoli si presně
to, co jim umožňuje oelkovy system. Již prijimaoi zkoušky vyřadi fadu

nadaných atudentů, protože jejich
rodieove
neodpovidají politickýmw
—v
kriteriim. Jejich mista zaujmou Casto protekCni dvti. Nikdy v minu-
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..........

. _,v

. .,

losti nebyla protekoe tak rozsirena jako nyni. Tyto protekCni deti
V

yv

jsou Casto velmi teZko postizitelne! ObCas si kladB hypotetiok©gotazku, zds by dl.}es bylg mozne to, og se napr. stalo za me^ij pUs-»be-,.
ni na vyspk.e škole. Vnuk hlavy statu by; z vSE klidne vylouCen pro
...
w ..
...
....
neprospeeh. (Vystndoval pat v SSSR.) D!uhy pfiklae^ Syn generaln!ho

tajemníka Ksa a hlavy statu neprospěl u dilCi zkoušky dvakrat za so-

bou a byl tipozorněn1 Zi ma pred seb o« jeste jeden pokua, jinak: Ze ^bude ze st-dia vylo- Cen. Don cen ok - In stmi a zasadnim post- jem zkoušeV....

—

....

V

—

jíoich se na zk-ušku dokonale připravil. Videi, Ze narazil na nekom,..

promisn:( postoj. Co m:yslite, soudruhu rektore, dovolili by si dnes ne
co pod - bného .Citele a í - kkcionári vysoke Vkoly? Mam - tom vázne po-

ohybn- sti.

Význam vzdelanosti pro r - zvoJ spolecn sti . . si začiname uved - mo

vat az v posledni dobe, kdy nas hospodarske neýspechy nut! zamyslet
— v

—

.....

-J'

..........

.....

.........

se hlo nbSji nad přiCingmi tohoto jevu^ Podcenováni L;lohy vzdelaninikotiv slovne, vzdyt jsme .spořádali něk o;ik zasedáni 1fV KSČ s r a....

dou usnesení, ale v pra:^ - prin'ai sve plody. Nen:( divll. Vzdyt v

;,snesen:C uv KS'5 ke kadr - ve a personaln! praoi js * u ve st . pni kvalifi-

o..l

kaCnich
v hodnot odborné znalosti a vedomosti az na tretim mistea tn

za p-litiok-

u

v

w

v

vyspel-st! a tridni ..... uv
.... ě'-■ • l^esti. (Viz "Ke kadr- ve ;

er

sonalni praci" str. 3., vydala Svoboda 1974.)
............
........
.... V
.Takoyeto poEadf kvalifikaCnich hodnot je dl'l.lelite pro potvrzee'
věrnosti ^rCitem-j poli tickemn presvedCeni, ale nemftze byt d obre p ouZitelne pro zhndnoceni odborné k!alifikace zejmena v obdob:C vedecko-

..

—

..

""v —v

-

technioke revoluce. Jakmile se totiž t1rCité požadavky stanOtt soucas-

t! kvalifik ce a nem - -sí byt za nimi videt konkretn:( výsledky, ale jen

.. .. _

-—

'-'

verejna deklarace, pak mohou být pouze predstí:rany a zdaleka nem11s;(

byt s ouCasti osobniho presvedCeni. A to je aiyslim charakteristiClCy
rye pro znaCnou cast našeho naroda, nevyjimaje vedouci SpiCky<
.........

w

w

Ww

Kazd[..,uznava,.-..,Ze po;iticka spolehlivost a třídn! pUvod nejson

dnstatecn- u zaiukou na t, aby byl nVit kvalitne oblek Oi ,pe5en dob-

18b
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rý chleba. tomu je zapotřebi od.bornffch znalo '"'ti a uxCite !Yr nbní pra
xe. Na řizení a uta požadujeme řidiCsky prlikaz! Na rizeni
se poz §d nje vedle ř!diCs (čeho prUkezu 1 delsimndborni praxe. Ale .na riz?ni továrny, okresn, ministerstva jsme Oasto v minulosti požadovali
—

—¥

—

¥

V

v—

—

—

¥V

—

jen pclitickon spolehlivost, lepe reCeno poslušnost a oddanost vedoll""
w
oi g arn±t nře. ilUže se p ek nekd o divit d osazeným výsledků®?
Jak mohou vysoké školy připravovat osobnosti, když např.

ve

spo-

leCenských v dach se at -dentum předk;a.d -jí •n zvratné .-ííiváy^ n je
z
Y.
jiohž pravcliv'stí dne... témeř k:.o ždy pochbuje, ejm!na p- p • slednfoh u-

dalostech v SSSR. Vezmete si napr. mnoha tvrzeni obsazena. v •PouCem".
v

¥

¥

v

w

V

¥

Vždyt stredni a starši generaoe tttto dobu prožill, a zažilii, zkušenosti
na vlastni kůži.

Je moZné dnea mit např. dobrovrlné p!edna.§kY ze spoleCensk:.ý9h

ved? Asi W by tam Zadny p- sl- chaO nepřišel. Je m-žn.e, aby na techtpiedV
naSka.ch i'Castnioi kl edli přednášejioim beztrestní nepřijemne otazky a
""

'

V

—

,-y

dotazy, jek tomu bylo v obdnbi "PraZskeho jara"? AprednaSky a diskuse
se tehdy^^^^ah:valy d- pzgnich veCernich. hsdin a ml'dež me!a neb-

vyk:lý zajem o politiku a spoleOenské deni. Přitom atudenti volné
•wz

Vy--

j!ždéli ne
do zahraniCi a vraceli- ---se. Dnea tyto gřed- .., prazdoi».ové - p:axe
.
na.šky jsou prakticky monologem předašejiciho bez jekéhokoliv za.jmu
posluchaCU a Cast mladé generace při prvni přiležitosti zUstava v emi

graci.

Mohou vyrUstat v dnesn!m spoleCenském klimatu osobnosti, k:dyz kaZr
-6
di vi, že jakýkoliv nazQ:ri který nekonwenuje vedeni,je podezřelý? Pr;

tom na. každý na paméti osud svých předch ■ dcu, kteří museli sva mista o

Pustit pr. sV'é nXx.:ax vlastni názory.

Podobnych přikladli byoh Vam mohl uvést celoD dlonhou fadn Vse son-

vis! se so' Casnym sp"leCensktm kli^item, které je sterilni, dogm-tické
e neni přiliš přízni vé pro nevé neot!e1 é myšlenky. Ne t_staie přes všeobny
'
__
v
V
f -

pr nklam^oe a usneseni podcen l7je «1 ohu vzdélani a intelekt n.
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... 8 P. roběhla řada gased
ání ÚV KSČ o vědecko-te' c^^ckém. . mzvnji. vF^kta
.......
však ukaznjf, že nebylo dosazeno prilis velkého 2»krokn._Zaji^a!o by

mě, zda v p > dkled vych materiálech a ar alýzach s o 'časného nerrad ctného
V
—
•v
stavn byly nvedeny alespon některé zbytečné ztraty, které jame si e
ne této Unejpragresivnějsi výrobní sile zpiisobili.
národ Česky
V Zejména
—
V
značně -trpěl. Z@myslfme-11 se nad některými sk : teěn stmi pvsledr ! doby,_psk odbornikovi mnsi jezdit mraz po zadech a prrgnoza m0si být ne,...

radostna•

W
**
**
..,Shrnn někte;a fakta za e oslednich 50 le- a masim ^^^^kn-

stetrvgt, Ze tato nase nejpragresivnější výrobní sila utrpěla takove
ztraty, které sn&d přesáhly i diisledky Bilé hory. Zde jsou:

a) 360.000 oběti drhne světové valky, z toho znaCná Cast inteligence.
(Pramen: Hospodařský v'voj ČSSR.)
*•*
"* **
b) Emigrace v rozsahy nejménv pftl milionn lidi, z toho ze značné Časti
inteligence. Jen po roce 1968vodeslo do zahraniči ne 2CO.000 lidí a
keždý rok-se toto čislo zvětsoje. (Pramen: vlastni výpoOty ze statistickfch ročenek, ns požádáni mohu podrobnl dololit i podle jednotli
vých rofců.)

c) Postiženi pdl milicnu lidi v politických prověrkach sedmdesatých let,
z t hn- ze značné č'sti inteligence. (Pramen: interview Vasila Bilka.)
«/...*>
...... 5
...
.
d) V b oji pr oti byr okracii a při p osil ovan:( dělnick'ho oharaktertl statn:!ho aparatu bylo nahrazeno dělnickými kadry 250.000 - 300.000 li.d!.
Ze značné časti,nevl -?w" "b o rž4ni elem ■ nty% ale - kv .• lifikvane teohnokraty, jejic^^^^on byl o, .ze prac ovali i ze kapitalismu a nebyli..,
čtenyustrany. (Pramen: Karel Bartošek + Politické pr r>cesy v aesk oslovenska, Oomm0nieme C. 4, 1983.)
w
**
W V
...
e) V ., rémci tři(lníb.o a politického přistupn ke vzdělání je často zab:renovano ve stwdi0 nadeným jedincdm a talentům, jejichž roa^ee neodpov!daji těmto •kritériím^.
■’■***

w

.........

u

f) Přestavba souCasného systému vzdělavani neodpovida pnžadavkům^praxe,
sle je uriovana podle zastaralých ideologických představ. evpřehna
nou hnive:zalizaci na středním shnw vzdělavani nerespektuje n8př.
přixozen ot. nerovn ost plyn ouci z m!ry nadání a schopn osti jedincft. Vy-
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- 9 tvarime si te.kv podstatě

„

_

v elkovýrobo

"int eligence", z ni^hz zt!ac-

Da-.,ca.st by z hlediska odborných znalosti musela byt zařazena do
dtnheho a třetího stnpnV kvality' jak je to bězné n ostatnich prodnktd.
g)

sxistnje kadrovy stropi pro nadané nestraníky. (Viz inzeráty k.adr nvé předpoklady nntne. Str anicka legitimace se Cast o stava
Zivbostenskntj knizkoq.)

h)

Stale prevlada celkove podcenovani prace inteligenea, ktera je Cas
t 0 sn chybně ztot oznovana s byr okratismem. (Viz n apr. % hrdinů
socialistická p:race z rad inteligence, % lidí n a..,vedoucích mistooh
bez patriCneho vzdělání, pejo:rativni název "p:racu.jici inteligence"
jak o kdyby c/st nedě^^a a p^a.) Atd, etd •

Řeknete mi, so^drnhn :rektore, který narod - období hltbokeho miru
b.r<vske ztraty a

utrpei n■ svem avalifik v : ném potencionaln takové

to z prevazne -..,sti v důsledku ohybne kadrove pnlitiky sveho vedeni.
Tyto ztraty
jaon mnohem *» větsí, nez
v mnoha státech zpUsob_
..
*■* je metla k:apitalismu - nezaměstnanost. 0 m ralnich dUsledeich teto
-litiky ra

ději ani neml vim.
Vezmeme-li při analyze daneh • st .• Vu v

:vah o

jen tato k '-nkretni

fakta, není tXeba se pak divit, Ze n'S stat zaostava ve vedecko-teohnigkem :rozvoji.iza hospodářsty vyspělými'"'stati a ze toto zaostávání se

ne ustale pr ohl o ?b «je. Pra:r.e jak O)t!iteri tlm te nrie nam tak nazorne „ka-zje 1 jaka Je sko.teenost; a zda t ot o p olitické a s tatn:( vedeni Vytvářel o
priznive poůminky pro rozvoj teto nejprogresivnějsi vyrobni aily.

Hi-tnrie -ak objektivně posopdi, zda se

v

teto dobe shodovaly

pri klamvane zasady se sk■teCn'rni Činy.

Ne zuvěr tnh-to dopismam k Vam, sondrnhn rektore, jako bywalý

akademicky fnnkcionář jednn osobni prosb. NepropUjoij-e starobylon

pildu university Ka-lovy k rUznym politickým para.-am. Pokud naše vede

ni chce udělovat politickým prominentůrn Oestne doktoraty, necht tak
oini na sve "Vokovické Sorboně*. Jiz v roce 1977 jsem napsal rektnra-

tu university Karlovy, ze Jeho Císařské ValiCenstv >
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lav:C Arjamehr, s ahinšéh frénu je zaám jako zapřisáhlý nepřítel mar-

xismn a poskytnuti čestného d oktoréto je výsměchem soi alism* Bohu
žel doktorét obdržel is ehotí.

Pro VaSi infnrmaoi nvadím, w Ze jen o 3 mesice později a to V 14. li_
stopadn 1977 byla ve Washingtonu - hlavni baStě to imperialismu * ob
rovské demostrace proti př!jezdo "Jejich C!sařských Ve11Censt'1Q.Q-h" a

demonstranti dokazovalí, ze v i.réna je asi lO0.000 politiok:ých vez
-

—w

*

u

—

U

Slzný plyn z aséhl i riZ ovou zahred o Bilého d om, kde se konala

recepce.
Jeho Cisarské
Veli
Censtvo pak
1wv

americké televizi při interview

v

feklo, ze v frénn je ponze asi 2.000 politiokých vSzňf, skladajicich
se z ter oristU a marxistů. (Podtrhl H. Z.)
—

—

* w

**

—

—

V

Své nézory Vém zasalém formno otevřeného dopiso a byl bych Vam
vdeCen, kdybyste s nimi seznémil i ostatní vyookoSkolske a vedecké
praoovniky, Cleny £rV KSÍ. Pokud Vém jde sk inteoně o zlepšeni na úsek □
V

-

v

w

""

vědy a teohniky, je nptno provest skptečnou kritickou analfzu

da

ného stavu a jejich hlavních přiOin. Ato je především VaSi povinnosti1

vědců, Clanů uV KSC, abyste o tom objektivně inf ormovali név nejvysSi

politicky orgán. Tuto odpovědnost z Vés nikdo nesejmeo Proto jste v
■«*

**

W

W

tomto orgánu.
Ja uC!nim totez v okruho svých zi_:.amyoh exkomj?nikovon'9h vysoko-Sk olsk'ch tjCitel, jimz vee s oci alismtI se jeSte nestala lhostejno

Doo• ing. )ndo!f Znkel, CSc.,

bfvat' px orektor VŠE, nyni bnldozerista,
Na doiinách 3i
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"'^kaid^ftll podle Jeho pr^^ a
ty^Nk& p^ty ai&l'W
rta 114t
..Ota od.afa pa i^taU^ro a Ma tJ.Gld.d •^s^
^pd{. le ¥ 4‘^U^... 4^&.twMfd*M ^w4
MO.S.od4^
a

m

^nu^a..

u.Wa,

Je nu^& •
Jak^&U
i..
• .y.^^0
^fldale ••^rf •^ri^dr ^4e 3«
•
^^tolii11t "—4 ama.j{ ^-41
w ^plat* 11a
au'^d
_.^n ^ďwamol^^ ,
peGI pd^M ^--' -,ft
MlWt
ja ••lki j^w
• ^auo^d
a

^_,.„-1

Mila -, ^1att4 ^^^^at < "
/eodlejit
,r^..;a •
4o1- •^boa l.lM poefr^^ehf pr^^a! tlotr
ft ftM ^teldd.ta
^jlOIIIrn 441^
j^Jate - al /■
tute
•^^kle f^^J'NIU(vttai
41^^lmd
Jakt> lrYaJ.lfta^^rf 4^1^af.oS« V ^h8 111£9t W
••fa^» aa?^d oOd^t^.a.d prMe ••
^pOdrdMI, m ••
nupr^^tall J^» ^pc»IIO^(
K ot&ace. da

de^^^e
..^J1Mtld.

l. _.QAdZU:i^tMJI.^AMAdatllQU-ll^iCM!1a, kt,-i •i pl>.4ni^ w?»
koupit
•^tNtai
A^ odpffMlla
tuto eiibkaa je •£• rndšli -. 4fi črtti ^^••ta
wi«10.;e rea.^ré rao^izlod awlt^leld
^pOCtm.d t f
m. .lJ.lk^tó ^atatta .urotta a Rlllkn.i&ů - mŽ^W •ýho"1 b•. •
alo do^e'11nc1t;i sa o.^m tltii
a Ylte^^ •,-11v^'8:£
su;roJ.nn a jleriO.t. Nl^^í ^^svj »tt>n &an1 ^nai!s
^utea:ie, opraY t!o^4 a^^atatne:t1 pcntn.lk,a nelao
•
petmir;,,k^.60.b nM4osktkov6 úzwtúfy Pnt . ^^B\at^^ri
pn ;^:lUl8 QUi,o^J:IO!$a^a S7#t^^a - r.u\ie J .! fl
je p."l
do^^®a.f i^y JlWGJl 11od.iaiaUa 111'1 uU.^4 tvor.. ^o-.. ^1
11.ra1t1,aa -,9^.uau
• sdm^'aald, pr-1 ^wltýob p^^OTtoll
^^^toU^U p^i
tat 'll ^i FOd^dniJcJ a at&t^ahs
pf1 roulU-1 úi^^ &"tl.ro'\''1--.<> li79t«dm, atd-. ile J a®» p^rtl
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•

"a.

fl.a^^Qtlt ae.mo«"6^lJC3-;l p^nll^ ro 1:rJ '1¥l.t.l
a pokusu lu.e duaáhn\)Q.t a (Zoafiht.tjs sia j1i j!J?n!«

doaa3^»^

sy^ld

dokud 'fSeoh teohšo podrn£ncJ Mbudc

a

AvyMIAA1. klf.lii.uV J/^,rqa
Abolkta ttdtot

aa

-^ialiern^ odpovNU

V ^»4^8JIIUi dl.l-l>i J^ • !!• ^Ula. J^^i 1 úl^te.
llubQ- z^ltUi.t vUW ^^tthbi'^Mlit •

v,ro^^te

p^rt^». J^ •^ů nutsj do«^^^t ...... &'bf' ,t'.h
3^
0-1®p;^tó^^ V
pr—0-1u j®— 2al'^U fed^i u
aai^tatoh pftd
• nitiJ.11 jím.t ^Ma"l" pl^^^^ -.^0-1I

•• ••a.-,1 •,-_, /•
ret.o
1^^ M t^daJ.'1 &
p^l.c vit_,
^do
ta
kt^ý r^^NlftltuJ^ ^tita.. 0^^^. t3. t..rhe ^tatde
Ul'lrt'&t ,$Nlla:i

Ale® QO dě^lal ®,^-.1c,. .
tl.UAnil • nak'k^__, J » ^iwMi v;'mJM^

a^ «teto.!ht1 r^^^tu..

• -. •^.m
t]t9Nllli. abavlt. l'M

u

^^•idč&-. h dos^laDe 4o-

lid' ^MOd^Ui d^ů s pra.e^^Oe

...» ^&o:to p^t-o.M0^ré • roauat
"1. ill
1 kdJ"i .._t:611 ^w^a..

&••••

j— t'klMo dw^^l • Ju.
rolale
pitlll.^efillll •
• adM iq01í*^&iosU.

""1aUaJ8selJ4 st'Ill e 3-.kc

1^ III .^h4a
il^l.Jdk ®^Un^

3®

t^&fi J®

c®l^^
s.sp-.lW»8tl.841a Y'lM^iJ.otYÍ 1 'fy1!0^»e p.itdx^^ a M pW.9 ao,
ta:réit.t\ zQJiŠteial <®->0-1Alrd ralnimea. -Proto .slat
aajiaUt
m

t^^vU aSnirw, pro p^JrUov<a^ .irtar.i .y^^^.wa
AU ^III! it velkl,* it^Ale ^--1.

tt-e.riu

noo1Qn::(za mnS^?NII a

_,

doa^i^t

efltktivftll prdoi. RoasdO m#i byt d'fakr'4't,

pfi

tU.

p""ttu.4t • v

.nU^&

podnik n.m:11d
pit ,n6

pJ'Obl^^ Je. jak Joonai v p:i'!p^fe. ~óy^

1:1,ý'Oh

pf'i3tlil eabazzpetit f^vd
No. l<> ddlloa QOsn^a odpovl-4. Jau mo^W

a,o

•^ra vuunQ"a ^^aooe za.fMt pe:d0-1k^ ^amodorr,,..ifio^a^ .hei zW!^

‘.t 3^:#JJCO aávtá do Jl^n&bo ^^^o -ého
s^ada ^.,bo pfi

wtav^^ď pWiJ.^. poalnt Jebo 8^^^

a udwleaií do j '.’Who podz^u.Jm., aW •

YU

'1^ • O^W^uph

p

J-4noe

prev4t reorg^l^

0

tw

0-10 YO Sku.M^^sti
kts.ry b,f vedl t niJalc^'-1 Y'y'ehodi.dal oo e tAko^ý:/a4.
uiěUi, I
t:1 • J^v$h %^^ j sou. sa-tta r^xwi* ilo # •&>£
^^'e ,o1 é-^^at ^^fl^encd., ta!to-Yyoh
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tl.ním pod.n^ikl.
^rnoatatuoet p^^^kll bv' • xdl.a ntaheYat 1 na tvoruu Jen •
ittat a^&fi^ at^wi.t a^-, • vieo.^mq
•1robk\l, tle Jen
na !3akladzd^ D& uhlí:!
mJ.eko, Ob.Ult, ^raaaoi lá^tiq eJděwy
9'^!ne spot^tq. So41clame mus! stat stanoví I praTld4la tvoru,
•• na d.kld i utkla4.di x ureit^&bo % 2iisku.
la ot4skal, s4& tv' to iw,udlo PAI llfltlABC:hihll T^tonPtilA.
a EUi&ku •^^ o4po¥14,l AbqlJrJa. le
a•
H^rfna pŮnallit ^rfiié ObJekti ^^^^Ok8 ••í-r^
a JU.oil U aa ^^••^ In v&ftCliq ^Gi#m,1£oi
fcbe&®^^
To J» ou,ektib.i a^^ • al j1i
l^áJM •• ^Ueg^l11.ni« t^^
1lo a®^^u
att. V^fr • ^^&i sia, pn3wi Ye ®^ftul^at.l • f^^ta Vla^
ff í^uhlé ejt^^---i •
e ta
lojovat ,U ^^•t
ms\le •^m a&V^^t* Jed^?A
Jt
Na otulw.ku, sa4a • pri^la&u. ret^oaq • sssR m hit S..AI I IJM1
^ua. ord^pow&dll Abel^kia, le t<mio p1-o1'1.AII 4^om4 f^fei^
i bly,y.! jBaou
urMtá
k J^to úUt.auku
^iwq,t. ^pH •tloiilov^d pd^^ů
ee aa
vyro^^ Y'-^,..oke Jakooetl. Pti
pd^d na
• •• a!t u n6 et:iai1J.,,3{Qt waw. il® h JssN .1^ "1.1U
••t^^ _._.^..,t k nil •In&J«... , 'tj'lidaJ^ k^^^an£ v^^
at^^d adaooacJ.^em oal.dho ^mt^— •^u j^_. satá nedt>^dh.11.
Na at^aalea dB We oo M ^rqu! V .Ssesi de34t^ an^emeni r^na o.^tatai <>dYr'nÍ •llo Ide aal ;tt
wtafcn,,
^01180b^ni^.-.1 od^powldél AbaJkiat
ZaU. joltl najde o. r^f^Ol.'llll ^!ioQod^e-^»
0^0.,,a rfna mn . ft nluaokii. mu^i to bit r.M41kál^ Mfb^aA&
^hoep,odMakéilao
Jde o s&ldnní phetavku ^^6aoh.
8l^..Nk^tf borpd.afakého
• oeen_.
ll^em, ^mead,
at^ 1 o syatea pL^»Y^an& a aamoatlatno.st1 pdtád. ^peri^mt
je Jn prval^^k • oen4 k tako^4 refe^**
Na otUm. sa..^ma.ttl11t. ..stílo^Al.kad.^-- nebo
b.ae,pod.^ahk6"> ^JaGO^b.ui^S:U anebo ada bude tepno vyp^to^tia ^^l.a
'fJširáků ^-,.r^1:IM11UaofpoYedSl A^klat
l^Q
!fi f ssoa.aaane době existuje "f 2a^.8$ll uJo^NO-
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nljSi konae.IX)e, pziedata.Ya o 'bu.douai.m hospodaf-altq !Jle.i"'c\anU^ana1.
Koltomepoe
:14k:1a^^ představu o bu.doua!ra
W7j^.,...je ail^ aakladn.i ryey^ J)Qdau.tu budoiuo^iho ^channl^--.
'l\tto phdeta-., tj • lconoepoi,
Nyni je nu^-. ^^Jit od
k^oncopa^ 5 vypraeovUt rnoci^^, \j^ nut.no p:retl^WDO,it tyto
•^^qi •oYeticke fo.r^alaoe do Ju7ka i.nodelu, 1J. ••^te ko^
řzei, jak ^al ^^^vat
1 fi.noaame, d^.ftlly1 d¥oq jak \iJ
i>yi propoJ^^^ T^&vi E»del aail.m

plaa

•$•

nen:i.

Ba o^'Wtdn:,.
1,

e4e^JN4tiajitt1ra-ul.^raMtLMll^»iliA_

aí^^

-4pn:Cili 4Mlldai

Mnoká s toho^ oo j^sme 311 uil&latl mtlG 00 m
delati j^M ^^s-1.11 •e a.Jcu.atu1oati
•^al. .Uo ^Uq
nebade
y sssr •t^j..Df Sako Y ^Mafia^--. y i^&.
^n.apf-« Maia^ a sssRt pi-1 Y&em iiala^^n ae
odU^^Í,
EiUod.nostnf aklad-.r ••'•• • ^JUotll8xa
^.roa^l.oaaf', k.HUiatt.o_k:yoh p^^a,
t{
..
.hit aeJIllžal dkal7 •
ron • sa^(ho l^oto.4llo
ool vy^duJe WH^», ^mnetiioe, kt^:d
•^Jh"iit ^l!ILfflOatataa
podmt
• lo jo •^tlMD
i ua Z^4pe41. V iMJaria.i io YÍ^^00 ^^alatllj.. Irolo
U'JfQ'Qi4 ado f SSSI 9f.4J' 97i&t Ml» ^^ak^--.
A to —:.a pan,—iivě. o
ae ^v^í. A
•
prolo,
'f $&.SR
to zepM nd£
ale
le áde
o jiIll
ho,^od%^^*

••^l.Jd.

oo^^u,

•P::^

ze
přod^—

Dali! otnkt! ae t-7^tal.a in.t^tn, kte,rl rae11 AbaJ.lc.11, w
nedawnt dobi v ooYatakta l^wpiM /jde afejmi o j«1'Jbo .blloff^^
9 F.l.0 '6.',/fb/ i V J^^® 18'«VY1^ jrie
o ^..a le
lao^^kó Yl . a^oWí
o •III
iep^ioh ft le pH.
wa!iand . ,_^^2»aSÍui..ihvrx11abX.
. isnum.
ua
r^*nj yyi.u:tm.í^ .^1 le. fo^!f::ffG re-aJ.Uaoe apolec.^enetebo alaatnio'W! n aaohau př^rélliit a takoro
tyft'bnioh all v jeao brsdllu. V na^unosti na. ta se novln^l pt.&31f
.z4a Be ta.to otUk.a ak.noOUIIII&.

Bf.tOx.

stimulujioiho roa^oj

A^'ba.lkin .k tGS hU. i-e tento problein se zaa.o:!na •kouou-.t.
V ypljva to z pouOe.i z. nietorioleho vjvofr^ k nŽlllll
doSl.l
nntnl. Pře4ata'foYali J^w s1 ao^rá spoleOf^ke vlaatalotd
aj^^^duS^eni fekl. bych le tti.koli w^wlq, ^11, jako —
.a.lo o nějakou lo^» nAl>olanskou, zbO!nenou. o
^andllak^ao
oo pfin.4Ji vl-4.J a. •• Y'-ob plipadeoh jen do^bM ?o ^nerd
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wed^tok,f r^man.ÍBUOý prístttlp - bJl to sv.1n.o druu:w_
učtte e^poony. livat ^wta'au.,1 le spId^^enake •^^^^oWl
o nM •^^IdtaluJe rcawá vyrobafob.
ŽZ.Wa.1 j^& pr.rM.tet
ak^^^.k;Ql,. tozlW .Id
Y^UlfIdafv..
a to^^Id je&llo
Ned<>&tat:Q, jiohl j^w —..^v mJ^k
•ptdao^.....,.. ^rta-ate'tlrry- apole6^^^» »1Wo^ J^w tak.^..
3^ ......... ^mdokOranalMV.
••
••
^^^Idakalrlo
ta^
Id
tw^ ,^^e._í •
m1ak^.&.
Yl^^Idatw.t J^ atao

"'"'"•—• • ^w,.

•toloiltl a... • ...

J^ ^ro1^.....4
^llUJdlt o f^^akfc.

3sp,\..b..h

— ^- at^tDo
^nalS^rn

....
tt probl^w a
i ^sdJW. A1111.Ucm teId, le •
t^^:£ lak ^,_.,..atlroA. tak ^phl-..W^teJA
-,f. p^^9^wi.a.i.4 IIIIU...,aU-6 Wi-iG. o^-,,
^naoNaff^&Jal •
..1y
t»y:t
PP:hdriaYlteM18
Wni.^ ._ o .^— • ^llWd
^^^^at • p^odrd.o^&h. AA.le •IM^lDJQ,., llOUi 0-llli
ayAJ;^^
dIdaai • ••a^^^Idt
ae ••dJ Ide^^Id. q^^^^
'1.l.-j! li.ot • p.ro^^^.o^^ 3^
^IdiId^MMOkf
zp^Mla r^""1^-'-

nt\tW^_,.

