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Alexandr D u b Č e k : K 20. vkročí invaze
Posílám Vám svoje revoluční pozdravy Dostal jsem informaci o konán-'
konference k zhodnocení zluéenoEtí z r. 1966 při hledání a nástupu politik;,
obrody socialismu, které dostala přívlastek Pražské, či československé
jaro, nebo jak se u Vás v Itálii hovoří "politika nového kurzu".
Moje pozárevy patří komunistům, sociálním demokratům, představitelům
různých levicových demokratických a národněosvobozeneokých proudů.
Soudím, že tak jednáte právě při vědomí, že poznatek KSČ z r. 1966 v
nastoupení obrodné politiky otevíral nový prostor a předpoklad pro povznese
ní teorie a praxe socialismu na vyšší úroveň v souladu s požadavky doby. Je
to výsledek objektivního projevu zkušeností e teorie a praxe. Právě v tom,
anebo právě proto je nový politický program KSČ přeé dvaceti lety interna
cionální m přínosem.
Nemohu tu mimo jiného obejít, závětní - Krymský list s. P. Togliattiho,
ve kterém postřehl nutnost nových přístupů k sociální revoluci a řešení kon
fliktů při socialistické výstavbě. Proto ho považuji za jednoho z průkop
níků kritického pohleeu na minulou a současnou cestu socialistické revolu
ce. To mu nikde nemůže upřít.
Nechci nadhodnocovat velký přínos IKS pro věc socialismu. Zůstává však

faktem, že oč Jaltského listu přes období L. Longa, £>• Berlinguera, A Nattj’
jde IKS eeszou Gramzcioay "filosofie praxe" a tak se zařazuje mezi ty avant
gardní proudy, které prosazují /podle podmínek té které země/ "nový politi
cký kurs" neoddělitelnost socialismu a aemokracie, skutečně rovnoprávně
mezinárodní vztahy mezi stranami a zeměmi. V tom vidím i souvislost počinů
IKS a úsilí ISČ v nastoupení obrodné politiky, vyjádřené naším Akčním
programem před 20. roky.
Hlásím se i nyní k Vám, k sociálnímu hnutí, vzdor tomu, Že jsem/jako i
statisíce mých druhů v Československu/ dodnes vyhlašovaný za oportunisticko revizionistického představitele v komunistickém hnutí.
Stoupenci vojenského zákroku a likvidace Akčního programu, kteří jsou u
moci, paukazují, že úsilí o nápravuceformací, vzniklých nedemokratickým
zvratem z 21. 8. 1968 podnítila přestavba v SSSR, kterou se snažíme využít .
Maní e nemůže tomu tak být. Přestavba svojí novou politikou to pouze

umocňuje. Úsilí "vyděděných" komunistů a jiných občanských iniciativ trvá

celých 20. let.
Moje stanovisko v l*Unita není první na obhajobu tehdejší politiky
ÚV KSČ a odmítnutí nesprávného počinu pěti temí Vpršavské smlouvy. Proto
Vám dávám k dispozici svůj list Federálnímu shromáždění a Slovenské národní
radě z r. 1974. /Značná ěást se dostala do publikace venku/. Taktéž dávám
k dispozici můj list komunistickým a dělnickým stranám /NDK, Polska, IKS/ z
r. 1975, pověřtným přípravou mezinárodní porady v Berlíně.
Předevěím dávám k demokratickému posouzení má interview časopisu
*Unita ze dne 10. 1. 1988.
Nejsem představitelem opozice proti současné přestavbě, obrodě socialismu

O

jeho "ODnově", jak to výstižné vyjádřil M. horbačov v telegramu K. Ja
kešovi, ba naopak, vítám, podporuji kažcy krok v tomto směru i kayž u nás
všechno ještě čeká na realizaci e naplnění smutečnými Činy,
Nemohu já a moji orunové přijmout názor, který naši politiku r. 1966
a její Akční program e jeho nositele stavějí do protikla
du se současnými póze děvky přestavby. Reakce
ne moji prognostiku z r. 1974 i nynější interview v oficiálních druzích
československá i v zemích "pětky" byly a jsou stále odmítavé. Kaáí tu přísstup k socialistickému dialogu, a to ani u nás doma, ahi v zemích "pětky",
irostor dostsvejí pouze stoupenci obhajoby vojenského zákroku * srpne
1966. Stále tak přetrvává "dědičná" politika, které se frakčně zčale pro

sazovat v důsledku voje-.ského zásahu a proti vůli Čs. lidu a naprosté vět
šiny komunistické strany. í.iožno aneE sledovat, že tehdejší stoup e n ci vojenského zásahu ,sledující své osob
ní, mocenské ambice , m a j í snahu ne této
základně stevet současnou č. s . přestavbu.
6etrvání na takovýchto východiscích se nemůže setkat ae žádoucí podporou nej
širších lidocých mas, oe ani řadového členstva strany. Potom ani současné
"přestavDa" nemůže přinést ty možné výsledky, které ae od ní očekávají.
Proto i tu zdůrazňuji: vládnout se dá,eá.e vést nel Lenineva představa
socialismu přeepokláda tvořivost , občanskou iniciativu a nadšení! Teho je
však v praxi socialismu stále poskrovnu...Kredit, který pracující dali
straně počátečním nadšením se v procesu mnohých deformací vytrácel...
Pravaa, dalo by se říci, Žf Pražské jaro vlastně ani nepotřebuje obhajo
bu, že se hájí samo svými autentickými dkumenty/nejsou veřejnosti přístup

né/ a jednáním milionů lidí, živých současníků té doby, komunistů stejně
jako nes raníků a zvláště tehdejší mladé generace - což bylo, jak soudím,
jedním z hlavních socialistických výsledků té doby, hnešní, nově nastupují
cí generaci se od školních lavic současné propaganda snaží naočkovat i ty
nejhrubší nepravdy a výmysly o politice a lidech té doby. Proto 8e to vtlovká do myslí, aby se vyjádřila apologetika oprávněnosti zásahu půlmilfconové
armády "na záchranu socialismu před kontrarevolučním zvratem ke kapitalismu
a odchodu teskoslovenská od socialietického spojeneckého společenství".
Když tvrdíme a ukazujeme na faktech opak, tal zase vyprodukovali "argument
: "byli jste slabí a nerozhodní", hneš bé ví, že rozhodnost a síle by se n
nán přiznala jen tehdy, kdybychom násilný obrat- návrat politiky k starým
stereotypům vykonali sami • Tam nás chtěli zatlačit! Už samotné rozhodnutí
"pětky" o vojenském zásahu do poměrů v KSÍ e naší socialistické společnosti
dává odpověď, jakou pozici v ÓV KSt, v Btreně a našem lidu, národech e
národnostech /Ukrajinců a Maaarů nevyjímaje/ měli čs. stoupenci obratu
zpět!
Jestliže ze hlavní výsledek

vojenského zásahu, ke kterému Báhlo vedení

- 3 pěti komunistických stran, v kterém brebněvovské hrálo rozhodující úlohu,
bereme likvidaci Akčního programu e pc 21. E. 196E i listopadové rezoluce
ÚV KSČ, včetně zastavení prací na novem mechanismu ekonomického řízení, ná
vrhu zákona o podniku, výsledky komise prověrek politických procesů z období
kultu osobnosti a návrhy ne institucionální zábranu možnosti recidiv nezákon
nosti, dále zastavení diskuse o publikovaném návrhu stanov strady e to vše
vrcholící zastavením celého demokratizačního procesu, potomí po
čin tohoto násilné ho
zákroku se jeví j a
ko protirevoluční.
V zájmu dalšího postupu socialismu e přestavby, které probíhá v socialis
tických zemícn a souvisí s novou generální linií v SSSE, by se sail pžKi-^
přehodnotit akt vojensko-pclitického z á setou do poměrů v KStečsl. společnosti r. 1966
Dnešní politika KSESJe s tím v příkrém roz
poru ,jek ve vnitřní , t a k v zakrsni Čni-p olitické Činnost i.Proto by se měla celá “pětka" 4č srpnového
vojanského zásahu v Československu veřejně distancovat. Udělala by tím ne
sporně velkou službu socialismu, jshc ideál e míru ve světě.
Připomínám to tu e konkretizuji proto, nebol jsem dospěl od doby mého in

terview k názoru, že země "pětky" by měly dnes vycházet z toho, že to bylo
jejich rozhodnutí. Proto není úplný pohled ne podmíněnost vyřeše
ní tohoto problému postojem KSČ, které se stala objektem jejich
rozhodnutí. Toto rozhodnutí /o vojenském zásahu/ přece neučinil ÚV KSČ
ani ústavní orpány čsl. státu. Musím v této souvislosri podtrhnout, že by
i formální "pozvání skupinou" neopravňovalo spojence k vojenskému zásahu, he
pouze pro anonymnost zvatelů, ale hlavně pro
jejich nelegitimnost.
Domnívám se, že přehodnocení, přiznání ohybného kroku ze strany pěti účastníků vojenského sásahu do československá, který tak tragicky zasáhl komuni
sty, levioové a demokratické síly, by byl příspěvkem k tomu, aby proces
vyhlašované přestavby, informovanosti a demokratizace se stal důvěryhodnější
e tím i přitažlivější, pravdivější. <£ to vyvolané i nespornou podobností zá
kladní^ inspiračních a programových idejí toho, oč jsme usilovali v Česko Slovensku r. 1968 a tím, co dnes probíhá v socialistickém společenství.
Ne tomto poznání nemohou nic měnit i nesporně negativní jevy, Iteré u nás
byly toho průvodním jevem. I to bylo zákonité a nezáviselo to pou
ze na vůli tehdejšího vedení strany a státu. Nakonec to ukazují i některé po

znatky v těch zemích, které na cestu přestavby vstoupily.
Na margo našeho nového politického kurzu r. 1968 je žádoucí poukázat, že
naším základním popudem byle kritická revoluční teorie
zkušenosti vlestní strany e sociálního
hnutí . Chápu dobře, a je to nutné <Zé dále zkoumat, podobně jako i
jiné problémy, že zatím oo u n:.t mohlo 4ojít dříve k upletněnímvého poli-

tichého kursu, v bfcSE trvalo jistý časový úsek, než se prokézale
zaostalost pclitickehj myšlení Brežněva a jeho veaení /nepřipustilo
proniknutí objektivně dozrálých potřeb KSbS/, což postupně, jak se y.fíjí^ťbkonstatuje, způsobilo zaostávání a stagnaci veřejného živote SSSR e sooéelistického společenství.

V naší neveliké zemi, které vycházela a byla ovlivněna odlišnými tradicemise též mohlo nejprve ukázat a ukázalo se, jak je nutné, ebyKstrana a Ši
roká demokratická veřejnost v celé lidské Činnosti hleualy nové cesty.
Svého času jsem se na obranu naší oorodne politiky chtěl odvolat na Leni
na. Vymluvili mi to. Vzal jsem též v úvahu, že Brežněv e sovětské vedení by
lo citlivé na argumentaci, které zachází za rámec jejich současného stanovi
ska. Tehdy jsem od toho upustil /i když v nové politice mě to inspirovalo/
nebot naše socialistické hnutí bylo příliš sevřené /v stalinském i brežněvovském obdcoí/ dc schématu "všeobecně platných principů" a vsunuli do toho
vše, eo kdo potřeboval. Přitom Lenin upozorňoval /Dětské nemoc I levičéctví"
v komunismu/, že "v tomto smyslu musíme přiznat takový význam ně k t e rým hlavním rysům nfiší revoluce *' /podtrhl A.D. / Tamtéž Lenin
předvídal, "že by bylo chybné pouštět ze zřetele, že po vítězství proletéřské revoluce alespoň v jeuné z pokročilých zemí nastane pravděpodobně přík
rý obrat, totiž že Rusko se vzápětí stene zemí, která už nebude vzořem, ale
opět se stane zemí zaostalou /v "sovětském" i v socialistickém smyslu"/
Není tu místo ani Čas, abyeh poukázal že z hlediske vnitřní eh
podmínek jsme měli pro obrodnou politiku příznivěji! podmínky, než
má možné ones gorbačovské vedení strany a státu.
Pokud joe o mnou vzpomenuté negativa, kt e.
r á rovněž provázela naěe o b r o ů n é hnutí, ne
mohu tu nepoukézat na skutečnost, že mno
hé jde ne vrub to ho, Že Ú V K £ t neměl ve ve
dení KSSS stoupence naěeho nového kurzu. To
ne pouze oslabovalo, ale v některý eh p ř í p fi
de eh znemožňovalo vyvodit účinnější, rozh o d n I j £ í politické kroky proti cizím a
škodlivým tendencím.
Základem v&aho, nad čin, jsme Be r. 1968 zamýšleli, je činnost komunisti
cké strany. Slo a jde o to, aby Srané byla skutečně politickou a ideovou or

ganizací ve společnosti, působící na základě poznatků vědy, národních i me
zinárodních zkušebostí. Smyslem je dbát, aby působily maximálně účinně a
atyvřaně všechny vazby ve společenském organismu, včetně systému kontroly a
shromažďování všech zkušeností.touze je třeba si přát, aby každá budoucí ob
rozeni strana byle nikoli dozorcem nad společností, nýbrž aby byla ve služ
bách této společnosti. Politické strana se stane předvojem nikoli ústavním
uzákoněním jejího vedoucího postavení. leijuůže tohoto postavení ve společnos
ti dosáhnout tím, že bude stát nsc společností. Dosáhne toho pouze kayž se
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bude cítit e pracovat jako součást živého organismu společnosti. Proto
se nesmí uzavírat 6ama do sete. Strana musí žít ži x
, . *
votem lidu, Životem pro
lid. Navzdory všem překážkám a těžkostem o takovouto avantgardní úlohu strra
ný jame se u lidu ucházeli, nikoli bez úspěchu. Froto stavět
obrodu K S t z r. 1968 e j e j í demokratizaci do
přdtikltídií protikladu se současnou přestav
bou KSSS je vnapro stém rozporu s objektiv
ní skutečností.
Nechci se opakovat uváděním dalších Aktů, skutečností všal: je, že Akční
program, strenická a státní politika s 1968 byly sovětské přestavbě blízké,
v mnohém obsahově podobné, i když tu byly specifiky, vycházející z našich
podmínek. Akční program byl vyhlášen sé za otevřený e byli jsme si vědomi, že
kriteriem teorie je revoluční praxe. *ekněme si dnes otevřeně, zde nebyle,
u Brežněva a jeho vedení, i u Gomulky a jiných obava, že přetrvávání Čs.
obrody, hledání a experimentu ještě více poukáže na rostoucí zaostávání v
sovětské teorii a praxi, že prooudí ty á-ranické, vědecké, hospodářské, kul
turně umělecké e publicistické pracovníky v SSSR, kteří rovná# dospěli k po
dobným poznatkům, jako tomu bylo v případě KS£. Já osobně věřím, že takové
to tvořivé síly v KSSS byly i předtím. Dnešní úsilí o přestavbu je tohc svě
dectvím, Nebylo jim dopřáno sluchu a otevřeného posouzení etapy, do které
už dávno vstoupil vědecky vyspělý svět.
Tedy překonáním zátěže našeho hnutí není
stavění Akčního pro g re mu proti pere strej
ce ,ale hledání kontinuity a společný ch in
spirující ch ideí. T o je tíž cesta"odkletí*
vedení K S X a státu i statisíce komunistů
a nestraníků postihnutých a úděle postihovaných pro názor
na východiskové cesty z krize v KSČ a v Čs. společnosti. Krize, která zašle
daleko za rámec Československa a stala se zátěží celého levicového revoluč

ního hnutí.
Uvedený ktok by se nesporně stal stělesněním toho, co bylo před 3G. lety
prohlášeno K. S. ChruŠčovem a opětovně louběji e tak precizně vyjádřeno při
návštěvě M. Gorbačove v Jugoslávii v sovětsko- jugoslávské deklaraci z bře

zna 1988.
Chápu složitost a obtíže přehodnocovacího krbku. Domnívám se vsak, že tře
ba na základě "nového myšlení" vidět problémy'.St
a především á jem čs. lidu.
To by se mělo stát kriteriem přístupů "pětky" k j e j i oh rozhodnutí
a přínoku překonání taagedie před 20. roky. Měla by se plně a jednoznačně
uplatnit Leninova zásada, že strana má tovořit lidu vždy a za každých okolno
stí pravdu.•.
Přátelé, od doby mého interview v 1'Unita uplynulo několik měsíců. Od té
doby jde svět nadále svým dynamickým pohybem, Aznemenávejí se změny vřeěení
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mnohých regionálních problémů. LE5R & demokratické síly světa tále více
naohézejí společnou platformu přežití lidstva a spolupráce. V tor se stéle
více zračí všelidské zájmy nad zájmy' třídními. To je významný prvek i v po
litice komunistických a levicových, demokratických stran e hnutí Též v mé
vlasti probíhá neutuchající zápas ze lidské práva a základní svobody, za dů
stojnost identity národů i každého jednotlivce.
Netíkám zdaleka věevhno, co mám ne mysli, když si představuji že se ocitám
tímto příspěvkem ve Vašem prostředí. Chci se s Vámi ještě podělit o neobyčej
ný pocit, který prožívám, když se občas vrátím k významnému projevu L, Gorbačova při příležitosti 70 výročí VŘSR. Silně na mne působí otevřené a Čest
ná rehabilitace staré leninské garay revolucionářů, Duchařina a jiných....
Prožíval jsem v SSSR, kde jsem s rodiči žil oč r. 1925, převratné úspěchy i
tehdejší deformaci socialistických zásad a principů začátkem i koncem 30.
let, kdy jsem mnohé z těchto revolucionářů přeěkrtával v uČeDnicích. Podruhé
jsem prožíval tuto obrodu v KSl v 50. letech a potřetí spolu s mými druhy
/i když v jiné podobě/ ne vlastní kůži po r. 1966. Je tohc za dobu mého
života a členství v KS od r. 1939 víc než dost, abych hluboce pochopil a
jednoznačně podpořil úsilí sovětských komunistů, tfv KSSL e osobně s. Gorbačova v současné přestavbě KSSS c celé sovětské společnosti, kde se zřejmí
rozhoduje o dalším osudu socialismu. Ano, tak
to vidím a v tom je doešní dějinná zodpovědnost KSSS před vlastním lidem a
revolučním hnutím ve světě.
Naslouchám i více úvahám o možnosti pádu nynějšího reformního vedení
strany a sovětského 6rátu. Nevěřím tomu e nechci tomu uvěřit. E 1 e v n ě
pro současný přímo historický program
KSSS, TU, ve vztahu k sovětské přestavbě
je i jednotící linie zájmů všelidský ch
nad třídními. Zdůrazňuji to s takovým důrazem, nebol nechl si ni
kdo v socialistickém světě, ale ani v nesocialistickém /zejména ti, kdož se
domnív jí, že čím hůře..tím lépe.../ nemyslí že v případě pádu nynějších
reformních představitelů, stoupenců sovětské přestavby, by se věci, událo
sti a život v SSSR mohly vrátit byl i jer. do období brežněvovské éry. Niko
li! Vrátil by se daleko
a hluboko do éry metod, jež dostaly’ název
kult osobnosti. A to je varovné ne pouze pro socialistické hnutí, ale i

pro stoupence západní demokracie.
Jedinou reálnou elternativu vývoje lid
stva vidím v důslednému pletnovéní politi
ky mírové koexistence dvou rozdílný ch
společenský ch soustav. Nynější doba nám přímo předurčuje
Že oba tyto systémy’ musí žít ne této planetě vedle Bebe v mírové koexisten
ci a spolupráci. Z toho vyplývá i obapolná zodpovědnost ze delší osud c vý-
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voj lidstva. Předpokládám, že od toho by se potom měla zřejmě odvíjet i po
litika komunistických stran a zejm. v Evropě. V této politice by se potom
měla jednoznačně přijmout orientace nikoli na násilné převzetí moci, ale
program získávání ma: pro sociální, demokratické, humánní přeměny a revoluč
ní pokrok.
Ještě bych chtěl před Vámi opět připomenout, že se nepočítám mezi žádné
oisidenty, i když mnohé sem zařazené znám z mnohaleté práce pro vlast, so
cialismus. Lánozí z nich za svoji protifašistickou a socialistickou činnost
byli pronásledováni, Žalářováni, ba i odsouzeni k trestu smrti /což se
nestihlo vykonat./. Tragedie "osudu", přetrvávající politika znásilňování
svědomí člověka přivedla mnohé ne cestu "disidentství" a obrany lidských
práv. Je to důsledek příčiny příčin, odráží to minulý i současný politický
stav v naší společnosti.
Byl jsem a zůstávám přesvědčeným komunistta, ovlivněným revolucionáři,
kteří Sli před námi. Jsem stoupencem socialismu, ve kterém demokracie lidu
e demokracie pro lid mé své domovské právo. Socialismus e demokracie jsou
neoddělitelné. První oez druhého není socialismus v pravém slova smyElu.
Jen spojitost toho v jeonom celku, v jeden pojem, dává socialismu pravý
obsah. Myslím, že chápu, i pozici IKS, ±rany Gramsciovské, které přeji vze
stup a uplatnění v řadách pracujících.
Pozdravuji účastníkj’ konference. Pozdravuji itelské komunisty a veškerer. Váš talentovaný, vyspělý, temperamentní a zpěvavý lid, e zvláště mlá
dež, jíž odkazuji, aby k Vám nacházela (ájtjá// cestu. Italská KS Ai už ta
kovouto důvěru mládeže zasloužila,
Z projevu zaslaného mezin rodní konferenci v Bologni /7- C. července/,
pořádené Gramsciho ústavem e Nenr.iovou mdací v Itálii/•

9

Delegátům XIX. všesvazové konference KSSS
My, občané ČSSE, komunisti e socialisté; se obracíme na vé£, aelegáty
XIX. všesvazové konference KSSS e touto výzvou.
Vaše XIX. všesvazové konference KSSL se bezpochyby stane je onou z nej
významnějších událostí v životě národů Sovětského svazu a vaší komunistické
střeny od dob Velké říjnové socialistické revoluce. Změny, ke kterým dochází
ve vaší zemi od dubnového zasedání (5v KSoS v r. 1985, i obsah tezí ĎV KSSS
k vaší konferenci je velkým povzbuzením všem demokratickým a socialistickým
silám u nás v Československu, v Evropě i v celém světě. Přestavba vyvolali,
ve vaší zemi novou ideově politickou situaci, umožňující utváření reálné
plurality názorů, otevřené a kritické porovnávání myšlenek i veřejnou kon
frontaci nejrůznějších zájmů. Jejím smyslen, je obnova a rozvinutí auten
tické humanistické podstaty socialismu a jeho tvořivých sil. Proto kladete
důraz no spojení demokrafle a sovialisrnu, ne to, že demokracie je způsobem
existence a rozvoje socialismu.
Teto představa socialismu však nemá jen přívržence, ale i odpůrce.
Je tomu skoro dvacet let, kdy u nás v ČeskoSlovensku byl na 9. září
1968 svolán XIV. mimořádný sjezd Komunistické strany Československa, he
tomto sjezdu měly' být řešeny podobné, životně důležité otázky', jakými se
zabýváte v současné době i vy. Take tehdy' stála naše společnost před pro
blémem přestavby a demokratizace v zájmu posílení socialismu v naší semi,
hanromaděné chyby a omyly, ekonomická stagnace a narůstající společenské
krize vyžadovaly zásadní strukturální přestavbu společnosti, e to nejen v
oblasti ekonomiky, ale i v oblasti politického systému, v oblasti řízení
společnosti. Základní impuls k těmto změnám dalo lednové zasedání ÚV KSČ
v r. 1968 e zvolení Alexandra Dubčeka prvním tajemníkem strany. Program po
třebných změn naší společnosti byl vyjádřen v Akčním programu KSČ v dubnu
1968.
Tento program odpovídal našim tehdejším znaloctem a zkušenostem. Jeho
oílem bylo posílení humanistického obsahu socialismu, všestranný rozvoj
demokracie, otevřená politika, radikální ekonomická reforma, lidová samosprá
va. Sleaova i mravní obrodu naší společnosti, ve které by se plně uplatni
ly všechny tvořivé síly člověka a byly zaručeny jeho individuální a občan
ské svobody. Odpovídal našim vnitřním potřebám a proto se s ním postupně
ztotožnila naprostá většina naší společnosti.
Proces obrooy socialismu- jak jase tuto etapu nazývali- měl i své, převáž
ně skryté odDůrce, jejichž ideové přecstavy o socialismu, ale přeuevším
jejich vlaszní zájmy a politická praxe se s obsahem Akčního programu pod
statně rozcházely. Pro svou politiku a zájmy však nenašli Žádnou významnou
vnitřní společenskou podporu. Zůstali osamoceni. Nalil ji však u některých
politických Činitelů socialistických zemí včetně Sovětského svazu. Pročet
obrooy sociallanu v Československu byl vystaven rostoucímu tlaku e kritice
zvenčí, které již tehay hraničila e vměšováním ac vnitřních záležitostí

nací země. Stéle častěji se v této kritice opjevovalc slově 2 aogmstickosektářského slovníku, jako pravicoví- opcrtunismus, revizionismus e pozdě
ji i kontrarevoluci..
Mimořádný XIV. sjezd strany, svolaný na 9. září 1968 měl rozvinout tuto
krátkou, ale složitou- pouze několik měsíců trvající - etapu našeho vývoje,
stanovit pevnou strategickou i politicko- taktickou linii, budoucího vý
voje a provesl potřebné káarobc změny v ústředních orgánech strany. Tento
sjezd Be však již neuskutečnil.
V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadly na naše území statisícové ermáay
OSSR, NDR, PLR, BLR a Maďarska, Jak oznámil z pověření vlády SSSR 21. srp
na TASS, stele se tak proto, že prý"straničtí e vládní činitelé tSSE se
obrátili ne Sovětský svaz a dalčí spojenecké státy se žéaostí o poskytnutí
bezodkladné pomoci bratrskému čs. lidu včetně pomoci ozbrojených sil. Tato
žádost byle vyvolána vzniklým ohrožením socialistického zřézení v Česko
slovensku ze strany kontrarevolučních sil...Sovětské vlána a vlány spoje
neckých zemí se rozhodly vyhovět uveuené žádosti."
Všechny ústavní orgány republiky, její prezident, Národní shromáždění,
vláan i Ústřední výbor KSt a jeho předsednictvo však v této chvíli před
celým národem e celým světem prohlásily, Že o takovou pomoc nikdy vlády
SSSR e ostatních socialistických zemí nepožádaly a naopak označily interven
ci armád za narušení suverenity teako slovenské republiky a porušení me
zinárodního práva. Až do dbešních dnů se nikdo z tehdejších ani dnešních
politických činitelů nepřihlásil k tomu, že by sám nebo ve skupině s jiný
mi pozval zahraniční armády do tSSR na pomoc proti kontrarevoluci.
Vojenskou intervenci, označovanou jako bratrskou pomoc přeď kontrarevoluci,
spontánně odmítli občané republiky' bez rozdílu politických názorů, nábožen
ství, národnosti nebo povolání. Vyjádřili se tak prostřednictvím svých
společenských organizací, politických stran, odborů, mládežnických organi
zací, vědeckých institucí i jako jednotlivci. Intervencí se cítili ohroženi
ve svých suverénní cli právech volit si samostatně cestu e prostředky vlast
ního vývoje. Toto nezadatelné právo bránili politickými a mírovými pro
středky, včetně generální stávky* 23. srpne 1968. Díky morální i politické
vyspělosti našeho lidu nebyl rukou čs. občana zmařen život ani jediného
sovětského vojáka, žel, oběti na životech byly na straně našich občanů....
Vojenskou intervenci odmítla i zdrcující většina komunistických a
dělnivkých stran v kVropč, demokratické veřejnost ve světě* Vojenská inter
vence velmi negativně poznamenala další vývoj Mezinárodních vztahů a hlubo
ce poškodila vztahy mezi našimi národy* Nikdy nezapomeneme, že také lada
sovětských občanů i občanů ostatních socialistických zemí v té době otevřeně
a statečně protrstovala proti tomuto činu.
Za několik hodin po vstupu intervene..ích armád byli zatčeni předsta
vitelé Čs. vláay Národního shromáždění, první tajemník Komunistieké stra
ny, předseda Ústředního výboru Národní fronty e řaaa členů předsednictvo

ÚV KSt. VSichni zatčení Byli odvezeni vojenskou eckortou mime území re
publiky. Došlo K pokusu c sestavení loutkové dčlnicko-rolnické vlády a re
volučního tribunálu.
V této situaci Be 22. srpna shromáždilo v jednom z největších pražských
strojírenských závodů více než 1200 řádně zvolených delegátů připravovaného
XIV. sjezdu e protože představovali naprostou většinu všech delegátů, pro
hlásili se XIV. sjezaem KSČ. ! tomuto rozhodnutí měli mandát, který jim
dalo členstvo Rt.ynny v demokratických volbách. Jménem celé komunistické
strany, jménem našich národů protestovali proti vojenskému vpádu, proti
vměšování oo našich vnitřních záležitostí, požadovali návrat zatčených Če
skoslovenských představitelů do jejich funkcí a odchod intervenčních vcjsl
z našeho území. V tomto smyslu se obrátili svou výzvou k československému
lidu i komunistickým e dělnickým stranám světe. Současně zvolili novy
ústřední výbor v čele s A. Dubčekem jako generálním tajemníkem strany.
Díky jednotnému odporu lidu, parlamentu, vléoy, prezidenta republiky i
komunistické strany 8e pokus ustavit loutkovou dělnicko- rolnickou vládu a
tak zvaný revoluční tribunál sesypal jako domeček z karet. Intervence
armád byla tal- v t-esko Slovensku odmítnuta všemi dostupnými mí Téovými /ířáu politickými prostředky.
Ve dnech 23 - 26. srpna 196E došlo k jeunání mezi našimi e sovětskými
představiteli v Moskvě. Při těchto nerovných jednání nh byly našim přec sta
vitelům vnuceny aonoay, ktere v poastatě zmařily další demokratizační
reformy v Československu e staly se později základem tak zvané politiky
nonaalizace. QbBah tzv. moskevského protokolu o 15 boaech měl být přenárody naší země přísně utajen, Postoj občanů, členů strany i nestraníků
k vojenské intervenci se při provádění politiky normalizace stal zéklaaním
kritériem jejich občanské a politické spolehlivosti, jejich pracovního a
společenskéno uplatnění. Z komunistické strany bylo na základě toho vylouče
no půl milionu Členů. Z nejrůznějších hospodářských, kulturních a vědeckých
funkcí byly odstraněny desetitisíce pfifevážně tvořivých lidí. Většinou byli
zbaveni možnosti pracovat ve svém oboru. Desetitisíce lidí emigrovaly, opu
stily vlast.
Do politiky se vrátily dogmaticko- sektářské praktiky. Politická moc
se ještě více odcizila lidu, byla zcela likvidována úspěšně započatá eko
nomická reforma a další reformní projekty předpokládané Akčním programem,
byla zastavena rehabilitace obětí nezákonností a politických procesů.
Obnovil se a upevnil byrokraticko- centralistický systém ve straně a ve
státě, ■‘ouařilo se na dlouhý čas ochromit progresivní společenské síly,
vyloučit je z politického života. To vše tragicky poazlhlo i morální úroveň
naší společnosti a její kulturu. Rozrostla se korupce, prospěchářství a
nezájem o veřejné dění. Pronloubile se ekonomické zaostávání teskoslo
venská. tvořivé síly společnosti, jejich smysl pro sociální spravedlnost,
poctivou a kvalitní práci, občanské povinnosti e práva byly podlomeny v

v samotnými základech. Dědictvím vcjensKe intervence a z ni vycházející
politiky tzv. normalizace je dlouhé, stále trvající oDděbí stagnace.
iíaěe společnost si uvědomuje příčiny a hloubku naší současné stagnace
a požaduje zásadní změny v ekonomice, politice i společenském životě,
část současného vedení struny a státu - převážně pod vlivem pieetavuy v bkkE
sice také vyjadřuje potřebu ekonomickými reforem i změn politicked© systému,
Činí to vsak jen zdráhavé, se zpožděním, neupřímně a nedůsledně, Hemůže to
být jinak, nebol současné politické- veaení strany a státu odvozuje svoji
legitimitu os vojenské intervence a na ní založené politice tzv. normalizae*
ce, které vedle k úplnému zmaření e likvidaci procesu obrooy socialismu
v Československu v letech 1966 - 1969.
bouvislosti mezi vojenskou intervencí v r. 1968 a následující dlouho tr
vající stagnací naší společnosti a současnou potřebou obnovy socialismu
cestou zásadních demokratických reforem celého systému ekonomického a spole
čenského života jsou zřejmé a je ngtné je konečně přiznat. Současné politick
cké veaení nic podobného však ještě nepřipouští a proto také nemá zájem
pravdivě analyzovat oorodbý proces v r. 1968, příčiny jeho zmaření a svij
podíl odpovědnosti na stagnaci živote naší společnosti. To jsou hlavní
důvoay, proč současné politické veaení se opožSuje za vědomím společnosti
a není s to vypracovat přitažlivý a reálný program demokratického rozvo^c v naší zemi.
Proto se ne vás obracíme sami s výzvou, aby vaše politické veaení na
základě svých prohlášení o nezadatelných právech národů na samostatnou volíc
bu svého vývoje zveřejnilo plnou pravdu o úloze, kterou sehrálo vedení
KSSb a sovětského státu při zmaření procesu obroay socialismu v Českosloven
sku* Odpověa na tuto výzvu není možno ponechat času a budoucím historikům.
Odpověď musí slyšet ještě generace lidí, kteří byli účastníky', očitými xxř
svědky i obětmi těchto událostí. Pravda o nich je důležitou součástí budováx
důvěry mezi našimi národy, prohlubuje smysl všech pronášených slov o otevřer
né politice a nezadatelných právech národů iiá/šaádjétáiJÍdú/^íílbú/.štféhe
jfý^dáé/žťéřéjríllo volit si svou vlastní ceetu. Pravdě o těchto událostech
- jat jsme přesvědčeni- může být jen ku prospěchu socialismu a demokracie
v Československu i v bovětskem svazu. Jsme dokonce přesvědčeni i o tom,
že vojenská Intervence v ČSSh v r. 1966 prodloužila ooaooí stagnace a
oddálila i px-estavou ve vaší zemi. Vyslovení této pravdy je důležitou podjáíi
mínkou, kter^ otevře prostor pro opravdu demokratický a socialistický vývoj
ČSSK. Je to také důležitá podmínka skutečného upevnění a rozvinutí přá

telství mezi našimi nároay.
x
Pozorně sledujeme váš vývoj a máme upřímnou radost z toho, že síly,
které vyvolaly a podporují přestavbu v SSSR rostou a nabývají převahy.
Věříme, že tento proces je nezvratný a že vaše konference buuc v tomto

srnyElu roznodhým mezník®-.
Členové ÓV e ÚKEE. zvolení ne mimořádném XIV. sjeznu KSt;
Kaderka Oldřich
Císař Čestmír
tem-' Alfréd
Kolmístr Vladimír
Plos Jiří
Hájek Jiří
Jankovcové Ludmila
šilhán Věnek
Kabrne Vladimír
Vodsloň František
Zelenková Jiřina
Bárta Milah
ueněír. nntonín
Dienstbier Jiří
Domanskj Josef
Douoner Karel
LouDnerová Jiřina
Dvořák Emil
Dvoříková Lva
iaukner Antonín
Gregr Uiroslav
Hájek iiiloš
Horák Robert
Janeček Oldřich
Jičínsky Zoeněk
Kadlecova Erika
Klička Oto
Klipe Bohumil
Kohout Luboš
Kolmí strove olezena
Kostroun Karel
Kural Václav
Lukeš Klement
Hack v vec iíilan

láencl Vojtěch
Neuvědová - Nejedlá Edene
1 ovolny František
Přikryl Vladimír
Rys Karel
Slánská Josefe
Slánský Rudolf
Smrkovské Božena- Katrin
Stehlík Josef
Stehlíková Lana
Stoces Karel
Strake Rudolf
Šindelář Jan
Tůma Vladimír
lyburec Jaroslav
Urban Jan
Urbanová Marie
Urube Ladislav
Vágner Josef
Vrabec Václav
Zukal Rudolf
Samalík František
Lis Ladislav
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Děti"nreŽ8kého jaře " promluvily
Oficiální kampaň'proti’ ’'óřšŽskemu jeru* vrcholile xeriálec článků v
předvečer jeho 2C. výročí, i. Rí se přidala Kladů fronta, Práce, Čs .
sjjprt. A míre byle dovršena komentářem TASlu z pera A. “•ondrašova. Podle
něj Brežněvova politika, i když způsobila "zastoj" v SSSR t mazinúrodních vztazích, v Československu měla nacpsk div ne blahodárné účinky,
neboi prý "země se napřímile a pozvedla"/!!!/
^odle ječné české anekdoty xatjí ^Siscvú největší trpaslíky ne světě, f?
když tady schizofreniky, tak už musí stát za tc.
Cílen kampaně nebylo přesvědčovat argumenty, ale zastr-3Šov?t. ^enže úči
nek kampaně, Jak se ukázalo, byl právě opačný, neu zamýšleli její původci.
**htít dělat z lidí v -echách hlupáky, či "duřety" je muscle popudit e
rozjitřit. « proto jejicj reakce byla ež nečekaně masová c prudké. '
Přec výroéíú, se rýsovaly tři po6tcye. Mluvčí -herty 77 zřejmě ve snaze
ne Komplikovat '-orbeáovovi situaci, vypustili z prohlášení požadavek očchodu voják. dirí AiájeK dokonce prohlásil, že to dneE není ektuélní/e kdy
bude7/ Neodejdou jistě ted, 61e připomínat jim tc je třete stále, ^emokratičká iniciativa/střední generace/ t masurykovskym programem, vyzývele
k "rozpt.vlené demonstraci" /nošení trikolor, smutečních páeek, vyvěšování
vlajek ns domech i eutedh / a zřejmě příliš neuspěla. Iniciativní skupi
na mladých "lennonovců" "UládcŽ za mír" známá z akcí no -^ampě ve výroční
den Lennonovy smtti, vydala nejxadikálnšjší vyzvu k otevřené demonstraci ne
Václavském a stcromtstskéc náměstí a šířila letáky.
líoc spcléhtle na to, že výročí připadá na nečili v době prázdnin a do
volených, což je asi ten nejnevhodntjší čas pro pořádání takových akcí.
Lěhem soboty, v předvečer výročí se zdálo, že tato kalkulace tyla správ
ná. Jen mele hloučky postávaly kolem sochy av. Václava, diskutovali a
hlídkující policiá/^/Xř/siti z nich spíše tropila posměch, než aby je
rozháněla. Ještě nedělní odpoledne se zdálo potvrzovat tuto kalkulaci,
byí hloučky naLy Ly na početnosti, ueoen americký televizní komentátor,
připravený zabírat mesovou demonstraai, vyjádřil své hluboké zklaaár.í
nad tím, jak jsou Češi lhostejní ke svému údělu, ironií osudu bylo, že
pražská televize vysílala jaho výron s jízlivým komentářem ve večerních
TV novinách, kdy by18 scenérie ve městě úplné změněné, takže se blemovel
jak americký, tak český televizní komentátor.
K večeru 21. 8. se Prsžené vrátili do města ze svých chat e chalup ne
venkově e mládež ze svých trampských toulek, kde si u táboráku zpívalfc
protestsongy z r. 19ób jakc "Jdi domů, Ivane, čeká té Nataše’ i Krylův
"Bratříčku, zavírej vrátke" A patřičné naladěna vešle do pražských ulic.
A najednou vše bylo úplně jiné. Ospalá nálada letní nedělní Prahy se jiři
ně proměnila tak, že zahraniční turisté, vrxáděně se procházející zdánlivě
mrtvým městam, nestačili zírat.
To se již ukazovalo, že Václavské náměstí je přesyceno bezpečnostními
orgány uniformovanými i těmi druhými. xehay ee přicházející zástupy pře-

- í —
lily ns Staroměstské náměstí e zaplnily hc. Byle kolem 18. hodin. Dtti
"pražského jaře", které zažily intervenci, kdys jim tyli 10- 15 lat,
nezapomněly ne nejotřesnějěí zážitek svého dětství* 1'yní třicetiletí
či pětetřicetiletí dospělí přifili i se svými dětmi e učísli demonstraci dů
stojný, ale důrazný tón.
^kázali, jak ae mýlil Brežněv, když pc intervenci řekl: "Dnes nám nadává
te, dc tří let zapomenete 2 potom nás ještě budete vděčni." ^kázalo ae,
že češi tek snedno nezspomínnjí, protože mejí četrou e dlouhou paměí.
Besle deoionstr^ee tyle jasná: "Svctoču, sveteau, Rusi domů” "Rusové, jděte
domů" . *-eiai*yk, tissexyk. Dubček, I>utČeki ^kenácvúní zdůrezňovali potleskem.
Bilně s= projevil důraz ne čenství, "Seči, pojÓte s námi i" xšžyž začaly za
sahovat pohotovostní jednotky v bílých přílbách se štíty a dlouhými bílými
obušky/' polskými/, tyly přivítaný píezctem e zasýpaný výčitkami "Ke jste Čeči!/
Shromáždění helem Husové perníku probíhalo důstojné, stejně tak i průvod,
který ae vydal Kaprovou ulicí k Filosofické fakultě a Mánesovu mostu, směr
Hrsé nebe sovětská emtaaáčiE? Zdá ae, žc demonstranti chtěli předat velvy
slanci 9 bodů požadavků, jež shromáždění přijelo. žádali omluvu za ne
zákonný vpád c stnžení sovětských voják z Československa. Nedočli, mosty
přes Vltavu tyly blokovány bezpečností. Demonstranti nemohli evé požadavky
doručit osobně, zato je má kremelské vedení na stole z celého světe.
Demonstrace byla masová z pokojná, úřady nakonec přísněly 4 tisíce účast
niku, ze ku aniční dopisovatelé odhadovali 10 tisíc. Ale kdo je přesně sečte?
Dlouho dc noci kroužily středem městě shluky mladých a kolem vyklizeného
e uzavřeného Václavského náměstí v Jindřišské, ne Můstku , v Národní, u
liánasť i jinde docházelo k dalším damonsteačním akcím, kdy mladí nedbali
výzev k rozejití, ria brutalitu "bílých helm" s obušky c kakasry/sprejc se
slzným plynem/' odpovídali hvízdáním. 1st zře jat doč-o i ke nrážkám, jež
úřední zprávo označuje jsho výtržnosti.
Rudé právo, když dojde a podobné akci kdekoliv jinde ns světě nazývá je
pravým jménem- demonstrace, ledy úřední zprávě mluví o "ru čivých ak cích’’! Jaká to politická pruderiel Snad tolia pruderie proto, aby nemuseli
Dřiznet, Že Šlo o největží protestní demonstraci v Praze i Československu
od 21. o. 1969 á «yní již nemocen ani zahraniční dopisovatelé říkat,
že je tady situeee , ale nejsou tedy události. ..Frahs se Drobrale e není
pochyb, Že ČeSi nezccomnčli ts budou žádat evé i u příležitosti 70. výro
čí vzniku česKOslovonskb 28. října. « budou to iádet tat dlouho, dokud
jejich zespě nebude zaae svobodná. A že umějí být vytrvalí ve svých poža
davcích, ukazuje celá jejich historie.
hrabe 23, 8. 1988
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API - Tisková agentuře Novosti
v fisSR
Italská 36
1300G Praha 3 Žižkov

Prané dne 25. srpne lhéx

Vážení soudruzi!
Poskytujeme vám k informaci a k laskavému předání ideolo
gickému
oddělení f V E S S S závažné texty tří eutorů:
1/ Zdeněk Jičínaký, Prof. , Dr., Dr Sc., :
Němá glesbost enet TASS k 20. výročí 21. 8. 1968
2/ Milan Hfibl, Doc., Dr., CSc.:
Beankretieká proč došlo Ke 21. srpnu 19687 /Příčiny vojenské inter
vence v Československu/ - mělo vyjít v ňinescitě, orgánu IKS
3/ Luboš Kohout, Dcc.jDr, CSc., :
Demokratické obroda socialismu nebo "kontrarevoluce"? /O čem vypoví
dají průzkumy veřejného mínění z r. 1968 ?/
Všichni tři autoři jsou předúnoroví členové KSČ r její dlouholetí funk
cionáři. V roce 1968 byl Zdeněk Jičínský zvolen ze místopředsedu české
národní rady, uilen Hubl byl rektorem *ysoké stranické škol;,’ při Čv KSČ,
členem předsednictva MV KSČ a nc srpnu byl mezi kooptovonými členy ÚV
KSČ. Luboš Kohout byl členem vysokoškolského výboru KSČ a členem MKRK
KSČ v Praze.
'studie přinášejí průkazné a nevyvratitelné fakta o otrodném procesu
r. 1968 v Československu a usvědčují tek nečetné propagandistické stati
československého o - žel- i sovětského tisku k 2C. výročí r. 1968 z
četných zévežných nepravd, polopravd, feleřných konstrukcí n závěru.
Bez plné provdy o minulosti nemůže týt sc zderec vytvořena nová,
lepší budoucnost. Jek uvnitř jednotlivých zemí socialistické soustavy,
ztek zejména ve vzájemných vztezích mezi hici.
Držíme ono leninské , ž e p r e v d a je n e j s p o lehlivějří s p o j e r. k y n í revoluce.
Za uvedené autory n ze sprévnoet:
docent dr. lutož Kohout CSc.
\
P. S. Prosíme sovětské soudruhy, ety omluvili nízkou kulturu průklepů
našich staví i četné překlepy. Pracujeme ve velmi těžkých poaaíhkách
a dva z náe oz po příchodu ze zaměstnání. Děkujeme ze pochopení.
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Efl t 1 : Proc óožlo ke 21. sronu IQuň?
/Příčiny vojenské intervence v Československu /

"Pražské jaro", jak je označován proces politických, sociálně politic
kých, právních i kulturních změn, zaocča±o příchodem ňlexandre Dubčeka
do cela KSČ. Některým se zdilo, , že vlastně o nic nejde, když tyl pa
lácovým přévretem jeden satrapa nahrazen druhým. j»rz? se však rozběhly
ve všech sférách života čs. společnosti i jejího řízení změny rozepíná jící se do značné šíře a dosahující značné hloubky. Z hlediska jejich
konce se pak mohlo zdát, že byly příliš rychlé, e proto prý i ukvapené.
Z hlediska vbizřních potřeb této země e jejího lidu byly tekové změny
nanejvýš nutné a potřebné e vlastně ty se qeIo říci, že i dosti opožděné.
Vždyt Československo bylo již před II. světovou válkou or činy slově roz
vinutou zení, které nemohl vyhov vat extenzivní ráz vývoje, jeký jí byl
vnucen po vypuknutí korejské války, kay čs. hospodářství, obdobně jako
ze Protektorátu- bylo postaveno do služefválecné ekonomiky". Proto již
od r. 1956 i vlivem XX. sjezdu KSSS byly zde sílící snahy zvrátit tento
nepříznivý trend. V 60. letech celé skupiny ekonomů pracovely ne promý
šlení ekonomické reformy a jejich úsilí se pak promítalo do konceptu no
vého ekonomického modelů, ňyl kolektivním dílem úsilí řecy ekonomů,
i když do povědomí věšel peč názvem Sikova reforma. Obdobně se pc řadu
let pracovslc na reiormě politického systému, která by překonala Btalineké deformace z 50. let a vytvořila i právní systém lépe odpovídající
demokratickým tradicím zené i poměrně vysoké kulturní a civilizační úrov
ni jejích obyvatel. *oč vlivem XX. sjezdu KSul byl v Chodu proces pře
hodnocování minulosti, který se nezastavil eni pc svržení ChrušČnvB v
SSSR,. rráce historiků začaly přinášet mnohc nového objevného c nedávné
a dávnější minulosti zemí e přispively i k přehodnocování řady pclitických
procesů 50. let.
Velkým fermentem se vyznačoval i kulturní život, čc širšíhc povědomí
tehdy vstupovala jména takových tvůrců, jako byli spisovatelé bohumil Hra
bal, •‘ilen Kundera, dosel’ Škvorecký, **uávák Vsculík nebe filmoví režisé
ři Miloš ^orman, ■Sen Passer a mnozí jiní, ‘“"ýla tc přímo exploze tvorby ve
všech uměních. Hrote z hlediska vnitřních podmínek e potřet Československa
a jehp lidu bylo vše poestatné, co se dělo v pražském jeru, nanejvýš ne
zbytné. í okud došle ke krokům ukvapeným, bylo to zpravidla vlivem rostou
cího vnějšího tisku, usilujícího zeratit e překazit
jakékoli reformy.
Československo tyic vklíněno mezi stály, ve kterých byle tehdy situ
ace velmi nepříznivá jakýmkoliv takovým reformám, i kuyž by je byly také
potřebovaly. Především v SSSR pí svržení ^hruščove byl nejdříve zbrzděn e
pek úplně zastaven proces, destebilizece e nsopok se znovu upevnil starý
byromretický režim, *očínelc období, které později Gorbačov označil jako
zaatoj= stagnaci. Proto byl ji? počátek reforem v Československu přijat
6 nevolí, které se stupňovala až pc rozhodtautí zarazit je všemi dostuo-

nými prostředky -včetně vojenských, Podobné situace 8e v průběhu 6C. let
vyvinula v Polsku, key Gcmulke, vystupující v r. 1956 je::c přední odváž
ný reformátor se zcele "zbrežněvizovel". Byl zcela vyveder. z míry vzrů
stajícím nepokojem ve vlastním národě o zejména mezi mladtbu generací.
V březnu se na studentských demonstracích v polských městech volalo:"Gele
folske ezeka na Dubczeka”.
té chvíle bylo polBké vedení zarytým odpůr
cem všech reformních snah v Československu, ochotným ze všech sil při
spět k jejich zaškrcení. A nebylo v tom samo.
Nejinak tomu bylo i v NDR s UitriChtovým vedením, zaujímejícím v ide
ologické polemice s "olížlvou kontrarevolucí" ten nejmilitantnější po
stoj. * waSaisku byla společenská situace složitější, ale Kádái nebyl
ochoten vzepřít se Brežněvovu vedení. * živkov v Bulharsku vždy ochotně
a poslušně plnil- s levantskou mazeností- jakoukáli linii, jež právě
přicházela e Moskvy, žel, teké čine v době neblahé kulturní revoluce
nehrdle tu zprostřeekující roli/ jeko v případě Polské v r. 1956, nao
pak si v kampani proti revizionismu Maovc vedení silně přisezovelo.
Jedině úugoslévie e Rumunsko nevyvíjely tlak na čs. vedení, aby zastavilo
nebo odložilo uskutečňování reforem.
^efortry v Československu ve všech oblastech nadále ookrečovely, pře?
všechna Brežněvov? varování e ořizvufcování zejména blbrichta a óomulky.
Koncem květne 1966 byl svolán mimořádný Sjezd XIV. sjezd KSČ ne září/osudc
dové datum/. Přes Drtbíhající cvičení sovětských vojsk ne území ČSSR pro
běhly mimořádné okrasní s krajské konference e ty ve svobodné diskusi
vybraly z navržených Kandidátů s v tajných volbách zvolily delegáty ne
sjezd 1 se seznamem doporučených kandidátů pro volby členů ÚV KSČ. Slo
žení delegáti tylo politicky zcele jednoznačné, neprosto mezi nimi pře
važovali stoupenci referem ekonomických, politických i ústavně právních,
^o krajských konferencích tylo již zcela jasné, žes sejde-li se tento
sjezd, potvrdí kurs delěíah reforem, schválí nové stanovy utvrzující demo
kratizaci vnitřního živote strany. A BBmozřejmě delegáti by zvolili v
tajných volbách nový Ústřední výbor KSČf v podstatně změněném složení e
ten ty zase zvolil nofcé předsednictvo é sekretetiát s Lubčekem v čelo
ale politicky mnohem homogennější, doplněné o lidi koncepčně myslící a
nezatížené tak minulostí - prostě bez Bileků, Indrů či Kapku, ^ýlo by
se to promítlo v další demokratizaci vnitřního života i v pružnějSí za
hraniční politice- /zlepšení vztehů s Rakouskem e postupné navázání di
plomatických styků s NSR/.
Brežněv a jeho podporovatelé nemohli nic takového připustit. Stát tak
to se reformující uvnitř bloku, aniž by sám propagoval své změny nave
nek, by se stsl nebezpečným příkladem pro sousední národy a mohl by po
stupně uvést dc pohybu proces obdobných změn v okolních zemích, SSSR ne
vyjímaje. Proto byle svolána poradě do Veršqvy, ne kterou se vedení

KSČ odmítlo dostavit, orotcžc nemohlo souhlasit s tis, aby ostatní strany
posutovply vnitronolitickc v. situaci Československa t eby jejich veoení
tylo přiznáno právo rozhodovat o toiý, co veaení KSČ sol e nesmí ve své
vnitřní politice dělat. “*Í8to toho došlo k dvoustrannému jednání v čierné na čs.- sovětských hranicích, kde Brežněvovc vedení žádelc zastave
ní všech již přebíhajících reforem e hlavně odložení svolaného sjezdu.
Dubček byl ochoten udělat určitá opatření k zajištění toho, co se nazý
valo vedoucí úlohou střehy ve společnosti £ státě, ale netyl nakloněn od
ložení sjezdu. ^efcé vzhlede?!! k vnitrostátní e vnitrostranické situaci
si to nemohl dovolit bez ztráty důvěty. Proto přípravy sjezdu ookračovely i po čierné o Brt ti slavě t právě <-í.
na zasedání předsednictva byly
projednány' a schváleny príelušbé dokumenty- zpráva pře sjezd, návrh sta
nov stě.
Brežněv měl času velmi mále, protože sjezd autonomní organizace na
Slovensku tyl svolán na pondělí 26. 6. 1968. I no Slovensku byle situace
obdobná, převažovali prerefermně zaměření delegáti. ...keels jasné
z průběhu krajských konferencí byle, že hilak nejen nebude znovu zvolen
ze prvního tajemníka ČV KS-, ale vůbec neprojde jako další- ze člene
ÚV KSS. lehčy měl mezizvolenými delegáty výraznou většinu (Aistáv Hu

sák, vystupující v té době proreformně u produkce ovsky. Proto k inter
venci muselo dojít, než se sejde sjezd v Bratislavě, konečná volba hodi
ny H pro soustředěná vojskE padle ve chvíli , kdy bylo po schválení
dokumentů sjezdu předsednictvem jasné, že Dubček od sjezdu neupustí.
Zajímavé je, že jak Dutček, tak Husák soudili, že brežněv blufuje,
ale nakonec, když se mu neusto pí, neodváží se dát vojskům novel ke vstu
pu do Československa . Dosvědčuje to ve veřejnosti pozapomenutg skuteč
nost, že Husák vystoupil ještě v úterý 20. srpna 1968 ve středoslovenském městě *iar nad Uronom ne velkém veřejném shromáždění s nejradikál
nějším projeven vůbec , kde obvinil Silákovo vedení ze sabotáže Dubčekovy politiky na Slovensku s sebe prezentoval jako muže, který- bude-li
zvolen prvním tajemníkem ÚV KSS stane se důsledným realizátorem reforem
na Slovensku e pevnou oporou Dutčckove vedení v Praze.
Pud sebezáchovy učinil z odpůrců reformní politiky KSČ hlsvní vnitřní
oporu příprav zahraniční intervence. Pc volba delegátů již věděli, že
ztratili p’du pod nohama e U3 nějaký vnitřní puč zs pomoci armády a bez
pečnosti netyla nejmenéí naděje. Armáda se k tomu, ne rozdíl od pozděj
šího Polska, nedala u nás použít. Vnitřní zvrat tyl možný jen ze aasivní podpory zvnějšku. Proto se konzervativci v ÚV KSČ, jeho předsednictvu
i sekretariátu seskupili kolem tvrdého jádta sta Uniatů, jako byl Basil
Bilsk, Alois Indra, Drahomír Kolděr, Uiloš Jakeš, ddřicn Pavlovský,
Karel Hoffmann, kteří tvořili jakýsi štáb, který připravoval vhitřní
zvrat ve chvíli vstupu vojsk do íeskosiOvenska. Mělo k němu dojít v prů
běhu zasedání předsednictve
KS* 2C. srpna. Předpokládali, že ve večeř
en

nich hodinách čojde v průběhu zasedání zorave c to , že vojské Dřekročile hranice Československé a zejména, že vojenský česaní je již v Fréz*
na letišti a směřuje ke středu města, vytvoří se v zaseaací síni před
sednictva taková atmosféra, která jit. umožní předložit text zvacíhc do
pisu, pro nějž si mysleli, že mají zajištěnu podporu 6 z 11 členů před
sednictva a tím bude akce legalizována. Jenže situace se vyvinula úplně
jinak. Pro takové "pozvání" se vyslovili jen čtyři z jecenáctl členů Před
sednictva í* KSČ /lilek, bolder, Rigo e švestka/' takže nenastale ^ilekem

vytoužená situace, kdy ty se k většině přidali snad i Lubček a Černík .
Vznikle situace zcela obrácená. Nyní v pamětech, už jen lituje, že sovět
ský desant nejel okamžitě i. budově
KSČ, kde by do zasedačKy předsednic
tva vstoupil "mafcor ze ke alebo plukovník Sovietskej ermády" a vzrušeným
hlasem oznámil, že na základě žádosti a závazku přišli, ^óyž se to nestalo,
•
w
V
*
lituje, že aspoň spolehliví pracovníci aparátu měli zatlokovat všude dve
ře zasedečky. Věru demokratická přeeste a.řrcto se mohlo stát, že před
sednictvo místo pozvání schválilo stanovisko odmítajífí vstup vojsk jako
porušení mezinárodního práva.
Podle hilakove scénáře to v pevním kooe proběhlo v iifetislavé. Ne za
sedání PÚV KSS, které/za nepřítomného ďilaka a z jeho pověření řídil ta
jemník Hruškovič, v průběhu zasedání oznámil vstup vojsk e předložil text
zvecího dopisu s tím, že v Praze byl schválen všemi, včetně Dubčeka, a
že proti němu byli jen Sarkovský e Kriegel. Ve zmetku, který nastal po
tomto Hruškovičově sdělení, se 6 z 10 přítomných členů předsednictva vy
slovilo pro schválení zvacíhc dopisu e jen 4 proti./řaltan, Deubner,
Turček, A. ía£ký/- Nové zděšení nsstalo v zesečačce poté, kdy přišel z
Prahy dálnopis s testem Stanoviska P'V KSČ. Tehcy se vzpamatovali Viktor
Pavlende a Jose!1 ^rak a zatelefonovali Guáiivu husákovi, který se práva
vrátil ze Žiaru , a přizvali ho ne zasedání, husák ne zasedání přišel designovaný nový tajemník Ů* KS3- o velmi ostře odmítl schválený text
zvacího dopisu. "Čo ste to porobili súdruhovi Dubčekovi, tak ho zradili
a vrazit mu nóž do chrbta. To ss musí okamžité změnit, odvolat, a přijat
nový dokument ne podporu stanoviska přijetého pražským predsečnictvom".
- Což éé neprodleně stalo. Takže PÚV KSS přijelo během jednoho zasedá^ní
dvěd.ě zcela protichůdná rozhodnuti,. *le z toho je ještě zřejmější, jak
důležité bylo rozhodnutí v Praze, jinej by vše mělo režii připravenou
zveteli.
Takto však měly události odlišný průběh, než byl plán zvatelů. Po
schválení pozvání se měla ustavit revoluční dělnicko- rolhická vláda
v čele s Aloisem Indrou, kde ministrem vnitře byl designován Miloš Ja
keš, zahraničí Pavlovský, dále Hoffmanr.. Měl být vyhlášen výjimečný'' stav t
e revoluční tribunál měl soudit vůdce kontrarevoluce a pak další. auohli
se jen na první akt, kčy skupina pracovníků KGB a StB zatkle Dubčeke ,
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Smrkovského, Kriegele, Simona, špačka, Černíka a tyli pek letecky eckorrovánl pře Legnici no ^krajinu a pel: zase přibráni k jednání v Moskvě.
Delší internace se týkaly nepř. Císaře v Praze, některých členů sloven ského předsecnictve v Petrželce/PBVlenÓE, Srsk/ e dr./ **enže tribunál
se již nekonal. Takže scénář s potlačením kontrerevoluce, převzetí* z Meaerrska 1956, selhal již v první fázi. A nebyle to jer. v chybách režizírů .
Rozhodným okamžikem tylo prosezení stenoviske k intervenci e pek to,
že přes opečné snahy se je podařilo zveřejnit dome i ve světě.
Dekěí ranou bylo pro tytc zvatele svolání delegátů ajezdu během rekord
ně krátká doby. Ještě na poslední chvíli před zatčením Dubčeka a 5imo~
na bylo dohodnuto s tajemníkem městského výboru KSČ v Praze Jaromírem
■H-terou, že b ide informovat vnitřní cestou kře jaké výbory e vyzve ke
shromáždění delegátů v Praze, což se také stele, a koyž se delegáti se
šli, prohlásili se sjezdem. ťodle miste zasedání byl nazván vysočanským.
Toto shromáždění definitivně odvrátilo nebezpečí materského modeli po
tření kontrarevoluce revolučními tribunály s rozsudky smrti, desetitisí
ci internovanými, Dudvík Svoboda, i když nařekl všechno, co věděl, dob
ře věděl , co říká, že se podařilo odvrátit velká krveprolití e potoky
krve s hromadami mrtvol.
Vše skončilo jakoby kompromisem, podepsáním moskevského protikolu e
nágratem všech zadržených, ^enže protokol měl tolik háčků, že nakonec
vše skončilo zmeřejiím reforem vůbec* Dnes se klade otázka, zda měli ±aději nepodepisovat. Nestoupila by hned první varianta- s revolučními
tribunály. uěli bychom příle itost vzpomínet na mučedhíky, ele výsledek
by nebyl jiný.
Intervence zmařila vše z připrevovených reforem, zmeřilB tak něco, co
nebylo jen šancí pro Československo. Prostě mé za následek dvacet pro
marněných let v celém společenství. Jenže dokud se to v těchto zemích
nepřihná naplno, nemohou se v Žádné z nich uskutečnit skutečně hluboké
přeměny, přer všechny slogany to budou jer. jakoby- reformy. Tc je
další trast ze tc, ct sc stslfc v noci z 2C. ne 21. srpen I960. Dokud
teto kost zůstane v krku* bude to společenství pořác přidušené, nebude
moci zplna dýchat.
21 . 7. 1988

Milen Ettbl
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Zdeněk Jičínský :
Němé glasnost aneb TASS k 2G. výročí 21. 8..19b8

Agentuře TASS vydal© 19. 8. 1983 zamyšlení svého komentátora A. Kondrešova k tomu, co označuje ze Dřotičeskoslovenskou kampen ne Západě
v souvislosti s událostmi před 20. lety, se vstupem vojsk spojeneckých
zemí 21. 8. 1968 ne území Československa.
A. Kondrašov
pokusil již v lednu 1988 o obhajobu tehdejSí vojenské
agrese 5. států Varšavské smlouvy v čele s SSSE proti jejich SDojenci ,
jejímž důsledkem bylo Dotlačení čs. reformního pokuau o obrodu socialis
mu, o vytvoření " social!! smu s lidskou tváří". Pokusu, který ve svých zá
kladních teoretických koncepcích vyjádřených v Akčním programu KSČ z po
čátku dubna 1968 i v praktických intencích nové politiky KSČ, předjímal
současnou sovětskou přestavbu. Pro A. KondreŠova to ovšem byle kontrerevoluce a cizí vojenská intervence do vnitřních čs. záležitostí byla
"bratrskou internacionální pomocí".
Ve stejném duchu je psáno i toto jeho"zamýšlení", pokud tu lze užít
takového eufecistického otnačaní pro tu podivnou snůšku nepravd a výmy
slů., jejichž nehoráznost překračuje meze toho, co až dosud trežněvovská
ideologie i vnitřní čs. ideologie éry tzv. normalizace si o tomto dějin
ném $Xdobí čs. socialistického vývoje fabulovala. Proto se také tímto ko
mentářem zebýváme.
S A. Kondrešovem nemá smyslu diskutovat o tom, co napsal, protože
fsktr. pro něj nemají význam. Stejně tak jej nezajímají ani základní
principy mezinárodních vztahů, jako je suverenita, rovnoprávnost států,
nevměšování dc vnitřních věcí, právo národů aamoatstně rozhodovat o svém
osudu, což přirozeně zahrnuje i právo samostatně rozhodovat o formách a
cestách socialistického rozvoje, které se vztahují i ne vztahy mezi vlád
noucími Ks v socialistických státech. A. Kondrašov je ve svém"zamýšlení*
vůbec nebere v potazj pro něj platí brežněvovská doktrína omezené suve
renity socialistických států . x/
x/ Nevím, kde je A. Kondrašov a zúčastnil-li ae sovětské intervence v
r. 1968 nebo ne. Podle stylu svého psení ty mohl patřit ke skupině so
větských žurnalistů, která v r. 1968 sestavila tzv. "Bílou knihu"- "K
událostem v Československu", v níž |a pokoušela prokázat nebezpečí a exi
stenci kontrmrevoluce v této zemi, ato knížka, typický to projev Sta
lini etické ideologie je hanbou sovětské žurnalistiky.žádnou čest jí
pylem nedělá sní článek A. Kondreěevs,
▼ duchu soudobých klišé sovětské žurnalistiky a. Kondrašov - je
přece také pro přestavbu - se abstraktně zmíní o hodnocení tragedií a
a omylů z období kultu osohnoeti a období stagnace. Z této abstraktní
poenámky však pro něj neplyna povinnost konkrétně zkoumat, jak a v čem
se právě brežněvovské období stagnace negativně projevilo v sovětské
sehraníční politice vůči Československu v průbéhu Pražského jara 1968.
Hlavní sordini deviza přestavby, kterou je hledání pravdy, jo mu zcela
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- 2 cizí,. Sinalí, by nemohl nazývat akry té i otevřené vměšování SSSR a jeho
spojenců, zvláStě NDR a PLR, do vnitřních záležitostí KSČ a ČSSR v té
době využíváním politických možností působení. A. kondraáov tu jako by
kriticky reaguje na nedoatatzy brsinívovská žehránidní politiky, aby tak
vytvářel zdání, ke autor o této problematice uvažuje v duchu lnového
myšlení" a přestavby v sovětské zahraniční politice. Je to způsob argu
mentace, který nelze označit jinak, než demagogický, protože pravý opak
je pravdou. Kdyby ae A. Kondraiov smažil o pravdivé poznání čs. vývoje- a
měl k tomu dost času- nemohl by nepsat, že "koncem srpna stál Sovětský
svaz a dalěí bratrské země před skutečností, Že v_ČSSR vznikla.nepřátel
ská moc a čs. společnost stála před blízkou perspektivou krvavého zúč
tování s Čestnými komunisty...To věs přimělo vedení pěti zemí Varšavské
smlouvy k rozhodnutí poskytnout českoalovenakému lidu internacionální
pomoc.* /podtrž. Z. J./.
Sotva ai lze představit něco absurdnějšího, než jsou tyto zlovolné výmys
ly 4. Kondrsšova o Pražském jaru 1968. čs. reformní prosec probíhal teh
dy pokojně, demokratickým způsobem v souladu s tradicemi politické kul
tury s vývoje čs. společnosti. “ jeho čele stály politické a státní or
gány , ve kterých se v rámci normálních procedur přijímala rozhodnutí o
těch či oněch opatřeních reformní povahy. *evé vedoucí orgány KSČ/předsadnictvo a sekretariát/ byly svoleny demokratickým způsobem nm zasedání
ÚV KSČ. Stojně tok v souladu a platnou čs. ústavou byl no jaře svolán
nový president ČSSR L. Svoboda s vytvořena nová čs. vláda, *yto orgány,
jejichž činnosti se v těch Či oněeh funkcích účastnili prskticky větoh
ni členové současného vedení střeny a čs. státu včetně U. Jekefte, B.
^usáka i L. Štrougela a d. řídoly politický a státní vývoj Českosloven
ska až do 21. 8. 1918.
fiídily jej po nějakou dobu i po 21. 8. 1968. Všichni nejvySží pfedaatevitelé těchto orgánů v čele s A. Dubčekem jako 1. tajemníkem ÚV KSČ a
L. Svobodou jako presidentem republiky se účastnili i "jednání* a vedením
KSSS v Moskvě koncem srpna 1968, když v Pfimso ztroskotal pokuá /organizo
vaný sa účasti velvyslance SSSR v Prase S. Červoněnka/ o vytvoření pró
za tísní dělnicko- rolnické vlády, vedené A. Indrou.
0 jaké nepřátelské noci koncem srpna 1968 v Československu to A. Kondrašov mluví? Všechny tyto nsjvyšší státní orgány se postavily proti vo
jenské intervenci SSSR a 4 jeho spojenců do vnitřních ča» záležitostí
o prohlásily je- shodně se stanoviskem předsednictva ÚV KSČ s 21. .1968-

sa odporující visa zásadám vztahů nesl socialistickými státy a sa popře
ní nákladních norem mezinárodního práva. lato jednoznačná stanoviska
najvyšlích Ba. politických a státnieh orgánů aěla plnou podporu čs. lidu.
▼ Saakoalovenaku probíhal do 21. 8. 1968 alce bouřlivý politický pro
ces, ale i při velmi vsruěených emocích bos
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jakýchkoli násilností, Sád-

- 3 né nebezpečí občanské války nehrozilo. desítky mrtvých byly až pc 21. 8.
1968 a byly to oběti různých zásahů intorvenčních voják proti Čs. obča
nům.
PokuÓ jde c poznámku A, KondraSova o čestných komunistech s nebezpečí,
jemuž měli být vystaveni, pek třeba říci, že právo posuzovat, kde je jakým
komunistou, patřilo v Československu KSČ e jejím orgánům v souladu se sta
novami strany. - V Československu do 21, 8. 1968 bylo vyměněno mnohem
méně funkcionářů než'v SSSR v době přestavty. * hlediska Článků v Sovětskoj Rossljl z 13- 3. 1988 /známá stal N. *ndrejevny/, kterou redakč
ní stal Pravdy z 5. 4, 1988 označila za po'litickou linii proti kladnou

přestavbě, lze tyto kádrové změny v SSSR pokládat rovněž za odstraňování
věrných komunistů. & tomu třeba dočet, že lidem, kteří v Československu
v době Pražského jara byli uvolněni z dosavadních funkcí, se nic vážného
nestalo, Pokud snad utrpěli nějaké materiální či jiné újmy, jsou nesrov
natelné a masovými existenčními a j. represemi téměř půl milionu členů
KSČ, vyloučených či vySkrtnutých z ní na počátku tzv. normalizace, jež
byle důsledkem vojenské intervence z 21. srpna 1968. Imprese tohoto druhu
byly Široce uplatněny i proti bezpartijním občanům, kteří sympatizovali
s reformním procesem r. 1968 . I tato tvrzení A. ^ondražove jaou bez věc
ného podkladu, je to záměrné demagogie.
Reformní proces v Československu v r. 196*8, sleduje-11 se cíl jeho
skutečného poznání, nutno posuzovat podle rozhodujících skutečností, k
nimž patří i stanoviska a polltike odpovědných ústavních orgánů, jež se
tehdy těžila rozhodné podpoře vitělny čs. lidu. Totéž se vztahuje i na
proces přestavby v SSSR, bude- 11 se průběh přestavby posuzovat podlt
stanovisek představitelů Fezjeti nebo podle pogromu v Sumgsitu a pod.,
snadno lze dospět k charakteristikám stojné poznávací hodnoty, jakou mo
jí sávěry A. tondraěove c Prežskéz jaru 1968.
Obsazení Československa 21. 8. 1968 vojsky SSSR a 4 joho spojenců
prohlásily tehdy ústavní orgány Československa za ničím nooaprsvodlnitelnou agresi proti spřátelenému státu, který věrně plnil své spojenecké
závazky, čs. lid toto poělapání státní a národní suverenity povoloval za
okupaci. V jejín důsledku tyl čs. představitelům při jednání v Moskvě
koncep srpna 1968 vnucen tzv. moskevský protokol a v r. 1969 nerovnopráv
ná smlcuva o tzv. dočasném pobytu sovětských vojsk ns území českosloven
ské. Takový jo pravý charakter této "internacionální pomoci1*/ kterou se
SSSR se 4 spojenci rozhodl Československu nařídit - proti vůli čs. lidu
a jeho oprávněných ústavních orgánů, byl to nejbrutálnějií akt brežněvovaká zahraniční politiky v Ivropě, největěí vojenská akce od skončení 2.
světové války, typický akt politiky s pomlce síly, kterou nyní tak od
suzuje M. S. Ger bočo v.
Mlčíc nemůže A. ^ndroěov prokázat své tvrzení or.tos, že bývalí vedou
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- 4 cí přeostsvitclé Pražského jere" nutili Československo přerušit nejen
politické, sic i obchodně ekonomické vztahy s jeho největšími partnery.*
Ca. politické i státní orgány e jejich představitelé si v průběhu Praž

ského jBre tyli vědomi složité situace, do které se Československo do
stávalo v důsledku tlaku ze straty 8SSK, podporovaného NDK o PLR, proto
úzkostlivě dtsli o dodržování všech smluvních závazků e povinností vůči
svým partnerům ve Varfeevské smlouvě i v HVIIF. Z těchto důvodů také, aby
prokázali čobroý vůli Čs. strany, dali souhlas k uspořádání tzv. štáb
ního cviúení sovětských vojsk ne území ČSSE ne jeře 1968, které, jek se
sáhy ukázalo, bylo pre ně přípravou na srpnovou vojenskou intervenci.
Jako cynický výsměch se pak musí čs. ethanům jevit tvrzení á. ^ondregova, že "celý svět viděl, jak sc tato zemí pozvedla a napřímila po pře
konání krize z let 1968- 19o'J". ano, Československo patřilo v r. 1968 do
první desítky ekonomicky nwjvyspělejSích zemí světa a celospolečenské
reforma v duchu děvizy "socialisuu 6 lidskou tváří" otevírsle perspektivy
jeho skutečně demokratického socialistického vývoje, který mohl přinést
prospěch nejen čs. lidu,ale celému socialistickému společenství - včet
ně SSbiR. ro vojenské intervenci z 21. srpn6 1968 o pod tlakem brežněvovského vedení byl v Československu postupně restaurován - ve zhoršené
podobě- byrokraticko- centralistický systém, "kasárenský komunismus*
s jeho zhoubnými devastacními účinky na všechny* sféry života čs. společ—
hosti, áa historicky krátké období necelých, dvacoti let kleslo Če skoslo
vansko na konec třétí desítky hospodářsky vyspělých zemí e jeho' celková
stagnace a zaostávání dále pokračují. Takové jsou skutečné výsledky trešněvovské politiky stagnace vnucené Československu po 21. 8. 1968.
Miliony obětí stalinských represí nemohou být zapomenuty. Vyžaduje to
zájes historické pravdy a spravedlnosti, boz nichž nelze vrátit socialis
mu jeho humánní charakter. Stejné tak nemůže být zapomenut "bezpříkladný
akt násilí*, kterým byla - podle
.prohlášení Charty 77 k 20. výročí
21. 8. 1968- vojenská intervence S33E a 4 jeho spojenců do vnitřních vě
cí Československa. Nemůže jej zapomenout Čs. lid, který každodenně zažívá
jeho důsledky, včetně Přítomnosti sovětských vojsk. Nanůža jej zapomenout
ani demokratická aezáňárodnáíveřejnost, která al přeje, aby se vztahy
■asi státy- velkými i malými, bez ohledu ns jejich sociálně politický
systém - rozvíjely na základě obecně uznávaných principů mezinárodního
práva, zakotvených v Chartě OSN i v halslnalé deklaraci. Dříve nebo po
zději, pokud se přestavba bude rozvíjet podle své vnitřní logiky, buds
as muset a tímto tíživý a dědictvím brsžněvovská éry vypoMdst 1 sovět
ské vedení. Bez toho není představitelné, ulljene-li v současnosti oblí
beného příměru, nspř. vytváření společného evropského donu, ve ktsvím
by se i salé národy mohly cítit bezpečné e spokojené.
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- 5 Use poehopit,že pro sovětaké vedení je to komplikovaný problém a že
vnitřní vývoj v SSSR tak daleko jeětč nedospěl. Když již glaabost v
této otázce neexistuje, bylo ty lépe, kdyby tu nebylo žádné stanovisko,
co věak je také nemožné, protože teto otázka se z nejrůznějěích stran
sovětským představitelům stéle kleče.
Star A. Kondrešova je celým svým přístupem poplatná tradičním ideolo
gickým stereotypům stalinské e brežr.ěvcvské éry, ospravedlňujícím každý
akt sovětské politiky podle zásady, že všechno, co SSSR činí, je dobré,
správné a pokrokové, lento postoj 1. ^ndrašova k sovětské agresi vůči
ČSSR v r. 1968 je v rozporu s obecnými ideami a trendy přestavby. i*ení
všqk, bohužel, ojedinělým jevem, ^bdobně vyznívala odpověá G, Gerasi
mova na tiskové konferenci v Uoskvé dne 16. 8. 1986 a stejný týznam
má i souhlasné přetištění výtahu z redakčního článku Sudého práva o
událostech roku 1968 v Pravdě 20. 8, 1968, jakož i zákaz demonstrace k
20. výročí sovětské vojenské intervence do ČSSR v Moskvě 21. 8. 1988.
Tyto jevy skutečně vyvolávají vážné pochybnosti o upřímnosti záměrů
sovětské zahraniční politiky a nepochybně přispívají k udržování fe
noménu sovětské hrozby v Evropě, který se jinak nová sovětská zahranič
ní politika snaží překonávat. Ne sovětském postoji k 21. fc. 1968 v
Československu se ukazuje, jek je pro sovětskou zshreniční politiků
obtížné přejít od abstraktních vyhlašování základních mezinárodněprávních principů /tím se osratně sovětská zahraniční politika vždy
vytlačovala/ k jejich praktickému dodržování v konkrétních vztazích.
Závěrem nutno kcnstetovet, že ke Škodě čs. - sovětských vztahů i sovět
ské přestavby same v této záležitosti. Sovětská politika vězí dosud pevně
ve svěrací kazajce brežněvovské doktríny omezené suverenity socialistic
kých států.
21. 8. 1986
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Luboš Kohout:
Eopokritipká obroáe BocigliBgu.nebo "kontrarevpluce" 7
/ 0 čem vypovídají průzkumy veřejného mínění z 1. 19687/

V průběhu téměř dvaceti let svého monopolního panství nad épolečnoatí 1 nad Komunistickou stranou nepublikovali naši vláocové- ne rozdíl
od zahraničí- žádný z hlavních dostupných pramenů, dokumentů, so
ciologických průzkumů veřejného mínění té doby /s jednou výjimkou- Žpráve o současné politické situaci ČSSR a podmínkách činnosti KSČ - navíc
vykleštěnou a zkomolenou/. Dodnes nebyla v Československu, přes deklaro
vanou demokratizaci a"glasnost” zveřejněna ani j e d i n áZ z početných
studií a knih, hájících uváděním průkazných faktů a zdůvodnění reform ní obrodný proces proti lžím, klevetám a falešným závěrům vládních egitpropčíků /z domácích autorů uvádím A. Bančíks, Č. Císaře,A. Dubčeka, J.
Hájka, lí. Hájka, K. Hfibla, Z. Jičínského, V. Kadlece, L. Kohotta, ř. Krlegla, V. Mancla, R. Slánského, V. Slavíka, J. Smrkovského, V. šilhána, B.
Šimona, Z. šulce, V. Vrabce, R. Zukala, ze zahraničních alespoň Z. Hejzlara , V. tíorského, A. J. Liehma, Z. Mlynáře, J. Pelikána/.
V této informativní stati, jež doplňuje Hflblovu studii "Proč došlo ke
21. srpnu 1968”, se opírám hlavni o výše uvedenou zprávu pro předsednic
tvo ÚV KSČ, předloženou právě v osudový večer 20. srpna tehdejším tajem
níkem Úv KSČ, okupant- designovaným předsedou dílničko- rolnické vlády
A. Indrou, jakož i o hlavní průzkumy veřejného mínění té doby. Všechny
tyto e mnohé jiné proseny k r. 1968 prokazují nezvratně, žs vládní čs
propaganda neodpovídá v ničem podstatném
objektivní dějinné pravdě o r. 1968 v Če
skoslovensku.
.
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Počátkem května 1968, tedy k době, kdy technická příprava vojsk ja
vpádu do Československa byla dokončována a kdy na poradě 4. května hovo
řili sovětští představitelé v Kremlu a naší representativní delegací o
•kontrsrsvolučnostl" situace v Československu, očekávalo 75% Čechů
77% Slováků, že vývoj směřuje k upevnění socialismu. Jan 7% Cechů e
5% Slováků soudilo, že vývoj bude opačný. Zdrželo ae soudu v obou za—
míA 1S% vzorku. - Ne otázku, zda vedoucí úloha KSČ js podmínkou posilo
vání socialismu, odpovědělo 52% určitě ano. 10% spíše ano, 38% spíše na.
Za garanci dalšího společenského pokroku/při výběru z 8 oožnoatí/ dávvali respondenti na 1. místo demokratizaci KSČ/45%/, dále kvalitu vlády,
demokratizaci Márodní fronty , a až ne 4 síažm/28%/ více politických
stran. Základní dokument "pražského jara”, Skini program
KSČ sňalo a
podporovalo už 69% obyvatal/jen 3% proti/. ^ositivní vstah k vývoji me
tl dubnem a květnem projevilo 81% obyvatelstva, mami členy KSČ dokon ca 93%.Patteddjdo o oblíbenost novin, vedlo v českých saních Práva /38V,
Rudě právo /26%/, Svobidné slovo /16S/, Lidová donokrsSie /14%/.
Ústav pro výzkum veřejného nínění ČSAV v té době např. zjistil, že

pro dělil rozvoj socialianu je u náe 89* dotázaných, astlz eo pre kopitaliamus petahých 5% /6i nemělo vyhrantny náaor/, a fte 52* viří, ta rosvoj acciellSEu půjie dezokratickou cestou.
atatlstiky o průzkumy s té doby jasni prckasuví to, no se ani dnoiní
vládjjí propagando neodváží zpochybnit: dělnická třída 1 společnost jako
celek jednoznačně zaujímala ooziee obhajoby společenská ho vlastnictví výrotních Drosthedků, ovíem- též v souladu s dnefinis tpclečebaký® pohybem v
SSSR - akcentovala svůj vfttií vliv ne řízení, podnikovou samosprávu, tedy
Hady pracujících, kterýžto proees kulminoval dokonee v poinvaaní době ,
v slaních a jarních něsicích r. 1968 a 1969. Zlomení tohoto procesu v
dělnické třídě nebylo zlomenin odporu "kontrsrevébuee* nebo "enarchovynůlkalismu*, jak se tehdy v propagandě
tradovalo, nýbrž zloaanla toho,
v Sen dna5ní sovětské politické vedení v Sele a M. worbačovem spatřuje
perspektivu, naději na pokrokový společenský pohyt v SSSR.
K reformám zemědělství, uvolňující® předchozí tuhý centralismus řízení
docházelo již před rl 1968, tekla ani vládcovi nepopírojí, ie rejpočetnijií •aaloburSoázní" živel - rolnictvo, tyl v r. 1968 stabilizačním fak
torem e Že se nejenom žádné soaědělaké druftetvo nerozpustilo, ala nebyly
sasnesenány cni pokusy, byí jednotlivců, o takovýto zpětný proees. V pro
tikladu ke kolctosnísu systému v SSSR, soostalému, Mpcvaéwu, aoofoktníaa- viz kritiky dne*je 1 reformy- u nás scalděčské draftstavcletví
vcelku prosperovalo, tyf nikoli bez problémů a dolasných regresů.
Prtlvé větKině inteligence, zejména technické, uvítala takové akty,
jako byle sruěení Kádrového stropu pre nestraníky v zastávání 1 tich nejedpcvidaljiíeh řídících funkcí, přijímání vedoueíeh kádrů předetlía aa
séklaél konkursního řízení dle principu odborné dispozice o kvalifikace
a nikoli dle pochybného a ke karlerisau podněcujícího klíče- "politic
ké spolehlivosti*, zejména příslušnosti k monopolisticky vládnoucí straně
Odborní a vldečtí proeocníei/přírodlvWného i humanitního směru/ uvítali
smiení zábran při opatřování odborné sehrániČní literatury i uvolnlní
předpisů pro vycasspvání do sahreničí a Čerpání z pokladnice celtového
vývoje vidy a techniky.
Humanitní inteligence nejvíce ocenila resvoj lidských o občanských
práv o svobod, zrulaní tlakové a informační censory, oeeiování ualleokých i literárních děl Veřejností podle skutečné kvsllty/kupř. nái film
té doby dosáhl niktorýai díly svitové ipičky/, vydávání dříve proskri bavených autorů, přehodnocování,/byi anohdy problematické/, stárli i
nevijií historie. Církve vieeh vysmání přivítaly pronikavou liberalised
deervadaí kalené církevní politiky a táta, vedeveí k ponaasataía veéjemttýa střetům.
Jo avion nepopiratelnou skutalaactí, Ks část lntellgeaeo, sajséae
teaaaaitaí , as vidy dbale weslsárodalho koatexté aolahe peloéaevéhc vý
voje, aa vidy ctila aopřekrečltalaé vývojové anttarty determinanty, do-
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- 3 né naším geopditickýc pcstevenía i pcstevenís mezinárodni'- právním. K6kcy projevovele nepochopení nepreskočitelr.osti nutných vývojových etap, ne
netrpělivě vytyčovalo heele nerealistická, jskc kupí, ono ústřední: ne
chceme denokretiseci, chceme dczokiecli. Výjimkou netyls eni část inte
ligence, příslušející ke komunistické struní.
Průzkun v KSČ prokázol, že pinč pluralitní systém • větčím počtem vzá
jemně volebně Lojujících střen hájilo eel 101 delegátů nestávajícího miBořádbébc sjezdu, zatíz co stejný počet delegátů dável přednost uchováhí
starého, vyrokxaticko- etstlstickéhc eystéaju řízení společnosti e strany,
tedy s řídící e direktivní nařizující rolí KSČ, jekožto totálního mocen
ského monopolisty, ^oproti ternu tíOSí delegátů zestávelo pozice demokrati
zace společenských vztahů, lečy partnerské vztahy mezi
s lo * kam i axstrenaui Károdní front;;, unožnující tvorbu politiky vzájem
ným dohadováním a kompromisy zdola nahoru; prosczcvali zvýčení spole
čenské role demokraticky z více kandidátů volených zastupitelských orgánů
v Mech atupňů oproti výkonné moci; r.emonopclistickcu spo leč onakou roli KSČ,
které s: musí kažéodenaě znovu svoji společenskou vůdčí roli zisk'vet
pravdivostí svých Ideálů, oddanou služtou lidu.
-I v této delikátní oblasti přinesly průzkumy společenského mínBní vel
mi zajímavé zjištění: jeden z letních průzkumů v českých zemích přinesl
tyto výsledky vlivu jednotlivých politických stran , pokud by nedoělo k
dohodám v Národní frontě a s tísný ty vystoupily samostatně ve volebním
klání i ^tázks: jakou strunu tyčte volil ve svobod bych volbách? - Od-rověJí
43* - KSČ, 33$ místního kandidáta/sf člene KSČ, či jiných stran, ČI ne
straníka/, 131 československou stronu socialistickou b 9% československou

stranu lidovou.
V průběhu x. 1968 se počat členů Lidové struny zdvojnásobil e 30 ti
síc na skoro 50 tisíc, Čůů s 10 tisíc ne 17 tisíc. Obé struny vypracova
ly své vlastní programy bud nt socialistické nebo ne kř?siensko- demokra
tické bázi, přičemž zde r.zvinuly/eniž by odporovaly/ některé méně roz
prš oo v oné partie Akčního programu KSČ. Obč strany zaujíssly-i KSČ uzná
vanou- posici plurelléau tvorby usnesení a rozhodnutí no půdě ^árodní
fronty* tedy žádnou "protlaocigliatickov “ či "kontiarev'luční" pozici ,
jak ae pokoušejí tvrdit někteří z vládních propagandist!.
Přípravné výbory sociální demokracie tegdy získaly sjt>do července 81
do peč. srpna 1966, kdy na naléhání KSČ za a tavily svoji Činr.ost, 1712
přihlášek, vitilnou staréích, bývalých 'sociálních dezokrztů. Přitom 1
toto ledme se rodící strana chtěla být nikoli opoziční, nýbrž oponenturní stranou v Národní front* a bezvýhradné ae hlásila k reformnímu 9 re
formovanému soclolisrnu, x/
x/ Mezi největií lil a konstrukce rollsní propagandy patří původní In
drou vyayélený údaj o snese sociální demokracie vystoupit po údajných
vítězných volbách z Varlavaké smlouvy, neutializovat Ceafcoslovobake a potea je přičlenit k 1AT0. kejméně exiloví sociální demokraté, jmenovití

- 4 P- Jenýr, promezují, íe údajná schlzKu vecení soc. dsa.. a tá*tc progre—
■•3 e cl lete »e nemon&lt. Uežlcnx prop*gpHd& dneška ovšem Indrovu údělovou
lež a chutí opekuj*.
Ty "tidíce" organizovaný ch kontrorevolucionářů/dle 1£. katouěe i jiných/
představoval prý Klub angažovaných neatreníků/KMí/ a asi ne více než
200C přlhláienýrai dleny e K 231 /název oodle zákone 231* dle něhož byli
občané republiky joko nepřátelé a vleatiarédci sousaní e očsužováni k
tvrdý® třertům earti- v 50. letech vykonúnc 178 rozsudků _ a dlouhodo
bým věznění®/- sdružující 5670 bývalých politických vóaňů, přičemž * .
DubČek v interview italské L /Unitě uvedl, že politických vězňů
v padesátých letech tyle 36.000 i
Tedy počty více než zonedtetelné, s ohledem ne velmi frekventované tvr
zení vládců, vždy bez důkazu, že tyto "síly"připravovaly kontrarevoluční
zvra - občanskou válku.
československá státní bezpečnost préniklc v hejnéc počtu do tčehte
organizací. Sni tebsy nehlásila* sni dnes si netroufá tvrdit* že ty ae
nějaké"kontrerevoluce" se zbraní v ruco v těchto organizacích chystala.
Ostatně při aoufaléz nedostatku “kontrarovolucionářů" postarala se "bra
traká" sovětská stával bezpečnost, aby se u nás nalezlo přece jen aspoň
pár pytlů s ukrytýai zbranČsi - jenia seli ssůlt- ne jednom z pytlů byl
nápis v azbuce. Takže "Poulení” vládoů tenhle údaj ze actétaké "Bílé kni
hy" radíji nepřevzalo:
a á a e tudíž světovou kuriozitu - k o n trerevoluční situaci "bez “kontrerevolucionářů" & dokonce
beze zbraní! Hroz
bu občanské války
bez občanů, kteří by
ji Cttili Vést.x/

z/ Bobo snad ty ji chtěl tehdy rozpoutat Vasil Bílekv čele obrovského
voje ”99 Pragováků" T Pochybuji! Vscyt na rozdíl od C. Císaře, J, Sarkev■kého, či V. Silhdne, kteří klidnili v Pregovce devové esoee pc publiko
vání jejich dopisu, zůstal zalezlý ve své kanceláři e své "druhy ve zbra
ni" nehájil. ..../
Obě t kontrarevolu&ní" organizace ukončily pod politickýn viivea a arguaonty refomníeh koaunistu svoji Činnost ga&ta přec jednání a aaěich
představitelů ae Sověty v Čáeraé. áprávo pro předsednictvo, vypracovaná
ješsě přečti*,vypovídát "KÁH se aá stát "nezávislou silou nového typu*
stojící na proti KSČ, ale vadle ní fcazo organizace hájící aájay nestra
níků* uzlující o jejich zrovnoprávnění e upozorňujícína dodržování
a respektování pravidel deaokrotického veřejného ftlvota...přechod KáM
k organizovaný* foreáa činnosti vedl k oslabení jeho aktivity o poklesu ae
savého náporu.
0 ne jnebozpočaě jěíeh z "kentrarevolucionářů" - K 231uvádí správa .předložená Zadrou* "Po zveřejnění profilu některých ve
doucích fánkeionářč £ 231 v tidku a rozhlase a v důsledku sílící nedůvě
ry ze strany členů klubu k jeho ala-čít dochází v řadě níst k odlivů*
aktivity. Osikově lze říci* lo bylo na vrcholu kanoe* května...bozi funkci
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- 5 onáři přiznávej!, že došlo nazí funkcionáři b členy k vnitřní diferenci
aci *. íyto skutečnosti vládní propaganda zamlčuje, zejména pak senorozpuštění se "kontrerevclučních " organizací před Siernou....
^ověsthý manifest "20C0 zlov' byl dle vládců výzvou ke kontsarovoluel.
Jeho putlikování by dnes prokázalo, že tc byl na tebdsjší dobu dcst krot
ký, ti když, jak soudím, politicky neivní e otjektivně věci pckroku v zeni
apíie Škodící, než prospívající dokuaent. Podstatné je , že naši agitpropčícl opět noxohcu uvést jediný příped, kdy ty jednotlivci, 61 skupiny "kootrerevoluční výzvy" uposlechli k destrukci soeielletických orgánů lldosprávy. Eeopek, autoři n přední signatáři "2000 slev* tyli toká autory a
přednízl z Eillonu elgnetéřů cpelu ne řeše předetevitele, odjíždějící k
jednání do Cierné, kde se nj. praví:
"Vše, oč usilujoze, dá gc shrnout dc čtyř slov:
SOCIALISMUS I, SpajMBOWlí, SUVERENITA 1, SVOBODA ý.
V aocialissu s spojenectví je nade garancie bratrským cesiu e atrenás, že
nepřipustína vývoj, který by ohrožovnl skutečné zájmy národů, v jejichž
svazku přes dvacet lot čestně bojůjene ze společnou věc. V suverenitě o
svobodě je naopak garancie něčí zezi, že ae nebudou opakovat těžké chyby,
které ještě před nedávném hrozily vyústit v krizi...oxtréaní hlesy, lteré
tu a tas zaznívají v našich doušcích diskusích jsou právě produktem polieejnš byrokratického systému, jenž tok dlouho dusil tvůrčí eyšleaí, až
zahnal řadu lidí do vnitřní opozice. Přesvědčte je bespočtou příkladft, že
autoritu střeny a pozice aocialissu u nás jsou práv* dnes nesrovnatelní
silnější , než kdykoli v šinulostí.1 "
Prosté srovnání s vývojem v dne3níz reforaujícÍB se SSSR výmluvně do
kazuje, že pokud tyčkou užili stejného setru, jako užívají vládei vůči
vývoji r. 1968, kusí 11 byehor. konstatovat, že je tax situace daleko ”kontrarovolučnčjBí", než tehdy u nás. Viz ty tisíce nově vshikajídíeh nefor■álníeh politických 1 nepolitických organizací, nozi niti fašisujíeí,
Šovinistický velkorueká a rasistická Peajei, sdružující asi 35 tisíe čle
nů, události v Alše Atl,
baltí, Azerbajdíánu a Arsenli s desítkami za
vražděných lidí při pogromech e j. atd., atp.{
á ještě jedno srovnání, tentokrát s polskýa vývojce 1980- 81. Kaši pro
pagandists předhazují dubčekovakéeu vedení, že připustilo údajný rozklad
branných a bezpečnostních složek, takže situaci "vyřešil" zásah "spřáte
lených vojsk. Za vsot au dávají postup Jaruselského, který s opřením o
eruádu vyhlásil stanné práv© a odnlniatrativně rozpustil polskou "Soli
daritu" , sa níž pělitisky stále drtivá většina polského národa, seje, děl
nické třídy i jiné organizace, jol vznikaly o pracovaly v bouřlivých lo
tech 1980- 81, e a 1 skuteční vystepovali oposltaě vrpti, o©Litém itTMldko- státním voevní_zvzL—
Srovnávají nesrovnatelné. VBdyt u nás ee v r. 1968 rozvíjelo oasové li
dové hnutí no podporu o pronesení hlubokých strukturálních raforea, kdy
lapala dalo a progres referee zpraeovolo^reforané kennelstleké vedení

- b seed! - A dodáván, ft* nosové podpoře a* opoziční ally v Polsku těěily - t
tlil- právě proto, 4* v r, 1968 tahdejěí goaulkovoké polské vedou! nevyšly Belo oasové volání lidu, vyjádřená onía ’Polska Bila na Subczoka", krvev« potločllo v r, . 1970 dělnické nepokoje na Potřel! a ani oao, ani po■dějlí veden! Gierkov© nepřistoupilo k ekonomickýn a politickým refomán
typu "pražského jara”.
OvBez tehdy, r. 1966, e nssazoníz atatisícových eraád potlačila "varěaveká pětka" Ufo
■ faňttU. PQ ■ půl■ gpfift stále ruBonáho procesu.
Kaopek v í*olaku se hnutí s nemírně ailnýnl protikoaunistickási, proti-

aovětakýni a protisoclalistickýai prvky rpgyí jelP_e_gPtrutollo,D9.dotu. sko
ro, 1 e Půl rokuU to přes naléhaní sovětského politlckáho vedení, aby ve
den! polské sáhlo nnohea dříve, not fakticky učinilo, k násilndsu slonění
tohoto hnutí.
Men! to - per excellence - gfrnittJttUUfftf.B. ■ MlŽgrtgW.WHtfglt
4eká je provdá o tahdojBía vývoji v našich ostrojených sloikáehT hale
orsáde byla i v r. 1966 plně bojoachopná. OvBea její BpiBkov! velitelé a
političtí pracovníci, vrchní velitel, president republiky arnádní gonoáál Ludvík Svoboda zdůvodněně nehodnotili situaci u nás- v souladu s exakt
ně prověřenou akntoinosté- jako "keatrerovoluční".
árnáda tudíi odnítala rozhodni pokusy protlstranické
frakce pučlotd /typu Bilaka, Hoffnanns a Indry/ zneuBít ji
pro násilné potlačení vyhraněně ■eeialistiekého a deaokratického spole
čenského pohybu. - Věak se "aarnalizáteři” sa to velitelakésu sboru ar■ády kruté pošetili - z asi 60 tisíc důstojníků • generálů bylo z srsády
vyhoněno asi 6000 sejschopnějěích /• nejvyií funkce nastávajících/ ve
litelů • politických pracovníků.
Prověřená fakta tdi prokazují jako lei tvrzení vládců, ie stranické
a státní vedení seně, nejvyBtí velitelé srsády připravovali vystoupení
fieskealevonska n Var Bav ská nalouvy a jeho neutrolisaci.
Vládsové věd os i foliují presesy tin, Be prý důkazaa snahy o neutřeli soci Oeakoslovenska byl© reshlasevé vystoupení generála V. Prchlíke v lé
tě 1968 a dále Meaorendua Vojenské politické aledenie z této doby. Gen.
leksjíBek dokonce v televise! besedě tvrdil, ie prý Uonerandua porado
val© vystoupení s VerBsvské saleuvy. Publikování o bého by prokázalo, ie
Prshlík i Basoraadea peladevali pouze viti! rovnoprávnost, nejedna v
obsazování ve ©ueíeh síst ve VerBevakén paktu a Meaersndsn nadto soinost
vypřecovst v rásoi obecné vojenské dáktriny tohoto paktu 1 specifickou
československou vojenskou doktrínu. Je o podiven, ie jeltě v těchto dnech
přejal lii ěs. vládeů bene zbytku Zádě a onaké sovětská tiskoviny.
Jiné je otázka lidového vztahu větáisy eben naBieh národů k SBS1. Anod
jsa Bulhaři Báněli, podobně jaké ay, ve svých dějinách iádné rozpory a
Baskan a joho dědiooe- S88B.
kladná city načaly vyprchávat teprve tehdy, kdy stalinistický 8SSB
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- 7 zmařil kur* na "specifickou čeekcslcvenskcu eestu k ocele li esu", cestu de
mokratickou, bez "diktotury prolotariátu" sovětského typu, Avšak 1 v r,
1968 absolvoval český e slovenský lid íaatnl "zkoušku ■ titul kovu ", protele vyprchávající city dokássl nahradit střízlivý! pclítlekýz roellaaea.
Bio správy pro předsednictvo tfV £SČ uznávzlo potřebu sovětsko- ieskoslovenskáho ekcncvického, politického'i vojenského spojenectví až do letních měsíců r. 1968
d c *pg lýeh.gtyy stel.renubliy[
▼/razné posílení b posléze převládání neutrslizefiních a přetisovětských
nálad nutno spejovet výlučně s hegemoni etický® postupes trežněvovského
vedení ISSS e SSSR , vrcholícíc véjenskou invazí. Tyto kvelltetivní znány
v my i lení lidu vyjádřil tváří v tvář Brežnřvevi jeho tehdejší srpnový
zajatec J. í>urkovský: "Vy jste, soudruzi, vy jste zničili tc stcleté přá
telství, které bylo mezi našimi národy: náE národ budoval přes sto lot
Slavjaaefilství, lásku k slovanskému Rusku, padesát let k Sovětskému ave*
au, v nalem lidu jste t f 1 i přátele nejvěxnéjlí
a vy jato to h loto za j o d 1 n c u
noc zni
čili I"
■yl-li k. S. Gorbačrv nesporná volal vřelo přivítán při oficiální návštěvě Československo přesnohýai z těch milionů Čechli a Slováků, kteří roa-

boHon* odsuzovali hrdfcnévovský SSSR se jeho pošlapání mezinárodního práva
a zavařenity Československa , bylo tomu tak proto, že tito lidé rozpoz
nali a uvítali v jeho politice príky velni příbuzné a politikou naší stra
ny v obrodnéa procesu r. 1968. Spojovali s novou politikou i naději dg
přehodnocení tehdejší strašlivé křivdy, Zklamání a snovunávrat do starého
aatleevátiaau a skepse, pokud jde o čs. vývoj, k nSauž doBlo po Gorbočovavi odjezdu, ee u vé té lny politicky aktivních občanů výrazní prohloubily,
▼Idyl C'Vfctskd střena se znovu solidarizovala se lioni pražských vládoů e
•eaaáftedesátén", byl ne ústy Gorbaěbva, nicméně v prohlášení TASSu a tím,
že redakční stel Rudého práva a slovenské PreWy přetiskla i Pravda aovětská.
x
±
»
fatálně negativní bilance dvacetileté monopolní vlády neostaliuskobrežnávovakých deformátorů a tradItalů autenticky socialistická výstav
ky v Oeakoaleveasku jo v očích aaáoho lidu dnes naprostá očividná
o prokámoná, - Tehdy, v r. 1968, první úspěšná krcky reformy ,
přecházení od extenzivního k intenzivnímu hospodeřeaí, největší tempa pří
růstku vytvořeného národního důchodu na obyvatele v poválečných dějinách
mami, vysoké tempo růstu Životní Urovná. Basa- 1 nejvyilí státní místa
přiznávají, Že jame m vlastní vinna dostali do těžké hospodářská krize o
ninořádně nízkými přírůstky národního ážehada, M stagnují cín, ba regresivnís životním standartě*. Bávalo by á n o d jen JŽ obyvatel přednost kapitaliann přadsosialiamoa , jako team bylo před dvaceti ldtyT - Vidyi noápresaá fVkta dekasají, Že v ftžSl hrubý národní produkt na obyvatele stoupl
v r. 1M4 proti r. 1970 pomne z 2,U0 dolarů na >6.180 dolarů, satin ee
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- 8 ▼ hsknuaku * 1.847 ns 8. 906 » v Japonsku z 1.963 dolarů dokoná* na 10.
497 dolarů.
Tehdy stoupala prosti* stranicko- státního vodění sen* v očích obyva
telstva, proto** poctiv* roslisovalo nyšlenku, *e noaůla být aeeialisau
bez rozvoje doaokraci* a soocsprávného ros —
hodování lidu. "Norsalisační" dvacetiletí naopak představuj*
návrat k byrcktatickénu komandování a dirigování společenského o politic
kého pohybu z perzoaálné úzkého okruhu politická elity, lehdy roskvlt
literatury a uaéní, dnes úpadek. Tehdy svoboda tisku, dnes concur*. Teh
dy rozvoj občanských práv a svobod, dnes jejich pošlapávání. Tehdy první
zárodky rozvoje “právního státu", dnes orávní dtungle a bezpráví. - Jak
by asi dnes dopec'1 průzkuz veřejného sináni no téaa, jaké autorit* se tá
li dhešní stranické vedení u lidu, na rozdíl od tehdejšího? Která doba
prokazovala růst "antisocislismu", “antiaovátiesu" a "antikosunissu"?
Ta tehdejší nebp ts dnešní ‘i
V naší seal koluj* v tisících exoaplářů ptojev hero* it. Kopeckého na
sjezdu dramatických unálců sajména proto, š* a* o nsjvyš&íeh funkcioná
řích vyslovil asi v tos sayslu, š* nejlopší alulbu socielisau by udíleli,
kdyby poté, kdy jej aaaaím* koaproaitovali, se svých funkcí dobrovolná
odešli. - Co* ovšan nehodlají učinit * o len* svMIÍ i jejich křečovitá
obhajoba “Poučení s krizové situace" a statí z náho vyahássjících, je* po
slonění stranického Mi lidového odporu společnosti vnutili.
á tak na komod ještš jeden údaj s průskunu před dvaceti letyt fo vni
trostranické* průxkusu z konce r. 1968 jon asi 9% komunistů povalovalo
vojenskou intervenci se zdůvodnitolnou či omluvitelnou chybeni poledno
vého vývoje. Baopak, 90, 6% tento sásah rozhodná odmítlo • odčoudilo. 79%
dotázaných označilo tstto sásah sa výraz nepochopení vůdců pátí států pro
polednový vývoj v ŮSSH. V* středoalovonskéa kraji 89% komunistů osnečilo
tento sásah se akcí, poškozující socialiaaus.
"Poučení“ a stati z náho vyahássjící je obyčejná pragmatická, hodná no—
obretná propaganda spoléhající se na svůj 1 n f er
as č n í aonopol * tedy zásobující případného čtenáře výnyaly,
legendami, lšomi o polopravdami, nikdy pak i malými "pravdičkami" ne
valného významu - Jo to pragmatická propagando, sledící Usání zdůvod
ni*! trvání vlády dnešní vůdčí garnitury hrobařů autontiokdho socialismu. Je to dokušent nevldacký, esoci*logický,
spoiltologieký i ohiatorieký. Jozo takový ho chápe o přijiná drtivá ná
rodní vltšiae, jojíl nánory vyjádřilo tich deset tisíc statečných, kte
ří pochodové li v předvečer a v den výročí našeho národního poničeni ulioani hlavního nšsta, kolen poanikn ovátého Václava o Jana Husi, ca sna
ha* proniknout i do prostoru historických Bradten, sídla zákonných králů
a denakratieky volených preaidebtů deokoalevenaká republiky.

Praha , tl. 8. 1988
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Luboé i o h c u t :
Hovory • StB unob Bez mtu Mn při výslechu
/Zpráva pro přátele a na vědomí “otření protivné**/
Přicházíš v pětek 5. září v 9 bodlu do důvěrně jit antaé bodový v Bartoloaějoké na porvání orgán* “Ministerstva lásky* Orwell/. Sdělily ai, ke
tak učlnín*vo vlastním zájsu?.. Bodají ne, vkdyt pílí cároveú, ke pokud
bych se nedostavil, zapletla pokutu ve výěi dvou selených Hradčan. A těch
penálot» sajisté nevlastní noc.
S uspokojenía konstatuji, ie * parestrojka" upustila u orgánů - vsdor
klevetám věolikýcn potouchlíkfi- hluboké kořeny. V Idy i z vlastní Iniciativy
uvědomělých "denokretixátorfi" a "glasnistů* odstranili z kancelářských
stán dokonce i toho nejdcnokrstlčtějěího, z lulky bafajícího fpustatého
génia vdech géniů blaha penáti... Povídán s uspokojením, trochu protektoraky nému novénu elegantnímu aádělu stráinéau s literárně frekventovaný®
jaénaa Občan Bryeh, ie je ten pozůstalý Saertinský, henky vyvedený na ctě
ně s proslulou revoluční čepicí, docela v pořádku. - Ovlea s trochu jiných
důvodů, not jsou ty, pro něž si jej “pří al učnici’ na stány svýcn kancelá
ří, v dgnén připadá v odposlechové atíCtnosti válí: byl toti* nejen jednič
kou věoobecně obávané tlil, ale také ááfoa dpičksvých národohospodářských
resortů, který usekali - proti očekávání- plodné capejoaí četných odborní
ků, dříve nenáevlků e oserů do řícení hospodářské obnovy v období UPu.
A byl rochodnýn stoupencem Nikolaje bnehurlne, Stalinova leninského antipo
du, jen* teerčiaského chystal na msto generálního tajeaníka strany- hle
alternativa stalinismu, kel poručenáI Jtaertinský něl ětěctí: unřel/nabo
byl unřenT/ sovčaa- 1926, česní vděčí se své čestná ní sto as stěnách poho
stinná kartoloaějaké...
Obden Bryeh v této fázi né diskusní iniciativy prskána! výtečné zvlád
nutí nějakého toho VUMLu, tody večerní ěkoly naro- leníiiIron, obecní nabýva
né &PTK,-ěkola pro udráoní koryta, kdyt oprávněně posaaaenal, ke jo proká
záno, ke na rosdíl od jiných *uařen* nebyl.••
1 neprodleně přešel do protiofenzívyi přeěetřují prý věochao kolen událo
stí n. srpne. ▲ tak došlo 1 ne sne. ffl.e jejich internací jsem prý udělil
interview nějakém ruWafwn sápedcněneckéau novináři* Při přehlídce prý
u něha nalétli nebes e v ata i neje jndne a adresou 1 to prý takovéto sty
ky lasu nelátané... nevolil jaea d opanovat protiotánkou, jestli svého
lean přeěctřevali ělnoost cbtaa Vadla Ulita ca fakt udělení interview
sápadeaáMCkéen “burtoácnta“ Časopisu Spiegtl* aívíe prošpikovaného počet
ným Ital a výkaly, c atak najtaardtajčí byla ta o Dnběekwvi, který
prý v lr»tidsvě podapoal ▼ crpm 1M» ěskunent, ve kteréa přtaévá ”tatrerevelntast* situace u nás a Slibuje ji o ptaltía násilí řešit. Snopek ,
datace i mtavoký protahal- diktát, wceesý aata vedansín představltelůn
neotatael sni dove o «kontmrevslutasU* dtuaeo v tSSM, přes tisky
rrtaln ne své najata v tato tam. tašek své vyvrácení Silákových lál
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- 2 zaslal k otiitění Rudécu právu, ktere jeho text ignorovalo a teprve p o t o a se * ním seznámila zahraniční veřegnest z prostřednictvía zahranič—
nich rozhlasových stanic i Část veřejnosti natí, Kdo tady jednal nesdkonniŤ Soudruh hubček nebo pan dilak a pan Moření, Šéfredaktor MuLáho prévaT
/Za pfit dní po touto výsleahu jsez ae dozvMčl, ta soudruh bubšek skoulí,
jak jase daleko ve vytváření "právního státu* a podává lalobu na oblena
V a all a Bilaka za jeho nactiutrhační lhaní, eol tíato adduji přétolOa/.
A odpovtó na tuto otázku vyštřujíeího jsou zakončil s tin, aby ni přoólolili jakýkoli můj vonkdu tiitčný text, já jim potvrdla či nepotvrdí*
jeho autenticitu o jsem ochoten se s orgány bavit o trestnosti, ti bos trest
nosti jeho obsahu.
Tak přešel výslech do klidnějších rovin, nebol Občane bryčka sajínalo,
jak se díván na pouliční ruch ve večerní Praze 21. Vlil. 19*8. - Sďkán,
le při hodnocení je ufitečná poulit narxovského teoretického odkazu o
prlaéraosti společenského bytí a sekundárná sti, ale ov Sas i spčtnéa půso
bení společenského vědcaí. A to společenské ’nomnlisačaí bytí*, penisy,
chápe nereální občan, nladý, starý, politicky aagniovaný i acangelovasý
jednía sloven jako n i z e r n é. Denenstrace, v nit převaloval# aladlí
ročníky - přec dvaceti léty aalé děti,
vila protrsten proti penšrůn, které příčinné sevři aí s voj east ca invazí
a lžích vogsk do natí sent přec dvaceti léty a vnuceni* národta sani do
Čela té garnitury vůdců, je jít činnost vedla k dnešní všestranné společen
ské krizi v oblasti okenoaieké, sociální, skolegicM, politická, kulturní,
nr&vní.
A evšea éeaonstaac* prokázala 1 bunerengový efekt pro!hond propagandy
všelikých bilaků, fojtíků, kojzarů a zatoulá. Ti lidé, kteří volali jnéna
Masaryk a bubčok, toho o těchto osobnostech anebo nevidí. Mesajíná je ani
vládní propagandu. Přejídajíce ovšem jako své ústřední heslo
všechno
jo jinakfvědí bezpočet: kéyl relinní propaganda někenu sedává, tak ten,
koho uráčí, ausí být dobrý: al tedy lije! ku, a upozornil jsen Občana
Bryeha, le vládní aonopol v hrmadných sdělovacích prostředcích zcela zá
konité a přirozené vzbuzuje cd jen o hroaadná sdělovací prostředky zahra
niční i o rozličné *ao*izdaty*.
banezřegaě nej spolehli vij Čín prestředka* fonevéaí protiretianího
aaýilení občanů jsou adainistrztivní postupy, hrozby vyhazovů a práce,
a scjaéaa ” pendreková*! *• I tedy jde o klasický hrne Tangový efekt: jedni
nohou být dočasné zastrašeni, zahnáni do pasivity, jiní neoper podníceni
k nový* a nový* protiroliaaía aktivltá*. A dodáván, le nil pravda předváločný Qottoalá, to na bodácích se nadá do aekanodna sočit jako os hlavní
opoře vládních trůnů. A ptán os, jestli Občan Bryeh aaá ty Cvě definice
Tker—. jot kolují nozi Udaní "Obušek je tlajeací srdce strany* a ’Obu
šek jo prostředek intinního spojení struny s aaaanl*. Asi je neznal.
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- 3 Potom ti pnnftkw vyrea.il dech, pretok* sekal vyčítat, proč prý jaae ny ,
kteří o sobi říkáac, ie jane reforaní konáni stá, nějak ten dav nespecifi
kovali, neukekírovali?- Bíkáa si v duchu, te táhl* snad nanůte nydet větně.
Vtcyt jo en valní dobře snáno, i* orgány naldhavě doporučily přonnobýn s
nás, aby v době anutndbo výročí odjeli * kraby a i* jen kandidát na pobyt
v Bahnicích by a* nebi pokusit přenleuvat národ, aby volal nísto "At Čije
Masaryk" nebo "XMbČek" třeba "sláva Jakeicvi a Bilakovi!" - A nahlas: mát*
tisíce abaolwatfi těch v.ěieh tkob pro udrtení koryta, tak jste je mohli po
slat de dave slate "tajných" a "pendrokářů". lenunistá v první republice
a joětě po vále* do r. 194®, a take ny v rooe 196© jene ehadili nesl lidi a
přesvědčovali jene/ je o ave pravdě: Vy udivíte proti lito násilí nino jiné
i proto, te o svá pr*vdě nejste přesvědčeni sani. G nás hovoříte jako o
proti socialistických tivlech. Baopak, proti socialistický je tenhle retin,
kteý naaaírně věc aoeialimu, nytlesky oeclalisnn adiakreditoval ,skenprenitoval. /Teprve po odchota ae ni v syslí vybavil predulý Leninův výrok:
"likdo aanůi* akenpreaitovat revoluční aanisty, pěkná 00 asikCR)wrnl"-y /
aenif"/ - Ostatně měli bysto být rádi, te ee tm velela jnám deaekrata a
huaeaisty ■asasyka a reformního konaní sty hubička. Máte dnes polská poučení:
Tm tenkrát, v r. 196d, volali "Cela Polska oseká na svojeg* íMbeseka!"
Tebdajtí polská vedení navyklo reformní tenat* volání vstříc atak nasel
přijít rok 1M0 kdy se provolávala sláva Solidaritě a Lochu Valmaovi a ta
ká dnetek, kdy ně aa 1 Valence sád být v edict moha roláků at přilit nnárněeý. Mtklo by ae stát, to &a nějaký ten retek dalěí vlády dostal garni
tury, jet ae řídí hoden nadané Bnborry s předvečeru rweluee"po nás poto
po? satanu davy provolávat dávu třeba Václavu Bendovi I
OMan Bryeh ei taká posteskl, t* prý se noc ělourtos, já se join*, v ninulos 1, nevidím její světlá stránky a vysvoddváno a svelitajone jen to tpotná. - kíkán, te bos př shodne r siří předcvlín negativ sinalosti není notná
dapětaě bodovat lepil sítřek a i* te neříkáš sta, te by d nil laskavě povUmout početných sovětských statí, přehodnocujících scjmána stalinskou a
bretněvevskou áru, příčeni v čel* kritiků stojí daeěaí generální tajemník
KSS& a te kdyl so an ta nelíbí, mál* ae se svojí kritikou sovětských pměrů
dmatje připojit k paní koj tíhová a k předali sovětská Mině Andrejově.
hosmí se, te taká byla řeč o nýeh osobních sátlteích a skntensstoeh se
styku a ergánm, jehel je OMan Bryeh ddm, hojněna s podobal doby.
Uposor&mji, te je tristní, pokud u nás, podobně jako v SSkl, nad být toprve peetaleváa "srtní stát*, pMteai ar«áay atátaí kespetaeatl aeaatava* paratajt 1 ty eenlaaié, velíc* aeiKikeaalt sákeoy aaal. A pfíklatejli
Ma trcMa Omv charty 77 aa akleaka alaalábo raka, jel aaraaahaali, aíll aaMaaa aApaAaaii, aa jebal aAlaAl vyfakrlkavali Maja^ pretakal a afte aakaaiíki výaleeha, kAa •praaraaajl" aajaa jataa a*taaýab pMtaaaýak, ala
1 teta kaafarf třatXba fóre, jat jit raaabaall. "Pratakal* letu fall vyalý-
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chaných přeuních chart!at'. e dokonce vyšetřovatel opustil místnost, aby si
vyšetřovaný mohl přečíst, kdo to třetí fóru. *’snodil”. - V každém právnič,
státč včetně starého re akční ho řekou sk o- uherského nocnářetví by je mohl
postižený s jistotou vítězství žalovat pře hrubou urážku nn cti...V tomhle
Siátč by to bylo zbytečně nrnuní časem e nervy....
Velice Časté jsou trestné Činy loupeže, ueuen s nich se né vlál citcln
dotkl. Již před několiku léty jsem přeložil ze srbochervétÉtiny 350 strán
kovou stuuii ?reamgfc Vranického "Uerksizam i socltfalizair". Pří přepadení
skupiny osou, vracejících se česat z bytu E. Slánského orgány násilí* odej
muly český strojopis knihy příteli Jiřinu Hájkovi a jé po léta marné poža
duji její navrácení. Prý ji poskytli /jaké k to tu nil! právo?/ pro studijní
účely Vysoké škole &NB. Malér je mime jiného v tom, že v strojopise není
uvedeno no je jméno jaxo překladatele, takže by se mohlo stát, že v možr.ýcř.
volnějtich budoucích dobách by se za překladatele u nás vydávané studie mo
hl představit a honorář pobrat nějaký •profesor* této “školy".
A ještě jedna záhada, nnč ovšem docela jasná, e touhle loupeží souvisí.
Jde o to, že něhy na hranicích dubna a kWtna 1988 bhé "neznámí"-rnání
pachatelé odemkli zřejmě perfektními klíči jak sklop, tak skříň s nevšíma
jíce si malinových šlév e moštů ukradli kolor 15 sborníků a studii mých
L mých přátel, mezi nimi i poslední se strojopisů Vranického stačit, práce
Mlynářovy, zprávu Fillořovy komise o procesech e přemnohé úsilí...
. Uvedl jses Občsnu brychovi jeětč řadu aaltích příkladů nezákonnosti postupů orgánu, jehož je údem, ktere jser. prožil,
jak se říké “na vlastní kůži”. A že se nemůže divit, pokud já, vlny ostrý
krltlr starého Rakouska, soudit, že přece jen přes všechny vážné nedostat
ky byle právním státem, zatlncc o tomhle sté tu se to, žel, říci nedá.

A srovnal 3Mm au osuuj- Lesaryk-E a, doby témě předválečné s osudy přítele
k. EQbla z. období počá tkC*normalisaoe” i V době konání "velezrédnéhc“ zá
hřebského procesu s asi 5C Chorvaty absolvoval Masaryk velký počet před
ně lek na jejich obranu ve všech hlavních městech monarchie, vyděl dokonce
soukromým nákladem brožuru, v níI polemizuje s vídenským profesorem Fricojungem- e nic se mu nestalo, protože byl chráněn poslaneckou imunitou.
Hdbl prodělal šest let nehostinného social i stí ckénc visení předevžím pro
své poinvazní styky e oretrskou Italskou komunistickou stranou.
C tempore o moresl- zvolel by latiník - e hodně smutnět
Karel lepek byl žleatný Člověk, že mohl diskutovat s jinými “pátečníky"
• vytěžit z rozhovorů e jednín z nich “hovory e TGP", jež nesměly chybět
v knihovně Žádného příslužníks humanitní inteligence té doby.
Zato boorénc Moraváka Ludvu, stejně jako mé, nemohou nikterak těžit
•Hovory s StB* e z nich vyrůstající texty: "Šálek kávy při výslechu" » či
•Bez Žálku kávy při výslechu*. r.íiao jiného i proto, Že si tyto texty neaonou nepočetní Čtenáři vystavit v knihovně, nýbrž ukládají je do ueaen a
skříní, občas sklepními e půdními zloději vykrádaných.
Toi tc smutní povídání končin poznámkou, jel to bylo s tou kávou. Ob
čan Bryeh ml ji nabízel, já odmítal, stejně jakc čajovou a vínovou alter
nativu. Myslel jsec si přitom, metná neprávem: jo, Ludva může, to je známý
•disident”, ale jé nemohu. Co kdyt mč vyblejsknou, jak s Občanem dryehac.
chastáz pokojně vlnko a obrázek ukáží nějakému ehartistovi při výslechu
spolu s fingovaným protokolem, tentokrát opřeným c fakt, ie jase u nich
byl. Tahle zprávě pro přátele uechi je chápána jako nezbytný obranný
akt proti případným. estábéckýz nactiutrhačům.
A pru příští , pánové, už žádné vybavování: přesně podle zákone 40/74,
par. 19: tedy slečna s psacím strojem, zapisující otázky s odpovědi, při
čemž půvabné tvarované kolínka nejsou podmínkou.
Prahs dne 11. září 1986
Fb: Výslech - roznovor se konal mezi 9,15 b 10,45. Občanu Bryehovi, kte
rý ně pote, kdy jsec vyslovil obavu, že zatím cc u nich mlátím prázdnou
slámu, prohlížejí mi orgánév* byt, ujistil, že tozu tak není stvrzuji
s potě lenía: ano, měl jste pravdu. Což ověem nevylučuje. Že by se to bé*0*'*
lo realizovat někuy jindy.
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Otevřený dopie Jerzymu Lieleckému

E S blížícím ee dvacátým výročím 21.srpna 1968 roste pochopi
telně zvědavost, jak se k jubileu vysloví kruhy státu,jež se na
tehdejší vojenské intervenci podílely. Dobo se změnila: nelze Be
dnes slavnostně zapřísahat mezinárodním právem a zároveň hájit
jeho do nebe volající porušení. Rozhořčovat se nad terorismem a
přitom schvalovat únos čs. ústavních činitelů. Odsuzovat stříle
ní do bezbranných a mlčet k desítkám nevinných obětí Brežněvovy,
Ulbrichtovy a Gomulkovy dobrodružné akce. Zdá se,že alespoň maďar
ské vládnoucí kruhy už nejsou ochotny se s ní solidarizovat. V ne
dávné rozhlasové besedě,jíž Be zúčastnili i někteří předáci vládní
strany,bylo celkem otevřeně řečeno,že intervence byla věc neblahá,
která oddálila nutné hospodářské a politické změny v zemích sovět
ského bloku o celých dvacet let.
Podobné neoficiální stanovisko se pokusili vyjádřit i polští
vládní činitelé prostřednictvím Jerzyho Mieleckého v 6.čísle časo
pisu Zdanie. Bývalý dmiplomat,jenž s,oužil v Praze,píše: "Neúspěch
reforem v Československu na dlouhou dobu zmrazil reformátorské ú eilí^^této zemi ,tak i v jiných soc.státech".

A tu se dostáváme ke způsobu vyjadřování,který nás nutí se ve řejně ozvat. Jakýpak neúspěch! Huví se snad o neúspěchu závodníka,
kterého u samého startu někde surově srazí k zemi? Ale to není vše,
co nám na tomto alibistickém způsobu mytšlení vadí. Pan Milelecki
píše,že prý tehdejší vedení KSČ "ne dosti realosticky hodnotilo
stanoviska a zájmy zvláště SSSR". A proč to neobrátit? Hodnotili
Bnad pánové Brežněv,Gomulka a Ubricht realisticky stanoviska.e
zájmy čs. lidu? Če. vedení prý "nemělo vlastní pi^nyšlenou politic

kou strategii". A proč to znovu neobrátit: přepadnout uprostřed
noci malou,tradičné mírumilovnou a spojeneckou zemi - to je snad
"promyšlená strategie"? A nejen to: aí se podívá pan Mielecki,kam
dovedli svou politickou strategií tehdejší polští a sovětesti pře
dáci své vlastní země! A tihle stratégové úpadku nás chtěli poučo
vat o tom,jak máme hospodařit a žít? Dubček prý byl nerozhodný. Jak
a v čem: rozhodně však odmítl bratrské rady,aby použil proti vlastní
mu lidu tanků a kulometů. A to mu bude v paměti národů navždy za
psáno k dobru.
Pan Mielecki píše,že"čeekoalovenská krize je dnea již do jisté
míry historií",a pokud jde o její hodnocení.poslední slovo patří
"československé straně", Musíme ho znovu opravit. Nebyla to "česko
slovenská krize". Hase země prožívala naopak počátek svého obrote.

ní. Byla to však krize bre žněvovsKéno neostalinismu,hluboká krize
koncepční a mravní. A jestliže poslední slovo hodnocení poneohává
Iíielecki "československé straně",pak se ho musíme zef>at,koho tím
myslí?
Myslí "cetkoslovinskou stranou" Vasila Bilaka,který se ve svýoh
pamětech chlubí tím,že byl do intervenčních plánu předem zasvěcen
a oné osudné noci zažil šok,když dostal lístek,na němž stálo,že se
vstup spojeneckých vosjeko odkládá? Vasil Bilak líčí,jakou úlevu
pocítil,když se zpráva o vEtupu vojsk za hodinu přece jen potvrdila.
To,cc vyvolalo v miliónech zděšení a odpor,jemu způsobilo radost.

Nebo myslí pan Tielecki "československou stranou" Aloise Indru,
jenž byl interventy vybrán jako předseda "revoluční dělnicko-ro1nické vlády",k níž měl patřit i "revoluční tribunál" včetně dal ších lidi milných institucí?
Myslí pan Mielecki touto stranou Karla Hoffmanna,který se vyzna
menal pokusem vnutit ne počátku vstupu vojsk čs. sdělovacím pro středkům provolání interventů? A který z titulu předsedy odborů
ještě před nedávném děksval sovětským soudruhům "za bratrskou intternacionální pomoc"?
Bodle našeho názoru tito lidé už slovo dostali a navíc měli dva
cet let k tomu,aby dokázali,co umějí, A to dokázali. Nyní je nao pak nejvyšší ča6,aby odešli z veřejného života,má-li naše země o pravdu začít s léčením svých ekonomie kých,ekologických i morálních
ran.
Slovo by měli konečně dostat jediní oprávnění hospodáři Českoslo
venska - jeho občané.
Pan Eielecki zkrátka celou věc kstaví vzhůru nohama. K odpověd
nosti za osud ča. reforem nevolá ty,kdož ne ně šlápli vojenskou bo
tou a kdo jim přielihovali,nýbrž ty,kdo reformy prosazovali a orá nili. Hlavním viníkem pro něho není - zjednoaušene řečeno - Brežnev,
ale Dubček. To je mravně a právně nepřípustný postoj. Před tribunál

není volán útočník,ale přepadený. Proč prý včae neučinil to Či ono,
aby nebyl přepaden. Že se však přepadat nemá,to se jaksi potichu vy
tratilo. Jenže právě to je kardinální otázka roku 196&: Hic Rhodue,
hic salta! Panu Mieleckému se však na tuhle skáli nechce,
V Praze 20.července 1986

Erika Kadlecová
František Šamalík
Jan Stern

Ještě k otevřenému dopisu Jerzymu Eieleckému

Jak jsme byli informováni,autoři otevřeného dopisu mezitím obr
drželi odpověS dr.Jerzyho Lieleckého. Je vskutku zajímavá. Mie leoki trvdí,že jde o nedorozumění. Vytýká autorům dopisu,že se
spolehli n& citace Rudého práva /12.7.88/ a říká,že napíše Rudé
mu právu,neboí jeho stanovisko naprosto zkreslilo. Je mu hořko ,
že tečí. vypadá před svými pražskými přáteli jako konzervativec. Ve
své úvaze pro 6. číslo Zdanie,která má 21 strojopisných stran, se
zabývá především Akčním programem z r.l9&£ a říká,že se jej snažil
navzdory cenzurním zásahům rehabilitovat. O intervenci psal jen ne
přímo, protože by mu jeho názor notiskli a navíc "i vrabci bí dnes
cvrlikají na střeše,že to byla i chyba1’. Dopis se znovu vrací ke
kritice A.Dubčeka a zabývá se i situací v Polsku. "Všechny moje
sympatie a city jsou ne straně Pražského jaré",stojí v dopise do

slova. "Ke shledanou v lepších Časech u Pinaksů," končí Jerzy

Mielecki.
Tolik zatím pro doplnění. Pnkud autoři otevřeného dopisu získa
jí Bouhlas dr.Mieleckého,uveřejníme jeho čyřstránkovov. repliku
celou.
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Vážení přátelé,
píši Váni ze země,k jejímuž osudu už jaksi patří začínat někte
ré věci předča£ně,na což pak zdejší obyvatelé doplácejí. Na za Čátku 15.století ee pokusili někteří £eši o reformu obecné církve,
jež - abychom použili dnešní terminologie - byla zasažena korupcí.
Tomuto hnutí dal impuls jihočeský rodák a kazatel Jan Hus. Za to
ee nám dostalo bratrské a inte nacionální pomoci v podobě křížo
vých výprav,z nichž některé přišly z německých zemí. A ironie dě
jin tomu chtěla,aby za etc let poté,právě nu témže německém území
reformátorské myšlenky znovu "Sklíčily a vedly k ustavení augšpureké konfese.
V roce 1609 přinutili čeští stavové císaře Rudolfa II. 1 vydá
ní majestátu o náboženské svobodě,tj. uznání koexistence katolíků
a evangelíků v jednom křesťanském státě. V majestátu etálu: "Pod
daní nesmějí být k náboženství nuoeni © nesmí jim býti v jejich
náboženství bráněno". To byl© tehdy velká vymoženost směřující ke
svobodě svědomí,o kterou musí obránci lidskýoh práv v řadě států
podnes urputné bojovat. Ale i tato iniciativa byla
rejme před
časná, vedla ke konfliktu s habsburským trůnem a k české tragédii.
Teprve skoro o dvě stě let později se naší iniciativě dostalo za
dostiučinění v podpbě tolerančního patentu císaře Josefa II.
V roce I96B ee pokusili Čechoslováci z vlastní iniciativy
změnit zkompromitovaný a zkorumpovaný byrokratický systém,jenž se
donedávna vydával za jediné a právověrné vtělení socialismu,a by
li za to moderní kriuciádou tvrdě potrestáni. A tečí, s údivem hle
dí, že se jejich reformní jaro do určité míry přestěhovalo právě
do té země,která k nám před dvaceti lety poslala svou kárhou ex pedici. Kaše zadostiučinění je však malé. Je o tom menší,že dva
cet let bylo ztraoeno a že u nás dodnes vládnou ti,kdož se b touto
protireformní expedicí bytostně ztotožnili. 0 skutečném dialogu ■
mezi vládou a občany,ze jména mezi vládou a kriticky smýšlejícími
občany,nemůže u nás být zatím ani řeči. Brutální potlačení tiehé
katolické manifestace v Bratislavě a zcela nedávné rozehnání ma
zinárodního mírového semináře "Praha 88" svědčí ne o rozumu, ale
o straohu mocných,kteří proto sami ohtejí šířit strach.
5echoi vás však zatěžovat našimi problémy. S nimi si musíme poradit sami. O jiném námětu bych se chtěl zmínit - o so dali srnu. O
tom,jak úžasné je sám tento pojem u nás,zejména mezi mladou gene
raci ,.zdiskreditován.
rací
zdiskreditován. Zkušenost našeho mladého člověka jej ztotož-

- 2 <

nu>e nejen e nesvobodou a houštinou zákazů.ale i e nekompetencí,
nivelizací a naprostou nepružností* Fakt,že jsme před dvaceti le
ty názvali náš pokus "sooiali anrue s lidskou tváří",mluví sám za
seboa Připouštělo se tím mlčky,že social! anue může mít nelidskou
tvář. Ale což to není "contradictio in adiecto"? To,že se jošte
po všech nedobrých zkušenostech cítím být socialistou a považuji
toto hnutí,tento proud,za dosud nezastupitelný prvek moderní po
litické scény - má u mne především svůj mravní a oitový důvod:
sooialianue pro mne není doktrína,reoept na ideální společnost ,
jakési konečné řešeníd dějin. Zrodil se z potřeby zastat se "ura
žených a ponížených" a tento prvotní impule je stále živý a,bohužel,
stále potřebný. Stal se svého času výzvou k napřímení lidí,usilu
jí cích o plnoprávné občanství,plnoprávné ve smyslu sociálním,poli
tickém i kulturním. Přeje si samosprávnou společnost, kdek by ne bylo občanů první a druhé kategorie,kde by nebyli jedni předurče
ni k vládnutí a druzí jen k výkonu rozkazů. V tomto ohledu je ces
tou za visí,jež možná nebude nikdy úplně uskutečněna.
Cesta za touto vizí musí být samozřejmě praktická,hledájící,ale
nikdy neztrácející svůj původní mravní motiv. Ba aktuálnosti toho
to původního motivu nezmění nic podstatného ani spektakulámí re
voluce v technice,elektrotechnice či biologii,ani z toho plynoucí
proměny sociální struktury obyvatel. V tomto smyslu má socialismus
blízko ke všem opravdovým snahám o realizaci a dodržování lidských
práv a ke všem skupinám,které se tohoto úkoly ujaly. Ani jim nekon*
čí práce zítra nebo pozítří.
Společenství "Charty 77",k němuž patřím a které navzdory všeum
pronásledování trvá a působí už 11 let,také nepočítá svou existen
ci na měsíce a roky. Náš úkol je náročný a cesta bude dlouhá. Je den z letošních mluvčích charty 77 to vyjádřil nad hrobem Jana Pa
točky, spoluzakladatele této občanhké iniaiativy: "AÍ už věříme,m
že existuje vyšší moc a moudrost,která to dobré v lidskýoh myšlen
kách, slovech a činech dokáže domyslet,dovršit a dopovědět,či aí
už jsme rozhodnuti ve svém konání spoléhat na síly toliko lidské respekt k právům,svoboaě a důstojnosti člověka nás už nikdy ne přestane spojovat".
Vážená přátelé,
mohu-11 Ván na konci svého doýisu o něco poprosit,pak jen o
jedno: abyste aktivisty,kteříM Soško Slovensku,v IDR,v Polsku, v

líaiarsku atd. zasazují o větší préstor svobody,o lidská práva ,
psvažsvntt
* »
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považovali ze své legitimní partnery. Hekl bych to takto: všude,
kde se vede zápas na obranu člověka proti křivdě,je to naše i va
še vec. A lidé,kteří ten zápas vedou,jsou naši i Vaši bratři.

Srdečně Váe zdraví a vše dobré Vašemu konání přeje

Jan §tern

Praha 29.června 1988
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K přehodnocení "vratrské pomoci"

Dvacáté výročí sovětské"bratraké pomoci” Se. spojenci bylo a

je ve svete mnohem více a podrobněji komentováno,ne

tomu bylo v

předcházejících letech. Důvodem toho není jen tech zaokrouhle ných 20 let,ale také - amožná především - trapná ekvilibrištika,
s níž sovětské i Se.vedení vykládá a zastírá smysl a oprávněnost

vojenského z kroku z r,19b8,zatímco v SSíiR téměř všechny počiny
brežněvovské éry,éry "stagnace",jsou kritizovány,dosužovány 51
napravovány /napr, vpád do Afgánietánu/. Za všechny ty,kteří ješ

tě dnes mohou být označeni jako národ,vyjádřil tento rozpor Vá clav Havel,kdy. k tomu doetal příležitost /12«8. t.r,/ v brit -

ských Timsech. Sotv-i lze najít přesvědčivější argumenty. Avšak účelem tohoto zanjyšlení není snad snášet argumenty další,je •■x>ti -

vováno širšími souvislostmi xaezinárodiiími.v jakých toto hodnocení
"pražského jara" a "bratrské pomoci" léto; probíhá.
Stačilo,aby se imperiální základy sovětské říše otřásly - spí
še tlakem vnitřním než vnějším - a už se projevují další trhliny
v precne spředeném pletivu tzv. světového komunie ického hnutí,jak
se po ruhé světové válce vybudoval znovu Stulln a jak se je poz
ději pokusil rozšířit a prohloubit Xkkli Brežnev. Zd .razňujl

’’další" trhliny,protože by nebylo objektivní odvozovat tyto trhli

ny teprve od zahájení sovětsko pere strojky v r.1985. Spoupráce KS
a jejichsx spojenců byla totiž již koncem 70.let v patrném úpadku,
k němuž v nemalé míře přispěla právě "bratrská pomoc" po tícy tnutá

ČSSR. Nevalně se krátvce poté začalo dařit i oběma hlavním sovět
ským "ziskům" z rozpadu portugalské koloniální říše — Angole a Me—
zajnbiku,ale i Vietnamu začal brzy docházet dech po krátké euforii

z úspěchu proti USA. Uvolňování pout k SSSR probíhalo však i mimo
bývalá koloniální území v podobě ústupu vlivu dogna ticknýkcl ~ i
v demokratickcých státech západních /Španělsko,Finsko,Francie, V,
Británie,v poslední době i Itálie,která tomuto procesu odolávala
nejdéle/,ale také v Číně, V posledních letech pak toto dění zasáhlo

1 státy Východní Jvropy,xjdEK protože perestrojka v poslední velké
koloniální říši zákonité a nezadržitelně ovlivnila i celou tzv.

světovou socialistickou soustavu.
To ovšem má a ještě spíše bude mít nesmírný význam pro další
vývoj poměru u nás i ve světě, před vším ohromuje úpadek socialis

tických ekonomik všude,kde
jrv

e po vzoru stalisnkého socialismu vy-
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tvořily,včetně ekonomiky sovětské. Tento jev se před rokem 1985
utajoval a zastíral,ale když se v rámci glasnosti objevily hlasy
uznávaných sovětských ekonomů
tom,že je třeba sovětskou ekono
miku přestavět.protože by jinak jen dále zaostala za ostatním
světem,odvážili se i jiní,nesovětští ekonomové v sovětském bloku

podobné kritiky e lavina se dala do pohybu. Tak jsem se náhle dozveděl i’’pravdu*' , z níž v podstatě vyplynulo a stále ještě vyplývá,
že aoc,ekonomika potřebuje úprav s zásahů,které se každému neza

ujatému musí jevit jako opětné přejímání forem kdysi zavrženého
kapitalismu. Ten však své perestrojky provádí systematicky v krát

kých obdobích

konjunktur a recesí a proto se také do nějaké

m

dlouhodobé "stagnace’' nedostal a dosavadní zkušenosti naznačují,že
se ani dostat nemůže.

Glasnost,ke které se vedle perestrojky hlásí většina státu so
větského bloku,však vede i k pokusům prokazovat,že nejde o ústup

od socialistického společenského modelu,nýbrž jen o nápravu,vylep
šení, reformu, Součanse ee však přiznává - a to téměř výhradně jen
v SSSR - že současný model byl za stalinského a brežněvovského ve

dení leformován.
Zde však pro sovětské imperium apočíví potíž v tom,že tento sta
linský deformovyaný model byl převzat v 70.letech zeměmi,které se

dostaly do závislosti na SSSR po rozpadu koloniálních soustav a
které budou patrně první,které od tohoto modelu dříve nebo později
distancují. Tento vývoj už nastal a je nejpatrnější v již uvedené
Angole a

ozambiku,bouřlivou formu má v Afghánistánu a v jistém

smyslu ix v dnešní

armě. Jižní Jemen či Etiopie budou pravděpodob

ně následovat.

7 ocích pr

měrného Člověka třetího světa obraz SSSR v poslední

době silně utrpěl,když se tato vojenská supervalmoc nedovedla adek
vátně projevit i v ekonomické oblasti, óodávky zbraní,tak d ležité

a Často rozhodující pro různá tzv* "národně osvobozenecká hnutí",

nedovedl SSSR později přeměnit v dodávky dostatečné ekonomické po

moci. To se dnes ukazuje stálezřetelneji do značné míry proto,že i
řada sovětských ekonomů a r ných komentátoru odhaluje zahraniční
politiku SSST z období stagnace jako chybnou a dobrodružnou.
Jak perestrojka v SSSR pokračuje,stále více lidí si nejen ve
evetě,ale i v okruhu sově ského impéria a hlavně v .d S : amém uvě

domuje, že
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- S3SR si sice může dovolit udržet vojenskou paritu se Západem,

nikoli však ekonomickou a že "uzbrojení" ho postihlo mnohem sil

ně ji,než USA - k tonuto v edomí se došli už i v SSSR;
- politika,která vedla k takovému nevýhodnému stavu pro ^SSRtje pro
to nesprávná,a protože Be až dosud opírala o stalinský molel so

cialismu ,který byl odsouzen i v SSSR a nový dosud pereetrojka
nevytvořila ,ne lze v dosavadní konfrontační oolitice pokračovat k tomuto vědomí se v SSSR dochází;

- je proto třeba,aby politika supervelmccenské konfrontace byla na

hrazena politikou spolupráce a mocenské plurality ,což silně ze elabuje dosavadní mocenskou bipolaritu a uvolňuje prostor,pro

jiné státy a seskupení státe,jako je Čína,Japonsko s pacifickou
oblaBtí či Západní tívropa - tento vývoj se již rýsuje;
- v rámci této plurality hraje svoji úlohu i Evropa Východní,přes

tože dosud politicky.vojensky a ekonomicky spojená se SSSR. Ne jiBtý a často rozporný vývoj perestrojky v SSSR svazky k jednot
livým zemím Východní Evropy stále mírně uvolňuje,ve ení SSS
však ponechává toto vojensko strategické předpolí zatím v klidu,

aby ’'přežívalo". To umožňuje chytřejším ponechat prostor k jist mu "uvolnění" - hloupější

udou jen "přežívat".

- glasnost sice nacionalistické pro jevy v SSSR nevyvolala,jen je
ukázala v jasnějším světle, ionechme sovětskému vedení ,aby vy

světlovalo tyto etnická potíže tím,že jde o otázky zanedbané v
období brežnevovaké stagnace. Jde v ak o něco dalekosáhlejšího,

totiž o doklad krachu po desetiletí vynášeného internacionalismu,
dokonce i "prolétá ského",a uvádí to v pochybnost i otřepané
heslo "proletáři všech zemí,spojte se",a tím i celou komunistic
kou doktrínu - glasnost dosud nejde tak daleko,aby toto přiznala.

Vezememe-li toto vše v úvahu,nelze čekat,že se SSSR nějak brzy

distancuje od "bratrské pomoci",pokud nedospějej k přesvědčení,že
by mu to snad mohlo přispět propagačně či jinak. Zdá se totií,že
stažení sov.armády z našeho území by mohlo nastat - a tento názor
nyní převládá - jen v souvislosti s vyklizováním celé Střední Evro
py na obou stranách styčné linie obou bloaku.tj. zejména se staže

ním americké armády z území NSR.

uto ča.kartu si SSSR patrně po -

nechá pro další jednání o konvenčních zbraní a omezení výzbroje ve
Střední

.vrope a zdá se,že to byl jeden z hlavních dcvodú.proč k

nám v r,19É>8 byla v bec sov. armáda vyslána, ilezdá setaké.Že by
"nové myšlení" p sobilo již na sov. generály tak,že by již starou
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ismsrckovu doktrínu

ovažovali za překonanou,že totiž Evropu o-

vládá ten,kdo ovládá její srdce, I když zde musíme přiznat,že
náčel ík
tabu ; nerál tofcrcBftjcv a I nu tritiseval sovětské velitele praví proto,že "nové mylšneí" příliš ne

projevují.
Dá e ov?em namítnout,že by se sov, vedení molho ou ’’bratrské

pomoci” distancovat i tím způsobem,že by zde byl menší vojenský
kontingent ponechán,ale čs. vedení by bylo donuceno glasnost a

pere strojku ekutečně provádět a tím rok 1968

ostupne rehabilito

vat, K tomu však sov, vedení bu ie zatím sotva ochotno, proto že se

může klidně odvolat na zásady nevměšování se do záležitostí bra
trských stran. Tyto zásady byly znovu deklarovány při návšlěve
’.Gorbačova v Jugoslávii v březnu t,r. Zde se dostáváme do para
doxní situace. Podle Ysrežněvovy doktríny se u nás zasáhlo,podle

jugoslávksého prohlášení,které můžeme nazvat doktrínou Gorbačovovou,takový zásah není možný, cstatne si připomeňme,jak na tiskové

besedě odpověděl N,Ryžkov při své nedávné návštěvě v Praze na o-

tázku,co nude s přehodnocením r,196ti. Klidně prohlásil,že to byla
vnitřní záležitost KSČ, A na podobnou otázku v Polsku LI.Gorbačov
raději vůbec neodpověděl, A konečn“ prohlášení TASSu z 19.8, pro

hlásilo "bratrskou pomoc” za legitimní pomoc ohroženému spojenci.
Dále je třeba brát v úvahu i to,že s ohledem na velmi choulos
tivou situaci v Polsku,ale i v Rumunsku,bude sov. vedení zřejmí

odkládat "pívhání do vosího hnízda" Východní

vropy.aby si event,

neúspěchem nezkomplikovalo boj proti konzervativní opozi i doma.

Půjde v podstatě o to^zda vlivná opozice v SSSR bude xpovažovat
zisky v zahraniční politice,zejména ve v řejném mínění na Západě
* v uvolňpvání napětí považovat za vetší,než je očividná ztráta

sovětského vlivu a prstiže.vyplývajíoí z "plíživého rozpadu" so
větského impéria. Je třeba počítat i s tím,že právě hrozba další
ho rozpadu impéria zmobilizuje proti pereštrojce vedle dogmatiků
i ruské nacionalitty.coz by mohlo minimálně pereštrojku značně
zpomalit,
Z toho,co bylo řečeno,vyplývá,že "přehodnocení bratrské pomoci"

sov, vedením je příliš úzce spojeno se zájmy sov. impéria a nejde
jen o záležitost pouhé glaenosti, přesto se dá očekávat,že při úspíšnějším pokroku vnitřní sov. pere strojky a dalším rozvoji glasnosti ae dříve nebo později bude muset řešit^případ invaze z r,

1968, Sotva to však bude v duchu řady výzev a Žádostí.které se ko
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lem 20.výročí ” ratrské p?iociM na sovetaké ve lení doslova sesy

paly z oelého rveta. Zde má patině pravdu Aleyander )ubček,kdyŽ
o sovětské perestrojce v nedávném rozhocoru pro Hlas Ameriky
prohlásil,že to bude sice úspěšný,ale i dlouhodobý proces. Zdá
se,Že podobné tomu bude i s "přehodnocením bratrBké pomoci*'.

Je však naděje, že nečekané projevy obrozené národní totož
nosti, jak jsme jich byli svědky 21.srpna v draze, a neutuchají
cí glasnosti téhož dne v loskve, tento proces přdce jen zkrátí.

VŠ

srpen 1988

50

fejeton na objednávku

Olga

Sulcová

Zodpovědnost novináře

Bylo 11 hodin v noci, když jsem v úterý 20.srpna 1968 dopsala
fejeton 3 vypůjčený® názvem "Bubáci pro všední den". Dobírala jsem
si v něm ty, co nás poi^ád něčím straší,

šala jsem, že není čeho se

bát. Fejeton měl vyjít 21.srpna na první stránce /ečerní Prahy.

Před půl dvanáctou v noci zvonil v našem bytě telefon. Volali z
redukce Rudého práva mého muže Zdislava Šulce, v té době zástupce

Šéfredaktora. Sdělovali mu, že podle informací krajských zpravodajů
překročila vojska pěti armád Varšavské smlouvy na několika místech
naše hranice a postupují dále do vnitrozemí.

Jeli jsme s manželem o půlnoci spící Praho i. Byla překrásná letní
noc, plná h Szd, v ulicích jen ojedinělí chodci a milenecké dvojice.
Měla jsem chul stáhnout okénko embéčka a volat na ně, co se stalo,

fvíůj realistický

služ

siě ale zrazoval, a£ to nedělám, že by mi stejně

nevěřili.

Z budovy Rudého práva Na peříčí jsem okolo jedné hodiny v noci

začala telefonovat našim přítelům a známým.
"Tys pila, nebo co?" ptali se mé rozespalými hlasy. ýyli mezi nimi
i členové ústředního výboru KSČ. S matkou jednoho ze svých mladých

redakčních kolegů jsem měla málem incident. Vyposlechla moji informaci,
chvíli mlčela, a pak se mě mrazivě zeptala:

"Uvědomujete si, paní Šulc vá, kolik je hodin, a že na podobné žerty
není vhodná doba?"
Několik dnů na to jsem oři úklidu bytu nešla záznam, psaný rukou

naší ňcerky-ŠkolaČky. Ona si vedla jakýsi občasný deník, a já jsem jí
do něho občas nahlížela. Ten záznam byl z 21.srpna a zněl tqkto: "V rádii
dneska říkali, že naši republiku obsadila cizí vojska. Je to hrozné, ale
jistě to nebude dlouho trvat. Sovětští vojáci je určitě brzy vyženou..."

Ten bftivní dětský zápis je jen zdánlivé k peusraání. Byli fcsne až na

výjimky důvěřiví skoro všichni, včetně našeho generální tajemníka.••

2
Srpnové dny osmašedesátého - to byl Ojedinělý, silný zážitek. Připa
dala jsem si jako v rodině, jíž se přihodilo strašné neštěstí, ale právě

ono tu rodinu stmelilo.
Lidé evaera nejsou uzpůsobeni k tomu, dlouhodobě snášet silný spole
čenský tlak. Chtějí vycházet se svým okolím., 1 s mocí, která jim vládne.

Je to přirozená stránka lidské povahy, 3rzy se to začalo projevovat.

Vzpomínám si na jednu příznačkou diskusi z té doly, bylo to někdy
na konci 69. roku.

V maličké redakční místnosti denímu Práce nu Václavském náměstí, kde
jsem noslední rok svého novinaření působila, se nás tenkrát sešlo na

kus řeči několik - sami mladí novináři. Jeden z nás - velice nadaný

novinář a hodný člověk - meditoval na téma, že jsme přece zaměstnanci

jako jiní lidé a proč si tedy máme lámat hlavu nad tím, pro koho píšeme.
Krejčí také ušije šaty každému, kdo přijde, protože je tu od toho, aby

šil. A zy, novináři, jsme tady zase od psaní...

t-

O půl roku později jiný kolega u stolu v kavárně Luxor prohlásil
doslovně: "Já proti Dubcekovi nic nemá, já proti němu pouze píšu..."
Pokládám za nutné a spravedlivé dodat, že ten první kolega se nakonec
nezachoval v duchu svých meditací; je sice dodnes novinařen, ale vybral

si obor, na hony vzdálený režitnní propagandě. Ani při posledním noví*

nářském soudu by mu nikdo nemohl nic vytknout. Zatc kolega, který neměl
vrabec nic : roti Dubčekcvi, a přesto proti němu psal, psal například i
proti Prohlášení Charty 77, ačkoliv je vůbec neznal...

A jsme u toho, co je v té nelehké novinářské

rofesi nejdůležltějáí;

u zodpovědnosti novináře! Olga Scheinpflugová ve svém českém románě
cit • je slova Karla Čapka: “Novináři jsou zodpovědní za své čtenáře i za

polovinu veřejných událostí." - Platí s bu.de to plstit vztiycky. zsát
do novin, rozhlasu, televize — to není pouze zaměstnání. Je to zároveň
i poslání.
Podobné, jako lékař nese spoluzodpovědnost za stav lidského těla,

novinář ji zas - řečeno s určitou nadsázkou - nese za stav lidské mysli, i

fo

i

3.
Novinář více než jiní lidé nahlíží pod různé pokličky, apeho
povinností referovat o tom, co pod nimi vidí. I s riziky, která to

s sebou nese. Včera, dnes, a také zítra!

V Praze v červenci 1988
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Dopis šéfredaktoru Rudého práva Z.Hořenímu
Kdo dává rány pod pás?

Praha 25* srpnu 1988

Souuruhu šéfredaktore,

ve dnech 11. a 12.srpna 1988 byla v

udém právu a pravdě o-

tištěna beseda o roku 1968 nazvaná "0 lidech a událostech". Mo
hu vám ríc.i,že tyto dve statě budou jednou dávány na novinářské
f•kulte za příklad,kolik lží a polopravd je možno směstnat na

dvě stránky novin. Nehodlám polemizovat s obsahem celé besedy,
to snad udělají povolanější odborníci. Udělám to jen za oblast

ekonomickou.
Chci vám ukázat na konkrétních Číslech,převzatých z oficiál
ních statistických ročenek,jak diskutující nestxydatě zkreslo váli skutečnost. Každý si pak muže sam udělat závěr o jejich cha

rakteru.
Jsem proti ostatním případným polemizujícím účastníkům v nesporně velké výhodě. Hospodářské výsledky určitého období jsou
totiž zachyceny ve statistických ročenkách a jitou tudíž noodiskutovatelné. Nemohou se proto stát přsdmetem různých licitací. Pu blikovaná fakta pak snadno ukáží úspěšnost Či neúspěšnost přija -

tých opatření zejména při srovnání 9 předchozími či následujícími
obdobími, Při takovéto analýze je ovšem nutno brát v pvahu,že
některé výsledky dané změnami hospodářského systému či mechanismu
nejsou vidět v národním hospodářství, okamžitě,a to jak v kladném,
tak záporném směru. Jedná se např, o investice,které přinášejí vý
sledky až za určitou dobu. Proto se kladné výsledky ekonomické re
formy šedesátých let projevovaly v národním hospodářství i v prv -

ním období "norxmalizace" . /Investice,návratné devizové úvěry atd./
Cituji doslova dvu diskutující,kteří se především vyjádřili k
ekonomickým problémům;

Hanisko: "Statistiky ukazují na to,že v letech 1968 a 196° se
v porovnání s předcházejícím obdobím snížilo tempo růstu prů
myslové výroby v celé republice. Snížil se podstatným způsobem
vývoz. Ua druhé straně došlo k velmi prudkému nárůstu peněžních
příjmu obyvatelstva. V letech 1968 a 1969 se obyvatelstvu roz
dělilo 34 miliónů navíc. Tento růst příjmů přitom nebyl prová-
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zen růstem produktivity práce. Ekonomické rozbory ukazují, že
průměrné mzdy vzrostly v průmyslu o 13,S a růst produktivity prá
ce nedosáhl ani 8%, Takže ty nadšené řeči ze Západu - jakeby ná

stupem nového vedení v roce 1968 náred s velkým nadšením nastu poval do práce a snažil se dosáhnout vysoké produktivity práce -

nelze potvrdit reálnými fakty. A proto jsou tato fakta zamlčová
na či zkreslována.

MATOUŠ: Někteří Dubčekovi stoupenci uvádějí čísla o tirorbě národ
ního důchodu ,0 hrubém národním pro duktu,který prý zaznamenal
prudký skok nahoru v roce 19&8 a 1969 ve srovnání s předcházejí

cími lety. Od I.1.1967 došlo k přepočtu velkoobchodních cen, ná

rodní důchod a další ukazatele se v roce 1968 a 1969 počítaly už
podle nových,vyšších cen. Takov ch ran pod pás se pravice v pro
pagandě dopouštěla častěji." /RP 11.8. 1988/

Začnu s makroekonomickými uakazateli a to s národním důchodem.
Nevím,kteří "ekonomové" vysvětlili akademikovi Matoušovi "primi

tivní podvod" se zvýšenými cenami,jimiž Dubčekovi stoupenci doka
zovali prudký růst národního důchodu v období reformy. Byli to

zřejmě takoví" odbornic i',’jako on, proto že národní důchod se sleduje
v běžných cenách a cenách srovnatelných. Již sám název srovná telné ceny ukazuje,že se tyto ukazatelé očišťují, aby byly srov
natelné, Proto soudruhovi akademikovi ] atoušovi ukáži vývoj ná rodního důchodu za,posledních 5 pětiletek,a to od roku 1961 do

roku 1985,v cenách srovnatelných. To proto,aby v zájmu objektivi
ty bylo možno srovnávat vývoj našeho hospodářství za d.lší období
Mezi pátou a šestou pětiletkou včleňuji "krizové roky",aby bylo

možno vidět "rozvrat" našeho hospodářství v této době a srovnat

si jej s úspěšnými roky hospodářského vývoje za 15 let "normali

zace",kdy revizionisty nahradili pevní marxisté a kdy živelnost
byla nahrazena plánovitostí•

KE

Tempo růstu vytvořeného a užitého národního důchodu
v letech 1961 - 1985
/Vypočteno ze srovnatelných cen/

Vytvořený národní důchod
průměrný
přírůstek
roční
za celou
pětiletku
přírůstek

Rok

Užitý národní důchod
přírůstek
průměrný
za celou
roční
pětiletku
přírůstek

1961-5

10,2-;

2,00%

11,21%

2,22%

19Í6-70

39,67%

6,91%

39,65%

6,91%

z toho
1968
1969

«*■*
•

7,18$
7,31

—*
—

9,93%
6,23%

1971-5

32,05%

5,70%

34,39%

6,09%

1976-80

19,76%

3,67%

11,65%

2,22%

9,14%

1,77$

-0,10%

0*

1981-5

ramen: historická statistická ročenka,Statis tieká ročenka 1986.
Oa roku I960 v cenách roku I960,od roku 19-.>6 v cenách ro
ku 1967,od roku 1976 v cenách roku 1977.

Čísla v přehledu hovoří jasnou řečí, Nejvyšších temp národního

důchodů jsme dosáhli ve 4.pětiletce,mezi léty 1966-1970,zejména v
létech 19b8 a 1969, Ve 4.pětiletce,kdy reforma učinila první kro

ky,byl r 8t vytvořeného národního důchodu čtyřikrát rychlejší než
v pětiletce sedmí /198Í-1985/* U užitého národního důchodů dosáhl
rozdíl dokonce sedminásebku. Tem o vytvořeného národního důchodu
v sedr-é pětiletee oyl© vůbec nejnižší, Bylo nižší,než v pětiletce

třetí /1961-19ó5/,kdy se pětiletý plán zhroutil a byl zrušen.
2 čísel je rovněž zřejmá,jaké důsledky melo zrušení ekonomické
reformy. Došlo k prudkému poklesu. Jen v 5.pětiietce /1871-1975/
ještě doznívalo působení impulzu ekonomické refromy a proto byl

vývoj uspokojivý.
Nejmarkantnější je pehled na užitý národní vchod,jehož nárůst
za T.pětttiletku byl prakticky nulový,zatímco v? 4, ětiletce činil

téměř 40 • /hro informaci: V roce i960 inil 439*208 milionů hes,
ve srovnatelných cenách,a v roce 1985,o pět let později,jen
438.934 .uilionů Kčs,čili poklesl. Léta 1981 a 1982

okonce doznala

prudké poklesy peeři předcházejícímu roku,j to o -3,41

a -1,59 .
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Tak vedení strany a státu realizovalo v praxi socialistické heslo
•'Vše pro člověka". Aby se alespoň udržela stagnace životní úrovně

vypůjčovalo se v zahraničí a sáhlo se na akumulaci,která se pod statné snížila#
Akademik Matouš může namítnout,že toto je úouze kvantitativní
pohled# Podíváme se tedy na "krizová reky" a roky "normalizace" z

pohledu kvalitativního#
V"krizových litech" vzrostl národní důchoa nej rychle ji,a to o
XffygX 15,02%, společenský produkt o 12,36% a výrobní spotřeba o

10,50%# Pyl zaznamenán nejvyšsí pokles výrobní spotřeby na spole
čenském produktu v poválečné historii čs#ekonomiky. Ustupovala vý
roba pro výrobu,tj. tedy vysloveně intenzivní rozvoj, A jak to vy

hlíželo v letech "normalizace",tj• v letech 1970-1985? Nejrychleji
vzrostla výrobní spotřeba - 98,43%,pak společenský produkt - 89,22‘ž

a nejpomaleji rostl národní důchod - 76,22%, /Vše ve srovnatelných
cenách/# Byl to prokazatelně extenzivní rozvoj.
Abych akademikovi Matoušovi dokázal,jak odlišně kvalitativně

se vyvíjel národní důchod v "krizových letech" a v období "norma
lizace" ,vypočítal jsem roční absolutní přírůstky v letech 1968-9
a porovnal je s ročními přírůstky za léta poslední pětiletky. Ab

solutní přírůstky za rok 1968 pak beru za 100,aby byla i v procen
tech viděna odlišnost obou období. /Opět vypočteno ze srovnatel -

ných cen./
Srovnání ročních přírůstků "krizových let" se sedmou pětiletkou

Rok

Vytvořený národní důchod
roční přír.
v mil# Kčs%v mil# Kčs

1968

16.699

100,0

1969
1981

109,1
- 102,9

1983

18.105
• 492
1,060
10.960

1984

15.590

1985

14.344

1982

•

Užitý národní důchod
roční přír#
g

6,4
66,0

93,9
87,9

21.961
15.158

100,0
69,0

- 14.967
- 6.716

- 168,2

3.017
4.822

13,7

13.569

- 130,5

21,9
61,9

Pramen: Historická statistická ročenka,Statistická ročenka 1986#
Čísla opět hovoří jasnou řečí. Roční přírůstky jak u užitého
tak u vytvořeného národního důchodu patřily v "krizových letech"
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k nejvyšším i v absolutních údajích, A to přesto,že výrobní po
tenciál byl v té době nesrovnatelně nižší,než v letech 7.petiletk.y, V této době jBrae spláceli zahraniční dluhy,jež jsme si lehko

myslně vypůjčili,abychom mohli hovořit o hospodářských úspěších

zejména z hlediska spotřebitele. Splátky způsobily,že užitý ná
rodní důchod byl minusový,což lze mimo jiné prokázat i na pokle

su osobní spotřeby,růstu reálné mzdy /nikoli nominální,a na ži votních nákladech. Co k tomu možno ještě dodat.
I když připustím,že akademik Matouš jako renomovaný vědecký
pracovník a příslušník naší nejvyšší vědecké instituce /sociolog,
publicista,atd, ,viz Malá čs.encyklopedie,dil 4., str.l36/,netrusí

znát takové ’’detaily" týkající se vývoje národního důchodu,jako
je rozdíl mezi běžnými a srovnatelnými cenami,i když tento nej dů
ležitější makroekonomický ukazatel ovlivňuje sociální vývoj společ
nosti,kterou on zkoumá,nad jednou věcí se musím ještě pozastavit.

Správně v diskusi tvrdí,že se k 1,1,1967 zvedly velkoobchodní
ceny. To je pravda. Ale toto zvýšení by se mělo přece projevit v

růstu národního důchodů v běžných cenách především v roce 1967,

Tempa růstu národního důchodů v letech 1968 a 1969 by to nemohlo
ovlivnit,protože se již jednalo o srovnatelný základ a to o zvýše
ný rok 1967. To je fakt,ktex*ý musí být jasný žákovi páté třídy zá
kladní školy. Pro názornost to ukáži soudruhu akademikovi nu kon -

krétních číslech. Rovněž porovnám rozdíly národního důchodu sledo

vaného v běžných a srovnatelných cenáoh,aby mu teto otázka byla
konečně j asná.

Vytvořený národní důchod
Běžné

Rok

mil0 Kčs

Srovnatelné c
mil. Kčs
nárůst v
proti
předch.roku

ceny
nárůst v
proti
předch.roku

-

1966

195.576

•

219.442

1967
1968

233.992
257.797

19,64

231.015

10,17

247.614

5,27
7,16

1969

293.717

13,93

265.719

7,31

Pramen: Historická ročenka statistická,str.88,

Srovnejme si tato fakta s tím,jak hovořil soudruh akademik o

unfair tvrzeních. Kdo komu dává vlastně rány pod pás? Jak ukazují
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konkrétní oficiální čísla a vývody z nich v. plývající,je akademik
Matouš demagog par excellence,jemuž je vědecká etika naprosto ci
zí*

Č
Druhý diskutující,Eugen Hanisko /viz Malá eftcyklopedie,díl 2.,
str. 712/,zřejmě neoplývá toliko vědeckými hodnoetmi jako akademik
Matouš,přesto se ale dopustil značných"nepřesností" - lépe řečeno

vědomých zkreslení. Pokusím se je rovněž ukázat.
Eugen Hanisko konstatuje,že v roce 1968 a 19o9 se rozdělilo o
byvatelstvu 34 miliard Kčs navíc a tento růst nebyl doprovázen
rastem produktivity práce. Špatně tak parafrázoval bývalého gene
rálního tajemníka KSČ Gustava Husáka,který již v roce 1970 řekl že
mzdy obyvatelstva v tomto období stouply o 44 miliard Kles. /RP

5.1.1970/.
Skutečný přírůstek příjm.. obyvatelstva činil za rok 1968 a 1969

celkem 4<?.83Z milinronů Kčs a pohyboval se nad 11/ ročního pří růstku. Stává se u nás v posledních letech naprosto běžným zvykem,

že politik Či ideolog vytrhne ze souvislostí konkrétní údaje,které

se mu hodí k podpoře vlaetního tvrzení ,a vysloví kategorický soud,
aniž přilhíží k dalším souvislostem a okolnostem.
Tak především,proč došlo k tak velikému zvýšení příjmů obyvatel
stva. Musely ee řešit staré sociální nespravedlnosti,které byly v
minulosti stále odkládány. Zvýšily se mzdy a platy zaměstnancům v

obchodě,zdravotnictví,školství a dopravě,kde mzdy zaostávaly hlu
boko za průměrem. Mylo dále zvýšeno více než 35O.OOO nejnižších

důchodu a provedena prvá etapa úprav přídavků na děti. Zvýšila se

jednorázová pomoc při narození dítěte a prodloužila se mateřská

dovolená na 26 týdnů. Tylo rovněž upraveno stipendijní zabezpeče
ní student vysokých škol.
Aby ee při reformě mohlo diferncovat v odměňování a odstraňovat
mzdová nivelizace,zvedly se v některých profesíoh mzdy poule sku ▼
tečné zásluhovosti. Diferenciace v odměňování nemohla být prosazo

vána cestou snížení mezd průměrným pracovníkům,nebo* to by vedlo k
sociálním nepokojům. Velice by mě zajímalo,jak ei jugen Hanisko
představuje odstranění nivelizace m^zd v současné době. Bude sni -

žovat mzdy? Jak asi bud charakterizovat letošní zvýšení důchodů,
které si vyžádá několik miliard? Buůe hovořit o inflaci?
Situaci nejlépe iluetrují konkrétní ísla,jimiž xerovnáme "kri
zové roky" na;ř. e výsledky 7.pětiletky.
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Srovnání temp
peněžních příjmů,národního důchodu a produktivity práce /v

peněžní příjmy
obyvatel
roční růst

Rok

1968

11,19

/

národní důchod

produktivita práce

roční růst

roční růst

7,16

5,24
5,29
1,11

7,31
1969
11,39
1981-5
1,77
3,14
/průměr/
Pramen; Historická statistická ročenka,Statistická ročenka 1986,

Údaje jsou naprosto jasné. Vztah mezi příjmy obyvatelstva a
produktivitou práce byl v “krizových letech” 2:1, v 7.pětiletce

3:1, Bylo by nemoudré zastírat,že v letech 1968 a 1969 určité in
flační tendence existovaly. Bylo řečeno,proč k tomu došlo - řeše
ní sociálních hříchů. Ovšem stejně dynamicky se rozvíjely ukazate
le na protipólu peněžních příjmů. Vnitřní trh bez ohledu na o -

brovské nákupní horečky,vzniklé po vstupu vojsk,byl v relativní
rovnováze.
Horší je však situace v současné době. V některých letech kles

la produktivita práce i národní důchod,avšak peněžní příjmy oby
vatel narůstaly. Tak rok 1982 zaznamenal pokles národního důcho
du v bě ných cenách o 2,6 proti předenúzejícíxmu roku,produkti
vita práce poklesla o 0,41 , avšak příjmy obyvatel stouply o 4,28> •

To nejsou inflační tendence? Ne sílící inflační tendence můžeme
usuzovat i z dalších ukazatel’-., jako je rust vkladu.,v podstatě ne
realizované kupní síly /v roce 1985 celkem 218*947 mil.Kčs/,obé -

živa,zásob atd.
Co však kugen Hanisko zapomněl podotknout a co je v produkti vitě práce v roce 1968 to nejdůležitější,že totiž byla podstatně
snížena pracovní doba a zaveden pětidenní pracovní týden. To se

samozřejmě muselo zákonitě projevit na celkovém ukazateli produk
tivity práce, přepočet na hodinovou rpoduktivitu práce ukazuje,že
bylo tempo rastu jedno z nejvyšších v poválečném období, ěl tedy

Západ pravdu o pracovním nadšení našich národu nebo ne?
Eugen Hanisko tvrdí,že v letech I96S a 1969 se podstatným způ
sobem snížil vývoz, Mluví o něčem,o čem emá zřejmě ponětí. Vývoz

se nesnížil,ale vzniklo určité menší pasivní saldo v zahraničním
obchodě,jako důsledek nenormální situace,kdy zde byla okupační
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vojska,ktoru narušila běžný hospodářský život a styk e. zahrani
čím. Jak by ovšem charakterizoval obrovská pasivní salda z let
konzoliaHCg,kdy "normalizátoři” si lehkomyslně vypůjčovali v za
hraničí
dováželi zboží ns úvěr,jen aby dokázali úspěšnost své

hospodářské politiky. Ale nechť opřt hovoří konkrétní Čísla / v
mil. Kčs fco hranice/:

vývoz

dovoz

saldo

1967
1968

20.622
21.638

19.296

1.326

1969
1975
1976
1977

23.900
46.651
52.137
58.246

1978

63.609

1979
1980

70.150
80.163

Rok

22.155
23.718
50.716
55.996
63.213

68.074
75.760
81.540

-

517
182

- 4.605
- 3.859
- 4.967

- 4.465
- 5.610
- 1.377

Pramen: Historická statistická ročenka, str. 320 a 321.
Když vidíme ta obrovská pasivní salda,není divu,že jsme dnes
dlužni v zahraničí na 4 miliardy dolaru. Že nám stagnuje životní

úroveň,neboť musíme splácet dluhy. Kcnkrétní srovnání. V "krizo
vých letech" přes "živelný rast cen" stoupla reálná mzda dělníků
a zaměstnanou o více než 10 . Naproti tomu v 7.petiletce,kdy by

ly mzdy a ceny pod bdělou kontrolou "pevných marxistů",reálná
mzda stagnovala a v roce 1985 klesla dokonce na úroveň roku 1979.

Za tuto pětiletku stouply životní náklady dělníku a zaměstn ncú

o 10,60%. Čili x obrácený poměr než v ’’krizových letech". Vyni
kající to výsledky současné dělnické politiky.
odobná srovnání bych mohl provést v noha jiných směrech a
ten ence by byly v po ustátě stejné, Napr. pokles směnnosti,pokles
využívání základních fondu,r.st energetické a materiálové nároč
nosti, pokles reálných směnných relací atd.

A to podotýkám,že v "krizových letech" tu byla obrovská cizí
vojska,je jichž v tup způsobil nejen velké hospodářské škody,ale
i přivodil politickou nejistotu,jež měla za následek nákupní ho
rečky,naru ení výrobního pi*ocesu, obrovskou emxigraci atu. íro
zajímavost ať si další diskutéři porovnají hospodáře .é výsledky
I, a II. pololetí roku I968 a nepřestanou se divit. Vydrželo by
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nese dnešní hospodářství takový šok? A o tom v diskusi nepadlo
ani slovo.
Soudruhu šéfredaktore,kdyby diskutující nebyli informováni a
znalí situace,mohl bych je považovat za ignoranty a hlupáky. Ale
vzhledem k jejich funkcím a postavení ve společnosti /viz Malá
čs, encyklopedie/ musím prohlásit,že jsou to drzí a bezostyšní
lháři,kteří vědomě klamou společnost. Lidé tohoto typu falšují
nejen historii,ale zkreslují i výsledky současné. Mají ústa plná
pravdy a glasnosti a nestydatě lžou.
8 takovými "experty",soudruhu šéfredaktore,spolupracujete. Ne
divte se pak úrovni vašeho listu.

P.S. Jejte prosím moji polemiku přeČí-st diskutujícím.

Doc, Ing. Rudolf ZUKAL , C8c.
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Bývalý okupant vzpomíná

Pod tímto názvem odvyeílala rozhlasová stanice "Jvoboda" v le

tošních srpnových dnech rozhovor a bývalým důstojníkem Rudé armá
dy Viktorem Andrejevičem Suvorovem,který jako Čerstvý absolvent
vojenského učiliště v hodnosti poručíka velel motostřelecké rote

na západních hranicích SSSR. V srpnu 196b očekával on a jeho spo
lubojovníci rozkaz vyrazit do Československa. Bylo mu tehdy 21
let. Z rozhovoru jsem přeložil některé pasáže,
- Viktore Andrejeviči,kde a v jaké hodnosti jste sloužil v srp
nu I960?

-

yl jsem mladým d stojníkera,zakončil jsem vyšší vojenské učiliš

tě a byl jsem přidělen k Prikarpatskému vojenskému okruhu, 19.srp
na 19 8 byl v naší jednotce vyhlášen bojový poplach,což nebylo nic

neočekávaného. íaopak,čekali jsme na to už dost dlouho a chtělo se
nám konečně něco dělat. Sedět v lese nebo na polích v dešti a če kat,to má na ramádu vždycky špatný vliv. Když rozkaz pohnout se
vpřed k onečně přišel,všichni to přijali s radostí a ulehčením.

ylo mi 21 let,do té doby jsem žil jenom v SSSR a teč jsem měl mož

no st lo stat ee za hranice,
• Neuvažoval jste tehdy,že do spřátelené země pojedete v roli oku
panta?

- Ne,to jsem si nemyslel a rozkaz jsem přijal 6 radostí - jako mí
přátelé důstojníci, otevřeli jsme ten večer několik lahviček a o-

elavili to. Tyli jsme profesionálové,do vojenských škol jerae šli
jako nadšenci. Pohled na tankový pluk v pohybu,kdy . vyrazí 94 tank

za podpory dělostřelectva a letectva,mě naplňoval hrdostí a

tehdy s námi vyrazili i tankisté. To všechno byl obraz naší síly
a moci. Byl jsem hrdý na naši armádu,byl8 ve mně touhu po boji,hr

dinství a vyznamenáních, ‘lyslel jsem si,že tam někde na západě vy
vstala naší zemi hrozba. Byl jsem přesvědčen,že proti těm Čechim
je nutno použít tvrdou pěst.

- Ve vaší knize,kterou jste později napsal,je pasáž o instruktáži
velitele praporu,který řekl: "Úkolem sovětských vojsk je obsadit

co největší kus Československa pro případ,že by tato země byla

pak rozdělena na dvě části". Znamená to počle vás,Že se "nahoře"

2

uvažovalo o rozdělení deskoslovenská?

- Já tehdy byl ’’dole”, takže to nemohu po soudit, ale podle mého
názoru - a je to jenom subjektivní názor - mysleli to aei tak,

Existuje Severní Vietnam a Jižní,Severní a Jižní Korea,Východní
a Západní německo a tak,jestli se budou Čechoslováci i nadále
bouřit,musíme něco udělat. Existovaly určité faktory,které nám
svazovaly rucef ze jména že Západ něco podnikne, iroto podle mého

tato instruktáž - obsadit co největší území ČSSR * znamenala ne
čekat na reakci Západu. Byly zkušenosti z IJačLaráka 1956. Já pat

řil k 145.pluku,který se neoficiálně nazýval "dvakrát budapešť ský". Za II.světové války dostal jméno "budapešťský",protože ob
sazoval Budapešť a pak se do Budapešti vrátil v roce 1956 a tam
proléval krev jako v roce 1945» Odcházeli jsme do Československa
stoprocentně přesvědčeni,že buue prolito mnoho krve.
- Jaký jBte mel vztah k tomu,co se v ČSSR v roce 1968 odehrávalo?

- věo se má takhle - armáda,to je jedna z největších a snad nejkonce, trovanejších částí společnosti. Je k tomu,aby zastrašovala
a nepustila nic z úzenních a mocenských zisku. Specielně naše ar

máda byla školena k tomu,aby oxchraňcvala existující mocenský
systém nejenom u nás,ale i v zemích přátel,aby je rozšiřovala do
celého světa. Proto,když v Československu začala ona vzpoura,by

lo pro mne nepochopitelné,proč se to okamžitě nepotlačí,proč se

tak dlouho váhá. Tiše jsem vduchu protestoval proti krátkozrakos

ti našich nejvyšších představitelů,proti jejich mírnosti a váha věsti - a chtělo se mi udělat to,co oni neudělali - vyrvat všechny
"Dubčeky" ze země rukou v železné rukavici. Byl jsem připraven
přihlásit se k takové akci nanrosto dobrovolně... Proto,když jsem

v srpnu 1968 konečně byl odvelen do pole,očekával jsem boj a tě
šil jsem se na něj. Takže vidíte,že m j vztah k tehdejšímu ČSSR

byl velmi negativní.
- A jak to

vypadalo,když jste přijeli do Československa? Byly ně

jaké problémy?
- V Československu po náB nestříleli a v tom byl náš největší pro

blém. Byl jsem připraven střílet,bojovat,ale oni nestříleli. I ná
čelník našeho štábu byl přesvědčen,že po nás střílet budou. Ale

když střílet není zapotřebí,co má voják dělat? To může vést jedině
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k rozkladu xsxxiky bojové morálky*
- Jak ae říká,Viktore Andrcjeviči,vám se tedy neobjevil protivník,

A jak vás vítalo obyvatelstvo?
- To bylo velmi nepříjemné,

nohem příjemnější ty bylo,kdyby jel

tank proti tanku,pancéřový vůz proti nepřátelskému obněnci,kdyby
létaly kulky,k nebi stoupal dým - to všechno nás naučili v učiliš
ti, Ale tady? Tady jede obrněný vůz a proti němu letí vajíčko,zka
žen ' vejce a zasáhne přímo do tváře když ne mne,tak mého zástupce.

To je velice nepříjemné.A místo dávky z kulometu dávka brambor.
Zdechlé kočky v Československu normálně nenajdeš. Je to čistá a
kulturní země,až neuvěřitelně příjemní ze mě,a najednou tu byly
zdechlé kočky a psi. Zemí prošla masa vojsk,mnoho zvířat jsme ne
chtěně přejeli a tečí se nám to vraeí. najednou je n_ tanku přejetá
kočka nebo pes. Ptáte se na civilní obyvatelstvo? Českoslovenští

občané byli prostě úžasní.protože se chovali všichni neobyčejně
důstojně. Vyšli na ulici a nechovali ae jako otroci. Armáda býla
neutralizována,seděla v

kasárnách,ale národ vyšel ven. Všechen

lid najednou pochopil,kde je jeho místo. Byl* to revoluce,skutečná
revoluce,která neskončila úspěšně,protože byla vojáky udušena.

To

hoto lidu si vážím. Vážím si ho i za to,že se nechopil zbraní,pro tože věděl,že se zbraněmi se tady ničeho nedá dosáhnout. Všichni
vyšli na ulici,všichni - i ženy,starci a děti,aby nám vyjádřili
xnx. bv j protest, áekli nám,že jsme špatní lidé,a my začali cítit,

že jsme skutečně špatní lidé,a to bylo pro mne nesnesitelné. Kdy

bych žabíjel,stříleni na nepřítele - no dobře,jsem vojáx z povolá

ní, je to mé řemeelo,kterému jsem se vyučil. Ale tady - bezbranní
lidé - to všechno bylo nesnesitelné,
- Viktore Andréjeviči,instruovali vyšší velitelé své podřízené,jak
se mají chovat k civilnímu obyvatelstvu v Československu?

- . no,takové instruktáže byly. Byla provedena velká propagandistle
ká akce,ale než jsme se dostali do přímého styku s obyvateli,kdo
mohl tušit,co se bude dít? Žádný politický pracovník si nevezme na

zodpovědnost vyprávět svým podřízeným,co se chystá,dokud k tonu ne

dostane rozkaz. Když jsme se už chastali vyrazit,propaganda začala
pracovat na plné obrátky. Říkali nám,že všichni jsme zvláštní vy sland Sovětského svazu a že jsme přijeli vyvsvětlit do Českosloven-
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ska všem zbloudilým ovečkám,co mají

lělat, Jenomže celý propa

gandistický aparát počítal s ozbrojeným bojem. Celá propaganda
se rychle měnila, když nám Češi a Slováci začali klást první ne
příjemná otázky,naši agitátoři pak rychle vypracovali odpovědi na

nejčastější dotazy, Primitivní odpovědi na tak složité otázky!
Frázemi se prostěodpovídat nedá. To pak ylo v této situaci lep

ší tvářit se jako naprostý hlupák. Proto jsem mlčel a tvářil se
tak,

- Když sovětští vojáci poznali,že v Československu nejsou tanky
WATO,když viděli,že projíždějí zemí,která má vyšší životní úro
veň,než jejich vlast,nemělo to vše na ně demoralizující vliv?

- Demoralizace byla veliká, Víte,tenkrát v roce 1956 v Maďarsku
naši vojáci před sebou viděli hořící domy,všude trosky,rozvrat,

dým v ulicích. Celá ta evropská civilizace,maďarská kultura d a
další,to vše na jejich oči útočilo. Ale v Československu ta kul
tura bila do očí,byla tu docela jiná atmosféra. Jeli jsme zemí

• plnou kvetu,podivuhodné klidnou a čistou,zemí vysoké kultury,
Československo - to je jako Rakosuko, H®ry,čietý horský vzduch to všechno bylo velice opsjné,ale přest9 to na nás působilo roz

kladně, Díky obyvatelem, I kdy

ve stupni demoralizace byly mezi

jednotlivými jednotkami velké rozdíly,

- Jak sil to vysvětlujete?
- Sovětské jednotky z NDR,které obsazovaly západní Čechy a Prahu,

to byla 20.gardová armáda,rozuměly slovanskému obyvatelstvu velmi
dobře, Zejmém kdy e nimi rozmlouvali ruský. Proč? Irotože tato
je složena * většiny Rusů, Ale my,kteří jsme přišli ze Sovětského
svazu jako druhý strategický sled,my jsme měli mezi voj ky mnoho

Uzbek;,Tatare,Mongolů,kteří dobře nero^měli ruský,natož jinému
slovanskému Jazyku. Jak tian mohli rozumět Čechům,co na ně volají...

Vojska,která přišla z UDR,rychle navázala.kontakty s obyvateli

Československa. Po dlouholetém pobytu v germánské cizině byli ti
to vojáci štastni,že se někdo snaži s nimi mluvit jejich roatěstinou, Tp je demoralizovalo,proto po několika dnech museli celou

20,gardovou armádu vyměnit. Zbraně a technika putovaly zpátky do
NDR spolu 8 důstojníky,ale prostí vojáci 20.gardové armády byli
posláni na důkladné přeškolení až na sov,-čínskou hranici,
XXX
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Viktor Andrejevíc Suvorov po roce 1968 prosel rychlou vojen
skou kariérou,až byl vyslán jako vysoký důstojník a příslušník
GRU - vojenské rozvědky - do Švýcarska, Když v roce 1981 požá dal na Západě o politický asyl,uvedl,že právě v Československu
začal uvažovat o poslání příslušníku Rudé armády. Pohnal,že
místo osvoboditele byl z něho obyčejný okipant. Žije nyní v
Londýně a kromě jiných knih napBal i vyprávění LVzpomínky K osvoboditele”,ve kterých popisuje své osudy v srpnu 1968 v Česko
slovensku,

-ký-
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Čestmír

Císař

Zamyšlení k jubileu

aneb

Republika sedmdesátnice

Vždycky,mám-li se zamyslit nad osudovými otázkami naší vlasti,
zmocňuje se mne zvláštní a složitý pocit něčeho slavnostního a

odpovědného,nadčasového i aktuálního,zemitého i duchovního, vše

lidského i osobního. Pokaždé jsem vzrušen,srdce bije rychleji a
do přemýšlení,natož psaní se plíží notná dávka trémy.
Jsem jenom o 14 měsíců mladší než republika. Mohu se považovat
za jejího sourozence, přehlédnout sedmdesát let její existence,kdy

se tíšila dobrému zdraví i trpěla vleklými chorobami,to je jako

bilancovat život a práci člověka,neboť věk k -to mu svádí a konec
konců opravňuje.
Zážitky z dětství v prostředí severočeských horníku a sklářů
na Teplicku mi podnes připomínají opojné ovzduší národní svobody
a státní samostatnosti,které ve 20.letech prosycovalo život naší
rodiny,obce,školy,sokolské tělocvičny,okolní skromné přírody. Na
4

rozpadlou habsburskou monarchii jen málokdo vzpomínal,leda v úslo
ví o tři sta letech poroby,vyřčeném tak lehce,jako by svoboda při

šla pouhým mávnutím lipové ratolesti.
Všichni se tenkrát dívali především kupředu,přáli si příchod
šťastných zítřků,vážili si rqyslitelské osobnosti prvního presi
denta, věřili v demokracii a spravedlnost pro všechny,toužili bu

dovat republiku a pomáhat jí k blahobytu,bojovát proti jejím ne
přátelům.
Prvních deset let, nap lněných optimismem, mladý stát upevnilo,

hospodářství prosperovalo,kultur ní dění rozkvétalo a ve škole jsme
hrdě a dojatě zpívali Kde domov můj i Nad Tatrou sa blýská. Žádné

politické třenice,ani pravé či levé extrémy vývoji neškodily,nao
pak. Obohacovaly veřejný život,tříbily kritické myšlení,vyhráno -

vály občanské postoje,vybrušovaly e intelektuální a pracovní schop

nosti lidu,pod pórovaly růst národní zralosti a lidské důstojnosti,
připravovaly cestu dalšímu pokrokovému vzestupu.
přišel jubilení rok 1928 a s ním vyvrcholení rozmachu, Když
jsem začínal chodit do duohcovského gymnázia,panovala hluboká
hospodářská krize,která zvlášťkrutě postihla náš kraj. Ne náho
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dou vešla do dějin velká mostecká stávka horníku a odehrála se
tragédie střelby do nezames naných před duchcovským viaduktem®
'íá rodina přišla v dražbě o domek,postavený teprve nedávno,pro

tože otec nevydělal oněch pár tisíc na zaplacení dluhu®

Sociální problémy otřásaly ve 30.letech naším státem,ale ne
zničily jeho demokratickou tvářnost. Politické zápasy se zostři

ly, ale krystalizovala v nich lidová jednota schopná krizi zdo lat. A když vyvstalo za Krušnými horami nebezpečí hitlerovské agresivity,utužovala se všenárodní jednota na obranu republiky. U
nás v Hostomicích vzniklo Sdružení pokrokové mládeže,v němž jsme

se sešli demokraté,sociáalisté i komunisté.
Na prahu svých dvacátých narozenin v roce 1930 dočkala se re
publika mnichovského verdiktu,jímž se evropské demokracie skloni

ly před uřvaným diktátorem a svého věrného spojence zradily. Kořistichtiví vládci Německa,Naáarska a Polska náš stát zaživa roz
trhali. Nám nezbylo než zatnout pěsti a opakovat národní krédo :

"Věrni zůstaneme!"
Dokončoval jsem v té době středoškolská studia ve Francii a

vracel se d o Prahy,kam se rodiče po vyhnání z pohraničí uchýlili
a kam brzy za nimi vpochodovala nacistická armáda, Žili jsme v

protektorátu vydáni na milost a nemilost Hitlerovi a jeho katanum.
Začal jsme studovat na Univerzitě Karlově,kde jsme se podíleli
navzdory okupantům na oslavách 20.října a na demonstračním pohřbu

kolegy Jana Opletala,při oslavách smrtelně postřeleného. Nacis
tičtí protektoři se rozhodli české vysoké školy zavřít. Útokem na

inteligenci chtěli národ zbavit duchovní opory,historické paměti,
pokrokového programu. Nic z toho se jim za šest let teroru nepo
dařilo. A jejich"tisíciletá říše" zahynula na válečných polích

druhé ev^tové války.
Mohlo by se ztát,že po mnihchovskéip -diktátu a po zničení česko

slovenské státnosti se národ shrbí pod ranami osudu a nebude dlou
ho schopen nového vzepětí. Stal se opak. Tisíce vlastenců položily
žiwoty za vydobytí svobody. Sovětské vojáky,kteří osvobozovali re
publiku,vítal jednotný lid odhodlaný obnovit svůj stát v duchu re
volučních tradic svých předků. Se synrem v náručí jsem byl v Praze
mezi těmi,kdo vítali první sovětské tanky 9.května 1949. Pražský

lid zakončil vítězně své povstání proti němeokým okupantům.

Politické strany,sdružená v Národní xaďš frontě a vládě osvo
bozené republiky, se shodly na společném programu. Jeho oílem bylo
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moderní,demokratické uspořádání česko slovenské společno sti,v níž

jedině lid bude pánem své vlasti.

Jako tisíce a tisíce jiných mladých lidí chtěl jsem i já do končením studií a aktivní prací přispět k budování svobodného

státu. Vstoupil jsem do komunistické strany,jejíž politika se mi
zdála nejlépe kloubit národní tradice,demokrat ické tužby a soci
alistické perspektivy. Brzy jsem se stal jejím funkcionářem, a

to na celé čtvrtstoletí.
Uplynula další léta a přišel Únor 1948. Politické spory o tvář
republiky,o její demokratický a socialistický charakter, o obsah,
metody,tempo společenských přeměn vyústily tehdy v konflikt "kdo

z koho"t Po pětidenní vládní krizi skončil mocenský zápas vítěz
stvím komunistické strany,která svou početností,aktivitou člen štva,důvěrou dělníků a velké části pracujících,! jistým umem svých
po litiků převážila své partnery.

Další vývoj záležel na tom,co tato strana učiní,jaký nabídne
program,jaké zvolí aesty,jak se zachová k poraženým, j ak dokáže za
cházet e vydobytou mocí. Očekával jsem jako mnozí jiní,že zůstane

věrna své politice specifické Čs. cesty k socialismu,tradicím de
mokracie, humanity a sociální spravedlnosti,obrozenému duchu spo lupráce v Národní frontě. Vždyť tato politika jí získala sympatie,

důvěru a posléze i vítězství.
Mýlil jsem se. Gottwaldovo vedení strany využilo vítězství k
nastolení monopolní moci a přeměně partnerů v pouhé soiběžce. Na

příště o všech závazných otázkách státu a společnosti rozhodovala
monopolně řídící grémia komunisické strany. A přece ne tak docela

sama.
Naše země nebyla izolovaným ostrovem v veropském moři,rozbou řeném velmocenským soupeřením a studenou válkou,které rozdělovaly
náš kontinent na dvě politická a posléze i vojenská seskupení. V
jejich čele se postavily na západe USA,na východě SSSR. Logikou
daných podmínek jsme se vřadilji do seskupení států směřujících k
vytvoření politického systému,jaký existoval v sovětském státě za

rozhodujícího vlivu Stalina a jeho společníků. Ve snaze stmelit
toto seskupení co nej pevnějšími pouty přimel Stalin vůdce ostat

ních zemí bloku převzít sovětský vzor jako závazný pro všechny.

Pro čs.komunisty to znamenalo opustit politiku demokratické
aesty k socialismu a ustavit režim direktivně-byrokratické maši
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nérie se všemi deformacemi,nerozumnostmi,hloupostmi i nezákon
nostmi, kterými se vyznačoval stalinský model. Nechci soudit Gott
walda a jeho druhy,kteří ve své nepřekonané demagogicko-sektářské
tradici,ve své slepé oddanosti Sovětskému svazu a snad i ve svých

obavách před Staliuovou všeríiocnoet í politioký obrat provedli. Co
nás to stálo,víme.
Ale netušili jsme to hned,alespoň my,kdo jene byli přesvědče

ní komunisté. Stalin jako legendami vůdce SSSR a hlavní vítěz
nad fašismem měl obrovskou autoritu,kterou tehdy bral na vědomí

celý svět. Domnívali jsme se,Že svou energií.neústupností i jistou
arogancí hájí a rposazuje skutečné zájmy socialismu,a že půjďe-ii
me-li sovětskou cestou,budeme mít jeho mocnou ochranu a podporu a
néLmůžeme prohrát. Patřil jsem k těm,kdo takto uvažovali a věřili,
ževedoucí úloha KSČ a její nová politika je historickou nezbytnos

tí,že jiná volba neexistuje. Jako jeden z aktivistu a publicistu

strany jsem toto stanovisko hájil. Všechny těžkosti,nezdary a ta
ké krutosti,k nimž potom docházelo,mne sice znepokoj ovály,ale při

jímal jsem tezi,že jsou to průvodní jevy revolučních přeměn, pře konávané budovatelským úsilím lidu při kladení základů socialis
tického řádu,a že jen tak se dostaneme k vysněným humanistickým

cílvun.
Znovu jsem se mýlil. Již několikamáloletá praxe prokázala,že
naroubování stalinského modelu na čs.Ekxtn národní a společenskou
realitu nás zavedlo na scestí politického autoritářství.nepřetr

žité represe(hospodářského zaostávání,kulturní stagnace,morální
ho úpadku. Utrpěli jsme obrovské škody materiální,nemluvě o ško

dách duchovních, přestože jsme měli plnou zaměstnanost,proinves
tovali miliardy korun,vystavěli stovky závodů a budovali celá no

vá města - životní úroveň širokých vrstev stoupala jen pomalu a
nerovnoměrně.

Co mne pak zvláště/znepokojovalo,byl postupný úpadek ideovosti
a morálky těch členů strany,kteří si zvykali® na provolegované
postavení ve společnosti,propadali kariéristu a hrabivosti,opovr
hovali starostmi a náladami ostatních občanů,chová li se povýše necky a ne skromně,zneužívali svěřených oravomocí a vlastně pře stávali být komunisty,jakými.podle mého přesvědčení měli být.

Odhalení deformací stalinského modelu státu ve druhé polovině

50,let v Sovětském svazu spolu s našimi vlastními zkušenostmi da
lo vzniknout reformním myšlenkám,jejichž smyslem bylo vrátit Čes-
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koslovenBko na dráhu progresivního vývoje. Po prvním nezdařeném

pokusu o ekonomickou reformu v r,1958 se od počátku 6O.let urych
lilo politické zrání ve společnosti i ve straně. Nápravné snahy
pronikaly pak nejen do oblasti hospodářství,nýbrž i do sféry po litiky,kultury,sooiálňí péče,duchovního života.
Také ve mně dozrálo přesvědčení,že je potřebí skoncovat se

scestnými a škodlivými praktikami,draze placenými celou společnos

tí, a vykročit po spolehlivýoh cestách původních ideálních před stav o demokracii a socialismu,vycházejících z národních tradic a
podmínek,byí přihlížejících ke zkušenostem a vzorům v jiných ze
mích. Rád jsem se přiřadil k těm,kdo přicházeli s kritikou překo

naného systému a prosazovali pokrokové,rozumové a účelné změny. V
uvolněném tvůrčím ovzduší mi bylo dopřáno pomáhat v úsilí o rozvoj

v oblasti vědymškolství a kultury.
Pojem uvolněné ovzduší je potřebí brát s rezervou. Svobodnější
smýšlení mělo vymezené bariéry a pokud je překračovalo,naráželo na

odpor starých konzervativních sil. Vedení komunistické strany měli
v rukou lidé spjatí s direktivně-byrokra tiekými metodami řízení,a
ti se reformních návrhů Často obávali,zda nepovedou k průlomu do

jejich mocenských pozic. Nejeden zastánce změn dostal nálepku revizionisty nebo oportunisty,který zamýšlel ohrozit zájmy lidu, státu

a socialismu. Byla to demagogie,za kterou však stál represivní apa
rát, a tak ji nebylo snadné odhalit. A přece si reformy cestu prora
zilyNastal rok 1968,rozvlnil se obrodný proces a na pořad dne vyvsta
ly závažné společenské změny,které opět sjednotily národ,demokraty
i socialisty a komunisty,všechny poctivé iiá a čestné občany re -

publiky,jako kdysi po osvobození 1945- Bylo až neuvěřitelné, jak
rychle komunistická strany,v minulosti zdiskreditovaná,znovu získávála důvěru a podporu většiny lidu. Ukázalo se,že noví,schopní,
progresivní lidé v čele strany chápou skutečné zájmy a potřeby

včech vrstev společnosti a jsou připraveni vyjít jim vstříc.
Nechci chválit reformní akční program KSČ z dubna 1968,ale nelze
mu upřít,že historicky předjímal současný zásadní přelom ve vývoji

celé socialistické soustavy,byř byl zamýšlen jako program ryze čes
koslovenský. formuloval totiž i některé obecné otázky: nedílné spo

jení demokracie a socialismu,ekonomie ého plánu a trhu,občanských
práv a povinností,svobody a odpovědnosti v ědy a umění,vzdělanosti

a kvalifikace lidí,vnitřní a zahraniční politiky.
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Bouřlivý společenský pohyb,který koncipování a uskutečňování re
forem provázel,ve svém hlavním proudu je plně podporoval a jen okra
jově jejich realizaci brzdil nebo naopak předbíhal. Výmysly o nebez

pečí tohoto pohybu pro sooialismus šířili jen ti,kdo v nem spatřova

li odsouzení svých zastaralých názoru a postojů,ohrožení svých poli

tických pozic a ambicí. ?lěl jsem možno ort je poznat zblízka a zakusit
jejich zlobu,nenávist a intriky.
Když se blížil mimořádný sjezd KSČ,který měl dotvrdit vítězství
revolučního socialistického programu - svým charakterem vlastně vše-

národního,rozhodli se vnější spojenci našich domácích odpůrců refo,-

rem skoncovat e obrodnýra proceeem násilnou intervencí. Noční vpád
vojsk pěti zemí nám připadal jako nepochopitelná absurdita,zvláště
svým vylhaným zdůvodněním. Nicménebyl Činem hodným tvrdé stalinské

školy a po dalších peripetiích splnil svůj účel: zastavil obrodný

proces,zmařil reformy a obnovil starý systém se všemi jeho nedemokra
tickými, ne socialistickými atributy,dokonce bez oné míry uvolnění ,

tvůrčího hledání a objevování. V ostrém světle reflektorů tuhého by
rokratického centralismu lidé zmlkli a zp*-sivnell. Se svými zájmy a
myšlenkami se uchýlili do šerosvitu rodinného nebo přátelského souv

kromí.
Máme letos za seoou takřka dvacet let politiky tzv, normalizace,
která dovedla re publiku k nynější krizi,snad nejhlubší v celých po
válečných dějinách. Prožil jsem toto období mimo řady komunistické

strany,z níž jsem byl pro obrodnou aktivitu vyloučen. Prý jsme ne -

chtěli obrodHBu aktivita sooialismu,ale jeho likvidaci s návrtaem
kapitalismu. Naše reformy nesměřovaly k revolučnímu pokroku,nýbrž
prý ke kontrarevoluci. To vseohno jsme stihli napáchat za pouhých
několik málo měsíců,ale nejen my,takřka celý národ,všechen lid,kte

rý šel s námi. Co však za dvacet let dokázali normalizátoři? Kde
mají revoluční komunistickou avantgardu? Kde mají důvěru a podporu
lidu? Kde mají alespo^ koncepci nových,nezbytných společenských
změn? Co jim zbylo z tradiční demokracie,z vědeckého socialismu,z

tvůrčího marxismu? Obávám se,že jen ta jejich privilegia,tituly a
řády.
Dočkali jsme se chvíle,kdy obrodné ideje a reformy si prorazily
cestu v samém centru socialistického společenství,v SSSR. Jejioh

přední protagonista M.Gorbačov se svým týmem se podjali gigantic
kého úkolu přeměnit Sovětský svaz v právní stát s demokratickým
uspořádáním a socialistickým humanismem v liuských vztazích. Záře
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těchto historických změn dopadá daleko za hranice jejího zdroje
a také k nám.
Věřím,že stojíme ve směru nové vlny revolučního pohybu a radi
kálních CTHK přeměn, je jichž úspěch nebo prohra rozhodne o sazném
osudu socialismu v dějinách. Jako člověku,který spjal svůj

xsuk

život s úsilím o mír,svobodu a pokrok,není mi lhostejné,jak ten
to zápas dopadne. Nepřestal jsme doufat v re for znovatelnost sooialismu,neboí víra v nehybnost a stagnaoi kterékoliv části světa

odporuje mému krédu sociologa a politika.
Byl byoh šíasten,kdyby mezi prvními,jimž se obroda podaří,by
lo Československo,jehož dramatické dějiny by snad konečně došly

k trvalé humanitě jako odkazu našich velkých osobností,od Husa k
Masarykovi,od Nerudy k Čapkovi,od Smetany k Janáčkovi,od Purkyněho k Charvátovi, od Komenského - ke komu? V mé bilanci odpoveS
nenalézám a ponechám ji dětem a vnukům republiky,až budou vzpomí
nat některého z příštích jubileí novodobého Čs.státu.

14.9.1988
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Holubcová

Otazníky nad školstvím

/ Ke stati J. 1'0lehni "Preraěmost jako stav

a perspektiva” / Sociologický obzor 3/1387//

PolehAova staíý je velmi erudovaná bohatstvím promýšlených

problémů i odvoláními na myšlenky našich i zahraničních autorů*
Problémy jsou zde vyhroceny,jak se říká,ne oatří nože a svým ob
sahem i tónem připomínají naše Šedesátá léta i současnou sovět *

skou glasnost. Pojednává o vzdělávacím a pedagogickém rpocesu v
našich podmiň ách,čili o tématu dominantního společenského význa
mu. iroblémy autorem nastíněné si zasluhují proto permanentní po

zornosti a dialogu,protcže fosilnost pedagogiky v současné epoše
dynamických společenských změn je jedním z brzdících anachroniemů.
Soudobá vzdělávací a pedagogické modely ve svá obecnosti i
zvláštnostech vyvolávají skeptické přístupy odborník na celém
světe,v zemích průmyslových i rozvojových* nespokojenost odborní
ků se vzdělávacími a pedagogickými systémy je pravděpodobně zna kem všech dob - znakem převážně kladným,nebot právě z n í se rodi

ly velké klasické systémy nové - připomínám zdcvelrai stručně Pia tona,Kristotela,Komenského,Rousseaua,Rusaella,Masaryka. Filozofic

ko *pe<l ago. ;ické principy jimi vypracované vyznačovaly se tvůrčím

charakterem a k tvůrčímu rastu osobnostnímu i společenskému směřo
valy, Z negativismu s nespokojenosti vládnoucích mocenských skupin
však vznikaly i systémy nechvalně známé,vyznačující se převáine
destruktivitou a krajní intolerancí,zp sobujíc ■ trvalé škody v du
chovní sféře národů a lidstvean jenom v ní. K takovým systémům
patřilo například jezuitské školství po Bílé hoře u nás,německé
fašistické šk oatlsťví,protektorátní školství v Čechách,ale i do

krajnosti vyhraněna deetruktivlta ’’komunistické" pedagogiky a ide

olog! v podobě čínské "kulturní revoluce".
Aniž b^se pokoušela o jakýkoli rozbor čínského ideologického
fenoménu,připomenu pouze dva pohledy,které Svropanům sami Číňané

názorně přiblížili. V roce 195& dal ao Tse ung zelenou "sta kvet m" v kultuře a ideologii i o necelých dvacet let později se jeho

mladá ambiciózní manželka postavila do čela hnutí mladé generace
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»«od heslem ♦'kulturní revoluce".vyznačující se extrémně destruk

tivním radikalismem. Ba naší televizní obrazovce se čínský ve —
doučí hospodářský pracovník zmínil o jedné z instrukcí kulturní

revoluce typicky čínrky názorné a s konkrétním návodem k jedná
ní:
ěstování květin je buržoazní přežitek* rozbít květináč s
kytkou je přínosem kulturní revoluci. Důsledky kulturní revolu

ce jsou dodnes znát v celé společenské sféře* při; ominá se hlav

ně na celé desetiletí uzavřené vysoké školy a likvidace odborní
ků. Dnes již opět Číňané pěstují květiny nejenom v rodinách,ale

i ve velkém v zemědělských komunitách a nožná,že nudou pěstovat

také v kultuře a ideologii znivu "sta kvetu". Názorný doklad,že

ne každá revoluce je progresivní a lidstvu prospěšná.
Historie,komunistické pedagogiky u nás se sice nevyznačuje tak

názornými projevy deatraktivity,ale destruktivitu způsobující kul
turní diskontinuitu a krajní intoleranci v sobě skrývá v mnohých
podstatných procesech. Některé z nich jsou již minulostí,ale jiné

působí dodnes. Jako zaostávání ee to projevuje v přírodovědných

a technických oborech a jako přímá tabuizace dodnes v oborech
humanitních: zakázaní nebo zamlčení spisovatelé » historické o-

eobnosti,zdeformovaná výuka historie,sdaformované informace o ka
pitalistické společnosti a souČasnř svite,zdeformovaná etická
výchova,ve které ee zdivazňuje víc nepřátelství než všelidská to

lerance, ještě v nedávné době igniraoe výuky cizích jazyků a něk terých vědních disciplín,označených za "buržoazníTo nejdras -

tičtější - a je to podstatný rys každé destruktivní intolerance -

je deatruktivita v řadách pedagogický cli a vědeckých pracovníků učitelů v'ech stupě . Odborný pedagog ví zcela přesně a prokázav

tělně,že školu dělá především učitel,destruující radikál to mnoh
dy pouze instinktivně tuší,proto nežádoucí pedagogy likviduje.

Přerušení kulturní kontinuity v čase i prostoru v pedagogickém
procesu se jako negativní dopad v celé společnoii kdysi poznáva
lo až po staletích,v první polovině dvacátého století snad po
desítiletích,dnes v epoše informačních explozí a světové komuni

kace je reflex téměř okamžitý.
<řiporaínám tyto skutečnosti jako varování př d destruktivním
radikalismem všech směrů,který zdaleka není minulostí a snad

věčně bude spolu s ostatními tendencemi orientovaného lidského
chování ve společnosti působit. Chci ji/.i také naznačit,kde vi-
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dim hlavní negativa v současném vzdělávacím a pedagogickém proce

su u nás, je jich příčiny a kořeny. I’yslím,žm v tomto směru Be s
lolehňovou 1 ritikou ztotožňuji.

Stát 1.1'0 lehni však obsahuje také některé negativ jet ické ge
neralizace .které nedovolují analyzovat pedagogický proces dife
rencovaně a tím postihnout jeho rozporuplnost, elze například
souhlasit,Že

že

Nejedlého

feminizace

reforma byla veskrze negativní,

pedagogických sboru,kultury a zdravotnic

tví je projevem i příčinou všeho zla těchto odvětví,že poslední
školská

rexforma

je vedena záměrem průměrnosti e ignoro

váním talentů. Argumentaci J.Polehni k těmto problémům nepovažuji

za

důkazy.

mělce

Ani výrok z populárního pro jevu národního u -

.Kopeckého na sjezdu dramatických umele

v .-inuléra

roce

nepovažuji za pravdivý v jeho generalizující podobě /týká se ne
vzdělanosti a ignorantet í současné mladé generace/. Od Frommovy

kritiky pedagogického procesu a jeho výsledků,na kterou se J.Po
lehne odvolává,se lolehňovo i opeckého generalizující pojetí
podstatně liší. Ironikavý psychologický um Froramův dobře rozezná
vá společenskou rozporuplnost,rczdily mezi osobnostmi i ambiva -

lenci v nitru jedinci..
Snad nebudu unavovat vylíčením epizody,ktercu uvedu jako ty

pickou

pro určitý sociální okruh. Na spornost výroku F.Ko -

peckého o nevzdělanosti a inertnoeti mladých lidí me upozornil
mladý dělník /25 let/,se kterým dělám asi 7 let na stejném praco
višti. Mela jsem te y možnost sledovat jeho vývoj v pracovní in terakci i v jeho psychice. Nedokončil učení,byl vyloučen pro zá školáctví. Obvyklý připal party mladých lidí,která raději tančí

na diskotéce a toulá se po chatách,kde erotická přitažlivost pro
tějšků je silnější než povinnost, eprve po několika letech nekva
lifikované práce v průmyslu si uvědomil,že vyloučení z učení je

pro něho životní ztrátou. Pře sto,že téměř nic neví o sytematickám tudiu,že ná pouzí s4tl*ání ákolu,ne atří Mi k i

nímu.ani k ignorantskéinu a dokonce k nevzdělanému typu člověka.
Jeho zájmový obzor je značně širský a živý a s léty zralosti v
něm nabývá převahy vážnější složka. Onen mladý ruž protestoval
pouze dotazem k onomu konkrétnímu výroku a sám si nebyl jist,ne-

má-li jej akceptovat jako spravedlivou kritiku.
O problematice nekvalifikovaných dělníků a nekvalifikované
mládeže,stejně jako o učňovském dorostu vím něco málo z pedagsglckáx

r i ty
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gické a mnoholeté průmyslové práce. Reformu,která zařadila uč —
novská školství do kontinuálního pedagogického procesu a posta
vila je na úroveň SO a ÚSO kvalifikace,nepovazuji ani za prohna
nost v nárocích,smi sa vymoženost,ale 2a objektivní nutnost
v adekvátním řešení současných podmínek pracovního a kulturního

procesu. Rozšíření

povinného

školního vzdělání pro veš

kerou mládež do 17-18 let /a výjimkou defektu v základních cchop-

nostech/ není o nic víc ambivalentní než povinnost školní docház

ky vu.ec. K tomuto kroku se v čs, pedagogice přistoupilo ve srov
nání s některými jinými průmyslové vyspělými zeměmi se značným
zpožděním, kromě jiného je tento požadavek zakotven již v progra
mu KS5S /VKSb/ před sedmdesáti lety. Argument J.Polehni,že nebude

dostatek lidí pro nekvalifikované pxáss a neaktraktivní práce,po

važuji za asociální. Tato pravděpodobná skutečnost se bude muset
řešit ekonomicky a sociálně,nikoliv tím,že se pro ni budou záměr
ně připravovat nekv lifikovíiní otroci. Ve vyspělých pr -myšlových
zemích tato situace existuje v mnohem irší míře než u násj mezi

neatraktivní pracovní místa patří tam i taková,která u nás jsou
svěřována kvalifikovaným dělníkům a svým způsobem patří k promi

nentním, V NSR nejsou například výjimkou automatizované a plné me
chanizované pbvozy.kle rutinní práce u linek dělají převážně gastarbeitři a za pracovní místa vhodná pro dělníky německé jsou pova
žovány profese od mistra výše. Lze si dobře představit,jaká asoci
ální disproporce a objektivní méněcennost by vznikla v naší pra -

covní sféře při rozvinutější světové ekonomické integraci,kdyby se
proces kvalifikace u nás zastavil na předcházejícím vývojovém stup

ni.
Probil y,které vznikají s prodloužením školní docházky a kvali

fikační přípravy,jsou problémy pedagogickými,sociálními a kultur nimi. Zatímco přítomnost nekvalifikovaných mladistvých,Čtrnácti patnácti - šestnáctiletých psychicky i fyzicky nevyvinutých dětí v

průmyslové výrobě,Či jinde v nekvalifikovaných manuálních profe BÍch.bylo problémem asociálním a nekulturním - štrajchpudlíci ve

věku VTR. Netvrdím samoz rejmě,že poslední refroma ve školství vy
řešila všechny nedo statky,k tomu chybí ještě mnoho. Ale v jednom
ze základních pedagogických

rbceeů byl učiněn významný krok vpřed.

Podobně dif rencovane je nutno přistoupit i k problému

fe

minizace školství.kulturních institucí a jak autor mimo
chodem dodává,! zdravotnictví. Je zcela pravděpodobně prokazatel-
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né,ž nepřiměřená feminizace rady pracovních odvětví s sebou ne
se řadu negativních jeví - ekonomických,organizačních,psycholo gických. Ale pokud jde o sféru pedagogickou,kulturní.vědeckou a

zdravotnickou,roz odne popírám ps© kazatelnost autorova tvrzení,
že feminizace je příčinou netvurčíha j^ršlení, průměr no st i, snížené
autority těchto profesí a jejich byrokratizace. Za naprosto ne •

vkusný považuji autorův argument o "pavlačových situacích” ve
styku učitelek s rodiči. Kdybych jej chtěla vyvrátit,mela bych
dost aodnuoKfcf příležitostí k vylíčení primitivního a i ”<ultivo-

vaného” hulvátst/í mužů v konfliktních situacích. Nechce se mi
statisticky zjišťovat,co je četnější a na které straně je tedy
podle pojetí autora ten primitivnější intelekt, iepovažuji totiž
takový spor za raciojŽLní. V souvislosti e autorovou argumentací

není bez zajímavosti upozornit na mínění B.Russella o

femi

nizaci školství v USA. Považuje je spolu s jinými eutory
za nevsedne kladný fenomén ve výchově ke kulturnímu vztahu k že
nám; žena se teší ve společnosti USA větší úctě a autoritě proto,

Že je vychovatelkou jako matka a ve femiuizovaném základním škol
ství /do 17-18 le / také převáně učitelkou.

Vztah k ženě považují velcí humanisté jako T.G.Masaryk,fi.Rus
sell a V.1.Lenin za kriterium kulturnosti dané společnosti. Vši

chni tři,jmenovaní z tech mnohých,hájí emanaipaČní práva žen a ani jeden z nich nepochybuje o ženských intelektových schopnostech,
.’asaaaryk pro náš případ to vyjádřil naprosto přesně - žena je
slabší fyzicky,intelektem je s iriužem rovnocenná*

ám za to, že

takové pojetí odpovídá i našim husitským tradicím. Emancipační
práva žen jaou součástí sociální otázky moderní doby,jak tvrdí
shodne .‘asaryk i Lenin. Proto mi připadá poněkud ne fér, když au

tor argumentuje Frommem a Masarykem v otázce tvůrčího myšlení ,
talentů a průměrnosti a současně e tím ženy jako podagožky,kul
turní a vědecké pracovnice a lékařky v jejich intelektových pra

covních schopnostech diskvalifikuje.
Ambivalence sociálních proces je už někdy taková,že se proti
nekalému záměru podaří prosadit dobrou vec,třeba i e trochou ne
přiměřenosti. Tak je tomu s feminizací odvětví,které autorovi le

ží na srdci. Stát zde ’’socialisticky" usiluj o to,aby byla co
nejlevnější a poučen Marxem o ekonomice kapitalistic
ké a nepoučen v.zásadě ekvivalentnoati práce - mezd a platu v ekonomice socialistické,snaží se "ušetřit" na mzdách a
platech feminizovaných odvětví. Tuto taktiku lze vyčíst ze sta -
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tietických ročenek v korelacích feminizováný h odvětví a Jejich
nzdovýoh a platových pr nerech. Státní "Šetrncst*’ tak otevřela e-

mancipaSní prostor v nejkvalifikovanějších odvětvích pro

skou

pracovní

Žen

sílu, pro kterou stát stanovil nee

kvivalentní mzdový a platový fond,

ledagogika,kultura,věda i zdravotnictví /**ckud nejde o fyzicky
těžkou práci/*jsou odvětví.jejichž profese ženským racovním

vyhovuj í . Jejich feminizaci lze tedy vidět
jako emaneipační revoluci,což je kladným,pokrokovým procesem. Ne
přiměřenost feminizace je důsledkem e k,o n o m i c k é "šetr schopnostem

nosti” v rozdělování mzdových a platových fondů a některých del -

ších administrativních direktiv. Jestliže dnes nepřiměřená femi -

nizaoe různých odvětví vadí,je nutno hledat nahou pravdu
a nezaměňovat ji s ideologismem,který poškozuje humánní status
žen v racovním procesu a v pojetí autora i status žen v biologicko-intelektuální sféře.

Ve srovnání s feminizací některých promyslových odvětví a slu
žeb /potravinářství,textil,obchod/ převažuje v odvětvích,o které

má zájem J.folehna,činitel

emancipaání • Jde tu o pro

blém kulturního pracovního systému.
Ve sféře průmyslové,zemědělské a další měně kvalifikované je

feminizace drasticky antihumánní. A souvisí s tím i
problematika středoškolská a kvalifikační přípravy mládeže do 1718 let věku,která je rovná pro obě pohlaví.
V závěru bych chtěla zopakovat své hlavní argumenty v polemi -

ce proti J.POlehnovi, Talenty neohrožují ani kvalifikovaní dělní
ci ani kvalifikovaná pracovní síla žen uplatněná v různých odvět
vích. R;.ist talentů je záležitostí nejenom pedagogického školského
procesu,ale celého sociálního systému především. Systém,který po
třebuje talenty jako pouhou poslušnost,je neeokážs ani pěstit,ani
uplatnit. Ani jako pedagogy,ani jako žáky. A v pr covní Bféře to

talitního režimu je prostor pro talenty velmi omezen.

Květen 1989

Milan H fl t 1 :
MeEr.etická anomálig nee .Prehgu tyv^. /rozhovor pro deník ÍV XS
Slovinska Delo, Lucien, otázky"*tl8čl8 hivet Vidrih/
MH: Oriens iallaci by si tc nr mne nevymyelele lip, jenže je snezší klást
v Lublani otázky o Praze, než ne ně v Praze- nad kteréa se stále klene
magnetická anomálie - odoovíáet, ele budiž.
NVt fcindere psgl v souvislosti s Vámi v Knize smíchu e zapomnění o ztrá
tě historické paměti; jek je tc nyní s českým dějepisectvím p. jeho histo
riky?
MH: mluvili jsme kdysi s přítelem -‘undercu skutečné c historii, jako pa
měti národe i o tc<., že je- li mu vzata, ztrácí národ svou identitu- to,
co k tomu dodal v komentáři sám Kundere, je snad až oříliě chmurné. Jistě
protireformace po Bílé Here, která trvale dlouhá desetiletí, národ o pamét téměř připravila e trvalo celé obrození, nwž češi nešli svou peměí e
obnovili svou národní identitu.
Intervence z 21. c. 196B a po ní následující normalizace znamenala váž
né přerušení kontinuity duchovního vývoje ve všech jeho sférách, včetně
dějepisectví. ^er obnovení kontinuity není myslitelný delší vývoj v žádné
ae afér duchovní Činnosti, e£ již jde o umění nebo vědní obory humanitní,
včetně historiografie. homéně však byla postižena ekonomie, sociologie,
filosofie, literární vědp. Byle vyřazené téměř celé jedna generace, která
mále kolem 4G let. Většina zůstala dome, aby séílele se svým národem jeho
nelehký úděl, °yli vyřazeni z oboru e presovali většinou v manuální čin
nosti, která je vyčerpávala, ubírele sil a okrádela o Čas potřebný k ba
datelské Činnosti, íarezila je k zemi v období největšího rozletu. He roz
díl od SSSR bych nemluvil o "zestoji", to nebyle stagnace, ale vážný re
gres . -Přesto samozřejmě vyšle i v oficiální historiografii jednotlivá
pozoruhodná díla jako "Dějiny českého dějepisectví od kutnora/brzy po vy
dáni stažen^ z oběhu/, některé práce Třoštíkovy, Hrochovy e j./
Ti z nás vyřazených, kteří protrszovali proti normalizaci a jejím dů
sledkům ve veřejném Životě, kultuře a vědě byli česko podrobeni reprosíz.
■^ostiženi vězněním byli mnozí historikové, politologové, sociologové/Tesař, áebate, bmttěk, mezník, Hušek, Hflbl, Hertoáek a d./' **Skteří z nás
strávili ve vězení 5 i více let, tam se dalo o anohém přemýšlet, ale žoshodaě me bádat t psát. Přesto vzniklo několik děl pozoruhodné řrevně, jako
historie česko— německých vztahů od obrosení do r. 1918 od Jene Křene a
ma ní navazující Kurelove práoe, dovádějící terna ež k r. 1945. Jsou zde
studio mezníkový, . Jenže nikdo je zatím dome nevydává /Křen e i‘ural mají

vyjít v Brémách německy/.
NV: Jaký byl fáě osud?
MBx Prožil jsem pět lot ve vězení o prošel jsem B týní, Vaůdieemi,bory
v Plzni i "kraj zákaz" v Os tra bé. Po návratu jsem ae pro vážné existenční
starosti nemohl věnovat badatelské práci. Později se to trochu zlepšilo a
ve volném čase jsem psal studie věnované různýi národnostním problémům.

jež tvoří jakýsi celek "Čeči & jejich sousedé". A jako hobby máte argony,
tek jsem v souvislosti s Hrabelovou trilogií plnou ergotismů, napsal
studii "Brněnská plotňáčtina a jiné argoty”. Samozřejmě nemůže vyjít.
NVj Vidíte nějaké možnosti změn tohoto stevu?
MH: Teoreticky ano, prakticky se toho dosud moc nezměnilo a dokud nebude
odstraněno hodnocení r. 1988 jsko kontrerevoluce, ani nemůže změnit. Ze
jména ne v oblasti společenských věd a veřejného života.
NV: A kdy ty to mohlo nastat?
UR: ^okud budou o osudech této země rozhodovat ti, kdo ji do tohoto sta

vu přivedli, těžko může nastat výrazná změna, bude ee o ní jen mluvit a
zůstane se u levné kosmetiky.
NV :tfste střízlivý skeptik e v to_ je V8ge velká přednost!
si myslím, že jsex spíěe střízlivý realista e není mou vinou,
Že mé soudy c situaci vyznívají skepticky. Ke to dáno stavem věcí u nás
e me tím, Že bych měl skepsi za svůj program nebo světový názor. Ostatně
nejsem v tou. sám. Jeden z slede generace filmových kritiků říká o své ge
neraci, že jsou oprcti svým předchůdcům právem skeptičtějěí e uzavřeněj
ší /Což platí nejen pro povehu divácké society, ale i rodokmen, směr po
etiky nastupující tvůrčí generace"/Scéně fi. 15, 1988, a. 7/.
NV • Jaký je vzhledem k dost represivní situaci u Vás osud české kultury,
vědy, intelektuálů?
MHs Připomíná mi to pohled na vybombardováné město, prostě eataá proluka.
Vyplnit ty proluky je nutné pro otnovení kontinuity duchovního života
české společnosti, ^enže rrstaurace budov je vždy obtížnější, náročněj
ší, než novostavba. * situaci, kdy se vracejí umělci do sovětského svazu
nebo když zamřeli, vrací se tem aspoň jejich dílo, je neše odlišná situace zvlášt absurdní, Proč Ly se nemohli vrátit nebo espon na návštěvu
vracet '“‘under e, &ohoát, Škvorecký /který tolik dělá pro uchování literár
ní kontinuity svou vydavatelskou Činností/. -Jetíit jo dosavadní stav setr
valý. Příznačné je, cc v těchto dnech napsal literární historik Vlešín o
připravovaných dějinách české literatury: "^okoušíme se být naprosto
otevření, ve svazku se octnou i spisovatelé, kteří emigrovali, ovšem jen
svými díly, které napsali a vydali u nás. Pouštět se ze nimi do emigreoe jo nemožné, jejich zahraniční tvorbu neznámo a shánět ji by vyvolalo
zbytečné komplikace. Takže píšeme o Kunderově žertu, Vaculíkově Sekyře,
o roli, jakou v době vydání tato díla hrála."/Kmen č. 30, 1988, s. 5/.
A to si dovolí říci literární historik, pak chtějte lepší přístup od
vydavatelů a správců či dohližitelů literatury.

Hrabalove hvězda nyní vychází na mezinárodním horizontu. Suhrkamp vy
dal jeho román: Jak jsem obsluhoval anglického krále německy ve stotisíeevéa nákladu o patří mezi beatsalary ns západoněmeckém káláním trhu.
Brzy vyjde i v USA, kam je u táto připažítestl zván ns velké přednáškové
turné. A dome? "Příští rok mi v Československém spisovateli vyjde Král
v trilogii s Ostře sledovanými vlaky a Tanečními hodinami", řekl autor
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redaktorovi Mladé ftonty/30.7. 198c/. Velký spisovatel, ale bázlivý
Člověk, shad zaee připustí, aby mu text prostříhali ja|o v Klubech poe
sie, ačkoliv by si právě teď mohl dupnout a říci: Techt vám nedán pokud
mi ho neotisknata celý.
NV: Jak vidíte tnožnoati návratu pro Mlynáře?
11B: Jeětě vzdilanějSí, než pro episovetele. Jistě lze říci, že Hejzlar,
Pelikán a později Mlynář odešli pro nesoihles s normalizační politikou
KSČ e jejich politická vystoupení v zahraničí byla věnována kritice toho,
co Gorbačov označil za "zaatoj*. uenie dokud nebude lačněno hodnocení ro
ku 1968 e intervence, těžko si lze představit jejich návrat*
NV: Přehodnocení "pražského jara 1968" očekávali mnozí čeěi již vloni při
^orbačovově návžtěvě v Československu a byli zklamáni, když ee toho ne
dočkali e euseli vyslechnout jeho výrok, že je to "věcí českých soudruhů"
Kdy ee tento postoj změní?
MH: Myl jsem skeptický a neočekával jsem to ani vloni ahi letos e pokud
jde o dnelni vedení KSČ, bude-11 to záviset na nich, dokud tas bude dnalní
sestavo, tak ae toho nedočkáme. Vojenský zásah byl dílem společného roz
hodnutí nejen Brežněva, ale neméně Qomulky, ^lbrichta, živkova a Kádára
a pokud nové vedení tiehto stran nepřehodnotí toto rozhodnutí, těžko to
čekat od těch, kdo je pozvali.
V těchto dnech vyvolal u nás velké zklamání Groamáv výrok po návratu
z USA, kdy znovu obhajoval účast maďarského vedení r r. 1968 na "potla
čení kontrarevoluce v Československu*" Zřejmě není ochoten přiznat, že
slil pravdu Tito a Caaucescu, když intervenci odmítli. Jožtě větčí zkla
mání vyvolal článek býv. polského diplomata, který napsal o uspěchaném
zavádění reforms v Československu, navíc pod tiskem /veřejnosti?/ a na
víc prý nerealisticky hodnotilo mezinárodní situaci a zájmy, avláětě SSSB.
lavic si troufá tvrdit. Že neúspěch reforem v *aokoslovenaku na dlouhou
dobu zmrazil refornátorské úsilí jak v této zeni, tak i v jiných aocielietických zemích. Nakonec oběf je viníkem. /Zdania, Krakov č. 6, 198]/.
NVí A jaké je ovzduší v českosíovebsku teď, v docě kolem výročí? Zeae in
vaze z NDR e Maďarska - tentokrát naltěstí jen turistická! Turisté z KU1
z těeh mála možností, kter é mají k cestování dávají přednost Praze ve
vůbec Československu. A Maďařá sem přijelo jako nikdy dosud, protože do
volená tady je levnějlí, než na Balatonu.
IV: Jak vidíte budoucnost své země, její politické, ekonomické, či kultur
ní perspektivy?
MH: Jak poznamenalo minulých 20. 1st mou generaci - dne žních fiadesútníUje jedna věc, pro mé vrstevníky jistě závažná a trpká, ale z hlediska
národní bvrtomcnosti je horlí, co ae stalo a mladou generací. "Jame
hrozná generace, skrýváme se v davu, nevěříme, Že změníme svit...Jsme ge
nerace k politování. ..Něco jiného myslíme o něco jiného říkáme", vyznává
ee mladá autorka Romana Itmadové v povídce "Kdyby se aspoň něco stalo"
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/Kmen č. 28, 1988/. Co k tonu dodat, když generační pocity vyjádřilo tak
výstižně? Snad jen to, že kromě psychologického treunetu jsou ade i váž
ná ••■•ry ve vzdělání obecném i jazykovém. Od reformy k reformě ee úroveň
školství horšila. Co ae napáchalo za Škody as mladé genereci v posledních
dvaceti letech, nepůjče odčinit během dvou- tří let. 4 to i kdyby k tomu ty
la vůle, ale dosud ae b nápravou ani nezačalo. Jen ee oběma začíná při
pouštět, že něco ve ftkolatví a výchově není v pořádku.
Netečnost a lhostejnost, nezájem o cokoliv, kromě vlastního blaha, to
je dováná koule, která bude ztěžovat snahy o vybřednutí z aaraamu. Ní._jaký přehnaný optimismud při pohledu do budoucna by zřejmě nebyl na mí
sti. V r. 1968 bylo jeStě snasěí dosáhnout nápravy. ^nes by to bylo mno
hem obtížnější e to dosud nebyle stanovena ani diagnóze chronické choro
by, jak ji potom léčit? Vývoj techniky, technologie, elektroniky, šel
mino nás a bez nás. Dá sc to ječtč dohnat? Snad, ale ne bržy, natož hned,
^ento krok však dosud udělán nebyl a nic nesvědčí o tom, že by se v do
hledné době ohystal, spíš naopak.
Vnitrostranický dopis z května naopak před takovými kroky varoval • *e
podala má být ideologické plénum, které chce zaujmout milítahtni postoj
k "idoodiversní" činnosti všeho druhu, ač skutečné příčiny rozhledu společ
nosti jsou někdo úplné jinde, ^ude-li stanovena Špatná diagnóza chorobného
stavu společnosti, těžko jj léčit.
NVi Sešla jsou, že dva ekonomové se mohli vrátit k oboru /Slánský a ještě
nikdo/. Keni v tom příznak liberalizace?
MH: Naopak, ing. Slánský dostal výpověď z aíste dispečera stavebního druž
stva. Kikdo se spolutvůrců předchozí reřorey ae nemohl vrátit na takové
■ísto, kde by mohl předávat své zkušebosti a ovluvnovat současnou refor
mu. Dostane-li se někdo z manuální práce na prognostiku, je to pro něj
osobně dobré, sle většině zbývajících hrozí odchod do důchodu. 4ose to
byl jeden "Wishfulthinking”. V oblasti společenských vid nic takového
nelze poor o vat, to je oblast dotýkající se mocenské sféry.
Jisté náznaky liberalizace jsou ve výtvarnictví..Probíhá výstava díla
Mikuláše Medka v Koudelci, v Praze U ^vonu je výstava skupiny BA - druhé
generace surrealistů se 4G.let. Pěkné, ale neškodné retro, ^mon 1988
dopadl z toho hlediska mnohem hůře. Také mezi hudebníky "nové vlny" mace
po několika leteeh mohou hrát Mišík, ^ocáb a pod. Jinak žádný náznak "liborsllzaee" nevidím.
WV: AXé pověstné světélko na konci tunelu ještě nevidíte?
MHt Ale ano, blíží ae konec tunelu jenže vyjel z něj nebude bez překážek.
Slánky zveřejňované ke dvaoátému výročí 21. srona v BP či Tvorbě opakují
staré teze tsv. Poučení o kentr arevoluci, znovu vyjmenovávají domnělé
koatrarevošueiomáře. Nejvíc pozornosti vyvolal čláaek "fiubčekova oseta
od tragedie k frašce" /BP lb.b./, jehož sutoran je pravá ruka Fojtíkova,
Milan Mažou*.
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- 5 V prvním sloupci se poprvé připouští, že "v roce 1968 se a nás v mno
hém orojevily upřímné snahy, jez. v mnohém připomínají současnou linii
přestavby*, ale jinak je to peáňo téměř ve starém duchu. l’a>é no článek
navěšující beseda RP u kulatého atolu mluví o hlubší a oroprecovanější
anelýse r. 1968, kay uatoué říká;"jde o ty, kteří sokolíseli, ale nejscu
nepřátelé...tyu-o nutné a správné vyloučit je se strany, z vlivu n9 poli
tický život...Člověk, který se zmýlil, může prohlédnout", fislší účast
ník besedy, člen ÚKHK a šéfredaktor Živote střeny Josef *alenta k tomu
dodává; získat každého clovéka pro přestavbu, i tohc, který tehdy objek
tivně chyboval, ^amozřejmé to neznamená, Že dáme politický pardon všem.
Ahi nemůžeme, protože rada těch ailitantních je v zahraničí, stojí ne dru
hé straně barikády. /HP lk. ti./
Pardon, kdo teay ma dávet pardon, komuT Kriteria jecu zřějmě převrá
cená. talente jaksi zapomněl, že od husitských dob kupování odpustků není
ve zvláštní oblibě. xolitický smysl gesta, zmenšit počet kritiků součcsné politiky veuoní, je josbý. Před patnácti nebo i deseti lety by ta soš
ná bylo pro některé přijatelné. Ale dnes sa uorbačova je to málo, -htít
po vyloučených, aby ee oežtř jedbou pokálí e snad pak dostali pardon, ne
ní asi ta nejschůdnéjšl cesta se slepé uličky současné politiky KSČ. bu
de nutné hledat jinou cestu bez pokání jedněch e pardonu druhých. Jinak
KSC z bludného kruhu nemůže vyjít. A času je už nasále.
NVf Jaké jmou důvody tak negativního vývoje ekonomiky socialistických
mešit Je to v samotné podstatě socialistické teorie nebo snad v převážně
slovenské poveze socialistických zemí /řečeno úmyslně trochu zjednodušeně/.
MBi řiejsem ekonom. Mohu však vyslovit jistou hypotézu širší povahy.
Část příčin lze asi hledat v utopických prvcích socialistických teorií
a jejich představách o budoucí společnosti bez peněz e trhu. °iní hledají
příčinu v monopmrtijnim systému soci. Jak potom vysvětlit meteorický
vzestup jižní “ureje a vojenskou diktaturou a Tsjvanu s jednou stranou,
která si ovšem nekladla se cíl odstranit trh či dokonce sama řídit ho
spodářství. lekle v diktatuře samé to není. Jistě, Korejcům e čínemůn:

pomáhá k prmoovitosti konfuclánatví, oož o katolictví e pravoslaví ne
lze příliš říci, to už luteránití MŠmcl jmou na tom lépe, hechci však
pře cenovrt národní či dokonce všeslovanský charakter. Vždyl Seči si v mi
nulo sti v pracovitosti a zručnosti s Sakuěeny nesedali. A ánesT Co nás
skaziloT

KVi Jaké vidíte perspektivy pro soclellamus vůbec - a třeba 1 konkrétně
v JugosláviiT
MBi Otázka, sda lze či nelze socialismus sreťormevot, je v eoučesnoati předáštes mnohé sporů e stojí pří tam proti sobě dvě vzájemně se
vylučující stanoviska. Od rigorózního ne až po ano. Bez reforem je
tento systém odsousen k prohlubujícímu se úpadku, který by mohl končit
rozkladem.
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- 6 Nereformovat nelze, ele zde je reformovatelný natolik, aby dostal
patMCnou dynamiku, může prokázat jen praxe. Seznám, žel, žádné hospo
dářství opravdu fungující e úspěině rostoucí, založené na samosprávě ane
bo a vSemocí odborů, ten. je to vždy spojeno a kalupující inflací /viz
např. Jugoslávie nebo rolsko/. žádná z dosud prováděných reforem ekonomiky
není do důsledku promySlena a pragmaticky prováděné, nabývá zatím podoby
delžích a dalších reorganised, které nesohou přinést očekávaný efekt.
Prostí setím nebyl podáš přesvědčivý důkaz o refomovetelno?ti socialianu
ale ani nebyla idee takové reformy vyvrácena. Zle času na podání důkazu je
již jen málo.
NV: Nakolik lze vidět to, co ee děje v současném Slovinsku v souvislo
sti s "pražským jarem"?
MHJ fiyl jsem v Jugoslávii jen jedinkrát v r. 1934 , jako dítě, á do mých
přání vždy něco vstoupilo, co sabránilo tomu, abych se tam znovu podíval.
Mohl bych soudit jen podle přečteného a to nestačí k vyslovení fundovaných
soudů, J^yalím si v Sak, že vBechny socialistické seně stojí před naléhavou
potřebou hlubokých reforem politických i ekonomických. V každé z těchto
společností působí síly, které usilují změny prosadit a jim ae staví na
odpor síly, které usilují kecjovát daný stav a v něm hlavně své výsady,
Z toho vyplývají i četné konflikty nojrůznějží povahy od ekonomické až
po naoionální. A čís víoonárodní stát, tím je ten přerod komplikovanějlí
a konfliktnějií. A kde jsou konflikty, taa jsou 1 represivní zákroky ad
ministrativy e to jek je sřejmé nejen v Jugoslávii, tak v Praze nebo nyní
v Jorovanu, Arménii vůbec.
Nechtějte po mftě, abych dělal vědmu a hádal budoucí vývoj. Nechci být
oni Cassandra ani Pythie, abych ai dovolil říci, jak to skončí či musí
skončit, ale než přešlapovat na místě, je lepží zkusit s tím něco udělat.
Praha 17. 6. 1988
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Zd»nSk Jičínsky : £S£fláSke_o SQCieli8ticEég.-práynía_ státu,
lradiční /stelinská' socialistická ideologie je v hlubokém rozklade.
Její vnitřní konsistestnost již dávnc. neexistuje e není třebE toho ni
kterak litovat. Vždy! čím tyle tsto ideologie vnitřně jednotnější, tím
byla vzdálenější skutečnému životu socialistické společnosti e jeho orotléaům. 6 texte vývoji, který ty mohl mít s Is longue tvořivý charakter,
svědčí i to, jak se mění, zejména v procepu sovětské přestevr; e pod je
jím. vlivem, i pojmové instrumentárium oficiální ideologie v socialistic
kých státech. Teto evoluce mé v jednotlivých zemích různý průběh jak z
hlediska jeho rychlosti, tak i intenzity £ hloubky. Zvláštní, často ko
mické rysy má tento vývoj v Československu, v němž různí strůjci tzv.
normalizace, kteří stále jako revizionismus a kontrarevoluci zatracují
nová pojetí s přístupy z doby Pražského jars r. 1968, se nyní snaží tvá
řit moderně, mluví o svobodě vědy, o potřebě diskusí, o nutnosti refo
rem, o pluralismu, o různýcr modelech socialismu a dokonce i c sociali
stickém právním státě.
U tohoto pojmu stojí za to ae trochu zastavit. Lze přilíst jeko zá
sluhu
S. Gorbečovovi, Že vyzvedl taňte nejem jako jedno z ústředních
hesel v aoučesné fázi sovětské přestavby, jak ji vyjadřovala zejména
19. konference KS3J, která k této problematice přijala zvláčtní rezolu
ci *G právní refor<6" /*.*., >. 7. 1933/.
koje® právní stát se dříve v socialistické právní teorii pre státy sovět
ského typu nepoužíval. uevil se jako "buržoázní" kategorie, která se ne
hodí pro realitu těchto novývn států. l‘o byla samozřejmě pravdě v tom
smyslu, že ve státech s monopolem politické moci ks a £ centralistickobyrcturatickým Bystémez tyle nadřazenost moci nsd právem, nac zákonem
tak jasná a jednoznačná, že vztahovat na tuto realitu pojem právní stát
by bylo v naprostém rozporu se skutečností, 'io ověer nebyl pravý motiv
záporného vztahu k ideji právního státu ze socialismu, protože oficiál
ní ideologie v těchto státech běžně v jiných relaoích vydáv&la za prav
du její opek, např. tvrzení o rozvoji sovětské demokracie za vlády
J. V. Gtelina nebo později u. I. brežnéve a pod. Důvodem odmítání to
hoto pojmu v oficiální právní teorii v těchto státech bylo ideologická
koncepce historické převahy a nadřazenosti socialistických států jako
států vyážího e nejvyiČího historického typu /vzhledem k utopické vizi
odumírání státu/, než jsou tzv. stály buržoázní. hrote se negovala i
kontinuita formálně- právního vývoje. Určité Drávní feroy, kategorie e
instituty se považovaly se nepoužitelné v socialistických státech;
prohlaěovely se sa cizí, či neadekvátní nové socialistické podstatě práv
ních vztahů a pod.
Y Československu, zvláltě v druhé polovině 60. let, se právní teo
rie těmito projevy a důsledky stalinské ideologie v právní sféře kritic
ky zabývala a v mnohé-* je pozitivně řeko návale. V rámci relativně svo-
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- 2 Hodného společensko- vědního bádání ne základř seriozních enslj z protě
žovala ne zet tupíte lnou roli propracovaných právních forea t záruk, zákon

nosti pro demokratické fungování eoclelietioké společnosti, především pro
ochranu o zajišťování práv a svobod občanů. V tonto ohledu také akcento
vala význam právní kultury i kontinuity právního vývoje včetně možnoatí
použít v čs. aocielistlekéz vývoji určitých právních forem b prostředků,
které se až dosud zavrhovaly jako buržoázní nebe aspoň historicky překo
nané/ např. teoretické odůvodnění dělby moci i v socialistickém státě,
sprájníhc i ústavního soudnictví a pod. x/
x/ V 1964 byla politicky uznána potřeba nově uspořádat systém vyšetřo
vání. byly připraveny tři varianty řešení: 1/ počítalo ae se zvláštní
samostatnou organizací vyšetřování uvnitř aparátu sinisterštva vnitra;
2/ navrhovalo ae svěřit plně vyšetřování dc působnosti prokuratury, 3/
doporučovalo se znovu vytvořit instituci vyšetřujících soudoů. 0 těchto
názorech se za aktivní účasti právní teorie otevřeně diskutovalo o zvažo
valy se přednosti i nedostatky jednotlivých řešení.
Tehdejší politicko- státní vedení se rozhodlo pro prvou variantu. Vystát
vyšetřování byl sice nově uspořádán, ale zůstal i nadále uvnitř minister
stva vnitra. Obdobné řešení se zřejmě nyní připravuje v rámci právní
reformy v SSSR.

v Široké míře se tyto teoretická požadavky a postupy uplatnily v době
čs. reformního procesu v r. 1968. V komplexní podobě byly formulovány
v Akčním programu KSČ z 5. IV. 19fc. V něm byla koncipována - ve shodě
se skutečným sooiáln4 politickým pohybem - možnost vývoje čs. politického
systému jako pluralistického ve spojení s novým pojetís vodotečí úlohy
KSČ. Předpokládaly - a postulovaly se - její nové, partnerské vztahy k
delším politickým stranám i jejím subjektům politické aktivity; nové vzta
hy ne základě propracované dělby moci nozi různými orgány a složkami stát
ního mechanismu včetně přesného vymezení funkce i organizace bezpečnost
ního aparátu e zdůraznění úlohy soudnictví, bozávislé soudnictví se mělo
stát důležitou zárukou toho, že všechny politické i státní orgány ss bu
dou řídit právem, zákonem, sby tak byle zajištěna práva a svobody občanů
na základě uznávání e zajíštování jejich rovnoprávnosti a znemožněny nej
různější projevy zábran, tak tapiclé pre fungování byrokraticko- centra
listického systému stalinské provenience, Požadavky i návrhy politických
a právních reforem v zásadě odpovídaly tomu, co se nyní v rámci sovětské
přestavby označuje jako vytváření socialistického právního státu. Tento
pojem však tehdy v AP oni v čs. právmí teorii pro vývsj v ČS. používán
nebyl. Lee to vysvětlit celkovým dobovým ideově politickým kontextem
včetně snah nedávat zbytečně záminku k tomu, aby sovětští nebo východo
němečtí Či polští dogmatikové a konzervativci aohki obviňovat představi
tele čs. pokusu o reformu s revizionismu, že ca odvracejí od socialis
mu a sklouzávají ke kapitalismu std., cež jim v té době běžně předhssoItlUjU___
x/ Tzv. bílá kniha "K událostem v česbcolovenakn*', vydaná v Moskvě v r.

I960 tiskovou skupinou cevětckýoh žurnalistů o tou podává přesvědčivé
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- 3 rvědectví. - . ři Čtení této publikace člověka napadne, jak lehce. by se
sestavila podobná "o bis lobs’1 proti současné sovětské přfestevbě, e kdo asi
tvořil tu skupinu sovětských žurnalistů, kteří ji sestavili, a zda její
"tvůrci" nyní bojují sa a nebo proti přestavbě?
▼ SSSR vyžel a požadavkem právního státu k. S. Gorbačov poprvé někdy
v r» 1987, když přestavba - v duchu své vnitřní logiky - se v teoretic
ké a ideologické oblasti rychle rozvíjela, tekže do popředí ee dostáva
la stále víoe jako základní úkol politická reforma. x/

x/ Ktyýx K. S. Gorbačov sám konstatoval, pokud jde o reformu politického
systému: "Nopochopoli jsme její nutnost, ba dokonce naléhavost o katr. Žité.
Přivedly nás k tomu zkušenosti z minuleati i sám život s zkušenosti z
prvních etap přestavby. "/Projev v polské^ Sejmu, R. P. 12. 7. 1988/.

Ukazovalo se, že komplexní reforma politiokého systému je základním
předpokládáš úspěšnosti i dalšího rozvoje přestavby i garantem její ne zvratnosti. V těchto souvislostech jo významnou organickou složkou této
reformy tooi etické 1 praktické úsilí o vytváření socialistického právního
státu, "ve kterém čude vyloučena možnost projevů zvůle s voluntaricau o
voktorén spolehlivě zvítězí zákon, zákonnost a demokratický řád. "/tamtéž/.
požadavek vytváření právního státu v SSSR, který v sobě zahrnuje
a
nemůže tomu být jinak, protože výběr právních fores a prostředků není
neomezený - mnohé postuláty uplatňované v době Pražského jara 1968, jo
positivní a progresivní. Je v intencích úsilí o demokratizaci sovětské
ho státu o živote sovětské společnosti vůbec, odpovídá snahám o pronáše
ní e sajištění humánního obsahu socialismu, který stalinský systém e po
něm brožněvovaká éře negovely nebo v podstatných aspektech deforaovaly.
Není to pouhý propagandistický postulát, jekých bylo plno v dosavadním
sovětském vývoji, ale je to projev vážně žíněných snah státně politického
vedení o podstatnou modifikaci důležitých vztahů e stránek fungování státn
politického mechanismu sovětské společnosti.
V procesu otevřených diskusí, kdy padají různá tabu, se v SSSR voliče
kriticky pojednává i o dosavadní politicko-právní evoluci, koncepci práv
ní reformy, formulovanou v tazích k 19. konferenci KSSS, rozbor a návrhy
obsažené v tomto směru v referátu ÚV ESSS ns této konferenci, přednesenou
to. S. Qorbe ovem, i rezoluci c právní reformě na ní přijetou doplňují
četné kritické rozbory a návrhy k této problematice, jež jsou uveřejňo
vány v denním i odborném tisku. Přední sovětští právní teoretikové i před
stavitelé najvyěších právních institucí v nich podávají konkrétnější otra:
o obtížnosti o složitosti problémů, které jo tu třeba řešit, i přesnější
představu o některých názorech na uskuteSnování právní reformy v sami x/

x/ ▼ ě. 11/19*8 Xdtaratarnoj gamety byle obsáhlá diskuse předních odbor
níků no téma právní stát. á. Vaisberg v ní oj. řeklt "Syslím, že ten,
kdo napsal do tezí A 19. konf. ESSS - Z.J./ o vytvoření socialistického
právního státu sloveso "dovršit", ten nás, jasně řečeno, obelstil. 0 jskét
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dovrAení ae může jednat. jesllfže právním, v plnétr smyslu tohotc slově ,
náž stát nebyl ani jeden den během celé historie své existence. Anc, v
revoluční situaci bylo nutno zničit starý právní systém, eby se vytvořil
nový. Avšak šachování tohoto vědomí vedlo ke vzniku nihílistichého vzta
hu k právu obecné. - Nyní je před námi úkol vytvořit skutečně právní vě
domí, které nemůže však vs.lkaout se dno no don... Je zřájmé, že v ta
sí ch jo nutná změna formulace, nikoli" do vrčit", ale "vytvořit" právní
stát. Obávám sa, že jinak, podle natí stávající praxe, sa rok budeme
nadšeně oznamovat, že jame vytvořili právní stát* *

Právní refcrme je úzce spojena e uplatňováním tzv. "fclasboati" i e
celkovou reformou politického systému. Jo v tomto smyslu její součástí*
která je jí podmiňováno e zároveň ji špitni samo sejlšiuje a ovlivňuje,
V této pcznámoe nejdi o rozbor jednotlivých návrhů, ale spíše o upo
zornění na některé momenty a problémy, jež jsou s nimi spjaty.
Příznačná je váha přikládaná institucionálním zárukám demokratizace
státu e společnosti. Je tc přirozená reakce ns stav, kdy tyto záruky do
sud neexistovaly, rrap. ty, které existovaly, byly velmi vratké nebo zce
la formální - bez vlivu ne fungování moci e ty, kdo jí disponovali - ; s
tak často zneužívali. Důraz na institucionální garancie demokratizace
zároveň svědčí o tom, jaká je v tomto ohledu skutečná situace v SSSR ve
Btraně i v celé společnosti. Volání po zárukách je projevem jévědomí, že
nové sociálně- ekonomické e ideově- politioké procesy označované jako
přestavba jsou sátím jen na povrchu, nezakotvené cve skutečném fungo
vání společnosti. ~ takových pocitů těch, kdo prosazují přestavbu, plyne
potřeba právně přesně vymezit a chránit tyto nové formy a vztahy* eby
se tak sajiěiovsla jejich nosvrstnoat.
To je ovšem vzhledem k historickému vývoji Ruska e Sovětského svazu
záležitost velioe komplikovaná s dlouhodobá. Mocenské struktury s společ
nost si ježtě nemohly zvyknout - tím méně si je osvojit - na otevřené
svobodné projednávání nejrůznějěích otázek, při něsž je samozřejmé, že
se ns ně vyslovují různé názory, x/
Příznačná tu byla nepříznivá reakce mnoha delegátů 19. konference na pro
jev O. Baklanova, který mj. řekl: "Ten, kdo dnes bojuje proti veřejné in
formovanosti, bojuje sa své zotročení, ^dyž bude potřebovat říci své slo
vo, toto slovo mu bude upřeno. A jakýpak by to také byl socialismus bez
veřojné informovanosti? &o to snesená, soudružky a soudruzi, cožpak nám
stačilo jen nadechnout se doušku svobody s už jata se zakuokali?
Poctivé přiznejme, že jo 8 tě nemáme demokracii, teprve se jí začínáme
učit* v horních složkách dosud snosí lidé nevěří, že zákony byly napsány i
pro ně, dole se všsk domnívají, ýe demokracie znamená, že ai smíme vdechne
dovolit* - Sudé právo, 2. 7. 198č.
Glasnost, která je důležitou zárukou toho, že politická 8 státní orhány
e jejich představitelé se skutečně v každodenní práci řídí sákoay ■
respektují práva a svobody občanů, zdaleka ještě nepronikle do běžného
Života celé sovětské společnosti, aby mohla takto účinně působit.
Centrálním problémem, pokud jde o vytváření právního státu v SSSR, jo
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vedoucí úlohe KS. V tomto ohledu TJrávhé reformo vyŽBduje e předpokládá
politickou reformu. Základní záruky právního etátu, toho, že právo, zákon,
jsou nad mocí, která je respektuje, uplatňuje e prosazuje se ve formách e
meších, které jsou předem právně stanoveny, nejsou právní, ale sociálně po
litické.
Ve smyslu závěru 19. konference KSS^ a na ni navazujícího zasedání ÓV
KSSS má se v poměrně krátké době realizovat řada významných změn oproti do
savadnímu stavu. Některé návrhy jsou nesporně pozitivní, jiné jsou problematické/spojení funkcí tajemníka stranického výboru a předsedy sovětů
ne všech úrovních celé politicko- státní struktury/,. V kajMám případě
všek teprve jejich konkrétní propracování /kupř. volebního zákonodárství,
zákona o tisku, zákona o svobodě shiomažňování s pod./ a zejména praktické
uskutečňování ukáže, zfe e jek jsou zamýšlené změny proveditelné, reap,
jak a v oo se promění, co se z nimi děje ve skutečnosti, zde e jak podpo
rují proces vytváření právního státu.
I bez této praktické verifikace lze říci, Že se v těchto návrších proje
vují jisté rysy demokratického iluzionisau e utopísrnu /zaznamenaného zřej
mě u Lenine a jeho představ o roli sovětů a jejich aožnostech/, v tom, že se
přeceňují možnoszi určitých demokratických form a institucí.
Problémy demokratizace sovětské společnosti mohou být- za optimálních
předpokladů - řešeny teprve v průběhu deuMího období, v němž ae rozvinou na
základě zájmové diferenciace aovětaké společnosti různé zdroje sociálně
ekonomické a kulturní aktivity jednotlivých jejích složek, a vrstev. Dokud
se nepodaří iniciovat, uvolnit a podpořit tyto pohyby v každodenním životě
sovětské společnosti, nejrůznějšíct jejích vrstev a složek, včetně etnic
kých, budou i různé "demokratické ” formy postrádat skutečný obsah, vnitř
ní Život. - ^ekkoli je v současné době významné a lze říci, žo rozhodující
prosazování reforem shore "osvíceným vedením", může být přestavba - včet
ně úsilí o vytváření právního státu
- trvale úspěšná jen až ae stane vlast
ní záležitostí Širokých vrstev sovětské mnohonárodní společnost .
Ne základě dosavadního vývoje socialistických států - včetně SSSB - lze
mít - při nejasněla- jistě důvodné pochybnosti o tom, zde je možné vytvo
řit právní stát při monopolu moci ES, stejně jako o tom, zda je prakticky
možná přeměna úlohy KSSS v tom směru, jak ji modelově koncipoval á. S.
^orbačov v projevu na 19. konferenci KSS...
I při
této výhrady však,aspoň podle názoru autora, nejde popřít,
ie úsilí o právní reformu v SSSB má neobyčejně velký význam pro život so
větských občanů a že jo to úsilí celkově positivní. V tomto ohlodu nutno
pek ooenit i tvořivém Činnost sovětské právní teorie s prese, která v sou
časnosti tak ostře kostřestuje se stavem, který v této oblasti panuje v OS.
v důsledku dlouhodobé krize a z ní plynoucího úpadku o rozvratu, spojených
a politika? tzv. normalizace po potlačení Pražského jara 19** vnější vojen
skou intervencí . Srovnání toho, oo ae děje v této aféře v SSSB a v OS., soe
la vyvrací tvrzení současných představitelů moci o základní podobnosti so
větské přestavby a současné ča. politiky.
červánoc- srpen 19*8
4>
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Jílek

Splácení dluhů

Tak,a splácejí se zahraniční dluhy. Zatím nikoli finanční,ale
ideově-politické,potažmo kulturní. Splácejí se v časopise Kmen
č.33 v článku Evy Fojtíkové ’’Moskva,jak jsme ji neznali", Autorr
ka uvádí,že do Moskvy jezdí 33 let a dobrých 5 let tam v Různé
době studovala literaturu,dějiny a život. Ještě před rokem, na
mezinárodní ,iterárně-vědné konferenci ee podle ní seriózně jed
nalo o otázkách socialistického realismu. Letos jela znovu,s po
chopitelnou zvědavostí,aby zjistila,so ce změnilo. Aniž by dala
souhrnnou odpověč,z Článku vyplývá,že se změnilo hodné.
Autorka uvádí,že již celé měsíce "tlusté časopisy" zaplňují
díla dříve nevydávaná 0 tabuizovanými tématy a s příchutí senzač
nosti, Primát v senzačnosti má podle autorky týdení Ogoňok, kde
"•••byla letos na jaře mimo jiné nevybíravě odsouzena kulturní
politika A.A.Ždanova,.," Časopis Ogoňok v několika článoích vylí
čil situaci v sóvětské kultuře po Ždanovově odsouzení Zoščenka a
Achmatovové a některých literárních časopisů z konce 4O,let. Dále
na faktech prokázal jeho aktivní osobní účast na stalinském tero
ru, Snad jen postačí uvést,že vedoucí krajský tajemník,který si v
dopise Stalinovi dovolil koncem 3O,let vyslovit pochybnosti o
represích,byl 2 hodiny po příjezdu Ždanova popraven i se svou tě
hotnou ženou,druhým tajemníkem a třídní spravedlnost pokračovala
na měkBbském hřbitově a v okolních roklích,když už hřbitov nesta
čil. Nevím,jak je možné tyto jevy odsoudit vybíravě. Snad je možné
si jen povzdechnout,jak se literatira i věda jakož i politika po
hodlně ždanovoveky hodnotila, A pokud jde o Stalina,autorka pak
hodnotí současná odhalení tak,že "...je to až módní téma,,."
Ústředním bodem autorčiných úvah o vypořádání se se stalinským
nismem v SSSR je citát,který zde pro svůj význam uvádím v plném
znění 1 "Skličuje nihilistický vztah k vlastní minulosti. Zatím
převládá nezvládnutelná erupce citů,které se provalily po odváž
ném /neodpovědném?/ otevření všech stavidel. Nelze zapomínat, že
v SSSR neprožili obdobu madarské,československé,polské kontrarevoluce /kdo se dnes odváží ještě tuto událost takto nazvat?/ a
nemají s tím přímé zkušenosti. Proto přežívá mnoho iluzí a tím
větší je nebezpečí,”

Tak,a je tu splátka za ideový dluh z období bratrské ideové po-
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moci v r»1968. Ještě zkýdxý zbývá splatit dluh za bratrskou vo
jenskou pomoc. Ale na tuto splátku snad prostředky neseženeme .
Jen tak mimochodem,kdo to tu srovnává sovětskou přestavbu s
pražským jarem"?
Stalinovu osobnost ee paní Fojtíková snaží hodnotit objektiv
ně ji, ne unáhleně a počítat s historickými podmínkami. Kult osob noeti je podle ní nutno hodnotit jak a uvážením rozdílů hledisek
třídních,tak i zkušeností různých národů. Kult podle autorky nelze
vidět jen v osobnosti Eamé.ale je to výsledke mnoha vůlí,kolek
tivně zafixovaných. Dále uvádí,že část společnosti si žádá bož
stvo Či áábla.a tento kořen kultu osobnosti je v podstatě půvo
dem religiózní,glorifikovaný i v obřadu pravoslavné ruské církve.
Kult je tedy produktem objektivních společenských podmínek. Ale
jak je to dlouho.kdy i nesmělé pokusy kritizovat ne jenom Stali
na, ale stalinismus - ucelený systém vzniklý právě v podmínkách
sovětského zřízení - se setkal ee zavilým odporem z kruhů autor
ce ideově blízkým. Podle nich byl kult pouze náhodná odchylka.
Rozpornost i zrtáta pro umořenost vyplývá i z toho,že autorka
si pochvaluje..."Nás naštěstí nečekají při hodnocení a doplňová
ní poznatků o nedávné historii Českolelovenska úkoly tak krko lomné..."
Nevím,existuje-li pro krkolomnost měrná jednotka,ale to,co
československou historii čeká,bude přinejmenším výstup na Ger lach /pardon,Stalinův štít/ bosky,v mrazu a v trenýrkách. Jen co
čeká ty historiky,kteří se budou muset vypořádat s páně Matoušo
vým hodnocením roku 1968,které mládež 21.srpna 1988 na Václav ském a Staroměstském náměstí proměnila v dialektický protiklad.
Autorka např. jako Stalinovu zásluhu o Československo vyzdvi
huje jeho vliv na uskutečnění odBunu sudetských Nemeú a pomoc
SSSR v roce 19547 při odstraňování následků sucha. Proti gustu
žádný dišputát!!! Jděme však v historii třeba hospodářské o ně
jaký rok dále. Jak hodnotit realizaci politiky charakterizované
urválkovakými výroky o jedině správné stalinské metodě výstavby
sooialiemu přednostním rozvojem těžkého průmyslu a škúdcovské
politice čs. oesty k socialismu s následným pletením oprá
tek? Reálné dluhy z jedině správné stalinské metody výstavby sooialnismu budou splácet naši vnuci. A kdyby Šlo jen o stalinskou
politiku 50.let! Naroubování brežněvovského neostalinismu do na
šeho "ráje to na pohled" v letech sedmdesátých,dalo vykvést tak

bujnému býlí,že týmy historiků se při jeho klestění zhroutí a
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politici nebudou vědět kudy kam.
Autorka končí výzvou k toleranci i těoh současných sovětských
prací,které es nám z těch či oněch důvodu nelíbí,nebo jim zatím
nerozumíme. Těžko lze brát její slova vážně,když práce našich

autorů,až uměleckých,pulbicistických či vědeckých,Be setkávají

se vším možným ba i nemožným,jen ne s tolerancí. Hodnocení ne
dávné historie Československa má k objektivitě náhony daleko a
neštítí se ani lží - viz nedávné píně Matoušovy úvahy. Tento au

torčin "Kriegskollega”,8tatistike-ne8tat istika,pravda-nepravua,
přistupuje i k tak objektivním kategoriím,jako jsou hospodářské
ukazatele,stylem ’’chyt,jak umíš",hlavně,aby protivník ležel na
zádech,zvláší když je to tak pohodlné,neboí je svázaný na rukou

i nohou,ústanzalepená.
Tak,jak,to bude s tou menší krkolomností při hodnocení a o-

světlování naší historie ?!
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Lu boř Kohout:
_Moi£bov. 1938 /Politicko- mocenské e vojensko -strategické aspekty/

V Československu i v zahraničí vyálo až nepřehledné množství rozsáh
lých i útlých studií rozličné poznávací hodnoty, věnovaných nejvýznamněj
ší e pro osudy národů Československa nesmírně tragické předehře druhé svě
tové válkx-anichovskés.u diktátu čtyř velmocí g po něm následkující česko
slovenské kapitulaci v září 1338.
I práce kvalifikovaných a poměrně ocje^tivních historiků nozi nimi, ne
mluvě již o dílech- zejména nomoáreah- politiků, prozrazují zřetelně
politicko- názorový profil.

XXX
V hodnocení příčin s důsledků ‘“aichove se potýkají tř’ vyhraněně plltické proudy, přičemž ovřem názorový střet v podstatných otázkách nezneaená, že by mezi těmito proudy nebyly, mnohdy významné prvky názorové
shody.
1/ Proud konzervativní - v něm pak zřetelné lnta^rslisticko - katolické
křídlo - provádí Široký historický záběr. ropírá- totálně indeterzinisticky- objektivnost e historickou nevyhnutelnost rozkladu g rozbití mnoho
národního Bekcuska- Uherska e vzniku samostatných států v střední a jiho
východní Evropě mezi Německem a Buskos, pozdějilm SSSR, O pádu republiky
bylo vlastně rozhodnuto jíž při jejím vafaiku. Masarykova a Benešova za
hraničně- politická orientace ne Francii, posléze i na SSSR, politika ko
lektivní bezpečnosti v Evropě byla chybná a nemohla vést jinam, než k
anichovská katastrofě. Měli jaae se naopak orientovat na dorozumění s
Německem, podobně jakc učinilo Polsko. Tento názor kulminoval ovšem jen
do vojenského útoku nacistického Německa proti Poláku 1. IX. 1939, což
představovalo plný krach polské sezlválečné zahraniční politiky. Nutně
dollo k jeho pružné modifikacii dobře jsme udělali, že jsme se rozhodli v
září 1938 kapitulovat a po "svatováclavském vzoru** jsme se uchýlili pod
"ochranu" "Třetí říše", jakožto novodobé kontinuity "První říše" - "Sva
té říěě římeké národa německého". - Tohle byl základ ideologie e praxe
krátkozraké válečné kolaborace, která, v případě nacistického vítězství,
by vyústila v naprostou genocidu Českého národe.

2/ Proud demokratický, nepochybující o objektivní nutnosti e historické
progresivitě samostatného československého státu a jeho zahraničně po
litické orientace. Pokud by Benešovo úsilí o evropskou kolektivní bez
pečnost a zmaření nacistických plánů no avětovlédu bylo korunováno zda
rem, byl by německý nediaaus poražen a Itlvldován spojeneckou přesilou

v krátké válce nebo dokonee bos války, jestliže by spojenci cílevědomě
podpořili tehdy ještě silné protinacistické krthy v Německu včetně ge
nerality, jež v hitlerovských válečných plánech spatřovala katastrofickou
dotrodružnost a noodpovšdnoat vůči osudům německého národa,
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- 2 Historikové a politikové tohoto směru se vděk zásadně štěpí v pohle
du ne síru e příčiny chytné tehdejší zahraniční politiky západních moc
ností, Anglie e Francie. Jedni akcentují údajnou německou vojenskou pře
vahu a naopak vojenskou nepřipravenost "západních denokreclí“ jako div
no hlavní příčinu toho, že spojenci nevstoupili kvůli Československu
do války e /v případě Francie// - nedodrželi závazky, vyplývající pro ně
z třístranné smlouvy Československo- Francie - SScR. Takovýto pohled
podávají zejména dost početní autoři zahraniční, i když se najdou jeho
stoupenci 1 mezi autory našimi, domácími i zahraničními, ^ruzí- soudím,
že ve shodě s objektivní pravdou- naopak vysvětlují politiku oppoasseaentu, kulminující Mnichovem, snahou vládnoucích tříd obou velmocí obrá
tit hroty nacistické agresivity ne východ, proti SSSB, kdy ovšem bylo
nutné odstrenit nejdříve československou překážku této agresivity. Tako
výto pohled podává zejména E. ^eneě /Paměti, Demokracie dnes e zítra,
Úvahy o slovanství, Mnichovské dny/ & okruh lidí, jeau názorově blízkých.
Blíží se takto pohledu třetího proudu, jemuž budeme vzápětí věnovat po
zornost.
Štěpení tohoto demokratického proudu se ovšem prohlubuje ,
ba příkře vzájemně vyhrocuje, pokud jde o závažnou otázku, zde jsme Bá
li, či nezeli jít do izclovsné války proti nacistickému Německu, kritikové
Benešova postupu se dostávají až na pczlee "třetího proudu”, označují
cího Beneše ze kapitulanta, zatímco Benešovi blízcí a Deneě sám své po
stupy hájí. Od “třetího proudu" se cvěcc Benešovi kritikové ostře distan
cují tím, že otázku politicky aktualizují1 mnichovská kapitulace hluboce
ovlivnila českcu národní povahu, takže logicky následovaly kapitulace
další- únor 194^ i srpen 1968. Dle prototypového autora tohoto směru,
P. Pitharta - Osmašedesátý- si může DubČek s BeneSem podat ruce.
V této své studil v obou těchto závažných otázkách našich dějin
zastávám stanoviska biíská_ oněm Benešovým.
V Třetí proud.nřQdstg-gyjí,doručí autoři-oficiální. jlásící se k marxi
etické metodologii, ortodoxně přejímající spologetiku tehdejší politiky
SSSR, vedeného Stelinem e KSČ, vedené Gottwaldex. V průběhu padesátiletíp jež uplynulo od Mnichova, lze zaznamenat u autorů tohoto proudu pou
ze dílčí modifikace původního ortodoxního schématu, a ještě spíže po
liticky motivované změny akcentů na tu či onu otázku. Autoři reformně
komunistiití, tedy z KSČ vylučovaní, ovfiem nepsali nemálo prací, v nichž
se více či méně osvobozují od "Prokrustova lože" původních schémat o po
dávají často/ pronikavou psltiku 1 sovětské zahraniční politiky té do —
by 1 politiky KSČ, v jejíahž řadách původně působili.

To původní schéma"Malahova" jo dost jednoduché: Západ, sejměme USA,
postavil na nohy německé národní hospodářetví/Dowesův h Toungův plán/ ,
potom podpořil jeho politickou moc zaměřením německé expanse na východ
/tocarnaké dohody 1925 zejména} sa ně pak největší odpovědnost má Anglie/«

- 3 V době hospodářské kříse 1929- 1934 podpořil Západ z obav před vítězstvím
prolotářské revoluce v Německu již tehdy vlivnou e masovou Nmeicaálně sociallatiokou německou dělnickou střenu v Cele s Hitlerem* Vítězství na
ci asu v Německu představovalo triumf spojenectví sápedního a německého
finančního kapitálu* nebezpečí německé proletářaké revoluce bylo takto
sašehnátfo a vzápětí nato- ze pouhých pět let- obětováno Rakousko a Česko
slovensko, aby se tek otevřela cesta k nacisticko- sovětskému válečnému
střetu, jenž by vysílil oba protivníky natolik, že by podobu budoucí Evropy
formoval- bez válečných obětí- západní kepitallsnius- anglický, francouzský

e zejména americký.
SSSR stél v době mnichovské krize jediný pevně ns straně Československa,
byl odhodlán vstoupit do války pc jehc bcju i v případě fr&ňccuzské zrady,
avěak Beneš, obávající ee spojenectví se socialistickou zemí ve válce, zba
běle kápitůlovel. Fro třídní zájmy buržoázie obětoval svobodu e nezávislost
Če skoslovenská•
Nacisticko- sovětský pakt /s tajnými doložkami c rozdělení zájmových
afér ve východní a {jihovýchodní Evropě, je* cvšei sovětské historiografie
popírá- mmrm»im^n6írySTpMTÍ9aS>:¥xxjřaiimy tyl prý ze sovětské strany "nut
ným alem**, nebot od SSSR odvrátil - by£ dočasně - nebezpečí izolované
války a Německem, /Žápad nechtěl ani v r. 1939 po pádu zbytku Českoslo
venska a před vpádem do Polska uzavřít spojenectví a 3SSB/ možná války
na dvou frontách /i a Japonskem/; umožnil SSSR cenné dva roky příprav
na válkh e po napadení SSSR 22. kxiiza června 1941 byle možné sevřít na
opak Německo do klaětí dvou front: východní proti SSSR s západní proti
Anglii a
./Ó'4 *
Je očividné, Že v tomto xntrax stručně vyjádřeném pohledu "třetího
proudu* ne hiatoril druhé avětové války e její mnichovské předehry je
sice mnoho prvků objektivní historické pravdy, avšak chybí i mnoho pod
statného, zejména pokud jde o ^válečnou politiku SSSR a jím řízené Ko

ninterny, jejíž aekoí byla i naše KSČ.

x/

x/ Výše uvedené Benešovy knihy i početné práce reformních komunistů z
pozdější doby /J. Hájek, F. Lukeš, R. Kvaček, A. M. Nekřič, gen. P. N .
Grigorenko, I Pfofi, moje strojopianá aamlzčatová studie : ^dverd Beneš- de
mokrat. vlastenec, politický realista 8 j./ podrobují ostré a oprávněné
kritice zahraniční politiku Stalinem vedeného SSSR. Z této kritiky uvá
díš podstatné:

V létech 191B- 1923, tedy od německé porážky v první světové válce si
do porážky revolučních sil ve středním Německu a potlačení hamburekého
povstání as podsim 1933 se orientovalo sovětské Rusko a jím vedená KomintarRs na rozpoutání prolwhářaké revoluce v Německu. Současně ovšem se
SSS1 pokoušel o vytvoření fronty odporu proti peversailleskému uspořádání

Ivropy, tady sojména proti mejmocaájáí síla Nehody- francii právě s po
válečným Německem, a< jll jeho vnitřní raším byl jpkýtoli. loto úsilí

vraholilo rapoalskými dohodami z r. 1922, po nichž následovalo úzká eko-
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-4 nomická, v mnohém i politická spolupráce obou států.
šminku stojí, že
doSlo i ke spolupráci zojoncké. . Která německé armádě, omezené ne 10C
tisíc mužů, umožňovala obcházet mnohá ustanovení versailieské mírové
smlouvy a Rudé armádě na op s k umožňovala výstavbu zbrojovek a vůbec těž
kého průmyslu za pomoci německých empertů i výcvik velitelského sboru na
kvalitních německých vohwnských učilištích /jeden z vynikajících absol
ventů vysoké válečné Školy v Němečku byl pozdější maršál ^uchačevskij a
mnozí jiní/. Antiverseilleský* tedy objektivně proněmecký postoj zaují
mal SSSR nejméně do konce r. 1933, tedy ještě v době nástupu nacistů k mo
ci.
Komunistická internacionála v létech krise vytýčila heslo "třída pro
ti třídě", tedy bezoroatřadní orientaci komunistických stran na proletářskou revoluci. To objektivně v Německu znamenalo přímý úto* proti de mokratichým pořádkům, jejichž hlavním hnjitelem byle německá sociální
demokracie. Německou demokracii z jedné strany napadal stále mesovější
nacismus, z dauhé střeny komunismus.
Němečtí komunisté kupř. úspěšně
saútočili na pruskou zemskou vládu, vedenou sociálními demokraty v r.
1932, spolu a nacisty, což kulminovalo tím, že pruským ministerským
předsedou se stal nacista Hermann Gdring. lékovéto postoje a postůpy němec
kých komunistů se staly hlavní překážkou vzniku jednotná protifašistická
fronty socialistických stran a tudíž dopomohly nacistům k moci, v letošní
1933. Ultralevé pooitika KSN, reprezentovaná H. Neumannem a jinými, do
konce dospěla k "teorii*, že nástup Hitiers k moci prohloubí rozpory
buržoázního řádu v Německu natolik, že vlastně Hitler proklestí cestu
proletářské revoluci!
Daleko nejzávažnějěí byly chyby zahraniční politiky SSSR, řízené Sta
linem, pokud jde o hodnocení aharakteru hitlerovského režimu. Správné
bylo zjištění, že za Hitlerem stojí německý finanční kapitál o jím
ovlivněné konzervativní politické síly Německa, a to bez ohledu na maleburžoázní, plebejskěu voličskou základnu nacistů a plebejaký původ vět
šiny jeho vůdčích politiků, ‘okud ee německá zahraničně politická orien
tace vytvářela v boji mezi stoupenci áápedu a atoupenci Východu, tedy
mezi zastánci blízkých vztahů s SSJR a zastánci západní orientace a po

kud představiteli východní orientace byli: říškháéainiaterstvo obrany,
konzervativní politiei, část průmyslníků, doznívsi ss Stalin, ke vítěz
ství Hitlere a porážka sociální demokracie, orientující ee na Západ,
představuje vítězství_východní.orientaceJ Totá přesvědčení jen málo ne
viklala u •*tallna četba Hitlerova Kain Kempfu, kdo se zřetelně vyhlašuje
plán na porobení Východu, ši tahové akty, jako "fakt proti Komlnternš",
serose fašistických mocností NŠmoeka a Itálla ve ipanělsku od r. 1936 a
jímá.
Teprve od r. 1934 doehází k obratu, ovšem i potom mo politika ve vzta
hu k Německu voda dvěma kanály, představuje "podvojné účetnictví*.

- 5 *
Otevřený kanál: vstup 19. 9. do Společnosti národů, p; dpis sovétskofrancouzské a Československé smlouvy, politika "^dové fronty", prová
děná Eoxinternou. ivěek dokonce jeětě cedry kongres “omin terny v r. 1935,
který nový obrat posvětil, tvřdí joětě, Ke hlavním rozpore® v kapita
listickém svítě je antagonismus anglo- americký, ^tímco otevřený tané7
sovětské rahronlční politiky představoval lidový komisař zehraniěí Lit
vín v, který vyzýval ke "kolektivní bezpečnosti* a k odporu proti agre
sorům, umožňují dokumenty, uveřejněné v 50. letech v Londýně tvrdit, Ke
tajné rozhovory mezi předstevitell Stalina e Hitlere začaly již po nece
lém prvním roce po jeho nástupu k moci, od sklonku r. 1933. Německý di
plomat G. Bilger, který preccval v Moskvě v letech 1934- 35, píSej "Po
zorovali jsme u mnohých sovětských vůdců hlubokou s nezměnitelnou nostal
gii, že doba sovětsko- německé spolupráce dávno minule." - V létě 1935
sovětský obchodní představitel v Berlíně Kandelskij zažel podle příkazu
Stalina sondovat půdu c možnosti sovětsko- německé spolupráce s německým
ministrem ekoncxiky Schachtex. V květnu 1936 áse setkal s Gdringem. V si
ří 1936 znovu Stellu přikazuje Kandelskéwu, eby vyjasnil možnost dosažení
dohody s Německem.
Zlopověstný Ježov, který řídil krvavé Čistky v r .1937, opakuje v
n
rozhovoru & Krivlckým Stalcnovs clova : Němedko je nejsilnějčí zemí na
a
světě, dusíme dojít k dohodě a mohutným státem, jakým je nacistioké Ně-

■ecko. "
Veškerá pomoc Španělsku se uskutečňuje přes Kominternu. Oficiální so
větská diplomacie se chová zdrženlivě. Itálie e Německo posílají na po
moc Prancovi řádné vojenské útvery, SSSP ae or.ezuje na vyslání poradců,
loČínaje rokem 1937 jsou, hlavníc nepřítelem Staline ve Španělsku "trockieti" a jejich "přisluhovat:’". likvidace cizích komunistů, žijících v
SSSR pokračuje po jejich odchodu ve Španělsku.
leror, "mlýnek na maso", řečeno s ChruSčovam, zasazuje těžké údery
sovětské zahraničně politické prestiži. **vět se díval a ohromením ne
procasy, v nichž byli odsuzováni ne smrt nejvyě&í představitelé státu
e dělal si z táho logický závěr o nevyléčitelné vnitřní slabosti tohoto
státu. Likvidace celého hejvyěěího vedení Rudé armády a noloviny váli*
telakého sboru /35.OOC důstojníků ze 70.000/ podkopávalo důvěru k její
bojové schopnosti.

Americká novinářka Dorothy Thonptonová píle, Ke v předvečer napadení
SSSR 1941 se v Londýně setkala jec s jediný* významnějším politikem, který
byl přesvědčen o tom, že SSSR nepodlehne v bleskové váloe během několika
málo týdnů. Jmenoval se Edvard Beneě. - Mezi příčinozi, kterými se vy
světluje znichovonaká anglicko- francouzská politika, byla i nevíra v
bojové schopnosti Rudá armády.
Pramenně doloženou skutečností, potvrzovanou i tehdejšími předními
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- 6 politiky, zejména dr. B«n«ha, je, ke představitelé 3SSh nejednou vy
hladověli evoji podporu e pomoc i osamocené bojujícímu doskoslovonsku
bes podpory spojenecké ^roncie, ele k oficiálnímu prohláěení sovětské
vlády v tomto směru nikdy nedoilo. ^onoěobi i jiným bylo ječné, ke by to
to pomoc mohla mít uepojvý# podobu pomoci, poskytované demokratickému
Španělsku, tedy pomoci málo efektivní.
Nacisticko- sovětský pekt, uzavřený v předvečer zahájení nacistické ho válečného telení do Polska, představovaný sovětskými i našimi oficiál
ními historiky jako jediná alternativa sovětské polotiky poté, kdy vinou
^padu ztroskotala jednání o protinacistickém spojenectví s ním, měl ve
skutečnosti jinou, pro objektivní sájmy SSSR i světe prospěšnou alter
nativu: šachovat přísnou sovětskou neutra
litu v dosrávajícím válečném konfliktu, nepodeúteovet pekt Kolotov
Ribbentrop a takto uchovat sovětské zahraniční politice pružnost a manévrusohopnost. Tvrzení o tom, le nopodopsat pakt o přátelství s Němec
kem by vsápětí vedlo k válce ne dvou frontách patří do arsenálu propagan
dy, noopírojící se o žádné spádné důkazy. Japonsko v té době po porážkách
s SSSR u Chasens 1938 a Chalehin Gólu 1939 přehodnocovalo své agresivní
plány o obracelo mraky předav Bio. do oblasti Tichomoří, tedy do oblasti
mocenských zájmů USA, Anglie a Franoie e Německo, vážící střízlivě vájan
ské síly SSSR no jedné, nápadních mocností na druhé straně, rovněž ne
chtělo jít na risiko prptisevětéké války. Neutrální posice SSSR by asi
Násadko od agrese proti *olsku noodvrátlla, ale ani to není vylouděno,
V každém případě paktem SSSR- Něnedfco sískalo více Německo: mělo kry
tá sáda pro telení proti mápodní části evropského kontinentu a nevíc ho
spodářskými dohodami s SSSR sískávalo pro válku důležité suroviny, sejm,
naftu. Vítěsná evropská tažení nacistického Německa umožnila napojit
do protiaovětské vílky obrovský ekonomický, tedy i zbrojní potenciál
Kvropy. <*sko příklad stačí uvést, že k r. 1938 vyráběl SSSR 18 milionů
tun oceli, tady víc než Němodko a v r. 1941 mohlo Německo využít pro
vedení války 43 milionů tán oceli,
Dnes jsou známy do vioch podrobností světovládné cíle nacistického
Německa s ověom i to,
taKtei. iBtBgif Wu-gflrL pndsM. pfrrtiah - $!•- Užatfž >. af alw. a, igžtfl^o-

vánv, K době Mnichove se sdá být nesporným: Hitler na cestě k světovládě využíval strachu západní velkoburlodžie před komunismem e představo
val se jí jako odpůrce SSSR, odhodlaný jej vojenskyvzničit.
Ku konci máří aa rýsovaly tři možné vývojové varimnty:
1/ Pro Československo žádoucí s pro Německo krajně nežádoucí variontaválka amonnou koalicí protínánoekých all, SSSR, francia, deskoslovenská.

Ozbrojené síly těchto tří států disponovaly drtivou převahou* 42 česko,
slovenských, kolem 100 francouzských a nejméně 120 sovětských divizí pro
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- 7 ti nanejvýše 30 dlvltín německým, navíc s málo vycvičenými ročníky v dů
sledku varsailleských omezení. Asi 10.0CG letadel spojeneckých proti
200C německých /ovšem asi modernějěích, než bylo letectvo spojenecké/ o
stejný poměr zbraně tankové. To vše při dost reálněn vnitřním roz.ladu
a saetení nacistického režimu generálskou, nožná 1 občanskou demokratic
kou opozicí ještě přod vypuknutím v«.lky.
/2/ Pro českoslovonako krajně nežádoucí e pro Něaecko žádoucí, avšak
nikoli optimální variaote.Halchove, jež byla posléze realizována.
3/ Pro Československo zcela katastrofická a pro Německo optimální verš -

antsi plné aesinárodsí izolace Československa, rozhodnutí Beneše nekapitulovat, mnichovský ánriáty diktát odmítnout a vzápětí po něm vojenské
rozbití a likvidace republiky spojenými silami Německa, Polska a nadartka.
připojení Českých zemí k Říši, Slovenska k Polsku, Podkarpatské Buši k
Madersku. Vytvoření"horizontální osy " Varšavo- Budapoši, později i
Bikureět- Bělohrad- &ía. Ta by byla relativně sánostatným konglomerátea,
dost sočným, aby čelil případným středoevropským aableím S3SE, tedy kryl
Wěneeku sáde při tažení ne Západ e současně na něs- ovšem jen dočasněnezávislýa. Pokud by ee nacistická agrese obrátila ae Západ, mohla po
čítat buč s vojenskou podporou nebo alespoň e blahovolnou neutralitou
této "horizontální osy". * po porážen Západu? - welá střední Evropa,
včetně Polska, by spolu s nacisty nestoupila k rozhodujícímu protisovět
skému úderu.'
Ovšem po koaličním vítězství nad 3S3E by xolako bylo jako relativně
nezávislý stát stejně smeteno se zemského povrchu, jako balkánské stá
tečky. Hitlerovo základní výhoda? žádný riskantní na
cisticko- sovětský pakt by nebyl zapo
třebí!
Jen tatyto možno vysvětlit onen- zdánlivě záhadný- Mitierův myšlenko
vý pochod, který jej dovedl až k tomu, že ve svých "závětních" úvahách
vyslovil politování nad svým triumfem
v Mnichově jako nad osudovou prohrou!
Jednal 1. Beneš nesprábně a noprozírově, když ee nevrhl střemfelav
jen ne základě ušlechtilých vlasteneckých emocí Českého ludu do isolované,
pro český s slovenský národ sebevražedné války?

Příznačné pro naši oficiální historiografii, ale i pro historiogra fii západní a domácí "dlssidentskou" jo, že se vyhýbají korespondenci
s vlastní Benešovou argumentací v složité otázce zářijové kapitulace
fiasko slovenská. Cituji pro té z knihy "Úvahy o slovanství, ^raha 1947,
ztr. 244 - 247/ dost rozsáhlý text, který jo nejlepčí rekepitilaví Bene
šových postojů a z knihy "Mnichovská dny* /Praha 1948/ cituji jeho ná
zory bezprostředně z doby kulminace zářijové krisa/otr. 340- 342/.
"V rooo 1938 před Malejevem i po Mnichově, jsem o jistotou očekával,
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- b te Tílka by byla oddálena kapitulací západních velnocí v “nichově jen
na několik aěsíoů - tehdy jaem soudil nejdéle na šest až o za. ročítal
jeea určitě a Hitlerovým útokem na Baokovo Polsko a a rychlou polskou po
rážkou, ele přitom zároveň jsem očekával rozpoutaní evropské války, v
níž bude zase Evropě západní e východní e celý Balkán...Bfyl jsem přesvěd
čen, Že se nakonec Sovětský svez do války proti nacizrnu ze v Mech okol
ností také dostane...Izolovaná válka naše a Sovětského svazu proti Xě-aedku v roce 1938 by byla naproti toau...měla zcela jiný průběh. Především
bychom byli hned od počátku e zůstali až do konce proti Německu se So
větským svazem sami.*oklédal jeez však z hlediska konečného výsledku vál
ky ze krajně nebezpečné pro nás i pro Sovětský svaz začít válku s Němedkea, v níž by šlo o všdchno, jen ne jedné frontě. Byl
jsem si zároveň jist, anebo skoro jist, že zečne- li válka proti Hitlerovi naproti tomu ne frontě polské a na frontě anglicko- francouzské zá
roveň, dojde e určitostí v pozdějším období války k zákroku sovětskému
a tím pak k jisté porážce Kěaecka. Naproti tomu, bera v úvahu politickou
a sociální aituacl v západní Evropě v r. 1938, byl jaem zcela přesvědčen,
že dojde-Li k válce Německo jen s námi a se Sovětský* svezen, Západ už
do.yálky.nesasáhnet_ai_ se.děje.cokoli,_ bylo by to prostě snesenalo výplně
ní toužebných přání západoevropských buržoáznícn vládnoucích kruhů a faěisující reakce, které v té době manévrovala tak, aby dojde-li v Evropě
k válce, byla to válka mezi nacismem a bolěevismem... Pustit se do izolo
vané naší války na jedné jediné frontě a přinutit nebo přivést podle zně
ní naší smlouvy z r. 193? s uoskvou Sovětský svaz k účasti v ní za těch
to okolností a perspektiv zdálo ae mi nemožné především v n eš e m zájmu samém /vše podtrhl S. B./.*.^nal jsem dobře tahdajěí vojenské přípravy německé a podle zpráv našich odborníků o stavu pří
prav sovětských jsem soudil, že přípravy sovětské se stavu německého
zbrojení nevyrovnají. Naprosto přesného s zcela jistého hlediska vlády
sovětské ke věem těmto otázkám jsem tehdy neznal a sovětský vyslanec v
Praze mi k nim vysvětlení nedal nebo nebyl a to dáti. v tom všek, Že
Sovětský svaz ty nás byl v nějaké podobě na pomoc přispěl, pochybnosti
jsem neměl. Půjfiepe-li sazi, proti vůli západní ^vropy do války hned a
Sověty půjdou s námi, je jisto, že to bude válkaxs Německem na jednu
frontu, v níž by pravděpodobně ^olsko,hamersko a jiní šli proti nám*.Za
těchto okolností je lépe zatnout zuby, přinést oběti e čekat..."
Benešova poznáaka pod čarou: "Upozorňuji, že tuto tezi nevykládám nyní
ax post v r. 194$. Vyložil jsea ji svým přátalůa jiš v září 1938, hájil
jsem ji v r. 1939 a po celou další dobu války. Vis také, oo jsem řakl
dru. Upkovi o pravděpodobném průběhu války a Ntaeekam v listopadu 1939.
Je tc citováno v mé knize HXři roky druhé světové války atr. 6/."
Beneš zde zřejmě aá na mysli mimo jiného i pohnutý rozhovor s gene-
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rálskou i občanskou politickou - dost represontetlvní - skupinou, ládují
cí jej v audienci kategoricky o vstup dc války i se cenu hořké portiky
a tragickými důsledky pro oba slovanské národy nsieho státu. Z audience
generality uvádíšt "Náčelník hlavního ětábu a jmenovaný hlavní velitel
mobilizované aimády gen. KrejSí přijel a Moravy znět do Prahy, dohodl ae
ee třeni zemskými veliteli, gen, Vojcoehovekým, gen. Luřou a gen. Prchalou e apolační a gen. Syrový*, generální"- inspektorem čs. armády, nyní
mlnisteraký® předsedou, hléaili ae u mne na Hradě. K audienci je přivedl
gen, Bláha.
^prezen ten ti čs. eraády, stojíce tu přede mnou v krásněn sále hradním,
jeni býval Masarykovou knihovnou, jeden po druhém ae pohnutě, někdy roz
čileně ujeli slova. Dokazovali ni jednomyslně,a v různých formách toto:
volnool usnesou a dohodnou cokoli, Bobilizovoná a no hranicích a
v pevnostech roslolená armáda by nesneslo, obyehon nyní nátlaku jejich
povolili o učinili néjeká územní koncese Hitlerovi. *usíao do války, e£
důsledky jsou jakékoliv. Nápadní velmoci budou ostatně přinuceny nás nésledováti. "árod je naprosto jednotný, armádě je pevná e chce do toho ji
ti. A i kdybychom zůstali smí, nesmíme povolit* sraáde mé svou povinnost
bránit území republiky, chce jít a půjde do boje. - ®yl to rozhovor volal
pohnutý. Viděl jsem slzy v očích některých generálů, o slyěel jsem z
jejich úst slova prosby, výstrahy i hroaby Boořoili nikde dovolenou mez
ve svém postoji generálů k vrchními veiltoll| ale byly to prosby i vý
strahy důrazné. Dojely nne a znovu mnou otřásly, ‘isváhal jsem. Nakonec po
nové úvaze jsem jim rozhodně e pevně odpověděl takto: "Je dobře, &e jste
přilil, e je sorávné, 5e jste alutill tak, jak má mluvit čs. voják. J-o,
co
je valí povinností žádet e dálat, ja to k« eti čeekoiloygpsU■n vojsku.
Máte pravdu, lid náí chce to, co Bádáte 1 vy, e jo krásné,
io v této těiké chvíli národ o ernáda takto čítá a jsou tak plně za jedno.
Ale já jsem v jiné situaci, netli vy. Já nejsem jen vrchnía velitelen ar
mády, jsem také presidentoe a politický® exponentem národa jako celku. Já
nemohu brát v úvahu jen to, co cítí lid e ernáda. jánusÍETidětceloUnali situnci vnltřní a nesinárodní. .vlMhny. slplto.t»t»Px.gč.MMÍ.Mt.fi>
Vlochny důsledky, ktsrj by nože eventuMpí kroky měly za následek. Přede,
vila no nýlíte, ie by ee Anglie a Aranmio k nás připojily, p&jdene-li do
války mi. "le mých zpráv, a dle toho, co sáa vidin ve xrancii s v Ang
lii, dnes obé tyto seně do války kvůli českým Němcům nepůjdou a vůči nám
budou postupovat jako vůči viníkům Málky, půjdeno-li do ní mami, fiekly
ni to opětovně ústně i písemně, úředně a ultinativně uě dne 21. sáří, a
věe, eo od té doby podnikly, teto jejich rozhodnutí jen noeílilo....Vi
díte přece, Be 1 Polsko nám nyní poslalo své ultimo tun. Brio tarsde.Mtlahkawalné. kdytarcb chtěl, yésU-nárpfl M_ jsUs_V.
gbvXU T
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- IQ Ale pamatujte ns to, co vás nyní říkám: Ano, je to hrozné, čehc se n8
nás obě tyto země dopustily. To, co nyní přichází, je věak jen začátek
velké evrcpek tragedie. Válka- veliká válka evropská přijde, dojde
k
velkým rozvratům a revolucím. Nechtějí nyní bojovat společně s námi a ze
lepčích okolností; budpu_njVgit. bgjovpt těžpe.a ze nás. ež my bojovat ne^jgge^g.ocif-Jjpstanou.ygichni. těžkou odplatu. Já sán- musím postupovat
tak, abych zachránil stát alespoň do nejtližší války. Připravujte se ne ni
i
budeme v ní hrát ječtě svou íolij

Generálové ode mne odcházeli nespokojení, zatrpklí e v zoufalé náladě.
A já jsem si položil znovu otázku: Rozhodl jseg.ge v celé_ty hrozné križí.Wáyné? Události, které přijdou - neodsoudí mne? xyto otázky se mi
pak pravidelně vracely při každé delší velké události'celé evropské e
světové krize. A čím více ae krize rozvíjela a události v druhé světo vé
váloe jedna za druhou přicházely... tím více jsem viděl, že jsem v mnichov
ských dnech rozhodoval správně. - Z hlediska českoslovehakého e evropského,
z hlediska lidského - čestně e správně."/vše podtrhl E. B./
Uimořúdně závažné bylo vystoupení dr. Beneše na Hradě před skupinou
předních ooiitiků a generality, zejména proto, že zde Beneš snatrs vzná
ší těžká e nevyvratitelná obvinění Nápadu ze zrady nejen věci Českoslo
venska, ale i svých pejylagtnějších.životních.mooepskýct.zájgů.a-zájmů,

kratičkého,yývc>je.^ropy,i,světe.. tegy,ideálů.politické-demokrecje.
kterou,slovně.yyzoáv&l? Historie nezná obdoby, aby se kdy e některým
samostatným národem a státem tak jedhelo. Jsme opuštěni a zrazeni. Jsou
to zbabělci a zrádci a nejhr.usnější je, že náz řekli, že můžeme mobilizo
vat. že se ůo toho půjde, Lcjí se války a myslí, že Československo ty
mohlo být její příčinou...Byla to komedie. Garantovali předem Hitlerovi,
že to dostane. Ze strachu před komunismem půjdou Angličané a Francouzi
s Němci.. Poznal jsem, že velké státy ani v přítomné době nepočítají s
malými státy a národy. To je debekl demokracie,...Nevěřím, že by nám An
glie a Francie pomohly. Hsději nás obětují....Bojí se války a hlavně se

bojí sociální revoluce..."
^osttoja □ názory dr. Beneše doplňuji ještě citací z dopisu 1. ^šínovi
dcvlasti již z londýnského exilu: HKdyby Anglie a Francie nebyly okamži
tě šly, Polsko s ilaSsrsko ty tyly učinily, co učinily. G Rusku bylo jasno
v kritických dnech, Že závazek splní, ovšem splní—li jej Erencie. Na víc
s jistotou jsem počítat nemohl... K tomu otázka našioh Němců, naši Slováoi. obavo v koalici z Ruska, x/
x/ Svědomitý americký histotlk □. Skillng, věnující pozornost především
našeau r. I960 v rozsáhlé atudii nekriticky převzal z Pithartovy knihy

"OeaeŠedesátý" jeho ničím nezdůvodněné tvrzení /opíral se asi o zkomo
lený a nepochopený obsah jej bání generality s Benešem, výše citovaný/ , *e

prý vojenští odborníci i v r. 1938 i v r. 1968 vyjádřili názor, že jame
se v obou vrcholových fázích našich dějin mohli úspěšně brár.it. - Ofici
ální stanovisko armádního velení v r. 1938 se nikterak od skeptického po-
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- 11 hledu dr. Benefce nelíčilo. Cituji: /vbronaz "seděného stavu Je nemožná.
Tím, že Francie odmítle pomoc, přestále existovat iialé Dohodě. Sověty
?ro náe do války nepůjdou, znasenalo by to válku všech proti nám a SSSR,
olako není neutrální, Nemáme pevnosti proti *olsku, máme Je Jen < čá
stečně proti hěmccku e Eadsrsku. V oketržikv. války k núa vtrhnou polské
a sedereká vojské. Čechy a Moravě budou odříznuty od Slovenska e přes
hrdinství našich vcjnk se nebudeme moci bránit, ůáž boj by znamenal sebe
vraždu. Tc Jsme pcvinni ry, vojáci v tétc chvíli říci."/SUA - fond R.
čeřena, ÚL KSČ, badatelské etřeciako, fotokopie Benešove zázaaau o schů
zí sečny e představitelů stran na bradě 30. XX. 1936 V. Král; PRK č. 85,
SUA - APZ; E. beneě : Šest let exilu c druhé světové války’, Erahe 1$46,
atr. 26/.
£ roku 1968 Fithart nekriticky převzal ničím nepodložené tvrzení jed
noho anglického autore z leečingské konference historiků v r. 1971, kte
rý si doslova vymyslil "herojakou" roli gen. Prchlíke, který měl údej ně vypracovat plán obrany proti sovětský invezorům, Hovořil Jsem o tomto
textu s gen. Frehlíkem hned po jeho propuštění z vězení a ten ml potvrdil
shodný názor celého "dutčekovského týmu", že sovětské okupaci byli možno
zabránit jen politickými, nimoxi vojenskými prostředky. On enm že jiný
názor nezegtével._____
Někteří zápsdr.í autoři, snažící se omlcuvet postoje Anglie s francia
údajnou vojenskou převahou nzcictickéhc Německo Již v r. 1938 opírají
ae o směrnici FallGrůn z 30. V., kde se mj, uvádí: "Je aýuj nezměnitel
ným rozhodnutím zničit v blízké budoucnosti českoelevenako vojenskou
akcí". Takto údajně jedinou alternativou Mnichove byle riskantní válkt
nápadu proti nacistické převaze. Srovnáním počtu divizí b hlavních zbra
ní z r. 1938 jsem, jak soudím, takovýto názor vyvrátil. Ale vyvrací jej
sám Hitler zejména v korekci této směrnice z 18. června 1938, kde mj.
uvádíí "Chci se rozhodnoutl k akci proti 'Československu jen tehdy, buduli pevně přesvědčen, tuk jako v případě obsazení demilitarizovaného pás
ma a vexupu do Zkouška, ze Francie dc toho nepůjde e pro té též Anglie
nebude intervenovat. ' lekto hitler svým způsobem dokazuje ^rávněnost
soudů Beneše o primární odDOvědnosti ^énedu za Čs. mnichovskou trage
dii s «8 válečnou tragedii Evropy, jež následovala. V případě pevného
postoje západu by' si Hitler s největěí pravděpodobností riziko prohrané
války nedovolil o pek by nestale bezvélečná krize nacistického režimu
v Německu, končící jeho pádem. Fo laciném vítězství Hitlers v Mnichove
e po prvních vítězných těženích se vzedmula v Německu obrovská vlna
Šovinismu, jež kulminovala 1940- 41 e kle sele teprve po těžkých a obštíplných porážkách ne východní frontě.

Hitlerovské Německo bylo vojensky slabší, než Anglie, Francie a Polsko
1 na podzim 1939, což na norimberském procesu přiznal gen. Jodlt"K ro
ku 1939 jsme byli schopni roštít Polsko, ale nikdy, ani v řece 1938 ani
v roce 1939 jaae nebyli sehopni vydržet koncentrovaný úder věech těchto
imí a pokud jame již v r. 1939 neutrpěli porážku, pak je tomu proto, le
asi 110 fronoeuzskýeh o anglických divizí, stcjíeích v době mší války
s Polskem ne Západě proti 23 divizím něaeckým, zůstalo znale nečinnými*
/COéCP, f. 7445, op. 1., d. 54, 1. 222/.

105-

Teprve díky siaořádné příxnivému průběhu války let 1939- 41, kdy hitle
rovská Německo mohlo vyřixovat své protivníky jednoho po druhém, vytvo
řilo ai k létu 1941 podmínky pro reálnou Banči na vítězství nad tak sil
ným protivníkem, jakým byl SSSH. Dle von Buttlara v knize Weltkrieg
1939- 45, Stuttgardt 1957 očekávalo německé vrchní volení /spolu s aim
i západní vojenští odborníci e polský válečný vůdce gen. Sikorski/ zhrou
cení souvislé sovětské fronty do pěti týdnů po zahájení kampaně, 'lento
autor však dodává, že velmi brzy bylo zřejmé, jak těžce nedocenilo sku
tečnou sílu Sovětské armády. Je očividné, že síly obou armád byly na
počátku války vcelku vyrovnané a že počáteční rychlý postup nacistických
armád a obrovské porážky sovětské armády spojené se ztrátou rozlehlých,
ekonomicky velmi rozvinutých území souvisejí se Stalinovou sebevražednou
vojensko- strategickou politikou, umožňující Němcům olně využívat momen
tu překvapení. £okud ty byle uskutečněna před vypuknutím války vžeobeená
Botilizece, by18 tu reálná naděje zachytit úsoěěně počáteční německý ná
por v nejtorSín případě ne čáře Dvine, Terezina, staré sovětsko pol
ské hrenice ne Ukrejině, Dněstr e přejít, možná ještě v r. 1941 do
vítězného prctiúderu.
Optimismus dr. Beneše, pokud jde o odhad síly Sovětské armády, opíra
jící se o spolehlivé informace znamenité Č3. zpravodajské služby, by v
tomto případě prokázal svoji oprávněnost mnohem dříve, než tomu bylo
ve skutečnosti. CySeri v to? případě ty vznikly ns Západě velké starosti,
jak zajistit před rychle postupující Sovětskou armádouv8^tt&vr©paký
a jihoevropský prostor, tím pak zabránit tolSevizeci

evropského kon

tinentu. ..
Přinesl jsem, jak soudím, dosti pádných argumentů proti tvrzení ofi
ciální režimní historiografie, £e beneě kapituloval v r. 1938 vzhledem
ke své "třídní omezenosti*, z obavy před sucjenectvím se socialistickou
velmocí. K nelehkému rozhodnutí jej vedly výše uvedené úvahy politickovojensko- strategické povahy. ~alší chod války potvrdil, dle mého soudu,
plně jejich správnost. Chápu při tom a vím, žo se DOhybuji /ostatně jako
věichni autoři jakýchkoli politických vyznání e smSrů/ v oblasti onoho
nevědeckého "co by, kdyby... e že nad čs. kapitulací ze září 1938 a dr.
Benešem, jako vůdčím odpovědným politikem nebude nikdy vysloven definitiv
ní, al positivní, či negativní verdikt.
Zbývá Okies vyrovnat se jeř tě s názory moralizujících a otázku kapi

tulace aktualizujících kritiků.
Především není jisté, zde by národní demoralizace po bledkově a kata
stroficky prohrané válce, v situaci krutých represí entihumánnlho vítěse nebyla stejná nebo větší, než byla ona nesporná demoralizace, způso
bená mnichovskou kapitulací. Zejisté *knichov poznamenal v nejnegativnějěíi mwy ni ti b ne dl fluhon dobu národní bojové sebevědomí, národní che—
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rektor jako celek. Ale i mimořádně přísný morblizátor V. čewný v "Pláčí
koruny české" přiznává, že právě v nej těžších chvílích druhé světové vál
ky /pohážks Polska 8 Francie, otroveká vítězství nečistů na východě do
r. 1942/ český odpor ne slábne, neslábne ani víra v konečné spojenecké ví
tězství, naopak, jako Fénix z popele se stále regeneruje, přes výkyvy a
dočasné regresy, roznamenáváx rovněž /i když nerosvádía pro oeesený roz

sah studie/, že "xaichovaký komplan", jistě stále přítomný i v dalěích,
nejnovějších nalich dějinách, nikdy nebyl tak silný, aby se atal určujípín famtoram následujících národních proher, nejméně pak v r. 1968. x/
x/ 7 r. 1^58 progresivní síly naáich národů prohrály ne proto , že jis
“mnichovský komnlex" zabránil v branném odvrácení katastrofy, nýbrž pro
to, te se stávajících poměrů mocenské nadvlády brežnévisrau- neostalinisinu chyběl u nae per excellence politický přístup k složité problematice
doby, rest), že jeho stoupenci a prosazovatelé , "reformní komunisté" ka
rati, li ne nepochopení politických iluzionistů ze řad demokratické protirežizní opozice, kteří příao svým, ne vždy moudrým pažínán-ťw napomáha
li vůdčím silám neodstranitelné superztruktury k volbě rasantní, násil-

nické cesty k potlačení reformy o jejímu plnému “normelisečnÍBu* zardou
šení,
*rcti kapitulaci odpovědné politické garnitury Československa se vel

mi často staví jeko příklad polský a jugoslávský branný odpor. Soudím, že
jde o pohled povrchní, ahistorický. Polsko bojovalo proti Německu inspi
rováno slibem pomoci Angle a Francie /'který ČS. 1938 nedostalo!/
e donuceno k boji tím, že je Německo přepadlo.' Var tál Smigly, či plukov
ník Beck se nestali velikány dějin, pokud polskou armádu a lid vyzvali
k odporu e zároveň cc nejryctleji zmizeli do emigrace e do plného "pro
padliště dějin", to tyli přední evropští hrobaři demokratického odporu
proti nacismu, pokud se s ním poktovali, vpadli Československu do zed a
vydatně spolupůsobili 1 vsanévrování SS£K do sovětsko- nacistické smlouvy.
Ovětr nerporný kladný význam polského hrdinného odporu - lidového i ar
mádního- tyl v tom, že napomáhal nástupu a pozdějilmu vítězství rozhod
něji entlnacletických sil ve Velké Británii, že předstevcvel významný krok
k vytvoření mnohem pozdější opravdové protiněmecké fronty ne Západě, v
Anglii, jakožto zárodku jeřtě pozdější entinecistické válečné koalice.Ozbrojený polský vnjuřní odpor v průběhu války byl nepochybně masovější,
intenzivnější, než Český e slovenský, ^leko větěí roli, než oba "kom

plexy" - polský z prohrané vílky a český * kapltulece- tě vlak měl fakt,
Že ae v mnohém lišily politiky okupantů proti porobeným národůmZoláci
■i musili být více vědomi genocidníeh německých plánů e č 1 n ů, než
čeěii Slovensko bylo relativně samostatným státem, což bylo důležité
pro míru protinacistického zápasu nejméně do r. 1943/. Přímá i nepřímá
kolaborace bylo mami všemi třemi národy přibližně přímo úměrná diferen
covaným politikám okupantů. V Čechách bylo aesi lidem podstatně eéně
antleemittaau, než v Polsku, český národ vskutku přechásí k masovému
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- 14 odporu ae zbraní v ruce /a dokonce s nedostatkem zbraní/ až v závěreč—
né fázi války, příčenž takto činí, stejně jako národ polaky a slovenský,
až když ae opravou k českým hranicíb přiblížily fronty.
Jugoslávský branný odpor, který trval jeětě kratlí dobu , než pobský
/6. dubna - 17. dubna 1941/ all opravdu pbgpyský.yýznsmpro celkový crůbib-valkva pro osudy.národů.^yrppy.i.avětá> Státní převrat z 27. III.
1941, inspirovaný a vedený jak vlastenecky amýělejícími důstojníky, ori
entovanými na *nglii, tak konunlaty, vedl Hitlera k rozhodnutí odložit
již plná připravený plán přepadení SSSH "tíerbarosBa ** g.víc.gež měsíc
a narychlo připravit a velkým naaaženin německých branných ail balkánské
tažení. To silo obrovský význam pro umožnění zlení
sovětské protiofenzivy u áoakvy.
Nesmírný význam pro spojenecké vítězství ve válce měl ozbrojený odpor
jugoslávského lidu pod národním i internacionálním vedením komunistické
strany, jenž od dob moskevské operace až do konce války vázal kolen
25 naoiatickýoh, italských,kolaborantských fivizí, tedy síly, rovnají eí sa akerc nacistickým vojenský? silám v západní KvropS až do invaze.
byly tu vlak 1 stíny nemalého významu, temné stránky dějin. Ná
rodně osvobozenecké araáde Jugoslávie převýěila početně koleborebtské jed
notky ve službách okupanti, z nichž některé/chorvetžtí ustaěovei/ bojo
valy až fanaticky, v poměru 350.OOC ku 300.000 až po kapitulaci Itálie
ne podzim 1943. Národně osvobozenecký zápas národů Jugoslávie byl součas
ně v plném slova smyslu mezinárodní a občanskou válkou, hic takového
nebylo ani v Československu, ani v Poláku, kde po boku okupantů nebojo
valy žádné významnějěí jednotky /rychlá divize přecházela ve velkém počtu
na sovětskou stranu/.
Z těchto hledisek souudím, že Často vzpomínaný "mnichovský komplex”
národů Českoslověeska a Benole osobně dost vyblédá, ztrácí
na váze, průkeznesti, přesvědčivosti. Opakuji, že konečné soudy, které
by platily jako nějaké setematické axióma, vyslovit nelze.

Praha 12. VIII. 1988
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František £ e m e 1 i k : Přestavba v oienzivě
Pesimistické úvahy o limitech reformních záměrů, které ee od nástupu

- Oorbačova objevovaly, sám Gorbačov v průběhu přestavby překračoval. Po tunul "linii ty" do takové vzdálenoati, kterou sotva kdo na počátkupředvídal.
Podílí se na tom taktické uvolňování cílových přodstav/míra jejich otevře
nosti je hádankou, oprávňující hledání limitů/ i síla a tlel; sociálně po
litické a historické situace,vnitřní i mezinárodní. Pesimismus byl a je
zajisté v mnohém oprávněný, konečně i nástup černěnka po Andropovovi, který
přítel s rušivými reformními tóny, naznačil sílu steaku po brežněvovské éře.
Měl být jejím důstojným pokračovatelem a jen zásah "přírody" zabránil za
tlačení reforem do nejisté budoucnosti. I vzhledem k tomu je Gorbačovův
reformní zápal tak nečekaný, že se ani nemusíme divit těm, kteří tu hledají
jakousi machiavellietickou lest.
Takové překračování limitů prozrazuje mysl otevřenou skutečnosti a orien
tovanou hodnotami, nikoli dogmaty. Soudí se, že efektivní ekonomiku je mož
né vytvořit i v diktátorském režimu /příklad Jižní Koreje atd./, ale so
větská diktatura měla mohutněji! bariéry právě ve svém socialismu: všeo
becná osvobození od soukromého vlastnictví přineslo všeobecnou závislost
na státu, umrtvilo zdroje a mentalitu podnikevosti, které jiná diktatury
více méně tolerují. Dnes se v sovětské publicistice mluví o kasárenském
a byrokratickém socialismu, zdomácňují v ní pojmy jako diktatura a totalismus, uznává se, že Sovětský svpz nebyl otevřenou společností. demokracie
je proto životní podmínkou moderní, vnitřně dynamické ekonomiky, ale nemůž e
mít jen tuto ekonomickou funkci. Oživení a uvědomění celé společnosti je je
dině s to skoncovat s tradicí kabinětni politiky, která rozhodování o osu
dech seně dávala na pospas nahodilému poměru sil v uzoučké vládnoucí sku
pině nebo jedinému diktátoru. Nebol demokracie dává občanům důstojnost
a sebevědomí, ty vlastnosti, z nichž pramení nároky na vládu i schopnost
sebeobrany před rozpínavostí státu.
Gorbačovovo charisma může sice překážet systémovému myšlení - vzhledem

k dávné i nové sovětské tradici nejen ve folklorní poloze-, do Gorbačov
na rozdíl od mnohýýh revolucionářů, netouží po plebiscitním vůdcovství, ale
po institucionalizaci demokracie. A minulost, jež je předmětem kritiky, ta
kové vůdcovství drtivě zdiskreditovala. V sovětských diskuzích se s logic
kou nutností ustavuje tak nelichotivý obraz dřívější "vládnoucí elity", že
se do popředí derou "záruky* před všemocností a libovůlí noci, Mei, jež
byla dříve nedotknutelná a zbožštěná, jí se děkovalo za všechno. Je povzbu
divé, že se se sovětské společnosti, dlouhodobě vystavené teroru, strachu
a malicherné kuratele, tedy té nejhorší pedagogice, vynořilo sdostatek
•lidí ideálu", odvážných reformátorů, osvobozených od dávných tabu, Stalini
smus považují se •národní katastrofu, která ovšem díky stalinskému gegemonismu přerostla sovětské hranice. Hlodání příčin, které umožnily stalini
smus, je proto v SSSB naléhavější, ale ani jeho mino sovětská existence není
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vysvětlitelné jen importer. Kde ee spojil se státní nocí, tam stačil vy
produkovat hodhě sla, v němž nikdy nechybělo nějaké sovětské našeptávání,
které ovšem není plným rozhřešením.
Poté, co Chruščov demaákoval Stalina jako tyrana, nazývalo se toto slo
a poanutnělou tváří "tragickým omylem”, ačkoli ve své prapodstatě bylo sáměmé. Přitom se tato” tragika " úírnila poukazy na pochybný charakter obě
tí, takže teroristé i jejich oběti se v této pokroucené spravedlnosti vzájemněvyrovnávali. Nyní se zřetelně mluví o zločinech a zločincích a ■nad bude
konečně postaven památník obětem represí, jehož projekt byl schválen už na
XXII. sjezdu KSSL. A jestliže se CHrušČov, odvážný v kritice Stalina, jšště
zastavil před radikální kritikou jeho systému, jak k tomu nebádal o "jaltaké memorandum" Togliattiho /nemluvě o obecné orientaci tehdejšího "revizionismu"/ pak dnes se stalinský systém a stalinský terorismus považují se
spojené nádoby* Primitivní, povrchní určení příčin sla je batiérou proti
hledání skutečných příčin.
Bohatá literatura o teroru, gulagu, technice "doznání" a udavačích se
nepovažuje - tam , kde je přestavba pojata s osudovou nutností- sa očer
ňování, nýbrž za osvobodivý čin. Nebol pro morální sebeuvědomění je nyní
důležité "zmapovat” každý odpor proti stalinismu, každou obranu lidské
důstojnosti, lidskost uchráněnou v nelidských časech...I kolektivizace se
nyní ukazuje jako dosud nezhojená rána sovětskému zemědělství, jako geno
cida na rolnictvu /termín přejímám z Moskevských novostí 25/88, v nich
je počet obětí odhadován na 5 až 10 milionů/.
Podle dřívějších kriterií, jimiž bylo měřeno i "pražské jaro", je to
všechno čistý "antisovětismu6". Radikální přestavba sovětské společnosti
je ověem nutně "antisovětské" a silou věeí se tento "antisovětistzus" objevujs všude, kde se zájmy společnosti srážejí sa strukturami, jejichž původ je
ve stalinském hegemonismu. Máme tu ověem co dělat i s onou mentalitou, kte
rá z prestižních důvodů nerada slyší kritiku od cizích. Dost často vidí
me, ke se v těchto případech sovětští veřejní činitelé uchylují k rétorice
■lnutá éry, jež se v domácích poměrech už stala jazykem konzervativců. Se
bekritika má ostatně nesporné výhody /snad to souvisí s kře sienskou tra
dicí pokání/: naznačuje odvahu, eharekternost a jiné vlastnosti, kterými
se nůž cat vykoupit s navržených chyb* Psychologicky jo pochopitelné, že po
dlouholetém postavení SSSR jako "vzorového zřízení* jo jim "entioovětismus" od jiných stále jeětě nepříjemný, Ale doma- a to je podstatné - usku
tečňují radikální obrátí dřívější vykřičené "antisovětisty- Pasternaks,

Solšenicyna a další, k jejichž diskreditaci se pořádaly pravé bakehanálie,
vracejí národní kultuře a duchovní tradicii některé jako zvěstovatele nyněj
ší přestavby.

Ale nechybí dosud ani nejistota. Publikae dopimt Miny Andrejovy, prvního
obranného projevu tí mužných konzervativců, jaký >y u nás v čase pražského
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áara vyvolal okamžitou odezvu, v Sovětském svazu zmrazil přestávkovou
aktivitu na tři týdny. '^eprve odpověo pravdy znovu napřímila páteře /So
větská kultura 3. 5. 88: "Nebudeme naivní: pracovníci ideologické hierarchie
přivykli k subordinacl, nikoli k argumentaci**/. Minulost visí ve vzduchu ja
ko Damoklův moč. Její žíla není jen ve stoupencích * all ná ruky* a v privile
giích, kterými diktátorský režim nešetří, ale i v masové náklonnosti k pater
nal lsnru. Přestavba je nesena humanitními a demokratickými hodnotami, k nimž
však předchozí desetiletí, nemluvě o předrevolučníeh dobách, nevychovávaly .
Píle se o nedostatku civil1zoráností, vědomí hodnoty a důstojnosti člověka,
demokratické a právní kultury...Přivykli jsme si polítat oběti na miliony" ,
napsala Sovětské kultura/4. 5. 88/. V tomto světě velkých Čísel upadá hod
nota jednotlivce, člověk se nepozvedá k "míře všech věcí". Polarltní charak
ter ruských dějin, v nichž zprostředkující liberálně demokratický e zburžoaxnu ící střed byl diskreditován zprava i zleva, přinesl své ovoce v ne
smiřitelné netoleranci. Stalinismus navázal na toto neblahé dědictví, toho ,
kdo se neoprostll od morálních skrupulí,Kdo se lekal teroru a nezákonností ,
považoval sa "politicky nevyspalého”. Zatímeo u nás v reformním roce ožíva
la tradice demokracie a human 1 mnu Jako něco živoucího i v nejširších vrst
vách společnosti, v SSSR trvá v tomto ohledu vakuum. Mové hodnoty a hesla
se snáší na hlavy společnosti málo připravené k jejich přijetí a víc vní
mavé k elementárním reáliím života, než k novým perspektivám /Moskevské
novosti 35/88: dítě začínající ledna mluvit pronese velkou formuli spravedl
nosti a pořádku: Kdo jo poslední, jsem sa vámi. «&e o místo ve frontě/.
Racionální myšlení situuje stav nouze racionálně a hlodá racionální řeše
ní, ale v této mlčenlivé e setrvačné mase probíhají jiné duševní procesy.
Spatné jistě v nich snadno vítězí nad nejistým lepším, které nejednou zůsta
lo jen u slov, šle pokud trvá mlčení, netečnost a vyčkávání, potud přestav
ba zůstává věcí aktivních menšin, možnost návratu ke kabinetním metodám
vlády jo uchráněna. Je to zisk, přirozená opora konzerva tlamu. Tato hrozbě
dává přestavbě naléhavost a ofenzivnost. K ničení této hrozby nestačí bo
hužel jen "plná pravda” o stalinském teroru a recidivách diktátorsko- byro
kratických metod, nebol běh ráskýeh dějin hloubkově nezakotvil kritéria, z
nichž by automaticky plynul morální a politický odpor ke krutosti • v š emoč
ně rt i vlád. Uvědomělí stalinisté opravňovali teror a diktátorskou správu spo
lečnosti odkazem na nemilosrdný příkaz dějinných nutností, ten diskvalifiko
val lidskost jako sáhubnou měkkost. Zproštěni "Dějinami" morálních zábran,
povýšili tito nositelé a šiřitelé mravního nihiliasn /a byly nesl nimi i
it^nnary oběti/ slo na nástroj dějinného dobra, na "konkrétní humanismus".
B těchto posic vyplynul slogan o létajících třískách při kácení losa. Teror
/li mírnější formy nezákonnosti/ byl ▼ sásadě oprávněn a jen tam, kdo posti
hl nevlaného, kyl "tragickým omylem", když už vznikla situace, že to byle
nutno přizmt. Odtud nemůže vzejít ani morální, ni politická obroda. Důsled■á je naopak tese 0. Matvějcva, kterou v předkomferenční diskusi zveřejnila
‘
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- 4 Sovětské kultuře/JO*4/ : Stalin "je vinen, nezničil všechny nepřátele**.
Je vlastností fanatiků e totalizátorů, že nadřazují polaritu! protikladnort nad smír a toleranci, nikdy se nesmíří s Rousseauovou myšlenkou: co
áe špatné z mravního hlediska, je Spatné i a politického.Přitoč tito nihi
listé vtáhli do své kruté hry všechny, nestaft11a jim mlčící společnost,
právo na ničení bylo zrušeno, Všichni, včetně dětí museli manifestovet svůj
souhlas s akty teroru. V coufalé snaze o přežití se děti zříkaly rodičů Či
naopak /i Zosčenkův syn přešel martýriem tohoto odřeknutí/. Eleaentární
představy o liddké cti, důstojnosti a solidaritě šly k čertu.Následovat po
žadavek předsokratovského filosofa - k hostinám svých přátel se ubírej po
malu, k jejich neštěstí rychle- k tomu bylo třeba odvahy. I západní humani
sté nezřídka podlehli tonuto manifestovanému souhlasu, pod jeho sugeseí hle
dali spásu humanismu tam, kde byl bez milosti drcen* Na tomto zaslepení
měl ovšem svůj podíl i souběžný programový antihumanismus fašismu a nacismu.
Tak se součinností všech aktérů, běaoucích i nevědoucích, dobrovolných i při
nucených, pozvedla tato strašná morální prase i její duchovní otec k vrcho
lům etické normy a osvobození člověka.
V důsledku této "součinnosti* je uvolnění myslí a svědomí, jež přinesla
přestavba, provázená v SSSR výrazně i morální sebeočistou, ptzením k pokání
/t. Ájtmatav, Popravíšti: "Jak však může být člověk člověkem,aniž se kál,
bez otřesu a osvícení, které v něm vyvolává vědomí, Že se provinilT.,.Pokání
je pozornost, kterou duch nepřetržitě a neúnavně věnuje sobě Bánému..."
Z tohoto duchovního ustrojení vzniká morální obklíčení konzervativců /u nás
se tomu říkalo "morální teror*/ které vylučuje přímočarou obhajobu stalini
smu a jeho zmírněných renesancí. Z jejich nynějších slov nepoznáme jejich
podstatu a síle. Návrat k Leninovi jo- vedle živého nedostatku jiných tra
dic - podmíněn i tím, že svou mimořádnou politickou představivostí postřehl
možné důsledky Stalinových msooních vlastností na dějinotvorném místě. Ta
ková představivost je solí demokratické politiky a možná se nemýlím, když i
pojmenování konzervativců jako pravice odvodím z ní .Někteří to považují sa
zaatačné, i X. Nojtiková /Kmen 33/88/ mluví o "zmatení pojmů, nelogickém
našim poměrům v r. 19á8" /v souvislosti s klasifikací N. Andrejevové jako
•pravicové síly"/. Vzhledem k dřívější nomenklatuře to sňatek jistě je, ne
bol padle takto obráceného měřítka je porážka duběékoveů vítězstvím pravice.
Není to jen sémantická hříčka, nebol předchozí pojetí "pravice” tkví v sta
linské doktríně. V ní každý záchvěv směrem k demokracii a všelidsko stí byl
úchylkou prozrazující vssby k buršoaznosti, musela tedy být"prevá". Znstinkttivní "přírodní” nekul tivované "třídní uvědomění”, živené hlavně negativní
mazalo být sleo vyučeno v "taktlae", ale právě ono kořilo stalinAou "opřiČním". Nyní je živelnou bází konzervatismu /televizní Rodáci
byl* oslavou tohoto Roll ní ho typu./. Reálný social! mm s se natolik odchýlil
od
‘r^T-***** «ílů eoeialiasu, že ae demokraté, humanisté, bobránci lid

ských práv atd. vejdou do programu přestavby, A protože reálnému oocialiaau
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chybilo to, Čín se aěl od po látku legitimovat, tj. racionálnější ekonomike
e vyšěí stupeň sociálního a inlitlckého osvobození, přejí GorbaČovovi plnj
úaplch i tekaví -antisovětisté* jako Brsezinský. Varovná věta o chválícím
nepříteli propadla, nejen proto, ie m vnitřní přestavba prolíná s přestav
bou mezinárodních vztahů*
Přirozené rozlišení na novátory e konzervativce v sovětakém bloku kom
plikuje to, te obojí inklinují k zásadně odlišnému typu politického systé
mu. Západní buršoázní demokracie jsou kombinací autorefulace a autority,
konzervativní strany pracují na bázi obecně uznaného politického systému.
Povolání a odvolání vládnoucích zůstává ve výhradně dispozici společnosti,
Soupeřící směry si jsou vzájemnou korekturou, zatímco v sovětském bloku, ku*
neezistuje ani autoregulace, ani společnost jako výhradní instance rozho
dující o vládnoucích, znamená konzervativní alternative zmrazení tohoto po
kořujícího stavu, Její inovační možnosti nepřekračují tento rámec, v tomto
ohlodu je beznadějná. Neinspiruje a nadá se inspirovat. Teprve stane-11 se
demokracie faktem a její hodnoty dobudou obecného/zavazujícího uznání, může
vznikat na její základně nový konzervatismus, s plodnou funkcí.Jeho kontury
jsou ostatně už patrné v duchovním světě Re sput lnově, Aj testově a dalších,
v jejich zakotvení v tradici, v důrazu na opravdovost, hloubku vnitřního i
společenského života, na lidskou aolidárnost, v jejich protestech proti
spovrchnšní, proti egoietní necitelnosti k lidem i přírodě....V protikladu
k této orientaoi shrnuje militantní konservatismus "Pamjati" nejtemnějfeí
prvky z temných dějin Ruska a i když má jakési vazby k filosofii elavjanofilů, jsou to vazby k jejich neduhům, nikoli k jejich mravní opravdovosti
a tvůrčí potenci....Je to vřed, sduřenina iracionálních pověr epředsudků,
imunní vůči racionálním argumentům, jaké se objevuje ve všech společno
stech, Tam, kde vládna hodnotové srozumění a morální zdraví, izolují ji
v rozhodné míře samy autoregulační necháni esy,
V Bre&něvově éře uhaala ehruščovovaká kritika stalinismu, vyprchal i
jeho neuspořádaný, vnitřně nesourodý reformní sápal. K rehabilitaci Stali
na ne co šlo, ale jeho velký odkaz, aparát totálního ovládání a kontroly spo
lečnosti přišel ke cti. Aby byl ochráněn před neusrávající /vnější/ kritikkéu, musely se mobilizovat- v oprášené verzi - i stalinské mýty. Ale byly
to spíš slovní fábory, nebol ideologický zápol a fanatismus postupně ustu
poval utilitárněski a svéráznému Činovniekému hedonimu. Carpe dlen pro
niklo do mocenských struktur, rozmohle ae korupce, rozrostla privilegia
a organizovaný zločin — mafie- prorostl mocen zlý* aparátem. V jíd/z / jeho
vyšte uvízla i Brežměvova rodina. "Raší devět inu- by zi nevymyslel oni
nejsej7tější odpůrce sovětského retina. To bylo ovšem ve stínu, pod klen
bou ideologie, odtršemé od společnosti, čistě činovniokd. Vytvářela posu
nutý obrus llvota^Kýbala es konfrontaci se skutečností, stala ae too-
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jdýáfkáá/áá/ "bojovníkem za Čistotu zaostalosti"/ MN 24/88. Tttko říci, do
jaké míry Činovnictvo věřilo této své ideologii a apologickému obrazu
tivote, který pro jeho potřeby vyráběla. Nebol vedle rostoucího cynismu tr
vá sebevědomí dějinné funkce a z něho prýští touha po lichotivém hodno oení
♦ análech historie. Zvýšený břinkot řádů, parády aoslavy o tom Mf svědčí.
Pro řadové občany měla znalost těchto dogmat stejný význam jako znalost
dopravních předpisů: byla nutná pro bezpečnou pout životem.
Tato ideologie setrvačně považovaná za marxisrickou a leninskou, ačko7
li šlo o souvislost už zcela formální, neměla nic společného s organicky so
ciální ideologií, naopak: cesty k artikulaci a projekci reálné situace a
zájmů sociálních tříd a skupin do jazyka světonázoru a politiky byly touto
Činovnickou ideologií zataraseny, fungovala jako neprostupný plot. Vzhledem
k změněné mentalitě sovětské elity e nakonec i k mstálené mtlreformnosti
nebylo ani důvodů k nějaké ideologické hýřivosti. K výjimkám patřily tako
vé události, jako •pražské jaro", ale ani tehdy sovětští doktrinářl nepro
hloubili argumentaci, pouze zostřili mentorující a diekreditujíeí jazyk.
Zdůraznili "základní rysy" socialismu, jimiž víc obnažili genetickou sou
vislost se stalinismem. Vnucovaný model osudově Qodnocoval aocialiaaus
s mocenským monopolem strany a autoři tat i vno stí Sátu, takže pokus o refor
mu politického systému automaticky znamenal, ne-li přímo, tak v nezvrat
ných důsledcích, ohrožení oocialianu. Tento aspekt byrokratické deadence socialistické ideologie má fascinující přitažlivost, sklon k diktátor
ské moci byl a ve velké míře ještě je mohutnější, než sklon k realizaci
osvobodítelských cílů socialismu. Takový socialismus spravedlivě ztrácel
přitežlivest v demokratickém světě, zvláště kcyž áochny reformní náběhy by
ly potlačeny} na této základně ji ani nemůže obnovit. Z tohoto posmrtného
triumfu Stalini mou se dovozuje, Že socialismus sovětského typu je nerefornevatelný. Teoreticky lze namítat, že stalinismus je konjunkturální fenomén,
Že jeho rozšířenost není důsledkem vnitřní logity marxismu, nýbrž mohutno
sti Sovětského svazu a stalinsko- brežněvovského hegemonisrnu; Že radikální
kritika tohoto typu socialismu - kritika ýdině adekvátní - má vyehásot
právě s pozic socialistického ideálu všestranné manelpaee ůověka a společ
nosti} že taková kritika odsoudí nejen totalismus "reálného socialismu", ale
i tento eoeialimnus jako ještě hrubé e tedy "nepositivní osvobození" | Že
i aoeialiasus je z dějinného hlediska otevřený systém....V praktickém svě
tě však rozhoduje praktický Čin a výsledek, teoretické argumenty samy o
■obě nemohou rosptýlit vzrůstající podezření, že marsovský socialismus
je slepou uličkou dějin, že nemá universálnost a je vhodný nanejvýš jako
jeden t nástrojů zrychlené noderoisaoe pro rozvojové osmě. •

■obol 1 v stalinismu prosakuje pod "budováním/ mclalimu" zrychlená
výstavba ekonomických a jiných základů imperie a pod jeho htenmionaliemb laperiální hegMonlma* /»il« na tea podíl tak nexinÉrodní solidarita
• YMkau ravolaaí, tak nepochybná vaijlí ohrotmí. Tento kur* se střetl
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■třetí s Trockého "permanentní revolucí", které byla sice poražena, ale
peraanentnost ae usídlila jinde. leze, prohlašující "moc" za hlavní otázku
revoluoe/po ní měla jásledovat demokratické samospráva rovnající se odumírání státu/ byla znetvořena v tezi, hlásající trvalou potřebu extámní formy
politické společnosti* Nejde tu už o moc v rukou samosprávné společnosti
ani o silněji statistickou demokracii, nýbrž o ničím neruSenou autoritativnost státu jako výkonného nástroje strany. V této podobě přella
Stali
novu smrt* V mezinárodní polemice o lidsjých právech, jež po Helsinkách
dostala pevnější bázi, nebylo možné z této tese ymačkat nic jiného než od
kaz na odlišnou koncepci lidských práv v socialismu. Nebol i buržoázní
"sociální stát" pokročil v sociálních právech, v Životní úrovni, a dělnic
ké třída byla zhodnocena jako významný činitel demokratického /volebního/
procesu a důležitý spotřebitel. Zdůrazňovaný protiklad socialistického
"práva na práci" a nezaměstnanosti na Západě prozrazoval 1 blahovolnost ex
tenzivně orientovaných elit. Zvrácená koncepce a prase moci znmaožnila vřa
dit se do moderních proudů doby / s výjimkou vojenského sektoru, jehož vý—
■leaky nemohly být využity v civilních sektorech j ak pro nedostatek pro
středků, tak pro super¥ajenost zděděnou se stalinských dob/, osvojit si
složité a jemné ekonomické a technické výboje, mechanimy a procedury, osvo
bodit potence člověka a společnosti. Jakoby se tato onatálováná elita řídi
la heslem "po nás potopa". Vkaždém případě jednala tak, jakoby možnosti
socialismu byly nevyčerpatelné /odtud jejich "uhlířská víra" v socialis
mus/ a míra lidské trpělivosti bezmezná. A pokud tato trpělivost pukala ve
švech, potud se při své neochvějné víře v socialismus zpětně přesvědčovala
o dějinné oprávněnosti své vlády "silné ruky".
Přitom mohla mít i tato Činovnické ideologie jakési tvůrčí úkoly, mohla
přepsat procesy, které v Orvellově Zvířecí farmě vrcholí v tezi,"všichni
lidé jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější než jiní", filosofickým a
politologiokým jazykem. Taková otevřenost by ovšem zničila kontakt s marxi
smem a odebrala vládnoucí elitě socialistickou legitimaci. Přímočarost, s
níž fašisticko- nacionalistické doktríny uznaly tdeovu vůli za pramen práva
a stát za hodnotu nadřazenou Člověku a občanské společnosti, byla nemožná.
Ačkoli slovy Hobbesova Leviatena platilo, že vyjde- li vladař* slunce
/straha- vůdce/, měsíc • hvězdy uhasnou, dělo se to pod maskou demokracie.
Stalinské ústava nic nevypovídá o povaze stalinismu a v Brežněvově ústavě
se dokonce objevila tese mladého Mane prohlašující, Že svobodný osvoj
každého je podmínkou svobodného rozvoje všech. Prozíraví nevěřili těmto
textům ■ bral-li je někdo vážně, není vlastně dive, že byl podroben psychi
atrickému vyšetření nebo léčení. Myní, když (brbačevův obrat zničil tuto
licoměrné st, jedni ae na ně vážně odvolávají a druzí jsou nucení <žně zji
šťovat, že deklarovaná práva nejsou procesuálně zajištěna, že mnohé normy
/nemluvě o praxi/ jim odporují etd. Uve to nevadilo, nebol policejní, proU5
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kurétoraký e justiční provoz Šel spolehlivě cestou politických "interpre
tací právě". V souvislosti s vojenskou intervencí v ta sk o ownaku sovět
ští publicisté dnes říkají, že "Brežněvova doktrína omezené suverenity" v
promyšlené a zforaulované podobě tehdy neexistovala. Vzhledám k uvedené
lleoaěsnoBti je to samozřejmé, nesmí se hledat tak naivně. V našem případě
je to ovšem strojená naivita, tito publicisté Adí, ie doktrína je ničím
přikryta, např. tezí o obraně socialismu jako internacionální povinnosti,
tinovnická ideologie odmítala všechnQ abstrakta - abstraktní dmaokradii
svobodu, humanismus, suverenitu...Použita "konkrétně", měnila se tato ab
strakte v přímý opak: v tomto duchu i "naie" Poučení odmítá
Míverenltu a jejím konkrétním pojetím oprdvňuje neoprávnitělně. Řečeno s
Rousseauem: co je Spatné podstatou, zůstane Spatné vidy. Nicméně Achillovou
pahou této sofibtiky bylo to, že jí byla ukradena positivnost stalinské
éry: nesmělé náběhy k dílčím rehabilitacím Stalinova dědictví spíš signal1zoraly otřesené základy totalitního režimu. Diktatura bez chartmatického
vůdce a heroického dobývání budoucnosti, bez toho, eo rozeznívá sociální
naději a romantické struny v lidských duších, je prostě trapné. Kult Brefcněve sice nabyl monumentálních rozmětů, ale byl produktem dnovnictva, které
z povahy věci nikdo nemůže obdarovat skutečným charismatem.
Dekadence,do níž brežněvismus zabředl, měla zajisté i pozitiva. 2 jeho
mentality těžko mohl vzplanout fanatismus, renesance stalinského terorismu
a jeho filosofických oprávnění. Potud vzdaloval <éd stalinismu a mentálně
ho rozrušoval. Bez cílevědomého záměru vedlojžíni důsledky své "poživačné*
orientace. Bylo to však vykoupeno jinými špatnými důsledky, malicherněj
šími, ale žato účinněji pronikájí čími společenským organismem. Mám na
mysli především rozmach byrokratické reglementace a kurately, které detail
ně každodenně každého odvykaly demokratickým pocitům /pokud je ještě měl/ z?
doprovodu ideologického chorálu o-.převaze socialistické demokracie. V dokt
ríně byla sovětská společnost nejsvobodnější, v činovnické praxi frla nouospělá, v ničem nemohla být poneehána sama sobě. Dému se ideologie u jiných
vysmívala jako pseudodemokracii, to pro domov vykládala jako ohrožení, in
spirované diverzními centrálami. Denodenně se vy bubnovával o, že z ryzí so
větské půdy nemůže vzejít útok proti politickému systému. "Disidenti" byli
proto už předem "aidm živlem", touto izolací se bránilo jejich vkořenění
do domácí půdy. Kritika se trpěla jen v tomto oploceném prostoru, nemohla
se vztahovat na tabuisované sektory a měla být"konstruktivní", tj. loajál
ním projevem loajálního občana.
Sovětský teoretik Kurašvili /MN 13/88/ nachází ve Stalinově, Chrušěovovč
i Brežněvově době dvojvládí i politické vedení a byrokracii. Ale nezvládnut
telnost, aanopohyb speedtů není dvojvládí. Je to den, kterou musí politické
vedení platit sa miahu o totální reglementaci, sa vyloučení autoregulaěních mechanismů se všech afér, včetně ekonomiky. Ačkoli od marsovské kriti
ky jakobínských zákonů o "maximu" je dogmatem, že ekonomice aolze bes116
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trestně rpzkazovát, v reálném socialismu ee stal aogmatem opak. V zájmu mo
cenského monopolu, nebol strach e "živelnostl trhu", ekvivalentní mftny atd.,
byl jen sástírkou strachu z existence autonomní klíčové oblasti / působil tu
jisti i stav nouze, čitelný i v horlivé preferenci celospolečenských zájmů .
byrokracie je druhou vládou asi tak, jako se vady starého vehiklu - volné
řízení, sjeté gumy, áedrané brzdy atd. - podílejí na jeho
Dvoj
vládí může vzniknout v momentu odvratu od direktivních metod, čímž nemyslím
setrvačnost, nýbrž uvědomělý projev odporu, V zbyrokretizovaném systému pře
kračují ovéem byrokratický styl a mentalita rámec aparátů, pronikají do po
litického organismu a zadírají ee pod kůži každého atomu společnosti. Důsled
kem je zánik samostatnosti a iniciativy, v lepším případě autoumrtvení} vi
doucí a vidoucí se dobrovolně nechávají vést za ruku jako slepci. Ale i v je
jich mentalitě se něco z byrokratické nákazy uchyouje. Dalším důsledkem
je, že se obrat k autoregulaci « než se intenxalizujo nový normativní řád jeví jako nepřítomnost jakékoli autority.
Spolehliví poslušnost a politicko- iaoová pevnost byly první potřebou
pří kázní ho systému. Stal se semeništím ne samo statnosti a neodpovMnostl, v
něm so mohly dobře skrýt pohodlnost, cynický kariériemus, neschopnost. Jsvtulenko použil výraz * střetné státní tajemství" v souvislosti s těmito neschop
nými, kteří se nyní instinktivně staví proti přestavbě. Mnoho "poctivé prá
še" bylo nejen ekonomicky neefektivní, cle poli tisky a psychologicky přímo
škodlivé, nebol produkovalo a oslavovalo mentalitu a vlastnosti udržující
strnulost a nehospodárnost. S Rousseauem tu můžeme mluvit o lidech, kteří
"vždy vykládají, Že vše je dobré, nebol mají zájem na tom, aby nebylo lépe*
či jinak. Přestavba má oživit tyto potlačené vlastnosti, proměnit mentalitu
společnosti a vytvořit duchovní a politiská ohniska, která je svou podstatou
budou produkovat a kultivovat. Vzhledem k výchozímu stavu lze předvídat, Že
přeměn^ společnosti v iniciativní, odpovědnou a občansky sebevědomou sílu
bude nebezpečně pokulhávat za ústavně právním ustavením demokratických in
stitucí. V žádném případě nemůže jít- a v GgrbaČovově pojatí ani nejda - o
kampaň, jaké známe z časů brežněvisau. Rozvlnění klidné hladiny tehdy v ko
nečném afektu zase sloužilo upevnění a apotoózo klidového stavu, lišme před
očima hloubkovou a - doufejme- dlouhodobou morální a intelektuální reformu ,
jež má zdůvodnit a hloubkově zakotvit nové hodnoty a vlastnosti. Ujde o by
rokraticko- mentorcké "škelení", nýbrž o soustavný "zpětnovazební" pedago
gicko pelaaieký kontakt s životem. Demonstruje potřebu • jakobínekého po
zdvižení" v mimi se politleko-morální hodnoty a jim odpovídající postoje
a vlastnosti formují v aktivním náporu na přežilé, v nimž se v akci obnovu
je solidarita pospolitostí a odpovědnost k res publica...
Potřeba, která nasátí na tíhu munalosti, jejíž ráz vyžaduje nejen in
telektuální, ale i morální obnovu, ^ojmy "humánní socialismus","aoeiallaans
■ f—tváří", "mravní odpovědno st; "svědční" atd. - v uvědomělém proti44?

- 10 kladu k morálnímu nihlllsmu stalinsko- orežněvovské doby - zdomácnují
v sovětské publicistice. Hlavní místo v procesu morální a intelektuálqť
obnovy připadá intelektuálům, kteří ovšem sami procházejí ftoubkovou pro
měnou, elementárním počátkem - byla duchovní a personální přestavba tvůr
čí cn svazů. Uá-li mít intelektuální ofenzíva - a to se netýká jen jí- pře
svědčivost, musí svou vlastní podstatou demonstrovat existenci hodnot a
vlastností, jež má socializovet. Mé být svobodné a odpovědná, tolerantní
i zásadová apou., ale ve shodě se svými principy. Netvoří novou sít nepro
stupných dogmat, ale inspiruje vznik Živé, z reality pramenící a realitě
otevřené ideologie, oorodu vědy a umění vázanýcn výhradně Uastními zákony,
osvobozených od mocensko- ideologické reglementace, 1'yto oblasti nemají
přímý vztah k politickým rozhodnutím a nemohou být svazovány konjunkturál
ním procesem, tkví v organických vrstvách života. Intelektuální aktivityideologie, věaS1 umění- nemohou sdílet jistoty, foxmulky a tabu konjunk
turálního dne, nebol i své jistoty, poučky a zákony musí soustavně znovuprověřovat.
io dřívější praxi ideové jednoznačnosti a jednomyslnosti je to Jacířské i
náročné, zvláště pro "folklorní vrstvý* toužící po dogmatická jednoducho
sti a přehlednosti. Nebude nijak lehké zakotvit tuto specifiku htelektuální práce ve společenském vědomí jako samozřejmost. Ne^oi je zároveň před
mětem politického boje. V časech ideologického monopolu se na •'smetl6ti
dějin" octlo "všechno cizí; takže nyní je pravou pokladnicí idejí. Myš
len .y, dnes frekventované v sovětské intelektuální polemice, lze ve většině
případů vztáhnout k nějakému "revision!ssiu”. Novost skutečně zásadní, jež
sovětskou přestavbu odlišuje od reformních rozběhů v jiných zemích, spo
čívá v tom, že vychází z nejautoritativnějtího místa, které jiná politioká veaení dříve ukáznovalo a limitovalo. Lze k tomu říci: quod licet Iovi,
non licet bovi". I sovětští intelektuálově hojně kutají v hmto "smetišti",
vracejí vědecké občanství řadě vyvržených "lživědoů", genetiků, psycholo
gů, pedagogů, estetiků a jiných, kteří nebyli poraženi čilou ducha, ale
primitivním násilím. Složitější je to s politiky aideology sovětské éry,
tady jsou předsudky mohutněji! /samozřejmě kze, že v r. 1924 rocky nebyl
nepřítelem socialismu, je v sovětském prostředí mbita novátorskou smělo

stí./.
V intelektuálních e iniciativních vrstvách je méně zřetele k "limitům"
a větší sklon k "předbíhání". Konzervativní a umírněná síly si "předbíhání'
vysvětlují jako "nátlak". Odpovídá to trádicljednomyslnosti v níž ideolo
gie byla ukázněné a každý odchylný názor změněn jeho možnými důsledky.
Abstraktně , odtrženě od sociální báze, teklo 1 čirý extrám dostal váhu
reálné možnosti. Vpravdě byly tyto pseudo seslali etické průměty zbytečné, n
neřlo o reálné ohrožení sociálního pořádku, nýbrž o ohrožení jednomyslnost;
ti, totální reglementace. Konzervativci tohoto ladění / povalují se se
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nej zásadovější revolucionáře, proto je toto cznačení tak roztrpčuje/ jsou
bytostně neschopni pochopit funkci oné intelektuální ofenzívy a její "záko
nitosti". Snaží ae udržet černobílé pojetí světa, které je ofrré/nuje a od
vést pozornost od palčivých /"senzačních"/ témttt, tj. od radikální kritiky
minulých Špatností, bez níž je radikální obroda nemyslitelná, Jéjsou s to
rozeznat v této^egaci" konstruktivní záměr a cíl. Na onom neurčitém pomezí
se stýkají a prolínají oba proudy, novátorský a konzervativní, nemůže dojít
k pozitivnímu zprostředkování. Není to "střed* s pevnou světonáaorovou,
politickou a morální páteří, ale nahodilý, konjunkturální shluk, ktexý kom
promisně sešívá to, co má být radikálně odděleno. Pojetí přestavby jako "re
voluce* mé tento smysl, bez něho by to byl dutý propagandistický slogan. Od
tohoto "středu" nemůžeme Čekat politickou představivost, leda varovné zakřikování /Ligačov HP 4. 7. / 88: "Určité skupiny podporují lidi, kteří toho
nejsou hodni. Vždyí oni, právě oni Šíří myšlenku o narůstání odporu proti
přestavbě a vyzývají, aby byli odhaleni její nepřátelé a aby byly pořízeny
jejich seznamy. Velmi Často se za tímto účelem pbírají naprosto tendenční
dopisy čtenářů..."/. Jedna věd je přesné vědomí dějinného rozporu, druhá sa
mozřejmé snaha o získání konzervativní masy, jejíž konzervatismus není v
hloubkovém přesvědčení, ale v povrehovc vrstvě, utvářené tíhou příkasního re
žimu a ztuhlé v předsudek. Pokyn z vrcholných míst, aby na stranickou kon
ferenci byli voleni zastánci přestavby /u nás se něco podobného dodnes pova
žuje za hřích "pravice"/, sleduje v podstatě tuto linii. A i když na ní pro
gram přestavby triumfoval, konzervativní mentalita o sobě hké dala vědět.
Konzervativci obsluhují brzdící nechaní srny, ale zatím bez pokusu o inova
ci konzervativní ideologie, poučené nynější konfrontací. Zdá se, že jedi
nou možností pro obnovu jejího lesku zůstává nezdar přestavby, což by bylo
Pyrrhovo vítězství s osudovými důsledky pro vítěze i poražené. >tím parazi
tují na potížích a siru tečných či domnělých extrémech, ale na ideologickém
poli mají proti sobě intelektuálně nezdolatelného protivníka. «Lnak je tomu
u výkonného politicko byrokratického konzervatismu všech sektorů. Tu se
"technivký* aspekt konzervatismu stal všeobecnou přirozeností, nývykem. Může
koexistovat s inovačním myšlením a téměř neviditelně je okrádat o efektiva
no st. Zááadním problémem je zvládnout inovační rozhodnutí prakticky/organi
začně, normativně, mentálně/, správně odhadnout natný stupeň jejich radikálnosti, aby jejich smysl nemohl být snadno porušen či zničen neúměrným kompro
misem s dřívějším systémem a setrvačností staré mentality a návyků, aby ne
předvídané, nežádoucí vedlejší důsledky byly řešeny v duchu inovačních cílů
nikou obranným návratem ke starému....
Ekonomové nyní ostřeji poukazují na neúměrnou koapromisnost ikona o pod
niku, podle jejich mínění v něm zůstalo příliš mnoho reliktů direktivnosti.
Stát zdaleka ještě není redukován na "zákazníka", tj. ekonomika zaní v dos
tatečné míře autonomní /MN 23/88 t přijetím zákona o podniku prohrála pře-
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stavba svojje první generální střetnutí s byrokracií a tváří se, . e to bylo
její vítězství/. Obrat státníeh orgánů od direktivní reglementace k raci
onální regulaci, podněcování a inspiraci ekonomické aktivity nepřímými ná
stroji bude neméně obtížný, než odvrat strany od přímého výkonu mocenských
funkcí. Tím spíš, že se v ekonomické sféře nakupilo mnoho překážek a nedo
statků, které se nerozřeší rosetnutím byrokratického uzlu e které nelze vzít
přímou ztečí, ale Bobchvatnými manévry", specifickou akumulací prostředků.
Samo o sobě je to nesmírně složitý úkol a vmísí-li ae do něhc statý duch
a styl, bude těžko řešitelný, ne-li vůbec neřešitelný. Ostatně ani byrokra eii nelze vsít přímou ztečí /ta je použitelné proti archaickým strukturám/,
nebol je nutno ihned tvořit racionální *byrokracii" ve všech článcích, sprá
vu Odpovídající novému ekonomickému modelu. Systém detailní reglementace
byl nesmírně nákladný a ve velké míře parazltický, ozřejmuje to otvírající
se prostor autoregulace. To je sociopsychologický aspekt problému, podnět k
sebezáchovné obranáné reakci byrokratických struktur. Tento skupinový egoismus se uchycuje na kaapromisnosti, proto nejsou byrokratické struktury to
hoto zanikajícího typu vhodnou půdou pro projektování moderní správy.
A nejsou-li strukturální rozhodnutí optimálně radikální, nelze/á na nich
takovou správu ani zbudovat. Nejen to, nebol nakolik byla ekonomická byro
kracie jen odvozeninou politicko- mocenské byrokracie, natolik všechno na
konec sávisí na demokratizaci a racionalizaci »conakých struktur.
I podnikové samospráva závisí na těchto okolnostech a pokud nejsou prak
ticky splněny, není důvodů pyšnit se jí. /V. Petrovskij, náměstek min. sahr. věcí SSSR, MN/88: "Jdeme dál, než Západ. Kde ještě volí ředitele podni
ků? V které zemi jsou ministerstva e úřady povinny odpovídat ne kritiku no
vin? / Podle skeptičtějších ekonomů existují řeči o samosprávě, nikoli sa
mospráva./ Vše je složkou celku a v něm se prosazuje váha podstatných sil
a institucí. Tak i povinnost ministerstev vůči novinám je druhořadá oproti
jejich reálné odpovědnosti parlamentů, jež je na Západě odedávna, kdežto v
socialistických zemích teprve projektem budoucnosti. Starý monopolismus se
citelně projevil v neskrývaném odporu proti tendenci k "smíšené ekonomice" ,
t.j. k družstvům, které se byrokracie snažila zatlačit do nerovnoprávného
ekonomického a právního postavení k individuální podnikavosti. Příslušné
zákony sice zbudovaly právní bariéru proti těmto snahám, ale směna mentali
ty nebude snsuiná. Tyto nové prvky v ekonomice svými vedlejšími důsledky
vytvářejí vrstvu s lépe obrněnou autonomií /její příští rozsah a váhu těžko
předvídat/, eož je nehorázné hereze s hlediska totální reglementace. Ale i
společnost dlouhodobě utvářená k rovno stář ství, jo- jak se zdá- smířlivější
k stínové Ilegální ekonomice a korupčnímu souputníku různých služeb než k
této legální podnikavosti, jež ovšem také těží se stavu nouze. Napětí, kte
rá budou vznikat, si asi vynutí ■ komerčnějěí*vmzby ge "státnímu vlastnict
tví*/akcionářství apod./.
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A jaemo-11 qů politicko- organizačních a technických přeapokladů k nejhhlubším & nejodolnějším přeapokladům ekonomické Vkonnosti, vřítíme se do v
vzdálené minulosti, k tomu, jak intenzivně prošly jednotlivé mmě Školou
buržoázního industrial i mnu, jak si mentálně přisvojily podnikavost, racio
nálno st, smysl pro ekonomii času, prosté "ekonomickou etiku". *y jme na
tom lépe než východnější země, v odpovídajících podmínkách se aadněji, ale
Uikoli lehce, můžeme zbavit důsledků předchozí Špatné výchovy. V ruském so eialimu byl tento problém předmětem sporu. Pfrechanov považoval tuto školu
za nezastupitelnou, kdežto Lenin soudil, Že ji může úspěšně nahradit sociali
stická prase. Stalinská metoda industrializace a kolektivizace nemohla spi nit tento úkol, byž-li vůbec splnitelný. Faktor "času" motivovaný politicky
odsunul pedagogicky pozitivnější Ůnitele, hospodárnost atd. Kombinace nad
šení a hrubého ukáznění pracovní síly se současnou nedůvěrou k technické
inteligenci nemohla stvořit pracovní morálku a kázeň, odpovídající moderním
ekonomickým vztahům, fiflikty této doby přežily až k Času přestavby...
Podobně je tomu i v jiných oblastech. Dřívější ateistická represivnost
vůči církvím - přes existenci normy o svobodě svědomí- se vzpěčuje nynější
liberálnější linii/moskevské Pravda *6.8. zveřejnila dopis Čtenáře znepo
kojeného tím, že se v televizi objevil "polonahý zpěvák s křížem na krku":
oo by řekl na volání církví po vlastním vysílání Či vysílači?/ Poplašné
reakce vyvolávají národní hnutí, jež svou podstatou jsou důsledkem hegemo
ni stické, centralistické a rusifikační politiky /"právo"
rodičů volit pro děti školu v mateřské nebo ruské řeči, které vedlo k pro
nikavé^ redukci národních škol, souvisí s rusifikací: odporuje podstatněj
šímu právu ne výchovu v mateřské řeči/. I když tato hnutí snadněji spějí
k extrémům, v nichž univerzální hodnoty unikají, tvoří organickou součást
přestavby. Je to choulostivý problém, no bot ve hře jo soudržnost a o sudové
*
oolidámost všech složek Sovětského svazu. Ale pro něho heoxistuje možnost
neekvivalentní svobody. Příkře by odporovala podstatě socialismu a produko
vala permanentní a stále intenzivnější napětí. BuB všeobecná rovnost v nes
vobodě /v ní se áýšácí/ mohou snadněji skrýt "národní " při vile je/ nebo vštobeená rovnost ve svobodě, ktert je však žárlivější a vnímavější k neekviva
lené i. Komplikuje to centrální řízení a právě tyto důsledky přitahují ke kon
zervativnímu centralismu ty, kteří se obávají "desintegračních" důsledků
demokracie.
Jako kdysi u nás, i tady je neustále ve vzduchu příznak anarchie a nepo
řádku. V přestavbovém uvolnění vykrystalizovala pozoruhodná škála zájmo
vých sdružení a aktivit, od volby moskevské krasavice po tendenci k založe
ní opoziční politieké strany. Nechybí mni návrhy na obdobu našeho KANu: Jevtnšenko psal /MM/24/88/ o "straně bezpartijníeh", která tvoří u stranou
"Národní frontu přestavby", v tomto ohledu jo loajálnější* Organizace, z n
a v nichž se tato sdružení istsvují, jsou zneklidněny v míře, v níž
421

- 14 •« jeětě nezprostily od rcglementačního uvažování. Ustálil s pro ně nésev "neformálové", v němž je na první pohled zřejmá byrokratická genese:
so nepatří k letité nomenklatuře oficiálních "převodových pák", je bez
formy. Ostává sice sná svobodu sdružovací a shromaiJovací, ale *re<lné

ústava" ji nepřipustila. Nyní se "neformálové" vyhrnuli do ulic sovětských
měst, kde se vyjímají jako cisokrejní ptáci a tpůsobují starosti Úřadům
1 policii: co dovolit, co sakásat? Stará, koncepce pořádku má ovšem ne všechno hotový recept - "sákon", t.j. osvědčenou dřívější sákasovou praxi. Vypichuje extrémy, které nikdy nechybí, ale má na xnysli celý tento spontánní
fenomén. Proráží tu snaha o fantastický kompromis: skloubit demokratismus
s byrokratickou konformitou. Instrukce regulující toto "živelně" oživené
shromaaBovací právo jsou ukázkou kompromisu mezi starou kuratelou a novým
demokratismem. Namítá se, že tato pestré žlvelnost /v MN 21/88 byl publiko
ván návrh zaměnit výraz "neformální" výrazem "nezávislá společenská činnost",
překračuje "pluralismus mínění”. Sama přestavba ovšem překračuje tento plu
ralismus, jinak by nebyla demokratizací. Podstatná sociální a jiná odliš
nost- v mikro 1 makrostruktuře -chce víc než debatní svobodu, jakkoli už onr
je revoluční. Je-li přestavba revolucí, platí pro ni Mariova teze o zrych
lené intenzitě živote v jejím průběhu. Odtud pedagogický význta "jskobínství"a je-li úvaha o Dotřebě radikální změny společenské mentality správná ,
je nutný adekvátní pohled na nezávislé aktivity. Významnější než "nepříjem
nosti", kolem nichž se rosehrává kompromlsnické taktlzování, je to, že se
v nich rodí samostatnost, odvaha, odpovědné občanství, že tu spontánně vzni
ká nezávislá vrstva, zárodek autonomní občanské společnosti, které nakenee
musí být hlavnír a nezastupitelným garantem demokratických institucí. Pevno
stí svého občanského statutu a pevnou vůlí přijmout odpovědnost z něho ply
noucí. účinněji než slova rozptylují nezávislé iniciativy byrokraticky deformovsný model společenského "pořádku”, který dusil energii a potence spo

lečnosti.
Teprve budoucnost ukáže, jaký konkrétní tvar bude mít sovětský "právní
stát". Zatím známe jen obecné°$ýáy • 3®k je schválila konference. Je z nich

patrné, Že přestavba je v ofenzívě, kdežto konzervativci v obranných záko
pech. Samo o sobě to vypovídá všechno o poměru sil, ten bude zřetelnější až
z hotových projektů, především z konstrukce záruk proti návratu k autokra
tickému režimu. Z toho, nakolik možnost změny systému bude nebo nebude zá
viset na celospolečenské sankcí. V době konference oživené heslo"všechna
moc sovětům" ukazuje tímto směrem. Xencepce sovětů umožňuje, aby dosavadní
snadný způsob směrný základních zákonů /formálně právně nebo politickou
instrukcí/ politickou Špičkou byl znemožněn. Tady však hned vyvstává otaz
ník r«d postavením a funkcí strany. V přodketiferenční diskusi M. Stunia
napdal /MN 24/88/: v našich podmínkách nevede dělba moci automaticky k
vytváření právního státu, nebol vedle tří klasických /zákonodárné, výkonné,
soudní, existuje ještě čtvrtá meo- strana. Ma tem, jak bude řešana její
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•ole, závisí osud přestavby e budoucnost na6i seně* Problém sám je neko
nečně jeanějěí, než jeho řešení. í|améně strana dnes už není automatickou
zárukou jasných zítřků, ale jen strana s určitou kvalitou a určitou relací
k jiným složkám politického systému. Je notné řekami na půdě demokracioT
Goébačov na konferenci- v diskusi s Uljanovem- vyhlásil) **I při systému jed
né strany bude u nás sajištěna taková demokracie, o jaké se ani nesnilo tomu,
kdo si v zahraničí představuje, že je vzorem demokracie nebo by jím chtěl
být*. To je profetická věta, která nás uvádí do myšlenkového světa jejího
autora, nikoli k skutečnému výsledku; budoucnost je otevřená. Soreticky si
ovšem můžeme modelovat stav, v němž ekonomika, ýolečenské organizace a stát
nejsou nástrojem strany, ale autonomními sektory, v nčmž stát jev dispo
sici těchto autonomních sil a strana oproštěna ad přímých meoenakých kompe
tencí, orientuje svou inspirační a programátorskému funkcí společnost.
Vahou své intelektuální a morální kvality,
Zhruba tímto směrem jdou projekty politického systému, přijaté konferencí.
Ale právě tah- b očima obrácenýma k ještě čivé minulo st i-můteme modelovat
proces návratu strany k mocenským funkcímt ovládnutím podstatných spole
čenských organizací a státních orgánů nakonec/M zdolat nakupené právní ba
riéry .. .Nebol nevíme, jaký historický Čas je nutný k ternu, aby občanská spo
lečnost nedovolila ani této"charismatické orgahisaci" monopolně ovládnout
i^oc. Jsou to hypotézy s mnoha neznámými a budo-li sovětský společnost pro
nikat do budoucnosti b nedogmatickou ideologií, budou se procesovat impe
rativy živote, především důsledky nového ekonomického a politického systé
mu na mentalitu společnosti, V dané chvíli se vedoucí role strany považuje
za podmínku přestavby, což je oprávněno uč tím prostým faktem, le jakékoli
jiné alternativní vůdčí síly byly v uplynulých letech zničeny. Budovat na
tom historickou legitimaci vedoucí úlohy strany je archaický přeli tok z mo
narchických a romantických dob, které hiatoričnsstí opravňovaly politický
nárok . Demokratická doktrína pro trhla toto vměšování minulých aktů do pří
tomnosti, jednoznačně spojila aktuální politický nárok s aktuální společen
skou sankcí. Koexistence dvojí legitimace- společenskou sankcí a hi sto rli
je nesourodé a iracionální. Nárok na vedoucí postavení je na jednom pólu
pojat racionálně /má vidy znovu dobývat důvěru společnosti/, na dtuhé ira
cionálně: co se etalo ,nemůže se odestát. K likvidaci politického pluralisau došle ještě sa Leninova života a nelze pochybovat, ke i toto "vy
čištění půdy" patří k tomu, oo umožnilo Stalini mu a. I ten konečně vznikl
historicky e dává historickou legitimaci konzervativcům.
Historismus tu má prostší podobat nle jiného tak zorganizovaného, kon
cepčního, schopného souhrnné akce neexistuje* Se je epik skutečnosti a ta
je dostupná vůli a činům současníků. Nelze z toho odvodit^ naivní nátěr
ke strana znamená přestavbu a to ostatní přestavované. Gerbačov to soustav
ně pndtr^ma je třeba mít stále na mysli možná důsledky toho, ke hlavní
423

- 16 •lie přestavcy není jednoznačně přeetavbová /Jevtuěenko, MK 24/88: dělící
Čára probíhá nyní mezi stoupenci přestavby s jejími sabotážníky , ne mezi
členy a nečleny strany/. Je to přirozený důsledek dřívějších kádrových kri
terií, zamířených právě proti možnosti nynějšího kurzu. Co se protestně
rosvíjelo v tomto smíru, bylo drženo v "disidentakých katakombách", nebol
jediným možným zdrojem inovační iniciativy mohla být jen strana, yraz "z
iniciativy stměny" je většinou zatížen touto dvojznačností: Cítíme za ním
naléhající společenskou nespokojenost /právě nyní se hroutí systém jeuné
strany v Barmě/. Sovětské přestavba yje světlou výjimkou, Alahčenou ovšem
předchozím drastickým ukázněním společnosti. Ale na hodnocení to nic na
čni, alternativa "fatóaních oprav", nekonečné méně rizikové a náročné
jeítě nevyčerpala v SSSH své materiální a mentální možnosti. Jen pmn<k-^vý
zřetel k důsledkům takového pseudořešení a odpovědnost za Budoucnost umož
nily překročit tabuizované hranice a podřídit konjunkturní pí zájmy a ji
stotu, jakou dávala ideologicky a mentálně vydlážděná cesta zaběhaných
postupů, naléhajícímu dějinnému úkolu. Silou protikladu se zrání kritickoreforraních myšlenek uvnitř oficiálních struktur spájelo s mohutnějícím
podtei mravní odpovědnosti, takže přesvědčení áoupenci přestavby strhují
energií, zápalem, duchovní svěžestí, myšlenkovou odvahou, peehopením pro
spontánní procesy i b jejich zmatky, prostě vlastnostmi, které konzerva
tizmem . poutané duše nejsou ani s to přesvědčivě předstírat. J to ovšem |íř
předvoj, s nímž koexistují rutinní vykonavatelé i konzervativci, kteří, jek
napsaly Moskevské novosti /25/88/, jsou donuceni podílet se na přestavbě:
jsou "se", ale zároveň Šíří vizi chaosu a řeže. Odtud "deficit autority*
stranických pracovníků, o němž se hodně mluvilo v diskusi před konferencí.
Z hlediska strany jako kontinu!tního organismu zápasí přestavba 6 dů
sledky předchozích orientací e postupů strany. Její velké Odpovědnosti za
minulá zla odpovídá míra sebekritiky i uvolněné kritiky strany. Jen z kon
zervativních pozic může vzejít vážně míněná obava ze "zneužití" této očist
né lázně, nebol konzervativní pojetí vedoucí role strany je jen nouzově
legitimováno společenskou sankcí. Gorbačov, ačkoli také mluví o historické
legitimaci, legitimuje vedoucí postavení strany frontálním projektem eko
nomické, politické a morální přestavby a obrody. "Zneužitím" odnímá zápalno.

látku a to, co zůstává mimo, je opii než jeho limity limitováno stavem
společnosti /více nejistot je ještě spojeno s národnostní obtázkou/. Struna
takto legitimovaná proměňuje své postavení ve společnosti. Odpoví dá tomu
stále hlasítějčl požadavek, aby se otevřela jejímu vlivu a Jjontrolox
když už osud společnosti a země závisí na jejích vlastnostech, nemůže být
nezávislá na společnosti, nemůže tvořit svůj vlastní, privilegovaný svět,
a sloužit jako
k zvýhodněnému postupu /Jevtuienks, MN 24/®®:
nebudujeme dva eodalimy, jeden pro straníky, dmhý pro neuzření kyj
de ozvi ve straně osvobozuje od věrné konkurence s nestraníky/. Tyto ka
cířské řeči kolem nej sakrálnějšího tabu nocemíct aevěteVch dějin jBou
signálem probíhající proměny mysli*..

w

František

Š e m 8 1 í k : Vyčpělé stereotypy

S údivee jsem se dozvěděl z článku hudéhc práva /Pod saskou paeudorevoluční fráze/, že jsem v jekáš! době patřil k trockistům. Neudivila mne
tolik teto ideová klasifikace, nakolik smělost vyvázaná z jakýchkoli ko
rekcí je pro autory podobných demaskujících statí už příslovečná, nýbrž
to, že jsem na toto odhalení musel Čekat tak dlouho. Ani J. Kučera- Sar
cina, který kdysi probádal ledví a zdroje mého"previčáctri" ZRP 1969/ nic
takového nevykutsl. Ačkoliv se nedá říci, Že by nevynikal. demonstrátorakou odvahou a horlivostí,, musím uznat, Že se víc držel podstatných fak
tů a ta 7tj. moje stanoviska/ nevedla k trockísmu, nýbrž, jak dobře roze
znal, k "buržoázníxu demokratismu”. ‘'tíuržoázaímu", protože pluralistic
kému".
/hs okraj: dávná Leninova teze, "socialistický stát je buržoázní stát
bez buržoázie" chsrbkterizovela situaci, v níž představě samosprávné
společnosti, přebírající na sabe státní funkce zůstávala nedostupným ide
álem. igké PaÉukanÍ80VE teorie práva byle zbudována na tezi, že sociali
stické právo je turžoázní právo bez buržoazie. xerein "buržoázní" - e k
němu se vázaly klasické principy občanství, zákonnosti, rovnosti, ekvi
valence směny, zastupitelstva, obrany vůči byrokratickým kazům státu atd.
v zásadě odpovídaly NKPu - je to v protikladu k samosprávě, jako "formě
odumírání státu" Utopická vize "odumírání" byla tedy korigována reálněj
ší konstrukcí jakési kontinuity klasických buržoázních státoprávnícft in
stitucí "bez buržoázie". ^telin /v právní teorii vyěinskij/ zruiil tuto
kontinuitu, socialistický stát e právo se stoly čistě "socialistické" s
tím výsledkem, že nynějěí reformátoři spíš než e "přežitky kapitalismu"
potýkají se s "přežitky feudalismu”, tj. se spontánností e neekvivelencí/.
Ale abych ee vrátil k věci.
jakém základě jsens byl přiřazen k "troekismu"? *e sta ve tJertošek- Pithart- Šamalík naznačuje nějakou společnou
"akci". * tb se opravdu konala, ^ártoěek přednesl teze o "antibyxokratické revoluci’1 o letr a
jsme k nim měli koreferát. “luvil jsem, jak
nesmyslně říká "improvizovené" e dnes bych si na nic nevzpomněl, ale péčí
pečlivých disponuji dvěma fragmenty z mého tehdejšího vystoupení. Dal mi
je Bartošek v této podobě: "Abys mohl citovat /vypsáno z vyšetřovacího
spisu K. Bartoška sv. dokumentace 2, ze stenografického záznamu přednáš
ky "Naša nynější krize t> revoluce", spáchané 4. dubna 1969 obžalovaným
Bartoškem s diskuse k ní, v níž neobžalovaný šamalík mj. pravil : "Na ná
silí nelze budovat systém, který by měl týt demoKratiokým systémem, pro
tože je to systém, jenž především vytváří strach, jako základní vazbu me
zi těmi, kdo vládnou e těmi, jimž se vládne, k strach je jedním z těch
pocitů nebo vlastností, které odlidáíují člověka, protože strach je to,
co mu odebírá svobodu, co znemožňuje, aby jednal podle svého svědomí etd«Míra strachu, jež se produkuje ve společnosti, je zároveň míro, v níž se

této společnosti znemožňuje, ecy oyla lldazá, aoy žila Husky". - Jeatli-
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že chápeme byrokratickou strukturu jako strukturu, v níž nutně Jana pool
žení, protože tato byrokratické struktuře ae pokládá aa boha & žádá, aby
chom neuznávali jiných bohů kromě ní, jestliže zároveň žádé, abychom umě
li, že hum a nitě funkcí jo v tuzenitfi rozumu, jestliže žádá, a by choir ve
škerou iniciativu, která nepřichází z těchto oficiálních aíst, abychom
označovali pejorativním, sloven "Živolnoat", pak musíme říci, že anti byro
kratická revoluce je taková revoluce, která ruěí základní principy byro
kratické struktury a které počítá se společností, jako s organismem, ktetý je sám rozumný, sátu s to být iniciativní a který je zároveň v té situ
aci, kdy může plně byrokratickou strukturu pohltit a modernizovat. "
Bartoškova "antibyrokratická revoluce"
byl tehdy uchvácen Che uuevarrou e novou levicí- byla někým přitesána tak, eby se voěla do formulky "trockismus’^ podle smělé metody "v noci jsou vSechny krávy černé" byl

do ní vměstnán ^etr i já, bez ohledu ae nale výhrady. xakový by mohl být
pramen- sice temný, ale přece jen pramen - svědčící o naSem "trockiemu".
/Historik V. Král nái tenkrát také věnoval pozornost, v níž objektivnost
ustoupila nevázanému konjunktura11srnu, což u něho bylo ověem spíže nor
mou, než odchylkou . kne označil za stoupence násilí/hloubková dialekti
ka zásadních odpůrců "třídního smíru"/, ačkoli jsem násilí výslovně od
mítl. lehdy ani později jsem oesdílel nedlení nad "gevsrismesi”, "novou
lavieí" , "revolucí v revoluci" - vůbec nad revoluční romantikou násilí,
zvláitě když byla přenáfiena do evropských poměrů. * tomto smyslu jsem
mluvil a psal, ovfiea, poté, co bylo obnovena Čistá"socialistická demokra
cie" /tj. ne jako buržoázní stát bez buržoázie/ s nefalžovaným neostalinskýic řísem, jen "samizdatově". Skutečnou a zjevnou inspirací mých názorů
byl předeviím tiremsci, zvlážtě jeho koncepce "správního poměru" mezi ob
čanskou společností e státet, tlekující tendenci k "extrémní formě politic
ké společnosti*, tj. k diktátorství. V tomto smyslu jaem akceptoval *antlbyrokrattekou revoluci", ne bot - ^orbačov o tom aluví jasně e redikálnědemontáž stalinského politického a společenského systému je bez takové
revoluce nemyslitelná. Byrokretiásus tu ověam znamená dominaci byrokra
cie nad zastupitelstvím, nač demckraticly ustavenými orgány /jsou degra
dovány na schvalující a aplaudující chóry/, dominaci centra nad místní
e zájmovou samosprávou. Nejde jen o rozbujelost a sbujnělost Činovníků,
proto také prostá redukce stevu byrokrezlekých operátů je sama o sob* jen
byrokratickýmé ,e neúčinným aktem, ^ako ae housenka parazitovaná lumíkem,

nestane notýlem, /si se jakkoli bude prohlubovat a zdokonalovat její
“motýlkovost“, vydá zase jen lumíky/ tak oni byrokratická “destrukce“
by okratlekáho systému nezrodí demokracii tj. stát legitimovaný souhla
sem občanské společnosti, s nevytvoří oni vskutku moderní, radlonálaí
správu, Akceptoval jsem tedy “antibyrokrstinkou revoluci" shrubs řečeno
v rámci klasického modelu liberálně demokratického a právního státu,
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- 3 'turžoázního a tátu bo z buržoázie’* /proto taká - vzhledem ke vztahu
vládnoucích e ovládaných - nenazývám Kubu "ostrove® svobody"/.
Neříkán to proto, abych se "obhájil", ele abych ukázal ns vratké zákla
dy citovaného článku. Nemohu rozhodnout, zda autorova klasifikace mých
myšlenek je plodem bezcharekternosti /účel svátí prostředky/ nebo nakompetence /nezná, nerozumí/ či prostě lenosti/ nač se zdržpbat s prameny/,
ál je tomu jakkoli /z- jistých okolností se to považovalo za přednpst /
v listě, který sa hlásí k poctivosti, kompetentnosti, mravní obrodě a vý
konnosti a který to vše hlásá do všech stran vychází Btat /a není první/,
která vehementně šlape po těchto principech. Není to zajisté osobní věc,
neboí "zvláštní režim" vůči určltýi lidem a skupinám není vynálezem auto
*

v

re, ten no něm parazituje, něhot vůči nim neexistuje odpovědnost"
8 právě tuto neodpovědnost mají články tohoto typu rozšířit e legalizo

vat. *
Nepíši tyto řádky pod dojmem asociací, které mčl vyvolávat termín
"trůckiamua". Natenizující mýtus Trockého tyl vytvořen jako nutný proti
pól zbožňujíeíko mýtu Staline a teroristická praxe, teoretizovaná ^yiin-

skýu, dala pojmu "trccklsmus" význam utrpení a záhuby. I 2évlř Kalandra,
vzpomenutý v článku Rudého práva skončil ne poprsvlšti. každá kritika
stalinismu se tak ďábelskou logikou stávala "trockiemetD* a tím hrdelní
záležitostí. Ti, kteří ještě nyní připomínají rockého teoretické a po
litické chyby /vojenská organizace práce e odborů, permanentní revoluce,
industrializace na účet rolnictva etd./ aniž postihují její stalinskou
deformovanou adaptaci, sůstávejí v zajetí splínové e ^yšinakého "obrazu
nepřítele". á ačkoli ^talir. mčl zcela vadnou e zhoubnou taktiku vůči
fašismu o antlfaSiamv /sociální demokracie p fašismus jsou dvojčata/ ,
přesouvá se i tato nesmyslná politiko na ^rockého. ^kéznující a terori
zující funkce raýtizovenéhc troekismu/domE i v III. internacionála/ zá
roveň jakoby změkčovala Stalinovy postupy. měřeno hrůzami, které byly
připsány záměrům irockéha. “usely být obrovské, aby převýšily hrůzy
stalinismu /J. llbacová nepsale v Hodkovských novostech 19/88, Že dvojka
Jožov- Vyšinsklj posoudila 1E. října 193? materiály, týkající ae 551 osob
a všechny odsoudila k zastřelení/. Zatímco tyto konkrétní hrůzy jaou hi
storický® faktem, "zločiny" trocklstů, odhalené v sonstrprocesech se
jo spadly jako cynický výmysl stelinovců. důsledkem drcení Stalinova mýtu
jo proto rozpad kontramýtu xrockého, bez něho nabude deataliniMoe do
vršena, ačkoli bude určitě obtížnější. x stát Rudého práva je zřetelně
poplatná vylinského aterootypu Trookého. Ota mýty budou ovia a dlouho pře
žívat, ele už dnes jaou v SSSR patrné tendence vřadit ^řeckého do "plura

lity názorů, "troekiamua” už nevyvolává • pro přítomnost- ony chmurné
asosioae, perostrojke rozbíjí černo- bílou, satansko- božskou dualitu
světa . Skutečný *rocký ukáže svou anohorczaěmost, stíny i světla, k
nlař patří 1 vliv jeho kritiky stalinské byrokratizace a td. na formová-

127

. - 4 ní“reformního", demokratického koaunisau. V tom£o ohledu je v něm /e v
každém reforáním koauniszovi: nekomunisté ho nepotřebovali, aěli vlsstní zdroje/ fragaent "trcckisau* a potud sa také -Stalin c Vyéinakij
nemýlili, když tu objevovali hlavní hrozbu nespoutaného autokratismu.
Utopická vize samosprábní/nestátní/ organizace společnosti- v pojetí
Petra Uhls- ae autoru Btati v ňP jeví jako *ječtiokovská době". “ pisci
je tu Uhl v sousedství ^akuninovy, *arxovy, -Leninovy cílové představy. Jeec
v tomto ohledu pesimističtějěí a také moje představy o "osvobození všech
tabuizovabýoh liuských potřeb1' jsou podstatně konzervativnějáí. Ale uhlove
v
vášeň pro svobodu, joho neúprosný antietatismus je třeba vidět z po
zic literárních /lanjatin. Orwell, Hixley/ i reálných "antiutopií"
/fašismus, stalinismus/. vidét je se zřetelem k "déaonismu soci", k dů
vodům, pro něž Marx, Sngels, Lenin, považovali stát za limit svobody,
za nutné zlo i v nejlepším případě, ěia nechci aluvit ze ^hla, e níaž
mne spojuje pojem svobody a spravedlnosti a ktelý je hlavní postavou
onoho zavilého článku. whci říci jen to, že z jeho pozic je uaurpaoe
moci, ponížení občanské společnosti, jejich zastupitelských orgánů etd.
viděné zostřeným zrakem, který si neplete aotýXe s luaíkea. k těchto
pozic k větě "uvolnili jsme široký prostor pro kritiku", automaticky
přichází nezbytný dodatek "který jato přec tím svévolně e v rozporu
s ústavními právy uzsvřeli. "Kdo otvírá dvéře, aniž odevzdá klíče, zůstává
jejich nevyzpytatelným pánem.Přesun těžiště od státu k občanské společno
sti, od důrazu na limity svobody k naplňování prostoru svobody není do-

vršen.
20. VI. 198b
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Zdislav

ŠULC

Zpráva o stavu Če, ekonomické reformy

/Co napovídá přechod od pxo jekt* k r***i.^aci/
iTe stavba ekonomického mechanismu u nás přešla od vypracování
• proklamace projektů do období jejich realizace. K prvním kro *
kum v tomto sněni patřilo parlamentní schválení zákonu o po dni cích,především o státnic podniku,ale i o řásných typech podniků
družstevních a na ni navazující nevellease hospodářského zákoníku a zákna o arbitráži. Ha jejich základě ee uskutečnila první
etapa vytváření státních podnik a došlo rovněž k reorganizaci
centrálních řídících orgánů. Ba vysokém stupni rozpracovanosti je
jedna z klíčových operací ekenc iďe reformy - cenová přestavba ,
jež bud* uvedena do života za pár měsíců /od 1.1.89/ a jejíž hlav
ní parametry jsou již dány. Obdobné je tomu s dalším neméně význam
ným souborem změn • se soustavou daní a odvodů. Hoshodnuto je i o
reorganizaci bankovní soustavy,zejména o oddělení obchodní a emisní
činnosti a o převedení obcho nich bank na princip samofinancování,
konkrétní způsob realizace no však teprve rodí a je zde řada otaz
níků. V tzv. zemedělsko-potravinářskám komplexu se má dokonce již
od 1.1.89 uplatňovat celý soubor změn reprezentujících přestavbu
v této oblesti,
ejvíce zamlženo je zatím nad konkrétní podobou centrálního plá
nování. Zde ae zřejmě plně vyjasní až ve chvíli,kdy centrum předlo
ží podnikům své konkrétní požadavky /jmenovité úkoly,limity a pod./,
jez vyplynou z .pětiletky.
I když tady ještě zdaleka nejsou k dispozici všechny informace
k tomu.a ychom si ohli u init úplnou představu,jak asi bude fun
govat dtcnomický mechanismus po 1.1.1991,od kdy již má působit ce
lý komplex projektované přestavby,víme toho přece jenow už dost ,
abychom mohli charakterizovat cákla ní parametry,e nimiž lze e vy
sokým stupněm pravdě podobnosti při fungování tohoto mechanismu po
čítat.

Qo slibuj? zákon o státním yedniku
Tvorba zákona o státním podniku proúla dosti uranfcimatickým i když před veřejností skrytým - vývojem. Ba jeho počátku x byl
etřet e veskrze konzervativním pojetím /SK/ mazáeái. se v pod statČ le alizcvat status quo,co1 měla zakrýt frazeologie převza
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tá z některých pasáží sovětského návrhu obdobného zákona. lOkua
se nezdařil a práce se dále rozvíjely na základě alternativního
návrhu usilujícího o formulaci postavení podniku v podmínkách
plánovitě regulován ho peněžní-tržního 'mechanismu. Vývoj,vyjá dřený radou variant,by bylo sošné graficky znázornit einueoidou.
Vzestupná část této křivky charakterizuje fázi,ve které převalo
vala odborná hlediska tv rcího týmu,i když už zde psobily zevně
zadané politicko-ódeolegiské bariéry. Vývoj zde byl v zásadě pro
gresivní, ud chvíle,kdy návrh vstoupil do sféry polit lekáte po sužování,se křivka lomí a nastává regresivní fáze,v nil dochází
k postupnému zhoršování předchozích variant až dc oné pokřivené
a vnitřně nekonsistentní podoby,v níž přišla do parlamentu. Prav*
da,do jeho výbor
yli,pozváni i odborníci,kteří se xxtdnixjEŽK
iaxksxan podíleli na tvorbě z>kona,avšak - jak to jeden z nich
konstatoval v televizním rozhovoru - na jejich připomínky nebyl
vzat zřetel.
Zdá M,le jediné zlepšení,k němuž přispělo jednání parlamentu,
ee týká for ulace zakladatelské činnosti /vznik nových podniká/,
I když zákon nadále zůstal u pojetí,že zakladatelem m.že být pou
ze orgán státní správy nebo národní výbor /i 13/,vytváří piece
jen určitý nrostox^pro uplatnění podniká v zakladatelské činnosti
/§ 20 - Zakáddatelaká iniciativa podniku/. Zkušenost ukáže,zda
takovéto řešení je s to vytvořit v ekonomickém mechanismu dosta
tečné podněty k efektivnímu a pružnému pohybu kapitálu nezbytné
mu pro rychldu reakci ga potřebu strukturálních změn. Skutečnost,
že věcné posouzení a samotné rozhodnutí bude nadále záviset na
•úřadu*,který na to aá aš půlroční lhůtu a není svázán e rizikem
a přímou odpovědností,vzbuzuje značné poékybnoati,
■ niky vtel .•■•'-jí .«• Ha |lgsu I i-cí/-.'- gi teti raeaenoal ■ koně vyzrát: využít zapomenutého,ale stále ještsplatného zákona
o akciových společnostech z roku 1949 /Sbírka zákonu,č,243/1949/•
V jednom případě,při "rozkulašsní” VHJ Pragounion,ae tak již sta
lo.
Jinak však schválený text zákona znamená podetatný krok zpět
proti o. vodním ítoegresivním variantám, Platí to především o zpí*'
sobu,jakým chápe socialistické vlastnictví,jak se to projevuje
zejména v úpravě majetkového postavení podniku /§ 6/. Zde se o pět uplatnilo teorií dávno překonané náturální,nepeněžní pojetí
uw,
on rfalšujs ngjatel psáni u |aks neuter avčřegýuli
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naturálníchwfonck.",když podle něho majetek,ee kterým podnik hos
podaří* "tvoří věci a majettacvá práva včetně práv k výsledkům
výz urané.pr. jektové a jiné obdobné činnosti". Zákon sice operuje
ještě 8 dalším pojrf - ;.<ení - to vsak chápe jen jako pasivní
peněžní vyjádření naturálního "majetku" a nepřisuzuje ran žádnou
funkční roli v ekraomickéa mechanismu než funkci eviáenčně-účetní.
Dřívější varianty řešily otázku socialistického vlastnictví
ne. podnikové úrovni za pomoci instituce základního /kmenového/
jmění definovaného výlučně v peněžní formě. Vymezovaly tak část
celospolečenského vlastnictví svěřeného do podnikatelské péče
podniku, akto pojaté základní jmění podniku je plně konsistentní
b podmínkami nezbytně nutnými pro fungování plánoví ě regulované
ho peněžně-tržního mechanismu a podstatně v .r iuje řečení nejob
tížnějších problém pojených s přechodem od dosavedhího centrál
ně-příď lov ého mechanismu,zejména:
a/ iroblém vyrovnání výchozích podmínek pro podniky s razným
stupněm kapitálového vybavení /zejména ro sdílný stupen c -otřebe-

ní "zákldních fondů" vyjádřený mírou jG jich o.xspsanosti/,který
řeší tím,že základní jmění vymezuje na úrovni z statkové hodnoty
tohoto kapitálového vybavení. TO umožňuje uplatnit od sátého star
tu jednotnost daňových a odvodových povinností bez přerozdělování
vytvářenyc h"zJrc jů* a plně uplatnit ekonomickou stí ulaci podnik
na maximálním efektivním využití jejich kapitálové vybavenosti
/vyšší :měnno8t,odprodej nepotřebných "fondů",modernizace atp./.
b/ řeší problém pružného pohybu kapitálu,nebol umožňuje plnou
samostatnost poanik při rozhodování o £inotltvých fyzických jed
notkách podnikového kapitálu reprezentovaného základním Jměním
/stroje,z řízení atp.,jejich koupě a prodej/,aniž přitom hodnotu
tohoto základního jmění ohrožuje. r,outoa cestou se tak od samého
začátku realizuje základní aspekt "samofinancování" podniku souvi
zející s jeho r stem /investiční aktivita/.
Kaproti tomu způsob svalený ve schváleném sákonu nutně vyžadu
je na několika leté období zachovat staré nástroje centrálně příďlového mechanismu,zejmčna:
a/ přerozdělování "zoroj..' mezi "chudými" a "bohatými" podniky,
lento způsob,jak prokázaly mnohaleté zkušenosti,silně destimuluje
podniky,které hlavní silí soustřeěují m vyjednávání o výši do
tací s centrem /ty chudé/ či na zakrývání svých 'rezerv" /ty bohat
ší/ místo na to,aby podnikatelsky ředily problémy na základě vinet
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ní aktivity.
b/ oůstatně omezuje podnikatelskou aktivitu pouniku pří mani
pulaci a majetkem,nel?ot byrokratizuje prodej přebytečných "fondů"
• koupe nových.modernějších* Z toho také logicky vyplynuly změny
v hospodářském zákoníku schválené Federálním shromážděním doučafi
ne ee zákonem o státním.podniku,který mluví o "převodech vlast 9
nictví k věcem v národním majetku stá:nimi podniky" a jejich ú právu odkazuje do prováděcích předpisů /| 75/• Místo koupe a pro
deje sa tedy nedále budou uplatňovat byrokratické procedury.
o je tedy jedna oblast,k-!.ej9ou do zákona o státním podniku
systémové zabudovány prvky starého ce ntrálně-přídělového mecba ni emu rungov ání ekon o: tiky*
filSÍ cystémově neadekvátní prvek zde představuje pojetí stát
níka plánu /$ 9,částečně též Í 3/. Za základní nástroj centrální
ho řazení podniku státem je označen pětiletý státní plán. ' oto
pojetí d-íle konkretizuje hospodářský zákoník,který i ve své po změněné podobě zachovává instituci plánovacího aktu /' 115/,který
definuje takto: "Plánovacími akty,pokud splňují náležitosti poule
o stávce l,jsou limity a jzmenovité úkoly státního plánu včetně
závazně ukládaných státních zakázek,popřinade další druhy pláno
vacích rozhodnutí stanovených z oněm," Z plánovacího aktu vy plývá povinnost poaniku zařadit jej do svéhc hospodářského plánu
a uzavřít na něj >ospodá#skě smlouvy.
] med ls jsc < t.-:- - j.
. tveny adm i mistr tlvse* lrektiv—
ní et.-dy centr Lnsí regulace podnik ,které omezují samostatné roz
hodování podnik založené na ekonomické kalkulaci,podlamují princi
py samofinanccv ní a motivaci podnikatelské aktivity. Tvůrci této
verze zákona ei to uvědomili a proto v $ 4 stanovili; "orgán hos
podářského řízení,který svým srísshsm do činnosti podniku způsobil
tomuto podniku Majetkovou újmu,je povinen ji nahradit. , o imínkv a
rozsah náhrady majetkové újmy,jakož i případy,kdy 00 náhrada ne poskytuje,stanoví zákon*"
V podmínkách deklarovaná zásady samofinancování podniků /$ 8
zákona o státním pcúniku/ je to eice opatření logické,avšak ve
spoe/jní s popsanou a zákonem rovněž zakotvenou rolí centrálního
plánu /včetně lánových cen/ nevede k vytvoření parametrického
tržního prostředí pro podniky,ale jen v jiné formě legalizuje
"hru o psrsmsti j“ známou z centrálně—přídělového mechanismu* Tradiční"vyjednávání,,oty Či ony ukazatele piánu se nyní přemění na
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hru o úhrcdu majetkové újmy. Centrum přitom musí počítat e tím,
že jeho pozice v této hře b podniky se oproti klasickému centrálněpřídělovému mechanismu spíše oslabí než posílí, řispěje k tomu i
novelizace zákona o hospodářské arbitráži,která se doposud omezova
la zpravidla jen nu signalizační funkci při sporech v dodavatelskoodběratelských vztazích vyplývajících z "plánovacího aktu" /platila
zde zásada presumpce správnosti plánovacího aktu,kterou nebylo mož
no při arbitrážním řízení přezkoumávat,takže spor byl předán k vy řešení nadřízenému řídícímu orgánu,který v něm měl rozhodující slo
vo/. . ovelizací se naopak vytváří prostor k tomu, aby hospodářská
arbitráž se stala aktivním spojencem podnik proti centru /£ 1 a
zejména pak
46d,které zakládají nové oprávnění orgán- hospodář
ské arbitráže posuzovat zákonnost opatření orgánu hospodářského
řízení a rozhodnutím vyslovit, e opatření,které je v rozporu s práv
ními předpisy,je neplatné/,
'lato skutečnost je o to závaxnějií,že komplexní dokument oředpokiádá zachování dosavadního cenového mechanism založeného na plá
nových cenách,a také zákon o státním podniku /§ 43/ to anticipuje,
když stěnoví,že "podnik prodává zboží a poskytuje služby za ceny
stanovené státními orgány,popřípadě pověřenými organizacemi" a se
smluvními cenami počítá jen jako s výjimkou,
souhrnně tak uvedené opatření zákona o státním podniku a nove
lizace hospodářského zákoníku a zákona o hospodářské arbitráži
vytvářejí legální základnu pro “hru o ceny£,pri níž se zvyrují
Šance podniků prosadit při ní své individuální náklady. Soubor
těchto opatření tak nejen nevytvoří tvrdá parametrické prostředí
pro ekonomické /podnikatelské/ chování po<kiiku,ale naopak je sys
témově narušuje a vytváří podmínky pro zachování,ne-li zesílení
stereotypů zná&ých z klasického centrálné-přídělového mechanismu
/uk az at e1ov ého / •
Ti,kteří pojtarpsaný soubor centrální regulace ekonomiky koncipo
vali, nepochopili, že pro řízení podnikové sféry v podmínkách regu,lováného peněžně-tržního mechanismu nelze použít starých nástroj.,
zejména pak starého způsobů centrálního plánu,nemají-li být naru
šeny samotné základy tohoto roechf-niemu. Centrální plánování musí
v těchto podmínkách nabýt zcela novou povahu. Centrální plán zde
nem .že být univerzální nástrojem reglementace podnik ,ale musí
vycházet z faktu,že základním faktorem je plánovací ektivita pod
niku /včetně dlouhodobého plánování/ vycházející nejen ze součas
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ného ntavu.ale i z anticipace budoucího vývoje poptávky ■ nabíd
ky. Centrum tuto aktivitu determine je nikoli přímo,ale 30úborem
obecné platných pravidel a nástrojů,zejména soustavou daní a od
vodů /daňovou politikou/,pěněžní /úvěrovou/ politikou atp, Úlo hou centrálního plánu,který au.í být přísně rozpočtové omezen
/daňovým výnosem/,není nahrazovat podnikovou plánovací aktivitu,
ale pouze ji doplňovat a korigovat. Centrální plán nemú*e
. plá
nem pro podniky,ale pouze pro centrum samotné. "Úkoly” /cíle/
plánu nemohou být do pounik . "rozepisovány* přímo,ale transformo
vány do ekonomiyk způsobem adekvátním podmínkám plánovité regulo
vaného peněžně-tržního mechanismu /zakladatelská činnost,státní
zakázky jen jako jiný název pro uosavadní jé^jnovitž úkoly,jak je
tomu v zákoně o státním podniku /§ 9/,ale jako smluvní vztah mezi
dvěma rovnoprávnými partnery,jehož základem jaou smluvní ceny
/stát jako zákazník má přitom možnost čelit mnopolním tendencím
.odavatele mj,tím,že státní zakázky zadává na základě konkurs
1 n případným a? stoupením zahraničních, dodavatel ./
XXX

zákl;

nvcíen/nJi ritutaánnmtí MmÍM

M*tatarai*9Ín

zákon o etátním podniku a s ním spojená novelizace hospodářského
zákoníku a zákon o hospodářské arbitráži nepřekračují hranice
••ntrálne-přídělového mechanismu fungování ekonomiky,ale vytváře
jí pouze jeho jinou variantu, o do značné míry diskvalifikuje i
zákonem zakotvené principy samosprávy,jež se muže doopravdy rea
lizovat jen ve skutečně samostatně rozhodujícím podniku působí cím v podmínkách fušujícího peněžně-tržní ho mechanismu,
Belze proto očekávat,že zákon podstatně změní dosavadní ete reotypy chování podnik /převrácený mini-raax,při němž po<iniky
maximalizují vstupy a minimalizují výstupy/ a že tedy přispěje
ke kvalitativnímu zvratu od extenzivního k intenzivnímu ekono
mická mu vývoji. Zákonem zakotnvené změny naopak vytvářejí prostor
pro zintenzivnění rizik Inflačního vývoje k v ekonomice,
'at o rizika dále podstatné zesiluje způsob,jakým se provedla
reorganizace centrálních řídících orgánů a jak dochází k vytvá
ření nových státních podnik.,
Redukce pěti federálních resortních ministerstev na dvě při
zachování daláích a obdobný krok na úrovni národních vlád spolu
se snížením personálního stavu všech centrálních orgánu /z val
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né Části na úkor přealuhujících d choúc.y je skutečně jen řeše
ním kv ntit.;tivním,bez kvalitativní zrněny v pojetí centrální re
gulace založené na obecných pravidlech vylučujících přímou inter
venci centra do podniku, -úkladem centrálního "řízení" nadále
z stává bilanční plán pětiletý,který SPI v podstatě v nezměněném
pojetí bude nadále prostřednictvím rescrtních ministerstvy roze
pisovat do podnik ,i když ov; em jeho úkoly nebule nazývat ukazab
telí",ale "státními zakázkami" či "limity",a i kdvž no&ná /kon krétně to ukáže až rozpie pětiletky/ plné nevyčerpají kapacity
každého podniku. I kdyby to však nebylo více než uO /anebo ještě
podstatně méně/,jak to nyní vymezila sovětská vláda po neblahých
zkušenooteoh ee 'státními zakázkami",které i přes pletnoet záko
na o státním podniku od počátku letošního roku se ukázaly být
jen novou firmou pro staré direktivní úkoly,nic to nezmění na
skutečnosti,že celá takte vymezená sféra bude nadále prostorem
pre starou dobře známou"hru o parametry” mezi centrem a podniky.
A v ní bude plně platit "zákon" převráceného "mini-maxu" /mnximelizace vstupu a mkimalizace výstupů/ a s ním i ’’zákon" rozšířené
reprodukce neefektivnosti a inflace /nerovnováhy/•
Státní zakázky nezmění sv j direktivní ukazatelový charakter
kvantitativním omezením,ale jedině tehdy,jestliže budou výrazem
nového vztahu xsxx mezi státem a podniky,kde ad ilnittrativní nad
řízenost a podřízenost uie nehrazena vztahem mezi reálně kupují
cím /státem/ a reálně prodávajícím /pounikem/, Takový vztah je
ovšem možný jea m situace,kdy oba partneři jsou pád tvrdým roz poctovým omezením. To je pro stát dáno výnosem daní,který vymezu
je raníce jeho plánov -regulativní činnosti,pM> podnik pak zna mená nezbytnost krýt veškeré náklady a rizika svého podnikání z
tržeb za prodej svých výrobk a služeb za oboustranně dohodnuté
ceny,
K tomu však zatím uskutečněné i připravené změny "centrálního
řízení" podmínky nevytvářejí. Ano - při reorganizaci podnikové
sféry /ustavování státních podniků/ jeme se mohli znovu názorné
přesvědčit,jak právě centrální orgány velmi energicky a tvrdé
’’řídí” postaru. Nejenže předem velmi agr sivně vytvářely atmosfé
ru, která měla odradit podniky
závody o«l vystupování z dosavad
ních V! J,které byly základním mezičlánkem vertikálního yrokraé
tického direktivního "řizení" v dosavadním centrálně-přídělovém
mechanic, u,což ee jim do značné míry podařilo. Celkově bylo podáno
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asi 1500 individuálních návrh na vytvoření státního oodniku ,
což je méně,než dosavadních více než 1700 národních podniku pů
sobících v současných VHJ. I tento dost skrovný počet nových
podnikatelských jednotek,které si troufly domáhat ee samoetat •
ného rozhodování,byl ministerskými komisemi v tzv. kolektivních
xxiBVxxKk návrzích odmítnut /*^mÍ1 zamítnutých in dviduelních
návrhu se v jednotlivých odvětvích pohyboval od 50 do 80 ’ !/»
ehoráznost těchto"kolektivních návrhů” byla tak evidentní,že
je vláda nemohla většinou akceptovat a k 1.7, letošního roku pro
to schválila jen <12 státních Káxxkx podnikl. Pro z ývající asi
dvě třetiny podnikové sféry musila připustwit až roční odklad
pro definitivní rozhodnuli,
helze si ovšem dělat iluze,že odklad,i když přispěje k určité
organizační -er-ono olizacl,problém skutečně vyřeší. Jeho podsta
ta totiž není ani tak v tom,jak velké budou nově vytvořené státní
podniky /i velký pouni^,jestliže je postaven do podmínek reálně
fungujícího penežně-tržního mechanieru,muže za určitých okolností
dobře fungovat,zejména když svým vnitřním strukturálním jednot
kám poskytne dostatek podnikatelského prostoru/. Základní klmen
úrazu je v tom,že "oentrální řízení” je i do budoucna koncipováno
jako třístupňová vertikála /S1'K - resortní winieterstva - státní
podnik/, v níž zái ladní parametry ekonomick áho pohybu společnosti
obdobně jako dosud určuje pětiletý bilanční plán /včetně piáno vých cen/ ee všemi dsledky,které z toho vyplývají. Tvrzení,ze se
vytváří dvoustupňový Bystém "centrálního řízení”,je buÚ naivní
iltuze nebo vědomý podvod-* Velni dobře to ilustroval výrok jedno
ho z ministr ,který na námitky,že " olektivní návrh' vytváří
většinu nových státních podniků pouhým přebalovýáním firmy na
dosavadních VHJ,od pověděl: v‘dyt bych ty podniky jinde neuřídil,
když na to teft bulu mít polovinu lidí.
Opravdu,technokraté a byrokraté t ořícít většinu "kádrového
fondu” centrálních řídících orgánů,si pod pojmem ’’centrální ří
zení” nedovedou představit nic jiného než vertikální prouoění
direktiv a”informací",
I když tedy připustíme,že se v^druhé etapě vytváření státních
podniku podaří maximálně vylepšit "kolektivní návrhy" a více di
versifikovat strukturu podnikové sféry,příliš to asi podnikatel
ský prostor nově vzniklých jednotek /i těch středních a malých/
neovlivní, eboř rozhodujícím faktorem tu bude míra,v jaké se u-
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platní role staré centrálně-direktivní vertikály, ic se plné pro
jeví,a; centrum pc cenov ' přestavbě přijde k po nik
s %pěti letkou. Fdc ai <ďies troufne očekávat,žt o.-- vyrobí tentokrát něco
zcela .jiného,ne
lcpoeud,že vytvoří tak vý plán,který buue odpoví

dat podmínkám ťun ov ní peněně-tr nho
ovet,ale naopak zlepšovat a podněcovat?

chanismu,nebude je naru-

re j ský kúň - cenový mechanic tue

Cenovou přestavbu v podobě, j ská se už z- pár měsíc

začne v e-

konomice uplatňovat,lze bez nadsázky nazvat trojským koněm ekono

mická reformy,nebol tu v přestavi.ov m převlečení do ’"nov-ho" me -

chanismu vstupuje stará herka cenového mechanismu z c ntrálne-přídělové ekonomiky, a zdá se,Že uckonce Ještě ve z ior en< r v
í.
ředevším - přestavba velkoobchodních cen ponechává beze změny

tavební k&meny dosavadního cenového mechanismu: centrem
určované plánové ceny v několika ntvzájem izolovaných cenových okruzích /velkoobchodní ceny,nákupní c. ny,ceny zahraničního obciwdu,rnaloobcí:oarií ceny/, :o znamená,že
základní

- vliv efektivní poptávky na rozhcaování výrobě /podnik / se
i n dále bude moci uplatňovat jen zpr; stře.;kovené,nro»tředniotvím

plánových rozhodnutí centra a proto s velkým zpožděním,zpravidla
až při vzniku výrazných deficit nabídky a poptávky;
- spíše než efektivní poptávka se v rozhodování podnik o vol
bě sortimentu,technické ú ovni a kvalitě výrobk Či služeb bude
nasále uplatňovat ekonomicky nezo řehněná rozdílná míra ‘-rentabili

ty” v plánových cenách,nebol z hledisxa tvorby podnikového zisku
jakc hlavního kriteria podnikového rozhodování v připravovaném me
chanismu budeunsdále existovat ‘ výhoiínc" a ‘'nevýhodné" výro jky;

- v tvorbě cen se spíše než spotřebitel /at jiz na trhu spo třehního z oží a služeb Či výrobních proatředk 1/ i nadále bude uplatňovat “hra o parametry”,při níž ee výrobce u.e snažit do cen
trálně určcvanýci blánových cf»n proradit rvi in ?livi duální náklady
místo systematického dlouhodobého úsilí o jejich sni-cv ní,st ji:

inovacemi výrobní technologie či samotných výrobk .
I kaybychor tedy pře
klá-iali,že ch jemov'• ".kazatele "lánu zce
la zmizí ze scény /což,jak jnme již ukázali,n přichází v úvahu/ ,
jejich m sto zaujmou plánov

nových ukazatel .

ceny,kter

jf u jen jinou formou plá

’rolo i v chov ní po mik

zainteresovaných na

tvorbě z i "ku nutno počítat s obdobnými jevy,jaké známe z éry,kdy
byl podnikový zájem spjat s uknzately objemovými; pertanentní re-
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produkce "nedostatkových1* /tj. pro pomlk r výhc iných/ výrobku
při současných potížích s odbytem jiných /tj.pro podnik výhodaý
ných/j Hxkai nechuť k inovacím,snaha konzervovat výrobní struk
turu a sortimentí probléfigr • tzv. kvalitativními ukazateli /sni
žování náklad .kvalit’ výroby,konkurenční schopnost ne zahranič
ních trzích atp./.
rrav'1 a,program cenové přestavby předpokládá,ze po zavedení no
vých velkoobchodních cen oí x 1.1.1, ;> u< ? ce trum pokračovat s
jejich dal ím korigováním prostřednictvím tzv. aktualizace, ři
moha milionovém "sortimentu’’ cen je ovšer "ejccvý program - pokud
bym měl simulovat roli cen ve fungujícím penežhě-tržjaíai mechanis
mu - zcela iluzorní. I při prestarbě velkoobcho nich cen určuje
centrum vlastně jen jakési cenové globály pro ouvetví a obory ,
vlastní konkretizace do cen jednotlivých výrbbk probíhá na niž
ších úrovních a rozhodující roli v tom nakonec hrají samy podniky
-e svým tlakem na uplatnění "reálných" in-ividuálních náklad:..
I když tedy možno očekávat,že cenová přestavba poněkud vylepší
obrovskou .oíru d formací cenová struktury,zejm na .ioeaýianí"odtržeT
nost" velkoobchodních cen o "společensky nutných náklad " /zvýšení
cen palivoenergetických zdrojů podle očekávaných nořizovacích ná
klad ,větší vliv z Hraničních cen,zdra>ení ’ceny" pracovní ríly
zvýšením příspěvku na sociální zabezpečení z iosavadních 20 na
50
z hrubých mezd,změna některých cenových relací mezi výrobní
mi sku inami a výrobky > “p./,zhl. dní kv lity cenového mechanismu
i s popsanými d --ledky pro chov ční pounik se tím nezmění.
šno,lze před oklé.at nebezpečné zhoršení vlivu cenového mecha
nismu jako d slepek ’ novinky',která se v nem uplatňuje, o velko
obchodních a nákupních cen pro odvětví bc totiž zabudovává jednot
ná míra zisku ve výši 4,5 z objemu výrobních fond5 /základní pro
stře iky v pořizovacích snách a normo ané zásoby/. Snad si autoři
tohoto řešení slibují,že e tím vyřeší známý problém "výhodných" a
"nevýhodných” výrobk . ’o je ov em iluze. Jednotnost této sazby je
centrum s to stanovit pouze ro oivětvxové oborové globály. Po
cen jednotlivých výr bních skupin a výrobk. se už má tento globál
ně vymezený obje; zisku transformovat ve vztahu ke zpracovacím ná
klad m,tj. jech ic v ý mzdám a režiím,takže tu opět svou roli hrajit
ve výho dnost i či nevýhodnosti buae hrát míra nracnorti. lotřeby
e>portu a "státní zakázky" udou pak dalším faktore ,který míru
’rentability” d le řádně rozkolísá.
Zatímco tedy centrem očekávaný pozitivní účinek "průměrné míry
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zisku" má nramalou naději na úap ch,lze naopak e velikými obavami
oček vat, jeho reálny louhodobý negativní vij v n- vývoj struktru*
ry ekono Bliky, který zřejmě t\f roi cenové přestavby nedocenili. Jed
notná sazba zisku 4»3 z výrobních fondu totiž mění obraz o "ren tabilite" odvětví. 7ak ukázal in • . Lak /Politická ekonomie 4/88/,
po přepočtu na tyto pUomínkyjvyplývJ ící z cenov ' přestavby se jako
nejméně rentabilní v celé pr riyslové výrobě jeví téměř všechna od
větví lehkého pr .myelu /tj. odvětví skl> a keramiky.textilní,kon fekČní,kožedělný a polygrafický pr mysl,.konfekčnxí pr mysl ee do
konce dostává pod hranici umožňující alespoň prostou repre ú ci .
Kaproti tomu nejvyšší "rentabilitu" skokem z dosev dního předposled
ního nísta na absolutní špi ku zaznamenává energetika a dále mrazí
renský pr mysl a hutě /!/. ’ vo • vysoce "rentabilní" etrojí»s«®tví
se ostává jen k pr měru pr my elu a strukturálně progresivní elektro
technika dokonce hluboko po něj.
Celková plánovaná masa zisku je tedy medhanisrnec plánových cen
makroekoBOnicky rozdělována tak,že největší rozvojové možnosti o*
tavírá především odvětvím.kter dopoeuu byla největ žím konsumentem
investic s retrezentartem neefektivní struktury is.ekonomiky na úkor odvětví investičně zanedbaných a tedy nejpotřebnejčích a přitom
strukturálně progresivních, no,nej více kutou postiženys ta odvět
ví,kde stupen opotřebení "základních fondu" a tedy potřeba inves
tování jsou největší! Je tc pře .evř ím lehký pr. mysl /v polygrafii
jsou stroje a zařízení ociepeány ze 7,4 * v textilním pr-jqyelu ze
■S3,2', v kožedělném pr.myslu ze 7,4 .nerluve o jejich morálním za
starání ,coz platí i pro strojírenství/, lavic centrum do velkoob
chodních cen plán
racovává" taková snížení náklad ,které pedniky většinou považují za nereálné,takže lze očekávat - obdobné ja
ko v nynější pětiletce - neplnění těchto árektivně stanovených
"kvalitativnícn ’’ukazatel. ,které pak v reálném vývoji pohltí i plá
novanou "rentabilitu". Zisk jako potenciální zdroj rozvoje podniku
v novém mechanismu ee tak mže vytratit úplně, féru,podivná podpo
ra progresivních struktur álních změn! Celé popsané pojetí zisku
snad nejvýrazněji ilustruje,že tvůrci vynikajícího mechanismu fun
gování če. ekonomiky /*ctva je lze personifikovat vírae-li,v jak
tvrdém zájmovém boji plném kompromis a bez výrazné konsistentní
teoretické koncepce ee toto "dílo" rodí/ z stali nadále v zajetí
nepeněžního.naturálního pojetí ekonomiky,při němž "hodnotové kate
gorie” jen o .rážejí pohyb naturálních veli“in. rentabilita se tu
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osuzuje porovnáváním plánového "zisku" k naturálním r'ond .m”,ač
v fungujícím pěně?ně-tr-ním mechanismu /i socialistickém/ to ne
maže být nic jiného ne2 vyjádření vztahu reálněno zisku k osiko
vému objemu používaného*kapitálu". Praměrná míra zisku tu slouží
jako centrální nástroj nivelizace o nikových Jichod , ač ve fungcjícím pene ne-trž*ÍB aeukanismu tc nem že být nic jináto »e ví
ce Či m ně pohyblivá hranice /těsně spjatá s úrokovou mírou "záp jčního" kapitálv,tj.úvěru/,jejímí překročením po.inik tenrve pro
kazuje své podnikatelské schopnosti, řitom mimořádný zisk mu pro
ti těm pr-měrným umožňcuje mimořádný rozvoj /včetně rychlejšího
r stu mezd/ a naopak po dprt měrným hrozí zánikem,co i obojí je zá
kladním předpokládán adaptace /r^shlé restrukturalizace/ výroby.
ochopili v;.bec kuy naši oficiální "marxisté" . arxovu analýzu
fungování pr měrné míry zisku v pěně ně-tržním mechanismu? Anebo
se ve své i. eclogické omezenosti nadále domnívají,že se hodí jen
pro kap it li etickou, ne však pro socialistickou po lobu penfexnětržního mechanismu se všemi d eleiky z toho plynoucími /včetně ur
čitého mechanismu "přelévání" kap it lu z odvětví dá odvětví/ je iluzorní očekávat,že iojde k výrazni- dynamizaci ekonomiky, e vznik
nou a bulou účinně p sobit intenzivní motivace k inovacím a efek
tivnosti.
Co se v'ak divíme? Vtdyž v čř.přestavbě zatím,bohužel,k v bec
nejde o vytvoření socialistického plánovitě regulovaného peněžnětržního mechanismu fun pování ekoncmiky,ale jen o novou variantu
mechanismu centr lně-přídělcvého či byrokraticko-direktivního jak chcete, edle d kaz;..které jsme již uvedli,to navíc dokládá
i pojetí daňové /oivodové/ soustavy.
. řevaha fiskálního pojetí daní a odvodí

• ><nová souetava je vedle cenového mechanismu ruhým klíčovým
článkem,jehož podoba rozhoduje o tom,zda B ioeavadní centrálně
-přídělový mechanismus kvalitativně změní v plánovitě regulovaný
penežně-tržní mechanismu? . A se tedy po.niky -'tanou skutečně
samostatně rozhodujícími konomkJkými jednotkami s reálným samo
financováním b^ežné výroby i dlouhodobého vývoje /tzv. únlný
chozraečot/.ani by přitom centrum byl?, zbaveno možnosti a schop
nosti působit na chod ekonomiky,na dynamičnost ? rovnováhu ekono
mického r stu i na uplatnění mimoekonmických cíl t. preferencí
společnosti /so álních,ekologických,kulturníc . aj./.
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je. Je koncipována jako nástroj realizace plánového rozdělení ná

rodní, o d ahodu e> ante pětiletým .lánem a má tey převážně fis kální charakter - získat z podnikové aféry plánem určený objem
centrálních’^ :rojRegulativní funkce takto pojaté daňové sou stavy jsou mini nální nebo vědomě nechtěné,centrum svou regulativní
roli svěřuje jiným "nástroj m". /Konstruktéři soustavy svým děle
ním daní a odvod- na "d.Chodové“ a "krieteriální" ovšem naznačují,
že trpí iluzemi,jako by zejména ty druhé regulativní roli plnit mě
ly!/. Jde o podivuhodný koktejl smíchaný z nej typičtějších prvk
dosavadního centrálně-přídělového mechanismu /tzv. daň z obratu/,
z dřívějších poloreforem /tzv. normativy/ a * z nově se tvářících
^nasi-daní Či odvodů /odvod z výrobních fondu,odvod z aezd/,v němž
nesourodost jednotlivých složek je zárukou předem n« vždy odhadnu
telných “chemických reakcí" a nepřijeaaývh pachutí.
Zachování základního “důchodového“ typu z dosavadního ra chanismu
tzv. daně z obratu,signalizuje první sférxu narušení podmínek pě
ně z. ně -tržní ho mechanismu; přetrvávání o udě laných cenových okruhu
a tím i přerušení přímé vazby mezi efektivní poptávkou a nabídkou,
tody spotřebitelem a výrobcem. V ekonomice nadále bude neáné,aby
ceny jedněch výrobků byly více či méně pod úrovní v rcbních nákla
du /dotace esa prostřednictvím tzv. negativní uaně z obratu/ a se
ny druhých více či méně nad úrovní výrobních náklad ;,přičemž takto
vznikající jakýsi "mimořádný zisk“ slouží ke krytí oněch plánovaných
“mimořádných ztrát“ u výrobk s negativní daní z obratu.
Jak je zřejmé, tato “daň" zdaleka není jen “důchodového" typu.
Tím, že vytváří prostor pro odtržení vývoje cen od náklad-.,systénove zakotvuje proces permanentní deformace cenových úrovní a struk
tur,což pak dále deforn.uje chování podniku ve vztahu k náklad m,lnovacím i volbě bortinentu a umožňuje uplatňování subjektivismu
při rozhodování centra,al již je vyvol n esinform^cemi vyplývají
cími z pokřivených cenových relací i úrovní či proeazováním mimoekono ických hledisek a zájmu.
Jako daň "d .chodového" typu je dále pojato zdanění zisku /jed
notná sazba $0$/,které vskutku nesleduje nic jiného než fiskální
oil - zajistit určitý objem příjmů do státního rozpočtu. V necha
ní aau fungování ekonomiky,kde ee základním kriteriem chování /roz
hodování /podniků ná stát právě zisk /zda k tomu v připravovaném me
chanismu fakticky dojde,je jiná otázka/,je takovéto "nekri teriáln
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pojetí ztokn zdanění
frímo nepettopátelná* Yžáyí šlak má
být jak zlrojem podnikového rozvoje /investování/,tak i případ
ného ristu osobních d cnod. jato pracovníku /tzv. mimonákladová
^Lo.ka :zdy/* Zkaženosti z inmlých pelor arem,ale 1 poznatky
z vyspělých pen <éžně-tržních ekonomik naléhavě upozorňují,že nemá-li skone.aics hrcalt eskalace inflačních tendencí,nemže se
zdanění zisku c ovát stejně k jeho akumulované /investované/ části
jako k Části spotřebovávané /osobní d Chody/, .roto soustavy
zdanění zisku zpravidla jeho spotřebovávanou Část zdaňují více a
progresivně(kdežto investovanou část méně a lineárně,ještě e mo no ctí prípatoýdi dalších /zpravidla selektivních/ úlev* Úskalí
opojená o tímto systémem zdaňování zisku /zdaňování tav. náklado
vých mezd/ se pak v současné <iobě mnohé penězně-trŽní ekonomiky
rnnff překlenout prostot sm ke zdanění tzv* přidané hodnoty /nato
:>lu zisk/ - tento krok letos, po raze zaplašených zkuenoatech
0 nedoetate ným respektováním těchto ekoncnlckých závizlostí.uči
nili i v nAareku,
Konstruktéři "duchedodvéto" zdanění zisku si ovsem uvědomili
rizika s tím spojená a rozhodli se jim čelit - stalými dobrými di
rektivními nástroji: zavedli normativy povinných přídělu ze zinku
do fondu rozvoje a fondu sociálních a kulturních potřeb* Tak chtě
jí Séttt ternu,aby podniky vytvořený ziksk "neprojedly'** Z centra se
tak v em podnik m stejně určuje,kolik na co mají dát,bez ohledu
na to,zda ten 51 onen podnik v dané chvíli právě v zájmu svého
r zvoje pot "ebuje Investovat do výroby,do sociálního rozvoje či
do "hmotné zainteresovanosti" svých pracovník! /třebas i za cenu
vyššího zdanění/,eei nem Že předvídat Žádná centrální směrnice »
Kvalifikované rozhodnutí muže v těchto věcech vyjít výlučně z kon
krétní situace v taném nodnlku
čase.
Ba pro ti tomu za "kriterlální" daně jsou v oři proto/zato i o* me
chanismu vydávány oč vody, které re gulft$lv Vlastnost i bu3 v bec pestrá

dají,anebo jejich potenciální postavení je eliminováno nekonsietent
nimi systémotvornými prvky ekonomie kého machami smv.
To platí především o "odvodu z výrobních fonu i". Jeho Bazba je
u do cen kalkulována tak,aby "pokryla" plánovaný objem investic z
centralizovaného féndu* Je to tedy daň výlučné "d
w
fiskální povahy. 'Kriterlální"charakter by získala jedině tehdy,
kdyby vyjadřovala"cenu"záklaaní o jmění /kanitálu/,které společnest svěřila podniku* Iak by ovšem musela její sazba chrtiba edpo-
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vídat existující úrokov 1 níře a utni fest cvat te^-r skutečnost,Žf
cena "vlastního’' /svěřen_ho/ kapitálu je stejná jako cena /ú -

rok/ kapitálu zápjního /úvěru/,a že tady s ním nelze zacházet,
; ke
' d
.
-o/.
r -v
+ . i-ová c r.i -/í.v^t.rr' *' ináší vyšší výnos než daň ze základního jmění,skýtá naději na

• •' •

" ro aebe” /tato daň se tak stává kriteriem mezní efektiv

nosti ’vlastního' kapitálu/.
1 bdohně je tomu s dalším "kríteriálním" odvodem z mezd,který
se zvy uje z dosavadních

0 na

sféry Dii úhradu sociálních výdaj

a je příspěvěl^m po únikové

financovaných ze státního roz

počtu. "iriteriální účinek se o ekává právě od tohoto zvýšení

sazby odvodu,kterým ee pro podniky **zdraží” pracovní síla,coŽ by
je mělo motivovat x k náhradě živé práce technikou /podle někte
rých propočtu by 8í°ÍAsavadnímu stavu měla cena živé práce v po
měru. k ocenění techniky zvýšit o 44 7* at© směna je ovšem zakal
kulována do plárových cen. Je otázkou,zda v ekonomickém mechanismu
založen'm na plánových cenách e širokým prostorem na prosazení se

individuálních podnikových náklad při tvorbě cen,tento struktu rálně jiitě mimeřádně významný faktor skuteční zapůsobí na výrobu.
■ da jediný jeho "strWální" účinek nebude v oblasti fiskální,tedy
ve změně struktury příjmu a vydání státního rozpočtu /sociální vý
daje budou v menší míře kryty z výnosu dané z obratu a z odvodu ze

zisku a ve vetší míře odvodem z mezd/. .mebo zda se naopak zvýšená
O -V.
' V ' ;1
'V
..
. jx b; '' . < ? -

tury tím,že výroby s vyšší pracností se začnou z nabídky vytrácet
i přes trvající efektivní poptávku /v zemědíleko-pr myslcvcm kom
plexu se toto nebezpečí např. u pěstování zeleniny,ovoce a u ji ných pracovno náročných výrob či elu-eb stalo zcela aktuálním a

trua je řeší - zkušenost ukáže,zda doopravdy - mimořádnými pří
platky k senám,tady dotacemi,které už unes tuto sféru zatěžují ví
ce,než je zdrávo, a dále rozšiřují sféru "hry o parametry' Bezi

centrem a po iniky/,
Od odvodu z raezd však v

ádném případě nelze očekávat,že by byl

s tc účinné regulovat ekonomicky zdravý,neinflační vývoj .nezd. Zdá
se /viz např. 3/něrnice k zabezpečení komplexní iřestsv y hospodář
ského mechanismu/, že tu centrum
oléhá hlavně na centrálně stano
vené nzdovó tarify/, do ovšem zná, jak i v dosavdi»í*oentrálně-

přídělovém mechanismu tento ’’nástroj” centrální regulace mezd ovlivneval realitu mzdového vývoje a s jakou vynalézavostí se v

podnicích tarifní soustavy obcházejí při jejich foímálním dodrže-
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ní,netn že nepodlehnout ekepsi. A to ne ani tak proto,že podíl
tarifně,tedy centrálně určovaných mezd ae má programově snížit
/při n etupu do budoucího ekonomického mech a ni srnu v roce 1991
má podíl ne tarifní,tj, výlu ně podniky ovlivňované složky mezd
dosáhnout 10#/, aleko z. vaznější je acute nost, Že povaha daňo
vého a cenového mechanismu,jak jsme je popsali,nevy tváří účinné
ariéry a protiváhy proti tomu,aby se mzdy ne8taly zxdrojem ná
kladové inflace, Ano.způsob tvorby plánových cen po známou "hru
o parametry" k toPi1c-if^írá široké proBtory.

pokud jde tedy o daňovou soustavu jako celek,ta ee především
orientuje na centralizaci podstatné části nově vytvářených "zdro
j
ostrádá přitom však zabudovaná xxztixzflrxxxxytxářsjíýzkxxxxx
JbntxB^xJtx autom
;i
y a stabilizátory,které by eamo volně a proto rychle a prulně reagcvsly na reáln ekonomický vý
voj. Těžisko regulativní činnosti centra bude zřejmě i nadále v
selektivních nástrojích, ze jméně v uhh ipulaci s plánovými úkoly
/plánové ceny,státní zakázky,limity.normativy a pod./.které pa
ruko váním obecně platných pravidel podlamují motivační základnu
dlouho^lě orientovaného podnikání.
Za. těchto okolností i projektované ocdělení emisní a obchodní
činnosti v bankovní soustavě so tvs přispěje k tomu,aby ee základ
ní fenomen centrálně-přídělového mechanifimu - počítací peníze
p sobici ve sféře velkoobchodních cen - přeměnily v peníze reál
né,a tak byl překonán peněžní aualismus ekonomického mechanismu,
bez čehož je fungování pěně ně-tržního
—m nemožné. aturalizaci podstatné části ekonomiky se tak zřejmě připravovaným
mechanismem nepodaří překonat. I přes formální rozdělení emisní
a obcholní činnosti bank zřejmě i nadále jako dosud rozhodujícím
faktorem emise a “oběhu" počítacích peněz bude emiee plánových
rozhodnutí centre. • takových okolností nelze ov en oček vat,
že "hodnotové nástroje" /pěně .ní politika,úvěr a úrok/ budou 8
to plnit svou roli účinného nástroje oentrálni re.ulace ekonomic
ké rovnováhy a dynamiky, .no,za takových podmínek lze naopak síťku
kíxnk předpokládat,Že se stanou jednin z hlavních zdroj inflačnich tendencí,zejména ve eféře i. veetiční.
A to jsme nemluvili o ef ře vnějších vztah ,které při popea ném cenovém mechanismu a daňovém systému nemají naději vymanit se
z dosavadních náturálně-bilaterálníc 1 xxi»i< ?ut,takže vznik re
álného mezinárodního socialistického trhu s možnostmi využívat
předností mezinárodní dělby práce i nadále z.stane jen snem, do
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svědČuje to ostatně dost výrazně reálná praxe tzv. přímých vztab ,kde se pod novým "přestavbovým" názvem jen znovu reprodukují
naturálně-bilaterální vztahy ee všemi jejioh omezeními a nejed
nou i vysloveným formalismem.
x

X

X

Aespokojíme-li ee tedy e obecně deklarovanými dobrými úmysly,
podle nichž má připravovaný oechanisrur fungování ekonomiky při
vodit kvalitativní zvrat od extenzivního k intenzivnímu vývoji
/někteří ekonomové ji. pro něj vyrqysleli nový násev - hospodář
ský mechanismus pro intenzivní rozvoj/,mus íme konstatovat, že
s utečně realizované a připravené změny vyvolávají velkou ekepdi
pokud jde o možnost naplnění těchto nadějí. Je naopak mnoho dů —
vod k obavám,Že i tuto přestavbu čs. ekonomického mechanismu če
ká neradostný ofuc. předchozích ekonomických poloreforam.
Tato podoba" pře stavby** se vak již stává nedílnou součástí
čs. právního řádu,at v po obě nových zákonů či v novelizaci ji
ných. "Legislativní program nejbližších let je tak rozsáhlý, že
s ním sna i snese srovnání jenom obuobí.kdy js® od zákls .u vytvá
řeli náš socialistický právní řád - v obuobí po únoru 1948",řekl
o tom v květnovém /1988/ programovém prohlášení předseda federál
ní vlády L.itrougal, Snad je ta charakteristika trochu přehnaná.
I předchozí koncmické reformy - ai z konce u. či úo.let,*le i
nepříliš vzdálený "soubor opatření" z počátku tíc.let - vždy zna
menaly úplné"ořeorání* podstatné Části právních předpisu, v >dyi
jen u toho posledního došlo ke změně /novelizaci/ Či k vydání
nových více než 90 zákonných předpis., pro oblast plánování,tech
nického rozvoje,financí,práce a mezd,cen a investiční výstrahy
/a to nepočítáme následnou inflaci změn resortních předpisu/!
Čs. právní řád,jak vidno.se v ekonomicx é oblasti nevyznačuje
přílišnou stabilito* "pravidel kry",i když právě ta je jedním ze
sáklxdních předpokladu pro rozvoj dlouhodobě orientovaného pod
nikání. Sotva však ltt očekávat,že aaina tom v nejbližším deseti
letí n*eo změní a že tedy kolektivy nove vytvářených státních
podnik, budou překypovat d věrou v trv lost či ales oň dlou odoboat nových "pravidel hry* pro podnikání. Problémy reálného fun
gování staronového ekonomického uechanismu si zřejmě brzo po ro
ce ltfl vynutí další "legislativní revoluci". Hezbývá,než doufat,
že to u
u ékonečně ta,která definitivu zukotví systér otvířou'
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i regulativní prvky plánovítě-re uloveného pene ne-tržního Me
chanismu schopného přivolit skutečně kvalitativní zvrat od extenzivního k intenzivnímu vývoji /kde vsak už potom bude zase
ta část světa,kde je takový mechanismus dávnou : amczřejmoatí?/.
V nouzové ekonomické situaci nelze ov/em ani vyloučit pokus o
další "legislativní kontrarevoluci*' s návratem ke starému dov nu centrálně-přídělovému mechanismu. Byla by ovšem potom spo
lečnost ještě e to něco takového tolerovat? kdo ví?
A tak naše zpráva o stavu čs. ekonomické refí^omy zstává příběhem e otevřeným konce .

1C, .1 ..t
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Václav Vrabec: K logice vlci aneb o dojnevh s Monfe:*nce Kbu

t velkýa tájmea jsem slosoval průběh a jeótě s včtáíx závěry 19.
vácsvazové konference It-.. iřisnán Se, te doj i? a toho
salšené, ponftkun rospslité, 1 když přlznóváa její obrovský význam a oezpucůyby bych
men jeitt přou ačkoli a aislci nečekal takovou otevřenost, nebojácné a
kritická ovsdudí a bezprostředností a hlodbčokou snahou dobrat se pravdy
a optimálních feóvuí. * osítlva jsou te.y nosná .11 a povsuuzují neučje, te
pore^trojka pevni zakotvila v sovltsk« společn.*ii e &e její inspirdtor a
nositel to syslí vital, že nastoupený kurs demokretizace & reforem bude po
kračovat, rozvilo: ae a prohlubovat* í»v t to vítá, protože už teů cítí, Že
to příznivá ovlivňuje mezinárodní klima uvolnlní a ailidnlní, koastrukti*ní th řečení zapeklitýc > profalésů, a kterými se po lets nohlc z aísts* Tím
více to vít.. svit v sovitstá sféře, nevol si slituje, že sovétaký příklad
buče přitahovat a cntJ nechtě pro skovat i do reality dallísh social i etic
kých saní*jak je to dbes ji~ zjevná zejme..a v ač art u a . clak .
fíastoupeny' trend nesporní- posiluje sovětskou s olšinost, dévs wí uolnosti vy ořsunout z letité stagnace a marasmu a sauJmout aísto, jaké si v
žebříčku raesindrouní konfigurace zaslouží. Lze to v.sk Mel obecně o
posílení ocialltou a jeho přitažlivostí ve evčtčŤ -nad v to® srn.) lu, že
se koneční přistupuje k váhnénu <ok su o nápravu jeho sy»tánovýct ved, le
4i je nčkdo odvážní sebekriticky uvidomil a poctivá se znalí nánosy defor
mací a zrůdných metod odstr alt a chyty napravit* Vcelku si ale syslím, le
značná část světová veřejnosti si řekne, ke s« najednou hovoří o pravdách,
které jsou dlouho sudué, že se objevují hodnoty, snáaé a fungující ve spo
lečnostech. okcidentálníao ražení a tradic, o nichž se donedávna v naBí
části sváto mluvilo s pejorativním přídechem. Či ee přímo odmítaly jako
odaousan« k zániku a formální.
io o Čem a jak se nl uvilo na konferenci fakticky dává oficiální za prav
da visa, kteří al kdy kriticky a ne vidy zloayclnl uvído.juvali nyní deklarované vady a chyby, ba zločiny, otevřeně na né up zorňovall. uklízeli ze
tu nenávist, pomluvy i nále. ky různých ronegátů, trocistč, nepřátel, anti
komunistů a reakcionářů, taste pak 1 hrdelní trasty* Míli tedy prav j ti,
eo ousuzoveli násilná aetoúj kolektivizace, nezákonné represe stalinismu,
nostotolňovali se či nesdíleli nadšení * říznými akty soví take vnitřní i
zahrenicní politiky, se ale; ou poslu&aostí v oninterná, nebo zdůrazňovali
nutnost re spektcváni národa on »; ecifik , trade a poumínek, vzájemnou
ooaínénost socinlisau s demokracie* láli i tedy' pravdu douer, Cide, Salda,
Guttman.., kaleadrs a mnozí jiní a neseli pravdu ti, co je sakřikovall, uml
čovali a haněli, Či dokonce tr stali jako vyvrhele, Skidto a a entj kdovíkobo. byli ayenty histurickw pravdy a prozíravosti. A co byli ti, co je
odsuzovali? ,«člo by se to otevřené říci a vyvodit z toho patřičná důsled
ky: I to atfl k objevování bílých míst zamlčované a prznčnl historie.
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- t nebol nelze trpět, aby ti, co norBell krok, vyboč tli a řady, prozřeli
cřlvc, ne se sní • je shora dov.lenj, by i nadále zavrhováni, albelo se
o nich, tleli jek překrucovalo jejich ddjlnná ní sto e na piedestelu slevy &
obecného uznání se vyhřívali ti, co pravou neměli, kamenovali bystřejlí,
moudřejlí a čestnější, nebo aspoň mlčeli a nečinní přihlíželi k neprávostea. I to patří k ptohodnocovaní a poctivé míněné írlesnvsti. A to vňu o ta
kde se to dne* nosí, kde so k tom.. hlásí a stávi ae to sákli nedlen, skoro
prázďr.uu floekulí. Xo-y i u nás. ilnak je to neupřímné a faleSne. logika
včel to vyžaduje.
A i ti, co ae pfísu na ban«>bnc stSen nepodíleli, ale stéle je jedté ak
ceptují a nepřim.. ee k ni® hlásí, budují na ni cg svou kariéru, by se all i
»:ihe bené zardi t a v tichosti odejít. 1 to patří k logice včel. Jinak by
to svědčilo o jejich sobectví s cynismu, lpění na noci ca ksžoou cenu.
Ffekáftejí a hradí co nohou, ^osleabaeut by mill herce Hoše Kopeck ho
» oc.jít, dokud je čas. btekrác all pravdu Ludvík Vaculík, kdys prohlásil,
ke pravda nevítésí, ale sfistúvé kdy se včeenno proáuatruje. Ale je nutno
si to přiznat a vzát na vidoví. I v toa je obecné poučení z jednání kon
ference sovětský ei koaunlstfi e sejnéna pro včechny ty, kteří se hele sni
hlásí k jeví» sávérfin, k duchu a větru, kter vane sovětskou zení.
t tím ováen souvisí i jedna v'c, která ®1 na jednání konference a vy
stupování jejích delegátů trochu zarážela, btále se opakovalo, že jde o
nové uyálení. Jisti sdt je a přlnáftí užité’: . Je ale skutečná novéT Dom
nívám se neskromná, ie už takhle syslím snad třicet rok.fi a snzlía se podle
toh > jeunat. A snad i vůicaní ní přátelé a spříznání lidé, které znán.
ViJyi o různý ah kategoriích demokratizace sovětského ftivota aluvil již
P. Togliatti ve svém Jaltskán memorandu • mnozí další upozorňovali na
nezbytnost reforea a nových přístupů, nealuv 1 již o tlen, kteří to vyjadřo
vali vehementněji ze svých stanovisek a postoj'. Proč to neříci, proč to
nepřiznat, lo by neublížilo, ale podtrhlo poctivost nového my •'lení a no
vých přístupů, hení jen zásluha v původnosti, ale ve včasnosti přiznání
a sn&se po náprevé. Ai je lnsp race odkudkoliv a ou kohokoliv.
Metyl jsem sán, kdo byl překvapen, že se na konferenci poměrné aálo ho
vořilo o ekonomické refóra5. A když tak dost vágně a neurčitá. Je to pocho
pitelné a svědčí to o upřisnem hledačství nojoptinálnčjáích v riant řemení
hospodářského růstu a vybřednutí z letitých obtíží a byrokraticko - dírekti
vnícn metou řízení, které svazovaly jakoukoliv aktivitu a iniciativu lidí,
konference se právě® soustředila na to, jak vytvořit potřebné sociální
klina k tomu, na reformu politického aystému, který podmiňuje jakoukoliv
klouonou aktivitu, na dsnskrstisaei všech oblastí společenského života,
hes toho nelze vážné přistoupit ke skutečným zaěnán hospodářského necha
li...:...
Bid t Cdd mÁsmmi s
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a promítlo se to do obroúnéno procesu v r. 19í8. 1 se všemi jeho esudovýni
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peri etiemi.
Každý logicky mydlící člověk srovnává teheejlí reformní páku v • tím, co
se děje • o čem se mluví v i-ovětakési svazu i v jiných semích, např. v Líafiaraku a iolaku. A m*sí nachéxet xnohé shodné rysy. Fřlnejasněla v koíonecn
krizové situeee, ektivisecě lidí, včetně masy ukřivdíných, ni edá ní výchoaisek a jejich sa< lení, byl v rozličných podmínkách a specifikách kultur
ních a politických tradic i dobového aarámování. lek ho jen zarasx a xamrsí, Ba "vedení K&-G sdílí hodnocení, které k událostem r. 1168 saujala
Uč", jak na tiskové konferenci v Prase 8. července prohlásil při své uávAtévě u nás N. Rylkov. le na negativním hodnocení r. 1M8 a jeho ahtéů
setrvává současné Ba. veúení a že reiiuní propaganda neustálo mmíló nejrosmanltějií pomluvy a výmysly o událostech přou dvaceti lety je pochopitel
né. Na to: je pottavena jeho noc. <yli dosazeni >reknívea a po léta se
řídili jeho kor .pěními a st.gnačníxi i otočeni vládnutí. Což to ale není
anachronisaue? -tar» a retardační myšlení a jednání? Výrok sovětského pro aiúra Šokoval čs. veřejnost, byl již unavenou, lhostejnou a pasivní k tomu
oo se říká, stejná jako šokovaly výroky • Goroačova při jano loňské ná
vštěvě u nás. í<ení tc v rozporu s duchen konference a onoho nového ay&lení
- revoluční odvahy dívat se na včoi jinak a pravdiví? 8 řečmi o suver-nitS
rovnoprávnosti a svéprávnosti ka&d. zeai a každého národa, s tím, eo oylo
řečeno při nedávných rozhovorecu noven. maňarskuhQ prealéra v osmvS, neoo
co jo dnes prohlašováno ve Varšavě? -ovitská vedení jisti aaaůie sa&novat do vnitřních sálelitostí jiných semi . Ale nenosí nést díl oupov&dnosti sa přežilá a nesprávná hodnocení, která neodpovídají historické pr vdě
a objektivitě, když dokáže se raěle podívat provdá do očí při hodnocení
negativních stráně >. historie své země. Coi nelze otevřené a box vy kruč ování
a ta tizovéní říci, to dočasný pobyt sovětských vojs. po srpnové intervenci
a jistý-r. spůeeboa lesa lisovaný smlouvou s října 116tí aA globálně atr te
tické dúvoly než jen zejištční tzv. nortaalizace v teskoSlovensku, Ireaiérovo prohlášení se ta dá chápat, ale bylo by poctivé říci tc naplno, al ví
me na čem jame, že to souvisí a širokým koaplexen aesioároóní isituace.
FA sub důvěry a spolupráce ve společné* evropské* doué by to jenom prospě
lo, nemluv A jii o důvěryhodnosti různýca prohléfioní a anai,. po skutečném
uvolnění.
Fo in rových událostech r. 1948 bylo "vyakČněno" o v rlxných následných
prověrkách odstraněno z rozličných kvalifikovaných míst mnoho občanů, ozna
čovaná za třídní nepřátele. Ve své větělně mohli shruua do deseti let
potom vykonávat povolání ve svč profesi nebo na místech jim olíských.
Skoro dvacet roků po srpnových událostech r. 1968 je vyloučeným kolonistům
a jiným "pomýleným* sa stanoví ska a reformní my Alani br nčno ve výkonu je
jich povolání. V
R byli právě plně rehaoilitovóni N. duchařin a óaláí.
A. Lubček a jeho soudruzi budou muset na svou rehabilitaci Čekat také až
j>o své smrti o po pil staletí? Jo to normální, nebo to jen odpovídá no-
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nebnýz naraalizaáaía praktiská, jiehi ae nechce nikdo sřeknoutT “«íoluce konference
hov ří o právním státě * čourčovaní právnícn a zákon
ných nořen, lidských práv a svobou. * tezkeelevenaku je občar.ske iniciativa
Charta 7? pronásledována se to, ie upozorňuje na jejich porušování, žádá
zřízení ústavního soudu a pod . Xo jt taká norzální? ulna smýšlející li
dé jsou stále kaccřovúni a rozličné diskriminovaní, v hanlivých pttoďletech
ostouzeni a uokouce i véaaéei. a to v době euforie deaokratizaee e glasnosti. bead je to projev zdfiraz&ováaí odlleností a neaaiodchování, přiblí
žení ke specifikám, jal je to eejednou nyní ideology připomínáno a objevová
no*
hroší nyní u nás halasná přísahají na peret trojku. Je to aide, js Udá
vtipnč říkají - přestroj jí se. LečUSují se, le nedovolí nikomu, aby ee
přitivoval a žádal a*utečnou obrodu, Či dokonce rehabilitee! pražského
jara 196B. Vývoj přou dvaceti lety estiusejí, 1 i jí na zdi akrslitovaném
a eetadaée loučení, aniž by přiznali, ie nikdy jindy nemela K&C takovou
důvěru lidi, jako pře- dvaceti lety, 2e to byla doba hospodářského vet stu
pu a te se v ni rodily koncepce různých opatisní a zákonů, k nimi se dnes
znovu nesměle propracováváme. v i stě, že ti, kteří na per strojku přísahají
a dovolávají se, Činí tak se skřípěním aoů a kdy ty mohli, měli k tomu sílu
a někdo o to stál, poskytli by bratrskou Intex nacionál ní pomoc k je jí nu
potlačení, vdpovídslo ty to jejich &p sobu myšlení a jednání. Jde jia o to
aby se co nejdéle uuriell u noci na nojrůznéjáíuh úrovních, i se cenu eko
nomických* ekologických & etických Skofi páchaných na společnosti i její
budoucnosti. Jen atmosféra strachu a cz i stenáních postihů & dvacetileté
zkušenosti vysvětluje, že se z oficiálnícr struktur neozve odvátny hlas, t
třeba i eablciósně motivovaný snahou myslet ne zítřek, který by otevřené
poukázal na příčiny neduh! a stagnace, prohlubujících re ho 8 ..odátakých
obtíží & občanské a atie, koyt je k tomu příležitost a naléhavé potřeba, b
bnad také obava z toho, aby je někdo neoovinil z kacířství, avan tur ismu,
netrpělivosti či dokonce ponywlnáho spojenectví s osraáedesátníky, jimi
historie dávh znovu a znovu v lionén za pravdu. ; roto se dnes oficiální
propaganda tolik Činí, neuovolí objektivní srovnání * analýzu vývoje r.
1:>68 s osazuje ee na pomlouvání a zakřlkování.
Vrntme se vo&> ke konferenci sovětských komunisti, nekvapila mé její
skoro jednomyslnost, snana po zdůraznění monolitní jednoty, která ausí
nezbytní být eíemrní. Naráz, jako mávnutím koupelného prou ku, jsou vši
chni delegáti pro podstatné reformy sovětskáno života. Je možně, ie plura
lita zájmů a názorů oy nesnesla vyšly let odlišný hlas i když se otevřené
diskutovalo a polemizovalo. iVfien o jed otlivoztech. ikdo neřekl, ie je p
proti začatému kurzu, ačkoliv ještě přec krátkou dobou dělal to, co dnes k
kritizuje. Te by najednou všichni prozřeli a přesvědčili se o aezbytnozti
začat
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weoo je to pozůstatek setod, koy »e souhlasilo te vším, co bylo teče
no shors, ve-enínsř Metné je vše. Známe to i od nás, Že si lide něvo jiného
myslí s něco jiaého říkají, te si již dávno uvMosovali neudržitelnost
daného stavu a kayž costal i příležitost a jsou k tomu nabádáni příznivou
atmosférou, s plný^ zaujetí a elánem vyjadřuji to, co cítí a co vyplývá
s jejich niterného přesvědčení. Je k t au třeba účin ý a přesvědčivý pod
nět, A ten byl dán a konference je jeho výsledkem. Tas al vysvětluji i
rosaodnutí o spojení funkce prvního tajemíka strany a přeuseoy sovětu,
íaková kumulace funkcí je podle zkušeností nevýhodná, po čase se přijde na
to, že přímo Škodlivá, Ale v sovětských poměrech, ve společnosti s danou
politickou kulturou a trnulcí asi pochopitelné a vysvětlitelná, -notu- nové
se ausi prosazovat autoritativně. Lějiny o to a přiná ejí dostatek příkladů .
opojení stranické a státní funkce x&Že být deaokraticxýr. faktorem, vůfte
přispět- třeba i přechodné a dočasně- k oslabení byro<ratickábo aparátu a
zvýšení odpovědnosti a kontroly lián, demokracii je nutno se učit a hledat
prostředky k jejímu uplatnění. 1 když to vypadá protisrny ti ně o utilitárně
pMgBaticky. Hepcchyuné to přlápéja k upevnění posic Mastného U, Corbačova, umožní au to postavit se do čela státu e to je pro nezvratitelnost
reforaníob snah velmi důležité, úe v tom možno nalest i stopy k tendenci p
pro autonomii občanské společnosti, umožňující nast lení statutu právního
pořádku bez striktních nomenklatur a s prvky samosprávných pravomocí prostýc občan'., To je už ovšem ovlast spekulací a němí siných dohadů.
LI o u no očekávané konference teoy skončila, ději výsledky mohly být lepií,
ale i horší. Nepřinesla částečnou kádrovou obměnu ve veoení. A k také jí
nes v ela dvéře. Naopa otevřela ježtě více dokořán dveře otevřenější po litice, reformnímu úsilí. A to je hodné, Fotvrdlla nezoytnost změn a nut
nost jejich pokračování. Oficiálně stvraila nový kurz demokratisace politic
kého systému v b&B. Jala podněty k Ivanám o dalším vývowi a to i v jiných
socialistických zea ch, kde jsou problémy obdobně e Čcxsjí také na své řeme
ní, Skutečná a ne jen věru lni. Vyčkávání a přešlapování a ekvllioriatikou
módních frází je nelneaué a Skoulive. historie se uá v interpretaci srnami ulovat, nedá se ale zastavit, otejně jaká se lidem nedá vzít naděje v lepší
život.
Praha 1«. 7. 1988
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Z u k a 1

Komenský by zaplakal...

V souvislosti ze začátkem nového školního roku ee v denním
tisku objevují stále kritičtější hlasy k nově reformovanému sys
tému školství,a v té souvislosti i k významu a úloze učitele ve x
vyučovacím procesu. Začínaje obrovskou feminizací školství a
konče nedostatečnou kvalifik cí učitel kého sboru,např, zrušením
habilitačního řízení na vysokých školách.
Osobnost učitele hrála vždy významnou úlohi v historii našich
národu. Jan Ámos Komenský,světově uznávaný '’učitel národů", vy
tvořil základy novodobé pedagogiky, Našxi "kantoři" byli v mi nulosti nositeli národních tradic v době germanizačního útlaku,
šiřiteli kultury a vzdělanosti.
Za první republiky bylo naše školství na vysoké.úrovni a klid
ně se mohlo srovnávat s předními kulturními státy. Kapitalistický
systém velmi dbal o to,aby úroveň jeho výrobku byla schopná kon
kurence a k tomu potřeboval vysoce kvalifikovanou pracovní sílu ,
dokonalou a vědeckou organizaci práce. Proto struktura a obsah
školství odpovídaly tehdejší úrovni rozvoje výrobních sil. Na uČitelích se požadovala nejen vysoká odbornost,ale i pedagogické
schopnosti,aby připravovali pro národní hospodářství dokonalé od
borníky všech úrovní. Od dělnických profesí až po špičkové Vědec
ké pracovníky.
Současný politický systém si z učitelů udělal v podstatě špat
né propagýátcry marxismu-leninismu. A nijak to ani nezastírá. Na
poslední celostátní konferenci učitelů v roce 1984 tajemník ÚV
KSČ J.Havlín ve svém projevu k učitelům mimo jiné řekl: "Socia
listická škola je významná ideologická instituce... Závažnou po
vinností učitel je přibližovat dětem,žákům a stu ent .m úlohu
komunistické strany,podstatu socialismu a komunismu... Příkladem
je revoluční práce generálního tajemníka ÚV KSČ 3 a presidenta
republiky Gustava Husáka. Naši pedagogové a mládež budcu vždy na
cházet v jeho životě a díle příklad a vzor opravdového vlastenectví,oddanost komunis ické straně,lidu,naší soc.vlasti,našim náro
dům a vzor hlubokého vztahu k Sovětskému svazu,k ušlechtilým ide
álům pokroku a míru". Celkově tento projev vyzněl jako špatná
přednáška na nejnižším ctupni stranického školení a ne jako refe-
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rát k vysokému pedagogickému fóru.
Do lo k obrovské ideologizači školství na úkor odbornosti. Učitel přestal ;ýt učitelem a mel se stát v podstatě propagandistou. Poklesla úroveň odbornosti,vznikla averze mladé generace k
nácilně v loukané politice,narí. stal nezájem,eg©ismus,cyničnost ad.
Rovněž vztah k osobnosti učitele se změnil. Ponechávám stranou
jeho hmotné zabezpečení a postávání ve společnost i,kde ee stal
služkou pro všechny možné i nemožné organizace a jimi pořádané ak
ce. Byla potlačena jakákoli jeho vlastní iniciativa a etal se v
podstatě vykonavatelem příkazu shora,často špatných,formálních,
nesmyslných i lživých. Kdo se protivil,neměl na školství místo.
Statistické ročenky ukazují,že např, v prvním období normali
zace poklesl počet profesoru a docentů na českých vysokých školách
o 461 osob,tj. o 18,3 z celkového počtu. V podstatě každý pátý
vysokoškolský pedagog musel odejít. Skuté ný úbytek vysoce kvali
fikovaných pedagogu byl však podstatné vyšší,než o tom svědčí u vedená čísla. V této době byla totiž jmenována řada průměrných až
podprůměrných ^raxHxsr učitelů profesory a docenty,aby se zaplni
la uprázdněná místa, Mnozí z nich se stali vysokoškolskými profe
sory bez předchozí vědecké práce,be z habilit ace, bez konkursu. Je
jich případná "publikační a vědecká činnost" se často omezuje na
propagandistické fráze,oslavné tirády na vedoucí politick' osob
nosti a jejich výroky,přípádně na polopravdy a lži,jež měly pro
kázat kcntrarevoluční charakter "pražského jara". Tak se "zkva litnil” pedagogický sbor vysokých škol.
přitom výchove dobrého vysokoškolského pedagoga trvá 15-20 let.
Tím,že někdo "z milosti vrchnosti" obdržízfvé "zásluhy" vysokou
pedagogickou hodnost,ještě se nestal vysokoškolským učitelem.
Jen ekonomická stránka tohoto "zkvalitnění" pedagogického
sboru ukazuje závažnost tohoto problému. To nemluvím o dopadech
společenských. Průměrné náklady na vysokoškosxlsky vzdělaného od
borníka se odhadují v průměru na pul milionu korun, psažení vě decké hodnosti,kter byla dříve nedílnou součástí habilitačního
řízení,představuje minimálně dvojnásobek této částky. Na kolik
přišlo společnost habilita ní kízeh docentské a profesorek' říze
ní,nedovedu ani odhadnout. Čili společnost zaplatila za toto "zkva
litnění" nejméně pi l miliardy kox’un. :.nám řadu vysokoškolských lé
čitelů,kteří ještě dnes prauují manuálně nebo no podřadných mís tech, Jejich vysoká kvalifikace přišla nazmar.
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přitom ekonomická stránka není v tomto případě to nejdůležitějuí, Ne každý adept má předpoklady a schopnosti zastávat práci
vysokoškolského učitele. Očistou vysokých Škol od "revisionistů"
jsae se v mnoha případech zbavili nej lepších odborníku,kteří své
znallsti a zkušenosti nemohli předávat nové generaci. Tím ekono
mické škody vzrostly geometrickou řadou. Nikdo 'dnes již nepopírá,
že úroveň našich vysokých škol stagnuje. K tomuto problému mi kdy
si řekl jeden americký profesor: "Vy musíte být strašné bohatý ná
rod,když si tohle dovolíte". Byl to kapitalista,který umí a rovněž
musí počítat.
Kcnkrétním příkladem nám může posloužit VŠ ekonomická v Praze.
Z této školy bylo nuceno odejít přes 100 vysokoškolských učitelů,
což představovalo téměř jednu třetinu pedagogického sboru. Z toho
byli - 2 bývalí rektoři /např. prof.Kadlec-ministr školství/
6 bývalých prorektorů
5 bývalých děkanů
14 bývalých vedoucích kateder atd.
Většina z nich byla zakladateli školy a představovali odborné
špičky ve svém oboru nejen doma,ale i v zahraničí. Podobné tomu by
lo i vevědě. Např. museli odejít akademici Šorm,Wichterle,Málek,ka
ček,Hájek a další.
Pro názornost bych chtěl ukázat,jaké "náhrady" přišly na místa
těchto osobností, ředitelem Mikrobiologického ústavu se stal místo
akademika Málka-dvojnáBobného laureáta státní ceny a laureáta Mezi
národní Leninovy ceny ing.Zalabák,který byl předtím z VŠ propuštěn
pro vědecké podvody. Nevím,co ho kvalifikovalo v roce 1970 do funk
ce vedoucího jedné z prověrkových komisí IV KSČ,kde se rozhodovalo
o další profesionální a sociální existenci mnohých čestných lidí skutečných osobností - z oblasti hlavního mětta Prahy. Výsledky je
ho prověrkové činnosti i pozdějšího ředitelování byly vskutku "po
zoruhodné" o
Nejemutnější ovšem je,že v čele strany i vlády jsou dnes mnozí
lidé ov enčení vědeckými i pedagogickými hodnostmi,ketří by ales
poň teoreticky měli vědět,jaké učitele je třeba mít na školách,aby
*
připrav váli lidi schopné plnit úkoly vědeckotechnické revoluce.
Zdá se,že to nevědí. Udělat z učitelů poslušné propagandisty se
však nevyplácí, proto naše zaostávání za vyspělými zeměmi neustále
narůstá.

ODPOVĚDI

HISTORIKA

J. N. A£a a as jey
"Otázky istorikovi" byly publikovány v Pravdě 25. čeivna t. r. Tyto otáz
ky tyly adresovány profesoru J, N. -afanas jevovi na základě jeho článku
"Pexestrojka a historické znalosti", uveřejněném v Litératurnoj hossiji.
J. N. Afanasjev potom oodlal do -Pravdy dopis. Otiskujeme ho nezkrácený
a neredigovaný.
Pozorně Čtu článek P. Kuzaěcovů, uveřejněný v Pravdě dne 25. červne
3 "rozpačitými otázkami1’ ke arně, s obviněním

z " jochybných hypotéz a něk

dy i prostě nepravdy". Nacházím v tomto článku i vlastní názory autora,
historickopolitickou pozici, kterou P. kuzněcov staví proti ternu, co pova

žuje za pochybné a ne ravdivé. Pro

zhř

íine a pro každého čtenáře těchto

novin je tc znamenitý důvod k zamyšlení.
Zaprvé, "rval jsem na tom, že je potřebný celistvý, systémový přístup
k sovětské historii a ne její bezradné

hodnocení ne principů “ne jedné

straně- na druhé straně", tj. "na jedné straně - masové represálie a zločiny

šle na druhé straně každodenní radost a rekordy", Jftj oponent odpovídá,
že "v životě se proplétaly tragické represálie s nadšením lidu, budují

cího socialismus", ^adsení, píše K-uzněcov, existovjlo, já se ale přece ne

chystám to poírat/, ale..."spojovalo se s masovými represáliemi". Jestliže

se "proplétaly" s "spojovaly" - to jsou jen jiná slova pro vyjádření té
hož schématu "dvou stran", pravděpodobně převzatého ze šcedrinovy "JistoV

rie města ^lupenová". Alespoň potom chápu, jaká legike je blízká autoro
vi a ne porozumění jakých "přemýšlivých čtenářů" spoléhá, ale ne1 Tady
30 píše: "Přemýšlivému čtenáři je zřejmé, že rozdělení historie na Špat

nou a dobrou nebo na historii vůdců a mas odvádí od analýzy reálných pro
cesů.." Znamenité i xo znamená, že souhlasí-li v tomto bodě P. Juzněcov

jakoby se mnou, potom nesouhlasí sám se sebou. "•“epresálie a nadšení" ,

jak se ukazuje, neexistovaly jen prostě vedle sete, aůe "spojovaly se" a

vyrůstaly z jedněch kořenů a tvořily, jak přiznává autor, nerozlučnou
historivkou realitu . ^apamatujme si to.
Přejděme
druhé a hlavní "rozpačité otázce", sestávající ze dvou otá

zek: a/ lze pokládat za skutečnost, že se Stalinovi e jeho následovníkům
podařilo vybudovat socialistickou společnost, i když nedostatečně soci
alistickou; b/ existovala historická alternativa "stalinského socialismu"
nebo Lenin se svým NEPem, se kterým počítal "vážně a nadlouho" se tragic
ky mýlil - a výsledkem Října 3e nerohlo stát nic jiného, než krvavý diktá

torský režim. Moje "subjektivní hypotézy" /a jenom moje mezi čtenáři Prav
dy?/ spočívají v tom, že : e/ "nehledě na obrovské oběti u nás nebyl
vytvořen socialismus v té podobě, jak si ho představoval Lenin a leninská
garda ve

0. letech" - z toho pramení nezbytnost revoluční, tj. hluboké

strukturální perestrojky; b/ kontrarevoluční cesta Stalina a jeho obrov

ského aperátu nebyla historicky nevyhnutelná a tedy ospravedlnitelné - odt- i

tud nramení šnnce v průběhu perestrojky opřít se o nerealizované, okleš
těné, alternativní ekonomické, politické, právní, sociálněpeychologické

možnosti naší země, obnovit leninské principy v nových podmínkách, čá-

slečně příznivějších, nežli koncern 20. a 3C. let, částečně mnohem obtíž
nějších, nebol nemáme co dělat jenem a hrozbou utváření kasárenského "sp-

cialismu", ale i g následky dlouhotrvající nadvlády tohoto systému, který
ve své podstetě doposud není překonaný a který nepospíchá dobrovolně
ustoupit socialismu opravdovému, tj. demokratickému.
Jak reaguje na tuto, předookládám dostatečně jasnou pozici, můj oponent,

ktetý tak vášnivě odmítá každou "nepravdu nebo polopravdu" ? že "disponu
jíce leninskou orientací budování socialismu" "nemohli, nedokázali jame

býti důslednými do konce, takovou možnost nám abi nedovolily

vnější okol

nosti...a výsledkem byla deformovaná socialistická společnost". "Nám" ,
"my”...není to překrásné? "-y", to jsou miliony "íjeků‘7myslí se"muklů”
pozn. překladatele/

pod vedením Jagody, °ežova, "eriji. "Nám" - tj. zne-

volněnému, okradenému, neštsstnému rolnictvu, zničenému jako třída, pod

vedením Stalina a jeho "kohorty". "Nám" - tj, zmučenému sovětskému lidu,

který provedl velikou revoluci, oklamaný a pošlapaný ve svém nadčení, ve

své

nerozvážné víře, v nemíře narůstající šedesát let, v duchovní za -

nedbanosti a rozkladu - appleČně.
s těmi, kdo tomuto lidu svévolně a otvy lým způsobem poroučeli, Ach, s. P. ^uzněcove1 "ěkuji vám za objasnění,
natolik vzdálené všemu pochybnému a nepravdivému. Je třeba si zapamato

vat, že Stalin zlikvidoval NKP, přeměnil bolševickou atřenu/ne jen

senu

o sobě, ale jako vedoucí celé sociální vrstvy/ v "řád mečových rytířů",

porušil svazek s rolnictvem, podřídil dělníky kasárenské disciplině, zar
dousil nebo zlikvidoval inteligenci, založil stát na krvi a strachu nebol "nedovedl být důsledným do konce" ve vztahu k "leninské orientaci"..•

a tak, vlastně, toto "nedůsledné" přetvoření socialistické orientace na
totalitní a teroristickou bylo historicky vynucené.
Jestliže je toto, "nedůslednost", "odklon", a k tornu ještě ospravedlni

telný "okolnostmi", jestliže "my", jako i vy, můj optimistický oponente,

i v případě uvěznění v táborech, sni tam jsme "nesešli z cesty, odkryté
Říjnem", potom, božemůj, jaká vlastně je představa o této cestě, o Říjnu,
o Leninovi, která stojí za podobnými u nás všeobecně rozšířenými zaklí-

necími formulemi?I K čemu jsoů potom následující fráze o "hořkých chybách
a tragických zločinech minulosti", fráze, bez nichž se už nikdo neodváží
obejít, jestliže"my" / spolu s P» Kuzněeovem/ si nedovolíme nic, dočista
nic domyslet do konce?
Ale já di vůbec nepřeji "tuto otázku vědomě nechat cez odpovědi", řeknu
to tak, 8 al k tomuto mínění, sdílenému velmi- mnohými lidmi, zaujmou
stanovilo bez zděšení: nepovažuji společnost u nás vytvořenou za soci
alistickou, ani za "deformované"socislistickou. iyto "deformace" se tý
kají jejích Životních základů, politického systému výrobních vztahů a

rozjodně i všeho ostatního. |c.není . gd z Lr o j u j ící^gávěr, - ■ st zní jakkoliv
hořce e nahání strach, pokud se tedy nespokojíme propagandistickými po
lopravdami. žáv-

ne všichni obyvatelé země, sle uvědomělí bojovníci zs

3 perestrojku a časem, doufejme, veliká většina obyvatel - najdeme v sobě

sílu a teoretické způsoby řešení, i adekvátní politickou taktiku, abychom
se znovu dostali na socialistickou centu. denom tehdy naše pochooení oda odhodlání ke skutečně revoluční perestrojce tu-.e střízlivé, reálné a
proto vzbuzující neději, dsem přesvědčen, Že jinak, za uspávající nebo

sištné polopravdy, dojdeme pouze k polovičatým opatřením a potom ke kra»

chu tohoto našeho ficsledn^hp^
ky.

ookuau dostat se ze strašlivé slepé ulič

tolest, obava i naděje ve mně, tak i ve spolupbčanech, jsou natolik
veliké, než abychom zbývející místo v článku promrhali mslichornou po
lemikou s Jť. ^uzněcovem kvůli četným Logickým překrucováním faktů v jeho

’‘otázkách historikovi”.

Lenin říkal v r. 1933, že "musíme uznat

ch hledisek na socialismus'’/podtrženo mnou, J .A.
ale P. ^uzněcov dává přednost nazývat to ’'korigující praxí” a "novým afý-

promySlaním” dřívějších , tj. představ válečného komunismu, kfi tom poli
tickou stránku/ zajištění/

’základní přeměny” nemocný Lenin pouze začal

promýšlet, zatímco se Vladimíru Iljičovi nemohlo ani zdát o postalinské

a uobrežněvov~ké situaci. Takže současnou.. teorii socialismu /myslím
si tc jako dříve oproti
KuznScovovi/ je třeba vytvářet žňový,
s Le
ninovou pomocí e ne jen hledat v jeho dílech.
Nebo vezměme například takovéto radostné zvolání r. ^uzněcova: "V na
í literatuře existují už dostatečně důkladné výzkumy, ukazující , ne

j8ké vlně

vznikl stalinismus, kult osobnosti, jakou roli sehrál Stali

nův charakter a jakou “objektivní okolnosti”. ířed takovými dvěma měsíci
historickostřehická vědo v osobě Slana- korespondenta V. I. Kasjaněnka

došla k závěru, že historici msjí ještě málo dokumentů, nových koncepcí

idejí a hodnocení období a událostí, aby bylo možné pravdivě a v plním

rozsahu ukázat stav společnosti e s raný...” Kají se, že zůstávám v nevě
domosti, jaké "důkladné zkoumání" zlepšila tento stav.

Ale zanechme, opakuji, toto knižní slovíčkaření. fixistují přece nejen
"otázky historikovi", ale i "rozpačité otázky", jak je u nás zvykem ří
kat "kom1 si” z našich ve oucích ideologů s politiků.
Je vší úctou bych
chtěl pochopit následující tvrzení, které nedávno “kdesi " zaznělo. Tak
že: zesílil v noslední době přímý a vyzývavý odpor antiperestrojkových

sil, jak tc konstatoval redakční článek Prabdy z p. dubna, nebo nám tu
to myšlenku někdo "podhazuje“? a existují principiální rozdíly v názo
rech? Jestliže to budeme odmítat, jestliže budeme tvrdit, že rozdíly ne

jsou s reálná a rostoucí hrozba perestrojce /a ng. se strany Liny Andrejevofcé, ale ze strany těch, kde stál za skromnou učitelkou chemie a pře
měnil její dopis v pokyn, který ihned využilo více než 30 oblastních výbor’
rů KďSJ/ nezesílila - je potom třeba hledat ještě výmluvnější potvrzení

toho,že exiatuií jak rozdíly, tax i hrozba, jestliže je zde přímá
vě vzpomenutému článku “Pravdy“, x/

.

výz

- 4 i/'ŤčtoSís o necháme na svědomí autora. Pro tyto údaje jsme nenašli
potvrzení/Ked&kce/

Dále. Jestliže myšlenka o zesílení odporu proti perestrojce je analogic
ká stalinské ’koncepci” narůstání třídního boje ze socialismu, potom ni
někdo /není nutné, aby to byl ?. ^uzněcov, ačkoli zejména o teto by měl
projevovat obavy, a ne o článek J. Afanasjeva/ rozptýlí i mou delší roz

pačitou otázku: “■’talia vyzdvihl svou "teorii v polovině druhého deseti
letí PP-vítězství ‘■b.jne; snad i perestrojka zvítězila před patnáctí le
ty?

»*áme na mysli odpor úředníků, kteří odešli začátkem 70. let do

penze? ^ebo narůstá odpor sil, které doposud mejí v rukou reálnou moc a

které začínají vážně chápat reálnou hrozbu revoluční přeměny?
a

ježte; myšlenku tržního socialismu jsme vytrpěli celou naší histo

rií - nebo jako dříve jde o diverzní myšlenku nepřátel Sovětského svazu?
A ještě; je možné některé jakoby přeměny

. lepšímu v naší ekonomice

zdůvodňovat nějakými procenty zvýšení, vyolnění atp., když před pěti ne

bo deseti let* nam také předkládali obstojná procenta? A započaly už
strukturální reformy? * tak odpovězme jednoduše: je situace co se týče
potravin 8 průmyslového zboží alespoň "trochu

lepší, žije se lišen leh

čeji, nežli před třemi lety? Z "procent zvýšení produktivity práce", sdě

lovaných naší statistikou neuvaří®, boršč a nohy do nich nachuješ, jinak

bychom se už dávno stali vzkvétající společností. Jsou nezbytná neod
kladná a pronikavá opatření, aby lidé v této oblanti i v mnoha jiných
/např. ve výbušné aféře náxodnostních vztahů/ hrcstrtelně pocítili vý

sledky pcrěotrojky.
Nevím, jak se to zemxouva r. Mizněcovovi, ale já, když vidím, jak po
70 letech pohybu v socialismu /« ne od něho/, ve směru "leninských smě
rovek " /v takGvych pllpttoech obvy.le ee řík•? mezi lidmi: bylo by zajímavé
si poslechnout, co bj unes řekl ohromený Iljifi, kyty vstal z mrtvých...
s jek Ly ho napomenul, například ř, bUzněcov< /, když vidím přídělový

systém v i. xio.

o sny rušných lidí v hloubi duše o šišce

kého sálánu, kciyž vidím i to, že

měk

let po smrti “■’teline se jen "učíme

demokracii" podobni patnáctiletým přerostlým chlapců® v orvních třídách,
přitom se učíme jen na trojku... Myž o tom přemýšlím, ostýchal bych se
hovořit jen o "vynucené neoůslednosti" a "deformacích" na nezměnitelné
slavné cettě - nohu se za poslední tři roky změnilo - a my nemáme sil
k rozchodu s nadějí, ů nadějí na socialismus. Ne svobodnou práci, ne

Štěstí, na demokracii.
A otázek historikům a cIúzsk poli i^ům, c, jaké množství jich je. *
odpovědi jsou různi, sporné, ^le syslím si,
že je i něco bezesporného,
n tc •
At už to byl soaialisaua něco XXjiiXXZ/XjiidX/"kasárenský sociali
smus" /t.j. "z jedná atrony" napůl med a z "druhé etrany" nepůl dehet/podíváme se na odpověď zs takových 5 až 1J let,...9»d se staneme balné
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zemí, <c nepoznání jinou 9 vzkvétající společností... nebo budeme

pokračovat v hlubokomy siných úvahách o známé '‘necti sled no st,i" socialismu
bez svobody a bez chleba 3 máslem. *Jenom kolik ssi češu nám poskytuje
historie k této opájející Ád/ kasuistice?
Soudruhu Potisku Kuzněcove e sympatizující soudruzi, jestliže uojom

socialismu po všem, co jsme prožili je pro nás stále ječte srozumitelný

a drahý, pročistěme ho a uzpůsobme pTo leučí budoucnost,

ožné, že to

bude užitečné.

Pozn. překladatele * ionte text putllkovala Pravdě z 26. července
1986 spolu s T©»eáhlou redcKční kritikou na adresu Aíanesjeva. Nepřeklá
dal jsem pro naprostou QCt»mutičnoet a zastaralost argumentace e proto,
že v toňte našem samizdatu pro omezenost místa uvádíme pro přemýšlivého
čtenáře především stati,
dněcující [.'’novému myšlení.' Případný zájemce
si redakční odpověď Pravdy obstará ? př.svdčí se o pravd věsti starého

českého přísloví: Jí o voze, ty o kozel
- nn-
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H ů t 1 :

Všechnu moc...komuT^Po XIX. konferenci KSSS/

Těžko chtít v krátkém komentáři postihnout všechny jevy, předcháze

jící e provázející tuto konferenci, když jer projevy, áiekuaní příspěv
ky e přijetí dokumenty zabírají pět čísel sovětské Pravdy. Pravda a Ia-

věstije byly jediná ceníky, které tiskly plné texty všech diskusních vy
stoupení, což je pokrok proti st vu p<sledních tři let, kdy se diskusní
příspěvky vůbec nezveřejňovaly. A je nesporné, že od doby XXII. sjezdu
KSSS dc tek*vé 'fry otevřenou diskusi

nezažila. ooučascě je nutno

peznenrenat, ž? diskuse ve svém souhrnu taz jednoznačný ráz a průběh ae!Běl3, ja'< 31 oředstevují ti, kdo ji celou necledcvali ani neodečetli.
Svclst tskovou konferenci bylo rozhodnuto ořed rokem, když se orojevilo,
že politika přestavby ? ia.iokratizace nenalézá Jo3t aktivní podpory mezi
Členy ť? K311 r- néle původně zo hlavní úkol mít změny ve složení ÚV. tak

to ještě krátce před konferencí viděl ítoy .^edťídév, ač ze znění zveřejně
ných tezí bylo možná usoudit, Se toto téma nebude vůbec předměte^ jedná
ní.
* současných stanovách sovétsié str mý chybí jexákoliv ustanovení
o konferenci a jejích iravumocech. takže záleželo na politbyru a ÓV
jeká kompetence Jir vymezí. <yl jí dán soradní hlas a mohla proto jen
přijmout doporučení, iiterá musí schválit příští plénum i?V Kůáí/jeŽtě v

červenci/,

tterá tauú rozhodne, Ja^ý dá výklad schváleným usnesením. Vel

mi alhovi je ^ejoéna rezoluce o reorganizaci stranického aparátu, je
jíž provedení jřipa lne 3ekrotu±iátu Í7
í pod vedením uigačova. Sckre -

tsriát
několi

:á řídil kampaň k výběru delegátů, která. dopadla tak, za au nu
v.' ji'uok noíočlo .. uirXi.ua posuzování navržených delegátů a ob

lastní i úst-3..ní výbory /v národních rep^ulikuch/ jeaaouysxně schválily

předložená kandidátky ,.utnc říc-, že nožic o výběr z několika kandidátů
a už vibe? ne o jojicu tajná volby /nu rozdíl od Československa v r.

19úd, k

v ŮJČ byl.

leůegáti na u-reuní i nrujské konference i na sjezd

voleni t'_ inč . z vátčího počtu navržených^ . xJřesto mezi ueleguty byla
menší Část lidi, kteří so poz-upn- v průběhu konference osmělili k odváž

ným vystoupením piuuto,
- j prvních dvou dnech nebyla atmosféru príliů
příznivá tukovju vystoupením, způsobila to nejen nepřízeň většiny delegá
tů vůči takovým diskutérům, ale zxojzt ueaéaů způsob, jaxý- sám ^ouba-

čov skákal do řeči teta delegátům, kteří začali mluvit kriticky o stevu přestavby jeuo ábei-luovi, ArLa^ovovi, Uljanovovi, j-uctnikovovi a to
přeszo, že v t chvíli ani neřídil diskusi. Situace ee zacsla lepšit poté,

co m-adý dělník Vadím Kiželskij, delegát z másla bovutíoick p< jeinom

takovém G rbaSpvové vstupu, když hovořil o neřešení zásobovací situace
a Gorbacov se ho zeptal: ’’Nechutnal
oběd?” ho usadil: 'Kepřerušujts
měl” V páceK se diskuse dostala do takových obrátek - zejména po vy
stoupení Jeled na — že tiskové středisko oznámilo novinářům, že jo návrh
n& prodloužení konference o jeden až uva dhy. Nakonec předsednictvo dalo
odhlasovat ukončení diskuse & večerní zasedání bylo věnováno projednává—

- 2 tlí s schvalování ořečložených usnesení/kuy všechny doplňující návrhy, smě
řující k prohloubení vnitrostranické demokracie, jako volba <enseke pří
mo sjezdem, přeměna Pravdy z orgánu ĎV v orL An celé strany byly zdrcující

většinou hlasů zamítnuty./'. Prostě, nedělejme si iluzi ,
že "boj as skončí zajtia” * ani pozítří.
V conoton í Šedi diskusních příspěvků tajemníků- oblastních, krajských
i národních ČV- ae utratila většina češu diskuse, at ke konci doSle trpě
livost mladému moskevskému delegátu Jurkovcvi a vyzval, aby přestala ša-

tlcncvití vy;.loupení, která jsou projevem "robotizace v práci aparátu”.
I při tc množství řečnická hlušiny
projevila zrn za cennéh. kovu, ze
jména ve vystoupení řadových delegátů ; některých vystoupeních vědců a
uctiv .
;
_ -tic.-.é. poli disuse vystupují jako dva její póly;
Jelcin a M.gačov. Vzhledem k tomu, že Jslcinův příspěvek u nás vcelku zve
řejněn nebyl, zato kigačcvův jako jediný v plném znění v RP, nevíc v ta

kové ípravě, jako by to bylo vadle ^ortačovs

druhé závěrečné slovo, blí

že k charakteristice «*elcincv-» vystoupení,

Jelcin nejdříve odpověděl na vytku, Že vystupuje se wVyii interview v

zahraničním tisku a n* v t ovt tsxéji. ^pc-zornii na to, že jeho intarview
pro loskovskije novosti nebylo zveřejněno, stejně jeho pro wgonok, kde
ji

©etylo dovoleno je ctiskhcut /kýmpak asi* / -ostelradio/státní výbor/

ee na Jdlain^ ctr.til, sty sve interview u oříležitostí XXX. konference
poskytoval zahraniční; sdéLovacím prostřešsům jejich prostře nictvím a

sdělili mu, že takovýc’ Žádostí je patnáct. Jelcin byl ochoten poskyt
nout nenejvýS dvě- tři. MčeŽ tu -jo telredlo vybralo tři televizní spo
lečnosti 9 to se pak uskutečnilo, fia nškteré otázky odmítl odpevědět,

ale

na dotaz, zča by přestavba pokrajovala rychleji, kdyby ^Igačovovu funkci
zastával někdo jiný, odpověděl Jelcin* Ano I -komži tě na to si jej předvo
lal předseda ť střední stranické kontroly 3c lenience v na nofcovor! Jelcin
se cítí naprosto bez viny, přesto tlumočník přecpi pásek s nahrávkou roz

hovoru oolomencevcvi. - -<> se mno ještě uděláte, nevít, ale v mnohém mi
to připomíná stíny nedávné minulosti. •
vytkl opc’
r
svolání kon
ference, Spetnou příprava, teze připravené aparátem - pekud jde o pod

statu leíormy- neobsahovaly to hlavní, co sc objevilo v referáte-. výběr
delegátu probíhal po steru, ‘-levní námitku

má proti personální unii

tajemníků s nředsedů sovětů, o tor by mělo rozhodnout

všelidov

referen

dum. Je nutno vytvořit tBkový systém, který by provždy vylučoval obnovu
systému vůdců /Vcždizm/. ^ult osobnosti nevzniká po 10- 15 letech, ale
má-ii pro to podmínky, rodí se hned zpočátku/norážke ne Gorbačova!/- Do

dává, Že sa nedodržuje tvrzení Qorbsčovn o tem, že nejsou zakázané zóny
pro kritiku vedení. Skutečnost ukazuje, Že takové zóny jsou e při prvním
pokusu o jejich překročení následuje tvrdá reekce a postih.

Dále se za

stanovisko JV vyc \v ?jí různé texty oři.urevarié aparátem, kteří členové Jí

3 ani neviděli, natož aby je projednali nebo dokonce schválili, lo je ne-

přípustná praxe, porušující vnitrostranickou dea-okracii e právě členů
áv KSó^. "Ze 70 let jsme nevyřešili hlavní úkoly, nakrmit lidi, obléct je,
zabezpečit pro ně služby e. patřičně sociální zabezpečení. ie5 to má řešit

přestavba, ale ta jde pomalu, protože v mnohém má jen deklarativní cha
rakter, nepřeucházela jí hlubší analýza. Proto v ekonomické reformě neby

lo dosaženo viditelných změn a výsledků. " *idí v tom necezpečí do blíz
ké budoucnosti, s vyprchá "hynnózs slov" a dostaví se rozčarování, nasta

ne politická nestabilita.
Jelcin projevil znepokojení nad tím, jaký ’’liberalismus'’ projevuje Jo-

locencev při prošetřování úoletkářakýoh afér funkcionářů, dále nad pri
vilegiem! aparátu a vyzval k podstatnému snížení jeho stavů o shora až
dolů. Pak oožádal o rehebiliraci za své vystoupení na říjnovém plénu. učl
podle svědectví účastníků dlouhotrvající potlesk. 1 když neexistují po-

tlesko- měry, které ty na stupnici ukazovaly sílu « trvání potlesku, ani
neurčují jaká a která část delegátů komu tleskala, tyl^b^°zajímsvé
zjištění nro bližší určení politického zaměření i osobních sympatií dele

gátů i celého pléna konference.
Ligačov reagoval velmi podrážděně, připisoval mu Laestruktivní energii"
/KP 4.. 7./ a hlavně mu vytýkal, že když se nesetkal s podporou strany,

tak se obrátil na turžoázní tisk /!?/ až po výtku, že když Jelcin byl

tejemíker ve overdlovsku,

’’trvale si tam zavec 1 přídělové lístky” a

v podobném duchu. ůavíc řekl, že ústřední výbor a redakční rady vyvo
dí z psaní části tisku a jeho kritiky delegáty "patřičné závěry”.
Ke konci jedftání pak došlo k zajímavé slovní přestřelce, když sverdlovský delegát V. Volkov, který vytkl ÚV K5. ", Že nezveřejnil materiály ze
říjnového nléna a poškodil tím sám svou autoritu, zastal ar Jelcina zt
jeho práci v oblasti a doslova řekli "žel, takové dobré zásobování dnes
neoáme”. A shrnul, že Jelcin mluvil shodně s řadou jiných delegátů, je
jichž vystupování není odsuzováno. Příznačné je: nato dostali slovo dva
Moskviči, kteří Jelo na napadali 8 hukin vytkl delegátům "nezralé po
tlesky" a éverdlovský oblastní tajemník Sotykin dal do protokolu vyjá

dření, že Volkova nikde nepověřil, aby mluvil jménem sverclcvske delega

ce. Takže sterá režie, Že delegavi kraje, otlsati, vede tajemník, ae
zase projevila.
Obdobné polaritě se projevila ve vystoupení dvou spisovatelů - Qonda-

reve o Lteklanove. Bonderev charakterizoval přestavbu jako letadlo, kte
ré vzlétlo a neví, zda v naznačeném bodu je přistávací plocha, činnost
Části tisku jako snahu vše destabilizovat, publicisty nazval rytíři

extrémistu, kteří způsobují rozvrat a chaos v ekonomice a kultuře.
Historie bude na nás vzpomínet se studem a proklínáním- myšleno ne sou
časnost, :ondarev měl ze své vystoupení pětkrát potlesk.
baklanov který s ním chtěl polemizovat, byl celkem šestkrát přerušen

- 4 projevy nesou lasu a přesto, Že UorbaČov vyzval delegáty k tolerebci, tyl
Baklanov nakonec "usyčen". Mám ovšem dojem, že v daném případě zde fun

govalo antisemitské podvědomí, což také samo o sobě není dobrým zname-ním.
Hlavním výsledkem jedbání je přijetí návrhů na reformu politického systé
mu pod heslem "Všechna moc sovětům" a zdánlivě má vést k demokratizaci so

větské společnosti. Vrcholem

pyramidy má týt sjezd lidových poslanců

voleny jednak podle územních a národně územních obvodů, ale také
doplněný o poslance delegované stlanou, odbory , komsomolem 3 p.

Tito

jako velitelé zvolí dvoukomorový systém Nejvyšúího sovětu a předsedu /pre
sidenta/. Už to samo je poruSením princiou občanská rovn sti, když řado
vý občan bude mít dva hlasy a Členové ÚV KShi, Komsomolu, VCPS ap. budou

mít ještě třetí hles. Nemohu si pomoci, ale přinomíná mi to vícekurio vý systém ve starém Rakousku. %lší problematickou věcí v rezoluci je ,
aby"byli do funkce předsedů sovětů doporučováni zpravidla první tajemníci

příslušných stranických výborů"/RP. 6. 7./. a ti pak mají být tajnými vol
ban! zvoleni, když již předtím byli zvoleni za tajemníky. Příznačné je,
že tento návrte se mezi řadovými delegáty sešel a největším množstvím
námitek, pochybností i obav z posílaní autokratisxu. Výše vzpomenutý Mželanskij to formuloval jako neslušítelnoat těchto dvou funkcí a i jiní
delegáti před tím varovali, něhot teto kumulace poBílí moc feudálních
v

knížat, ’emirů

v oblastech a krajích, ^ato tajemníci téměř do jednoho

tuto kumulaci podporovali. Nechtěl bych sýčkovat , ale je dosti důvodů
obávat se, že heslo"všechna moc sovětům" dostane výklad: v sovětech .

yěgchne.ečC-tajemníkům. Ltěží lze předpokládat, Že to může vést k hlub

ší demokratizaci společnosti. Varovných hlasů bylo dost a zkušeností také.
Jen konference skončila, vypukla stávka a demonstrace v Jerevanu a

celé Arménii a nadále pokračuje i v Karab3Chu.

dlouhých rozborů lze

říci, že rezoluce k národnostní otázce je povšechná, obchází problém ru

sifikace neruských národů a vyhýbá se řešení všech skutečných problémů.
Také demonstranti v derevsnu i jinde to tak vyjadřovali, v Litvě se de
monstranti dožadují svých práv, ale současně žádají referendum v Karebachu. To je nový jev vzájemné solidarity, který jde nad papírové klišé.

Váha národnostních problémů dále poroste.
10. 7. 19lk*
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Robert Rožděstvenskij;

Drhne píseň v hrdle
Není k zazpívání
Vlastní minulosti
lpíme na očích

Díváme se zblízka
na své zrnvrtvychvátání

na Vzkříšení Dějin
teí už úplných

Při památce mrtvých

pojmy nelze plést
Fédlostí je podlost
a ctí - jenom čest

Prvně o Tvoje
i moje ramena
opírá se historie
neokleštěna
Hojivý lék pravdy

berem vdščně
byt příliš hořké

na náš vkus
stručný kurs dějin
trval nekonečn

Předlouho trval
Stručný kurs

/Izvěstija z 5. června 1988/
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isskoslovonaká vláda Vyhovila po 1_>. lstech interpolaci občanů.

TSox húvrh Ba obnov* otátríha svátk* 28* října.
Válený pane předsedo Federálního ohm Cídění,
Wotíváno svého óatrV-

níhr právo, ebyshoa Veéí* prostřednictví* předložili Federální»•> shro-

nálddní návrh na obnovo státního ovátkn 2( . října a jeho prohlášení
dnen tenko*lovenaké státní sanoetatnoati e dne* éestoelovenské fede
race.

21. říjen je jedrí* s aejvýsnasnljěíeh peeátrýoh dB<l- našich novo
dobých dijin, je svátkem naší národní nesávialesti a státnosti, sla
bená po třistaletá národní a státní porobi českého národa a tisícile
té porobi národa slovenského. Výsnsn tohoto dne jaké osnáváného «y*sboln národní a státní svrchovanosti našiah dvoe národů, které bylo de-

saáeno po století bojů se národní a sociální oevobosení, byl v pová
lečných letech adůrcisnin i tie, te prává v taňte éen reke 19*5 Vyl

vyhlášen dekret presidente republiky o snárodniní. Ba nákladní akt

s rokn 1J18 navn&ovaln i vyhlášení teakoelovonoké federace 28. říjn*
1968, jd dořešilo státoprávní otásky eonšití našich národů ve společ

ném stát* a vyhlášení* Seská socialistické republiky a Slovenské so-

oielistiská ropebllky podpořilo r osvoj šesté a slovenské státnosti.

28* říjen jo tedy výsnose n symbole* národního a státního vldo«í a
oítšní našich oklestů a jeho oslavy jann výsnr<anýn stxtní* a národní*
politicos oktopi.
leshodBrtí vlády &JSII s léto niko rek*, potvrsené pošlé se Jfede*

rální* shranáldlnÍB, sr*Šit 28. říjen jako státní svátek, nelne pes*
sovět v nůřítcíeh hospodářské áielJisctl, ás to roshodsstí výrosnl po

litické. Frojevnje ee v nte aojen krajní neoitlivoat k národním* vte

te«í o sít dní našich národů, eojndne národe teského, ale také výrsr

- 2
a přehlíiiv,

postoj k výsnano natí státnosti. O tom, i* roshedtnntí vlá

dy e postése i ťedsrálního aluromáMání nejí tekavý ohr rttter, svHH le

tos průb to *8. říjme. V/re>*í les-, o el ever ská otátroeti nebyle vhodné t-e

snpmenáto ani sáiLavv^íni proetřsdky, ani sdlresr^c veřejný ad. e politiek/ni etoesni, fante stav hlwbeea restrptoje tišíos sešito oblaků,

áentrsstmje a eelo>' eitoaaí v w ríg svitl, kde Weehry rxre<5y a aaj-

sér*- ty, které Myly v sdr»wl o ?t i sieny Vie® sápssit o ?v*w národní
existesdl • státnost, oslavují toy reaévialoeti jako své největší KÍroá-

■í svátky. Tekavý stav nijak n«přespává ásbrá pověsti tolí republiky.
J9 pareáoxea, le tamta evátek nalsho lidn byl v lat* nín roes oslavován
především v olšině a v oleíob sd^leveoíah prostředníah«

Gbreaíme ee k tote»álnífc» shmsáidíní ČibB, kvleateifcekáran cítění
a et-tmleká aoodrosti Saatcýah a slovensfcýeh peelefteů *bno snšmoven:

*Tys/vána vás, atoyate srotili reshatavtí s 1st od niko roto a ©pitevné
proslunili 28. říjen *4rodním a státním svátkem eben nežleh národů,
abyste stanovili, to nákladní vjmsa tohoto dne v ne šleh novodobý ob tto

jindch má být ksŠdeVědmě edúresnovám ©sUvenl ne vhodné státní a rrlta
speleěeaakd órovrl a abyste ©pitně vyhlásili ků, říjen dnem prseovmíhe

klide,"

Praha 10. listopad© 1975*
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Sto, Ivo Sefikaáeft, Prof, in, Jiří Májek int-a,, tref, ta. Vladimír Kadleo ta&e,, iv^n Klíne, ta, tolane Klímová, ^), ta. iloslav sál OaC.,
». biblová, ikatoaik Ivan Málek, Kriena Bovotná, tref. ta. J n Patočka,
Karel Fxáámk, traf, ta, Váelav rříhoto, JIH tfoal, Jana dtermová, Bele*
no jveroová. tref, ta. tag, Josef irokan tato,, >• Vágnerová, František

Vanilek, ta, váelav V raba®, Ikatonilr otto Wtaftterlm, Jaroslav Víše, ftlbran Seetafc, Jiří Irsav/, Bee, tag* *«tolf létal CSe,

Venek

š ± lhán

XIV, mi lořádný sjezd strany

- ’vysočanský"
/Dokončení/

Pátek 23»sr::na 1)68
Tento den byl prvním dnen práce nového ÚV a jeho předsednictva, Začal tím,Že jsme se kolem sedmé hodiny přemistill do kan
celáře jedné malé továrny na konci vysočanského areálu, Pyly to
dve prosté kancelářské místnosti e telefonem a psacím strojem •
Fo byli všechno naše vytavení.
Kráče nato přiejlo ze Slovenska dalších 11 delegátů na náš
sjezd, Ke mohl i přijet dříve,ale přijeli. boudruzi je informova
li o prběhu sjezdu,o jeho usneseních a závěrech. Požádali, aby
byli považováni za řádně přítomné účastníky sjezdu. S“* severy
sjezdu se plně stoteŽnili. rzy ráno se objevil 2 .Mlynář se svojí
ženou I. ubskou. teček el jsem tes po tom nočním rozhovoru, el
jsem však radost z toho,že přišel. Jednoduše se zeptal,zda pro
něj nemám nějakou práci. Práce bylo dost, Vždyřjeoie začínali sko
ro s čistým stolem. Od té doby až do jeho odjezdu do oskvy byl
pak neustále v permanenci.
postupně přicházeli i další soudruzi z nově zvoleného ÚV i z
aparátu strany, přišel .Kosík e návrhem,že by byle dobré podrob
ně o situaci informovat čínské velvyslanectví. Byly i jiné návrhy.
V patek ve 12 hodin mela být podle usnesení sjezdu zahájena
jednohodinevá generální stávka. Bylo nutné ji připravit. Bylo
nutné také připravit prohlášení a stanovisko. Říci,oč jde. Ujal
se toho Z.i:lynár a další soudruzi, od tehdejšího rainistra zahra
ničních věcí J.Hájka jsme dostali z Vídně dotaz,Jaké má nový ÚV
směrnice pro jeho jednání v <adě bezpečnosti v 03B, Odpověděl
jsem tehdy velice stručně: "Neutralitu ne,suverenitu ano. Ostat
ní záleží na tobě". Jak mi později J.Hájek potvrdil,tento vzkaz
obdržel, yl j em si jist,Že tento pokyn je v naprostém souladu
se stanoviskem vlády i prezidenta republiky, J,Hájek byl v té
době na dovolené v Jugoslávii,dovolenou okamžitě přerušil a vzkaz
poslal přes naše velvyslanectví z Vídně na cestě do ilew Yorku na
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zasedání OSN,
V patek brzy ráno volala do Vysočan Zoja Svobodová-Klusáková,
dcera prezidenta, úobře Jeem Ji znal z práce na vyseká škole .
Řekla mi, že během noci sovětská strana souhlasila e návrhem pre
zidenta na přímá Jednání s nejvyššími představiteli SSSR a že
"děda” /pan prezident/ Jede na Jednání do Moskvy s tím,že se ve
čer hodlá vrátit. Poprosil Jsem Ji,abych mohl telefonicky nluvit
s prezidentem, ^ekla mi,Že to už bohužel není možná,že Je na
cestě na letiště,ale že ona Jede za ním se rozloučit. Požádal
Jsem Ji,aby prezidentovi vyřídila náš vzkaz. řředně.že má naši
duvěru,a připomněl Jsem,Jaký Je postoj sjezdu k okupaci a k od chodu vojsk a dále požadavek sjezdu a nového ÚV k propuštění
Dubčeka a dalších z internace a k jejich návratu do funkcí a po
prosil Jsem,aby prezident Jednání neuzavíral bez spojení a pora
dy s orgány dona. Na víc Již nebyl čas. Věděli jsme Již,že prezid
dent byl celý předcházející den pod tlakem velvyslance červo něnka,že se u nej vystřídali někteří členové bývalého předsed
nictva strany - BiTak,Piller,Indra a někteří další,že mu byla
vnucována nová vláda a ze to odmítl.
Věděli jBme také,že prezident Již během minulého dne navrhl
přímé jednání s nejvyššími představiteli Sí>Sít,že nechtěl jehňat
pouze s velvyslancem a vojenským velením a že až do večera ne dostal na svůj návrh kladnou odpověá. Tu dostal teprve v noci ze
čtvrtka na pátek,teprve tehdy,když bylo již ukončeno první sjez
dové Jednání a sovětské straně byla známa jeho usnesení a stano
viska i to,že byl zvolen nový ÚV a nové předsednictvo strany, cprávněne Jsme se domnívali,že souhlaB sovětského vedení e jed náním na nejvyšší úrovni taezi představiteli Československa a
SSSR byl výsledkem toho všeho,co se u nás v posledních hodinách
událo. Byl to zejména všeobecný a spontánní odpor národa proti
vstupu vojsk,dále pevný postoj vlády,parlamentu a prezidenta s
konečně svolání mimořádného XIV.sjezdu strany,jeho politické
stanovisko a volba nového tJv. V tomto okamžiku nebylo dost dobře
možné,aby Červoněnko a velení vojsk lále pokračovali v nátlaku
na prezidenta s itócfiyxsyxoncKdyxiaxvijy v pokusech sestavit lout
kovou vládu. Proto bylo nutné jednat. Sovětská strana to pocho
pila a k jednání dala souhlas. Nyní bylo nutné,aby se jednání
zúčastnili xšiaiui nejen prezident a Jeho doprovod,ale také prv
ní tajemník ÚV KSČ Dubček,předseda parlamentu Smrkovský i před-
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sedá vlády Černík, To ee také později stalo,
V pátek ve 12 hodin byla podle usnesení mimořádného XIV,
sjezdu zahájena, jedno hodinová generální stávka. V celé zemi se
rozezvučely sirény i zvony, Ka jednu hodinu ustal provoz v zá
vodech, úřadech i na ulicích. Pyl to skvělý,ukázněný a hrdý pro
test národa,dělníků,inteligence,mládeže, mužu i žen proti nežá dané přítomnosti cizích vojsk v naší zemi,proti internaci na šich představitelů státu a strany, proti ochromení práce ústav
ních orgánu,proti vl-emu,co ohrožovalo náš demokratický a svo bodný vývoj, Byla to také pádná od pověu všem,kteří představova
li onu skupinu tzv. "věrných aynú střeny*,jel pozvala vojska na
naše území jako ochranu proti údajné kontrarevoluci, Jaký jiný
a pádnější důkaz nesouhlasu,ukázněnosti,hrdcati a jednoty mohli
v této chvíli naši lidé podat vládá4 a vládnoucím komunistickým
stranám a vojekům pěti zemí Varšavského paktu,které intervenci
zorganizovaliy. Jaký mohl být podán lepší d^kaz o tom,že nejsou
vítáni,že je nechceme a nepotřebujeme,že narušují náš život a
že si svoje věci chceme a umíme řídit sami.
Byl to také jeden z paradox.
é doby,neboí celý národ vstou
pil do protestní generální stávky,kterou vyhlásila a organizova
la komun i etická strana v zea>i,kde$ je vládnoucí stranou. Komunis
tická strana vyhlásila a vedla tuto generální stávku na protest
proti politice jiných vládnoucích korunistických stran v zemích,
které k nám poslaly vojska. Byla to její povinnost a právo. Ve
12,30 hod. jsem měl z pověření předeednic va ÚV projev na rozhla
sovém vysílači tfv strany. Vysílač byl zřízen v Tesle-Hloubetín.
Byl to jeden z vysílači!,který byl půvoune připraven k expedici
do SSSR, Technici a dělníci ho připravili pro nás.
Vyjádřil jsem stanovisko celého předsednictva k několika vý
znamným událostem toho dhe,především k odletu prezidenta a ko nečně k formám oráče strany e státních orgán v těchto dnech,
K odletu prezidenta republiky a jeho delegace na přímé jedná
ní v .oskve bylo řečeno toto: "Prezident republiky L. Svoboda má
haši plnou důvěru a podporu. P1 iou podporu a duveru mají i ti
členové delegace,kteří byli zvoleni na sjezdu,soudruzi i’usák a
Dzúr, okul jde o další členy delegace,budeme ee k nim chovat
tak,jak se oni při tomto mimořádně závažném jednání zachovají k
usnesením mimořádného XIV,sjezdu,nakolik přijmou smýšlení všeho
ne eho lidu."
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K otázce množících se požadavku na vyhlášení neutrality re
publiky prezidentem bylo řečeno: "Hrubé porušení naší státní
suverenity vázne narušilo základní hodnoty a jistoty,n nichž
bylo budováno naše mezinárodní postavení. Nelze se proto divit,
že na rzných místech republiky byl vznesen požadavek,aby pre
zident re ubliky vyhlásil neutralitu země,.. Není možné ani na
chvíli pochybovat o tom,na koho padá odpovědnost za vznik hluboce
nenormální situace v naší zemi. Nebyly to naše státní a politic
ké orgány,které pošlapaly ideje spojenectví se Sovětským svazem
a některými dalšími zeměmi Varšavské smlouvy. Celá naše polednová
politika vycházela naopak z předpokladu,že dosavadní spojenecké
svazky,očištěné od všeho,co brání jejich plnému a zdravému roz
voji, budou nadále tvořit úhalný kámen naší zahraniční politiky,..
Českoeloveneko,které avé spojenecké závazky neporušilo,nemá ani
v budoucnosti nejmenší zájem na tom,aby žilo v nepřátelském vzta
hu s ostatními eoc. státy a jejich lidem,a to ani o těmi,jejichž
vlády se k nám v současné době chovají nepřátelsky* předsednictvo
ŮV KSČ vyelovuje proto přesvědčení,že tragická zkušenost 21*srpna
musí být podnětem k hluboké obro.ě vztahu mezi eoc, zeměmi na
principech skutečného internacionalismu. Denokrc-tická podstata
internacionál! er.u byla už dávno vyjádřena principem: nemůže být
svobodný ten národ,jenž druhému národu svobodu odpírá. ' ento ide
ál je dávným ideálem socialist . Cíle,které z něho vyplývají pro
národní a státní orientaci ČSSR ve velkém společenství národů soc*
zemí ,nelze vyjádřit a realizovat^JiířCT^ým požadavkem neutrality.
Mír a klid v dvropě vyžaduj mnohem více. Vyžaduje houževnaté úsii
lí o posílení všech prvků mezinárodní bezpečnosti,předpokládá
houževnatou snahu čelit všemu,co narušuje politickou rovnováhu
a provokuje nová ohniska mezinárodního napětí* Vyžaduje a předpo
kládá,aby ČSSR šla po cestě upevňování internacionálních vztahů
mezi všemi státy a národy a na prvním místě mezi lidem těch zemí,
které vykročily na cestu socialismu* Jsme ei vědomi toho,že úspěch
takové politiky je podmíněn dobrou vůlí všech. Víme dobře,že ne
závisí jen na nás,zda budou obnoveny hodnoty a jistoty,které by
ly ošlapány. Považujeme však za svou prvořadou povinnost nezma
řit ani jedinou příležitost,kterú by umožnila takovou orientaci
v evropské politice a politice eoc.zemí prosadit."
Předsednictvo ÚV ae v tomto prohlášení obrátilo také na kraj
ek© a k okreemí výbory strany e výzvou: "Ve své práci zachovejte

179

- 5 -

nejvyšší možnou míru legality. Pracujeme ve své vlastní zemi a
pro tuto zem. Nepodléhejte psychóze Ilegality! Bez vážných dů
vodů nesahejte po ilegálních metodách práce! Jestliže si to
však okolnosti vynutí,pak poulíte všech prostředků,abyste z^b
bezpečili akceschopnost strany,za kterou jsme odpovědni všem na
šim občanům... i‘o,co jste všichni společné dokázali v uplynulých
Šedesáti hodinách,zhodnotí historie jako zcela ojedinělý úkaz
mravní síly a jednoty dvou malýcb národů v nevelké zemi,"
Takové bylo naše politické stanovisko k požadavkům neutrality.
Požadavek neutral ty jsme nejenom odmítli,ale naopak jsme požado
vali hlubokou obrodu vztahu mezi zeměmeml soc.společenství. Poz
ději rožní normalizátoři lživě tvrdili,že jsme požadavek neutra
lity vyhlásili a podporovali,že jsme chtěli vystoupit ze svazku
Varšavské smlouvy a přejít na stranu KATU®
Shodné stanovisko k otázkám neutrality vyjádřil parlament,vlá
da a jiné organizace Národní fronty.
V pátek také předsednict o ÚV zprostilo O.Švestku funkce dosa
vadního šéfredaktora Rudého práva a jmenovalo šéfredaktorem J.Se
keru.
Během dne jsme ee přemistlili z dosavadního pracoviště do bu dovy závodu Elektrotechnika ČKD. Odpoledne jsem se spojil z kan eeláří tehdejšího gen.redútelcA.Kapka se soudruhy ze slovenského
ÚV KSS. Hovořil jsem e V.Pavlendou* Běžnou telefonní linkou neby
lo možné se s nimi domluvit - spojení nefungovalo, lěkdo přišel
na nápad,Že spojení se dá uskutečnit jinými cestami. Např. pro
střednictvím energetického dispečinku. 0 takových prostředcích
jsem neměl ani potuchy. Spojení jsme skutečně doetali. Informoval
jsem stručně Pavlendu o průběhu sjezdu,o činnosti nového ÚV,o ko
ordinaci práce s parlamentem i vládou. Sekl ml,že pádpórují usne
sení sjezdu,že s ním souhlasí a že připravují mimořádný sjezd KSS
na 26.8.,tak,jak bylo předem stanoveno,a že jim v tom nikdo neza
brání. Řekl jsem mu,že na sjezd posíláme delegaci,ve které je F.
Vodeloň a L.Hrdlnová. Ti že budou podrobně informovat o situaci
v Prase. Přivítal to, Ptal jsem se ho také na mínění a názory ji
ných slovenských soudruhů, Řekl mi,že mluví také jejich jménem •
?'ěl jsem dobrý pocit,že 81 se slovenskými eoudíuhy dobře rozumí

me.
Na jednání s námi 8e ostavila také delgace Národního shromáž
dění. Byli v ní poslanci iková,Poledňák a další, Řekli nám, že
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poslanci NS uvítali sjezd,podporují jej a souhlasí e jeho závě
ry. Přišli také členové vlády V .Kadlec,i’. Galuska, J,Bor ůvka a
další. V.Kadlec a T.Galuska
námi již zůstali. Projednali jsme
celou řadu otázek pzké spolupráce s vládou. Celkově jsme se do
hodli jak ns společném postup s vládou,tak i s parlamentem, po
stavil se také ministr vnitra Pavel. Informoval nás o situaci v
Bezpečnosti. Později vydal rozkaz,kterým zbavil náměstka ministra
V.ŠalgoviČe jeho funkce a sám "ejal vedení jeho úseku, přichá
zela celá řada delegací ze závodů,přišli i zástupci velení Čs.armády a Lidových milicí, Infor.aovali o situaci ve svých jednotkách
i o postoji armády ke XIV.sjezdu. Byly to dxobré zprávy. S jed
notlivými delegacemi hovořili ti členové předsednictva,kteří by
li právě po ruce. Když bylo nutné posoudit nějaké otázky kolek tivně,okamžité jsme se sešli. U předsednictva jsme také vytvořili
skupinu poradců,které jsme zvali k jednání v předsednictvu a ýtali se ne jejich názory. Mezi nimi byl V.Ka 11co,K.Kouba,V.Hájek a
další. Pracovní podmínky byly velmi stísněné. Byly to asi tři kan
celáře ve vysoké věžové budově někde až nahoře v prostorách,které
nám poskytli pracovníci projekce ČKB. Nechali tam všechny nebo
skoro všechny své věci včetně rýsovacích prken.
Všechno naše politické a organizační úsilí bylo zaměřeno k
jednotnému postupu všech ústavních orgánů ke koordinaci jejich
činnosti i k jejich neustávlé vzájemné informovanosti. Společně
jsme se pak snažili ovlivňovat situaci, ne xo pust it chaos nebo pro
vokace,udržet vysokou akceschopnost i jednotu strany a znemožnit
jakékoli pokusy o vytvoření loutkové vlády nebo jiného politické
ho centra. To se dařilo,
V pátek k večeru zavolal do Vysočan prostřednictvím okresního
sekretariátu D.Kolder. Vzkázal nám,že má obavu z toho,že by mohly
být zneužity Lidové milice,abychom učinili nějaká opatření. Pozdě
ji,když jsem s Kolderem hovořil a ptal se ho,zdali skutečně tento
vzkaz posílal,tak to ptvrdil, ěhem patku byly totiž sovětskými
vojsky zajištěny některé sklady zbraní Lidových milicí,např.sklad
zbraní ve VŠ stranické,v buaově ministerstva dopravy a pod. Tyto
zbraně v dávalo velitelství vojsk za zbraně kontrarevoluce. To
bylo velmi nebezpečné. Těchto zbraní mohlo íýt zneu íito i jinak.
Ve Vysočanech v té době byli s námi i velitelé Štábu Lidových mi
licí. Ptal jsem ee jich,zdali byl hlavní štáb milicí obsazen a
kdy. odpověděli mi,že ano. tal jsem se jich také na to,zdali je-
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jich vlastní prostředky spojení s krajskými štáby a jednotkami
Lidových milicí,jako např. různá beala,šifry,kódy atd.,zůstaly x
ve štábu a jsou cizím vojskům přístupné. Odpověděli,že tam zů
stalo vše a potvrdili,že by to mohlo být zneužito* Vzkaz D.Koldera i rozhovor s veliteli štábu Lidových milicí mě tak pře svědčil o tom,že bule nutno přijmout určitá opatření i k samot
ná ochraně LW.,jejich skladu a zařízení. 0 rozhovoru jsem in formoval předsednictvo. Předsednictvo se usneslo na tomto opa
tření :
1/ Vyhlásit
pohotovost jednotek Ul podle hesla Únor. Byl
to první stupen pohotovosti,který znamenal zvýšenou ostrahu
skladu Lhl a ostatních zařízení.
2/ Usnesli jsme se ne tom,že jakékoli pokyny k činnosti jed
notek LM. budou projednávány a přijímány kolektivně předeednic tvém ÚV.
3/ Aby nedošlo k nedorozuměním při předávání pokynů nebo rozksa , ■ .
;
,
-k. u,
rsntamj
t-v.t a i
bů tlumočeny písemně a předávány vždy v přítomnosti několika
Členů předsednictva ÚV. Žádné jiné pokyny nesmějí být vedením
LM přijímány a plněny. Lato odpovědnost pro náe vyplývala z do
savadního podřízení I/í prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ jako jejich
hlavnímu veliteli. Joto usnesení předsednictva jsem tlumočil
přítomným velitelům štábu. Byl při tom J.Litera,tajemník PV stra
ny. přítomní velitelé štábu toto usnesení přijali s velkým poro
zuměním.
V patek k večeru jene dostali zprávu,že se prezident Svoboda
z jednání v Moskvě nevrátí a Že jednání bude pokračovat druhý
den.
Z vysočanských závodů přišli funkcionáři e návrhem,že v so
botu a neděli budou pracovat tak,aby to v těchto závodech vypa
dalo jako kdyby byl vsedni den. Byl to také jistý druh ochrany
nove zvoelných orgánů strany, ryto sobotní a nedělní směny na zvali ůubčekovy směny.
Sobota 24.srpna 1968

Od rána přicházely stovky zpráv o situaci na místech a nejrúz
nější prohlášení ze stranických organizací,závodů,úřadu,na pod
poru usnesení XIV.sjezdu. 0 jednání prezidenta Svobody v IiOskvě
nebylo známo nic nového. Spojení s vládou a parlamentem i jinými
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-aorgány fun oválo* předsednictvo projednalo návrh,aby do jedno
tlivých krajů byli vysláni instruktoři (ÍV. Tento návrh byl pro
jednán a instruktoři se rozjeli do jednotlivých krajů* Během
dne přišli redaktoři z rozhlasu a novin s řadou dotazů* zreka
pitulovali jsme,co ee v posledních hodinách a d.nech událo, X
Chtěli znát naše stanoviska k heel
o neutralitě* Řekl jsem
jim,že jsem o tom mluvil ji při příležitosti generální rtávky.
Že jsme rozhodne proti toíiuto heslu,že naše republiko musí i
nadále z ”tat součástí socialistického společenství,že jsme své
závazky ne porušili, ani jsme se jim nezpw nevěřili. Řekl jsem, že
se do pozice hlasatelů neutrality nenecháme nikým vmanévrovat.
Tuto chybu udělali 1’aáaři v roce 19>6» Od začátku vstupu armád
na naše území chceme jednat a ne střílet. To je naše pozice* Od
poledne jsem se Šel podívat do stř du města. 3yl jsem na Václav
ském náněstí.v Hybernské ulici,poslouchal jsem,o Čem lidé hovoří
a oo ei myslí* V Hybernské ulici u celnice stál hlouček lidí a
mezi nimi i sovětský voják s poddůstojníkem, hýli velmi zaraženi
přívalem otázek. Také jsem se zeptal. Diskuse e nimi však neměla
smysl, Stále opakovali jedno a to samé, že přišlá na, pomoc a na
pozvání. Že nás přišli zachránit před imperialisty a před kontrarevolucí. A když jim lidé říkali "my přece nejsme žádná kontrare
voluce,neplejte se nám do našich věcí,chceme,abyste odešli”,zmlk
li, pokrčili rameny. Bylo mně jich trochu líto. Co oni o tom vědě
li? yšlím,že byli přesvědčeni,že konají správně* Tak jim to
přece řekla jejich vláda,strana,tak Jim to řekli jejich velitelé
a političtí pracovníci. Tady ee ovšem setkali e něčím zcela ji ným. Takovou situaci nemohli očekávat, odpor nsšich lidí ušel
nutně působit i ns ne. nemohlo to v jejich myslích nezanechat po
chybnosti.
Večer 24.srpna jsme dostali vzkaz,ie D*Kolder shání Z,Mlynáře
a že Mlynář by mel jet do loskvy s dalšími členy dřívějšího před
sednictva ÚV a tajemníky. Tento vzkaz vyřizovala jednak I. ubská
a jednak jene ho dostali i prostřednictvím sekretariátu okresní
ho výboru strany ve VyeoSanech, Ukázalo ee,že jednání v Moskvě
je složité,když tam ntsix zvou další funkcionáře a že bude ještě
nějakou dcbu trvat*
předsednictvo projednalo účast Z. lynáře na jednání v .oskvě
a v této fázi ji zamítlo. Po krátké době jenem přítomné Členy
předsednictva po žádal, abychom účast 2.* ůlynáře n jednání v Ilosk-
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vě znovu projednali. Podal jsem návrh.aby Mlynář do Zlodcvy jel
a mandátem našeho UV. el tam tedy jet jako nas zástupce a mluv
čí* Měl tam jet přednést naše stanoviska,seznámit A.ijubčeke a
ostatní se situaoí doma,jak se vyvinula do soboty večer. Po de
batě předsednictvo s tímto návrhem souhlasilo a Z.ilynář se při
pravoval k odjezdu, debylo třeba formulovat další direktivy pro
jeho jednání. Platilo usnesení a požadavky sjezdu. Věděli jsme,
že Sověti,když přistoupili ne jednání za přítomnosti ubčeka,
Černíka a ostatních,se politicky dostali do situac$*kterou při
vstupu armád nepočítali. Jejich partnerem při jednání nebyla re
voluční dělnicko-rolnická vláda nebo skupina "věrných synu" ve
vedení strany,kteří je pozvali na pomoc proti kontrarevoluci,ale
lidé,se kterými n již předtím jednali v Čierné a v ratislavě a
které ve svých prohlášeních označili za oportunisty,pravičáky a
kontrarevolucionáře. Již tento fakt znamenal mnoho, i ostavení
i ubčeka,Černíka,Kriegla,Špačka a Šimona ae nzměnilo. S lidí
zatčených a násilně odvlečených mimo území republiky,jej ichž dal
ší osud byl velmi nej istý,se atali partneři oficiálních jednání
s Brežněvea,KOsyginem,Podgorným a jinými. Prostřednictvím Z.My
náře jeme do Moskvy poslali řadu osobních vzkazu. Já sám jeem
poslal dubčekovi osobní dopis, yšlím,že je možné jej publikovatw
Dopis zněl taktoj

Vážený soudruhu Jubčeku!
Chtěl bych Ti naprat více,než skutečně mohu, bojím se,že v do
pise nedokáži vysvětlit běh událostí a okolností,které vedly k
tomu,že 8jezd strany se konal v takových podmínkách,které pripo mínaly ilegalitu. Skutečnost,že se^ejezd strany konal v ČKD ve
VyeoČanech,kdg jsem se š Tebou viděl na~obvodní konferenci^strany,
to,že sjezd měl tak orrovskou podporu dělníku,Že
obětavě zajis
tily bezpečnost všech delegátu - to vše jsou faktory velmi důležité
nejen pro posuzování atmosféry sjezdu,ale jeho skutečné právoplat
nosti. Bez sjezdu by bs strana-naše komunistická strana zhroutila.
Nebylo totiž nikoho,kdo by jí dal tak autoritativně určitý,i když
nenormálními okolnostmi vnucený pro ;ram jednání.
Sjesd zvolil nový ÚV,n£ jehož členech se spontánně dohodly jed
notlivé krajské delegace. Sjezd neskončil svoji práci volbou nové
ho ÚV strany. Další d ležité otázky,xsomcÍMkjxnxnáxxáflUBX které mel
mimořádný sjezd projednat,budou "p® jednány až budou podmínky u nás
doma stabilizovány. 3jezd re proto prohlásil za permanentní sjezd.
Sjezd přijal i usnesení,že ÚV bude dále doplněn soudruhy a soudruž
kami v další etapě svého jednání.
:yl jeem zvolen členem ÚV strany. Ra prvním zasedání mě soudru
zi zvolili Členem předsednictva ÚV 1 SČ a pověřili funkcí tajemník!
U s tím,že budu vykonávat tuto funkci do doby,než se „vrátíš a u jmeŠ se výkonu funkce prvního tajemníka^do které TÓ ÚV znovu spon
tánně zvolil. Velmi dobře jeem si byl vědom té obrovské zodpoved nosti i všech ostatních nebezpečí,která vyplývají z toho,že jeem
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tuto funkci přijal, Fým životním cílem nikdy nebylt politická
kariéra* Chci k tomu ještě dodat; jakmile bude politická situ
ace normální,chci se vrátit ke avé vědecké práci. To, co dělám
tečí,dělám jako komunista.
Nemohu podrobněji vyjádřit atmosféru toho okamžiku,kdy jBem
souhlasil s návrhem soudruh- v ÚV. To všechno,jestliže ee mne
to podaří,Ti mohu říci jen osobně, Myslím, že vím, o co u nás jde
i^o co jde v našem okolí. Jcem hluboce přesvě cen o tom,že to,co
děláme v a co jsme udělal i, JsicsxxrtznnrědBrxxiiatá jsme učinili jako
zodpovědní lidé,kteří si byli vědomi důsledků pro sebe i své ro
diny. Krutost politiky sám dobře znáš. My ji poznáváno také. Ne
učinili jsme nic,co ty dalo nejmenší záminku k represím ze stra
ny okupačních vojsk. Jednota strany je v těchto okamžicích tako
vá,jakou jsem ještě nikdy nezažil. I spojení strany • ostatními
občany republiky je takové,jaké jsem ještě nepoznal. Bohužel k v
němu dochází za okolností a pod vlivem událostí,které samy o sobě
jsou strašné. Zhroutily se v nás až dodnes pěstovaná iluze. Snad
je iobře,Že se tak stalo. Z toho všeho můžeme všichni vyjít lep
ší a čistší. Snad se jednou naučíme dělat otevřenou a čestnou po
litiku, přiznat chyby,když je uděláme i mít opravdovou radost z ú
spěchu.
Lid celé naší reubliky projevil své úžasné kvality. Vznikly
nebo ee obnovily některé hodnoty,na kterých je možno stavět. Vím,
že Vaše jednání je nesmírně těžké. Upřímně se však obávám,že si
neumíte představit situaci,jakou prožíváme my tady. Již tento
fakt může ovlivnit Vašev jednání.
v
w
Prosím Te,buáte si vědami tohoto faktu. Chtěl bych toho říci
více.^Ale nej e to. Sas běží a slova jsou stejně jen slova. Ne
smírná si vážím Tvé práce i osobní statečnosti.
V Praze dne 24.srpna 1968
Venek šilhán
Vážený soudruh Jjl«.^«nder D u b č e k
první tajemník UV KSC
MOSKVA

Osobní dopisy napsali i někteří jiní soudruzi Smfcovrkému ,
Krieglovi,Špačkovi a Šimonovi. V noci ze soboty na neděli jsem
-;r m . íyaáva r zlmnXil ■ M o-jci Ía i , ik m
i víj. M
cestu. Řekli mu,že dole před fabrikou na něj čekal obrněný vůz.
Poslal ho prý Kolder.
ozději,když jsme se setkali,zeptal Jsem se Dubčeks,zda dostal
muj dopis. Řekl,že ano, Více jsme o tom nemluvili,
Neděle 25,srpna 1968

Jedn ní delegace v Moskvě pokračuje. _,nee by tam už měli být
další členové delegace,zejména Z.Mlynář. Znepokojuje nás,že jed
nání už trvá třetí den. A kromě toho,že jsou účastni Dubček,Čer
ník a Smrkovský,o žádných dalšíoh výsledcích nevíme. Podobně na
tom byl parlament i vláda, Vážně jsme se obávali toho,že po tak
h dlouhém odloučení netude situace u nás doma,jak ji prožíváme
my,plně pochopitelná těm,kdo v Moskvě jednají. Tytéž obavy měli
i členové předsednictva parlamentu a členové vlády, připravili

-lis.

Jame proto společné dopis prezidentovi Svobodovi do oskvy,kte
rý projednala a schválila vláda i parlament. Tento dopis zníx
Vážený soudruhu prezidente,
celá naše země e všechen náš lid v plné důvěře ve Váa očeká
vají v napětí a s netrpělivoetí výsledky Vašeho jednání v Moskvě,
Považujeme za nutné informovat Vás o situaci v zemi od Vašeho
odjezdu na základe našich názorů a hodnocení,
Máš lid v naprosté a pevné jednotě,kter' je ve shodě se sta novleky nového ÚV KSČ,zvoleného legálním mimořádným sjezdem XIV,,
ve shodě ee stanoviskem Národního shromáždění a vlády,rozhodne od
mítá okupaci jako nezákonnou,protiústavní,ničím nepodloženou a žá
dá o Chod okupačních vojsk. Jednotně a po boku našeho lidu vystu pují složky VB,armáda a Lidové milice.
MS a vláda ČSSR nepřetržitě sesedají za obtížných podmínek. Pl
ně stojí za požadavky a názory lidu, XIV,mimořádný sjezd KSČ zvo lil právoplatný nový ÚV a předsednictvo a přitom vyslovil plnou
důvěru soudruh > nb’-^cvi,Smrkovskému,Černíkovi,Krieglovi,Špačko
vi, Šionovi a dalším. Sjezdová usnesení mají plnou podporu celé
strany a všeho lidu,jak to mimo jiné ukázala demontrativní jedno hodinová celonárodní generální stávka dne 23,8,19G8,
Všem těmto orgánům ae s pomocí komunikačních prostředk doposud
dařilo udržovat poměrný klid v zemi,přesto,že jejich rpovozní pod
mínky jsou soustavně ztěžovány,redakce časopisů a tiskárny jsou ob
sazeny zahraničními vojaky,obsazejn je rozhlas i televize. Odpo vědní pra ovníci jmenivaní vládou,jsou nuceni hledat s velikými ob
tížemi náhradní provozy, oŠlo již ke Iruhému pokusu o obeszení vy
sílačky na ministerstvu zahraničních věcí,která je naším jediným
spojením a našimi zastupitelskými úřady a rovněž naším jediným spo
jením s Vámi.
V této situaci naše národy prožívají již pátý den okupace. Napě
tí se neustále stupňuje v důsledku lidských obětí a materiálových
ztrát. Jen v Praze bylo do soboty asi 30 mrtvých a přes 300 raně
ných, Na Slovensku jsou ztráty údajně ještě vyšší. Tyto ztráty jsou
na naší etraně. Je těžce demolováno okolí roz lasu v Praze. Jen e
krajním napětím je udržován klid a zabraňuje se střetům. Je stále
omezována činnost volených orgánů,oklešťovány občanské svobody a
práva. Dochází k zatýkání,není dne ani noci,aby na pražských uli
cích nezněla střelba. Za záinku ke st řelbě se používá cokoli •
nes v nočních hodinách byly provedeny cizími vojsky prohlídky
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všech ústředních úřadů,v některých případech zabaveny zbraně
Lidových milicí a v budově ministerstva dopravy bylo zbraní po
užito.
Okupačním orgánů, se doeud nepodařilo získat nejmenší podpo
ru a spolupráci obyvatelstva. To zvyšuje jejich nervozitu. Ná rodní shromáždění a další orgány v zemi mají důkazy o násilných
akcích. Zdůrazňujeme,že nepovažujeme za normální,že mezi Vámi a
Vaší delegací v Toskve není dostatek informací o obsahu jednání
v Moskvě.
Vázne hospodářství,zvyšuj•. ee nebezpečí ztížení zásobování o'jrvatelstva. Fakticky není možnost vycházení po 22.hodině večer
ní v Praze. V deledku toho nefunguje veřejná doprava. Železnič
ní doprava js narušena. Jeejistují letecká spojení. Vázne import
a export, ásoby uhlí klesají na krajní mez. To všechno je dů sledkem okupačního režimu.
Nebezpečným faktorem je stupňující se únava a nervové vypětí
okupačních vcjsk a našeho obyvatelstva, Eapetí n obou stranách
se nyní zvýšilo v důsledku Vašeho nepředvídaně prodlouženého po
bytu spolu s ostatními činiteli mimo území republiky.
Drtivá většina komunistických a dělnických stran a veřejné mí
nění pokrokové části světa odsuzuje zcela jednomyslně okupaci ja
ko akt násilí. V jednání Rady bezpečnosti zůstalo stanovisko SSSR
zcela izolováno.
Vážený soudruhu prezidente,
vědomi si toho,že jakékoli písemné informace nemohou vystih
nout pře-Jevším atmosféru měst a ducha lidu,usuzujíce podle zpráv
TASSu,že sovětské orgány jsou info zrnovány zcela zkresleně a neobjektivne,považujeme za nezbytnou podmínku Vašeho dalšího jed
nání, abyste byl úplněji a přesněji informován o pravém stavu veoí.
Doporučujeme proto Vaší úvaze možnost,aby Vám tuto informaci
podala zvláštní konzultativní skupina,složená z představitele
ÚV KSČ.NS a vlády,je Jíž příchod do Moskvy byste si po úvaze urychleně nohl vyžádat.
Dále Vám dávám v úvahu případné dočasné,avšak krátkodobé pře
rušení Vašich jednání a návrta do Prahy společně ss soudruhy
Dubčekera.Smrkovským a Černíkem. Tohoto krátkodobého přerušení
byste mohl využít k podrobnějšímu seznámení se situací a ke kon
zuláte! s příslušnými orgány.
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Poeíláme Vám,vážený soudruhu prezidente,své srdečné pozdravy
s ujištěním plné důvěry.
Předsednictvo NSs
předsednictvo ÚV KSČi
Vláda JSSRj
J.Valo v,r,
V.šilhán v.ri
L,Štrougal v.r.
Tento dopis byl zveřejněn na rozhlasovém vysílači ÚV, To mě
lo určitou dohru. Po schválení dopisu jsme naléhali na brzké u
veřejnění. Někteří členové vlády zveřejnění oddalovali,pravdě podobně v naději,že dostanou další zprávy z oskvy,a ty budou
určitější a optimističtější, Dal jsem proto pokyn,aby tedy do pis byl zveřejněn až později, Za okamžik byl vsak vysílán pro etřednictvím našeho vlastního vysílače, Z vlády volal S,Rázl,že
jsme nedorželi aohodu. Dosti rozzlobeně jsem ae ptal V,Kabrny,jak
je^ftožné. Trochu se usmál a řekl mi,že se už nemohli dovolat do

rozlilasového studia,že na trase asi byla nějaké porucha a proto
rozjlasové studio odvysílalo text dopieu,jak bylo půvowně urče
no. Co se stalo,stalo ae, Nakonec to bylo dobře. Spojení s Mosk
vou se tedy v tomto případě uskutečnilo přímo rozhlasem a nikoli
pouze proetřednictvím ministerstva zahraničních věcí a Čs. velvy
slanectví v íoskve,
lezité bylo,Že se s naším společným stáno viokem vlády,parlamentu i ÚV seznámil takto celý národ, Nebylo
také co tajit. Ani naše obavy,ani naděje.
V neděli odpoledne asi kolem lb.hodiny se v Pragovce,kam jsme
se zatím přesunuli,objevil č,Císař, Císař, byl zatčen 21,srpna
ráno,odvezen do artolomějské ulice a při převoz* odtud unikl a
několik dní byl mimo Prahu, přivezl ho 0,Průša,děkan právnické
fakulty,později tajemník byra KSČ pro České země, přivezl ho sanitním cutem. Císař byl neholený a hlavu měl ovázanou nějakým fáčem,aby ho při případné prohlídce nikdo nepoznala Dal se trochu
do pořádku a od té doby Be plně účastnil naší práce.
Večer byla tisková konference ve Vodičkově ulici v budově Lu
cerny někde ve 4,poschodí, óetkal jsem se tam s řadou známých
tváří,mj. také s J.ochmannem z Rudého práva. Dotazů bylo mnoho.
Zejména bylo těžké odpovídat na ty otázky,které se týkaly moskev
ského jednání a jeho případných výsledku, iievím.jak jsem obstál.
Pozdě v noci jsme dostali pozdrav a vzkaz jménem Svobody, ub čeká,Černíka,Snuk ovskáho a ostatních o tom,že jednání bude pok kračovat ještě druhý den.
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Pondělí 2G,srpne l;'o8

Předsednictvo ÚV svolalo dopoledne plenární zasedání ÚV i kon
trolní a revizní komisi na příští den.tj. ne úterý 27.8."do Pra hy, Zasedání ÚV se uskuteční v Pragovce. Jednání se mají zúČaat nit i krajští tajemníci strany. Očekávali jene,Že v pondělí již
jednání v oskvě skončí. To znamenalo,že .'ředmětem jednání had ÚV
budou zítra především výsledky moskevského jednání.naše stanovis
ko k nim a samozřejmě i další postup strany. V pondělí 2ó.8. měl
být také zahájen mimořádný sjezd KSS v Bratislavě. Účast sloven
ských soudruhů na zasedání ÚV bude pravděpodobně velmi malá. Zna
menalo to však také,Že příští den,k<iy bude zasedat ÚV,budeme znát
i některá stanoviska slovenského sjezdu. Příští den bude mít tedy
velmi napjatý program.
V pondělí dopoledne zasedala také vláda. ínisterstvo financí
vydalo pokyny k zabepzpečení neprodlené výplaty mezd a důchodů. Mi
nisterstvo Školství oznámilo,že školní rok bude zahájen 2.září. Ži
vot šel teďy dál. Vláda vládne. Vláda také oznámila protest proti
obsazení vládních budov vojsky. Požádala vládu SSSR,aby vydala pří
kaz svým vojskům uvolnit je. V pondělí byli také někteří členové
ÚV a předsednictva ve vysočanských závodech,aby podali informaci a
zprávu o své činnosti a práci ÚV. Já sám j&em šel do Pragovky. Na
nádvoří se shromáždila spousto lidí. Řekli jsme jim,co jame zatím
udělali e jak vidíme současnou situaci. 0 jednání v Moskvě jsem
však nemohl říci nic konkrétního,kromě toho,že se ho účastní Dubček,Černík a Smrkovský a že jednání trvá už třetí den. To konečně
věděli už z rozhlasu, Baham lne přicházelo do Pragovky mnoho lidí,
člen ÚV a funkcionář, rejrůznějších organizací. Netkal jsem se tam
s E.Erbenem,přišla L.Jankovcová,by 1 tam V.Prchlík,J.Hanzelka,M.Zik
mund a mnoho dalších, přišel také můj bratr Rudolf a přinesl mi ša
ty, čistou košili a nějaké osobní drobnosti, Do Pragovky přišla i
Zoja Syobodová-Klusáková. Hovořili jsme spolu o tom,jaká mel asi
prezident při jednání „odmínky. 0 obsahu tohoto jednání věděla ta
ká velmi málo, Mel jsem dojem,Že má spíše obavu z toho,jak se bu deme chovat a jaké stanovisko zaujmeme,až výsledky jednání budou
L Še ’’děda” /prezi
známé. Řekla mi také}
dent/ své .artnery lobře zná,že má své zkušenosti,že u stál před
komisí,kdy mu šlo o krk. Řekla mi také: "Prérie tě,nedělejte hrdi
ny, oni vám to neodpustí!" Myslím si,že měla obavu,že výsledky jed-
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nání nepřijmeme a že by to mohlo mít jak p® nás osobná,tak i
pro celou naši politiku katastrofální následky. fíekla mi dále,
že nás pozdravuje J.Filler a h ji poprosil,aby nám to vyřídi
la. Že souhlasí e sjezdem,že ho podporuje. J.Piller mi později
potvrdil,že takový vzkaz skutečně poslal.

oterý 27.srpna 1968
4
Z pondělka na úterý jsew spal asi hodinu nebo dvě. Několik
náe spalo ve vetší místnosti,kde byla polní lůžka, během noci
jsme se dozvěděli,že k jednání v Moskvě skončilo a že bylo ppdepsáno komuniké. Jeho obsah jsme zatím neznali. To znamená,že za
několik hodin ee setkáme. Pokud ee ;etkáme. Ptql jsem se M.Vaculíka,co si myslí a oo očekává,jaké bude chování Jubčeka,Smrkov ekého
ostatních našich soudruhů ke sjezdu a k nám oso ně, Če kali jsme,že sovětská strana nenechá náš sjezd a jeho výsledky
bez povšimnutí. To bylo patrné už z komentář..- jejich novin a z
rozhlasu, tonutí /ubčeka a ostatní v této otázoe ke kompw mlsům
nebo ještě k něčemu jinému? UŽ tehdy se rýsovala otázka jednoty
strany, .Vaculík velmi reálně posuzoval věci a řekl: "Hyelíra,že
až přijedou,tak sem hned někoho pošlou.” To setaká za několik ho
din stalo.
Všem nám bylo jasné,Že půjde o nějaký kompromis, V čem ale bu
de tento kompromis spočívat? Cizí armády na našem území už dosáh
ly v té době několika set tisíc vojáků a ohromného ,Božství bojo
vé techniky. Jejich odchod byl základním problémem. Sovětská stra
na bude bezpochyby trvat na tom,že okamžitý odchod vojsk je nemož
ný. Jaké budou v této otázce přijaty dohody? Potlačit kontrarevo luci pomocí armád se ukázalo jako nesmyslné. Naopak,vojska obsadi
la stranické a vládní budovy,znemožnila Činnost řádné zvolených li
stovních orgánů,neobjevila žádné organizované kontrarevoluční sí ly. K žádnému organizovanému kontrarevolučnímu vystoupení také ne
došlo, Jediné zbraně,které vojska zabavila e zajistila,byly zbraně
Lidových milicí, předmětem jednání v I oskvě muselo být bezpochyby
také jednání a výsledky mimořádného XIV.sjezdu. Jaký bude vztah
členů delegace k němu? K čemu Be v této otázce navázali,co podepsali? věděli jsme,že na jednání do :/!oskvy dodatečně přijeli dal
ší lidé,jako BiTak,Indra,Rigo,Švestka,kteří náš sjezd neuznávají,
přitom BiTak,Rigo a Švestka hlasovali proti usnesení předsednictva
v noci na 21.srpna. Nebyli také zvoleni XIV.sjezdem za členy no -
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vého ÚV. V jednom z našich provolání bylo řečeno,že náš vztah, k
nilťl se hude řídit podle toho,jaký bude jejich vztah k výsledkům
sjezdu. To teprve uvidíme.
zvěděli jame také,že předmětem jednání bude i politická ori
entace, vyjádřená v Akčním programu.otázky občanských svobod a
práv,svobody slova a cenzury. 0 tom jsme vsak nepřemýšleli pou
ze my,členové nového orgánu strany.
Jednání trvalo 4 dny a lidé měli dost času o tom přemýšlet*
To,že jednání trvalo 4 tny,svědčilo o tom,že nebylo lehké a že
došlo ke kontroverzím* Naše p vodní malí delegace,která v čele
s prezidenteei Svobodou odletěla do Moskvy v pátek ráno,se po : ;resžářUU o vata ; í, •" tam látal ta leluralleky svsles
orgány neposlaly a kteří zastupovali v podstatě sami sebe. Ještě
před zveřejeně«í> komuniké o průběhu jednání v íoskvě se všude
hovořilo o tom, k jakým dohodám dojde,a lidé byli v nejistotě,
aby se zase nejednalo o nás bez nás. .nežil se počet prohlášení
a rezolucí,ve kterých jak organizace strany,tak i celá pracovní
kolektivy prohlašují,že by nepřijaly iohodu,která by legalizova
la přítoamnost vojsk na území republiky,omezila svobodu slova a
ostatní občanská práva,neužne1a výsledky jednání a voleb XIV.mi mořádného sjezdu strany,omezila nebo znemožnila realizaci Akční
ho programu.
fííká se,že ráno je moudřejší večera* V ranních hodinách ee vrá
tila moskevská ielegaee do Prahy a jeden z jejích členů,B.šimon,
vedoucí tajemník MV KSČ v Praze,trzy ráno přijel do vysočanské
Pragovky s pozváním,abychom ee dostavili na Hrad,kie by s námi
chtěli mluvit soudruzi,kteří ee právě vrátili z Jíoskvy, Přitom mě
stručně informoval o jednání v oskvě. Jel se mnou R.Horák. Na
třetím nádvoří hradu jsme potkali F.Kriegla, Procházel se sám před
vchodem do budovy s rukama za zády. rozdravili jsme se. Na otázku:
"Jak se ti daří, ’rantišku?" , jen pokrčil rameny. Zeptal jsem ee ho:
"Budeš tam také?” ěl jsem na mysli rozhovor,kveli kterému jsem
přijel. Zavrtěl hlavou,že ne* Dlouho jsme spolu nemluvili. On
již věděl,že je mimo politiku a Že se s ním dále nepočítá* Jako
jeeiný ne ’’odepsal noskeveké komuniké a protokol jednání. Já jsem
x to ještě nevěděl.. Ale vycítil jsem to z toho,že se na nádvoří
prochází sám a že nebude přítomen jednání. To byl první výsledek
moskevských dohod,se kterým jsem se setkal* Jaké budou další?
V přízemí budovy jame uviděli J.Smrkovského. LubČek tam v této
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spočívali především na tech,kterým národ, důvěřoval, Spočívalo ta
ké na stranickém vedení,které bylo zvoleno ne vysočanském sjezdu
a které mělo v tutá chvíli nespornou autoritu a duvěru* Toto vede
ní však nebylo moskevskými dohodami uznáno, přesto musela v dslších dnech dehrát svoji politickou úlohu dokonce.
Ti druzí vlastně nemuseli dělat nic. Mám tím na mysli ty,kte
ří se anonymněprohlásili za zdravé jádro strany,za realisticky
smýšlející politiky,za ty,kteří na aebe vzali odpovědnost a po zvali vojska k nám na pomoc při potlačení kontrarevoluce. Ti mohli
te5 jen vyčkávat, Své karty v této hře již vynesli, Zatím to sice
prohráli,ale v dalším kole,které teprve začínalo,si mohli pro své
falešné karty bez zábran ostentativně a před očima ostatních sahat
do rukávu. Kdo jim v tom může bránit? Byli pod ochranou moskevských
dohod. A žádné vůle lidu nebo Členstva strany je v jejich mocen ských pozicích nemohla ohrozit. K tomu,aby to mohli dělat,si do konce upravili pravidla hry. Karty vynášeli oni. Ti ostatní se mo
hli jenom bránit. V tomto okamžiku byla také potvrzena stará prav
da, že xšádná cizí moc na obsazeném území nemůže natrvalo prosadit
svou vůli bez spolupráce s určitou Částí občanu,kterou na oplátku
pozdvihne do určitých mocenských pozic a v těchto pozicích ji bu
de bránit. Proto k základnímu strategickému cíli rajjsik vstupu
vojsk 21.srpna patřilo i vytvoření orgánů a institucí,které by na
sete takovou povinnost vzaly. To ■« díky odporu občanů,odporu stra
ny s konáním XIV. a mimo řádného sjezdu nepodařilo. Revoluční dělnic
ko,rolnixcká vláda se sesypala, yroBtě nemohla vzniknout. Ani ve
straně nemohly převzít moc žádné samozvané skupinky, I přes pří
tomnost vojsk a všestrannou podporu,kterou jim poskytovaly diplo
matické i jiná orgány 3SSR,se "zdravým silám" ve straně nic tako
vého nepodařilo uskutečnit, óabránil jimx v tom mimořádný sjezd a
spontánní lidový odpor,se kterým nepočítali.
V tomto okamžiku jsme si však neaeláli Žádné iluze o tom, že
když se takové pokusy nezdařily až do sud,že se nebudou v nedale
ké budoucnosti sice ve změněných podmínkách a určitě s jinými
lidmi a jinými pollticko-taktickými prostředky opakovat,
Bylo také zřejmé,že k tomu musí dojít především ve straně. 1 o
se také v období normalizace skutečně stalo.
Upřímně řečeno,to,co jsem slyšel od J.Smrkovekého,nebylo nic
dobrého. Lával jsem se,že všechny tyto věci nejen nepřijmou na
ši občané,alepředevším že je nepřijme členst o strany. Tech 6
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dnú od vstupu vojsk totiž dokázalo něco,co by nedokázal vymyslet
žádný generální štáb, Postavili ee ne odpor vojenské moci beze
zbraní,bez provokací,vyzbrojeni pouze svou uvědomělostí,klidem a
rozvahou,hrdoetí,nezměrnou vynalézavostí,obětavostí a statečnos
tí, Velikou solidaritou e důvěrou a vírou ve spravedlnost své vě
ci, V tomto okamžiku vlastně vyhráli to podstatné. Obhájili do
funkcí v ústavních orgánech i ve struně všechny ty,kteří byli
př dtím zatčeni, Uhájili své zákonné představítele,kterým dali
důvěru To bylo hodně, Uhájili tíi své právo suverénně rozhodovat
o tom,koho nznávají a koho si přejí, báli také najevo svou voli b
tljkiiliii_i.LHTnrji.iiMj írjrTfrrTri"rt.i~yŤiJ~f a schopnost vzdorovat silám,kte
ré by jim chtěly vnutit neco,s Čím oni sami nebudou souhlasit. Je
jich občanské sebevědomí a hrdost vzxxjstly* V tomto okamžiku to
byli ještě hrdí a svobodní lidé, Sami si ukládalyi zákony,chování
a povinnosti,
Za několik okamžiku ae naše veřejnost seznároí a komuniké moskev
ských jednání, rotokol moskevských jednání však nebude zveřejněn.
Snad základní dohody protokolu budou řeéeny nebo naznačeny v pro
jevech vobody, ubČeka,Černíka neo Snirkovského,které nají být
proneseny ještě dnse odpoledne.
Bo jednání se Smrkovským jsem se sešel krátce s A.Dubí-ekem a
0.Černíkem, V tomto oksmžkiku jsme nemluvili o žádných konkr tníoh
politických,organizačních nebo kádrových otázkách. Pro nine to byl
pohnutý okamžik. Vrátil se 1.tajemník ÚV a já mu mohu předat funk
ci a složit počet z naší činnosti, Jemu ho Moučil ten krátký pobyt
v cizině? Naučil se lépe oceňovat lidi kolem eebe? Snad ano. Důvě
ru si získal už dříve. To má v sobě jeho osobnost, Umí oslovit li
di. á otevřenou tvář, V těchto dnech však prožil velkou osobní
krizi, To nemohlo zůstat bez následku, pude to mít těžké,jistě mno
hem těžší,než dosud.. Budou ho možná trhat ze všech stran, Unese
to? aTo tento okamžik to bylo všechno, věděli jsme,že přijdou další
oběti a ústupky,že boj o reformy a demokratizaci společnosti bude
pokračovat,ale již v jiných podmínkách a tak trochu se svázanýma
rukama.
Kolem 11 hodiny jsem odjel zpět do Vysočan,kde mělo být zahájeno
zasedání ÚV.
Lonalo se v nragovce ve velkém sále. Tylo zahájeno asi v 11,20
hod. Velká část slovenských členu ÚV se omluvila,protože v té do
bě JÍŽ probíhal sjezd KSS, roto jsme navrhli,aby přítomní členo
vé ÚV nepokládali toto zasedání za zasedání ÚV,ale pouze za pora-
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du. Na začátku jednání jsem velni stručně informoval o své ná
vštěvě u soudruhů Smrkovakého a Dubčeka. Požádal jsem B.Šimona,
aby přítomným členům ÚV přednesl potřebnou informaci o moskev
ských j ednáních.
Šimon o tom dosti podrobnŠkXB hovořil. Hovořil zejména o poae
stojích Části delegace v 'oskvě ke sjezdu, pro přítomné cleny
ÚV bylo nesmírně důležité to,jaké stanovisko zaujala sovětská
otřena ke XIV.sjezdu a k orgánům,které na něm byly zvoleny. Do
zvěděli se, že sjezd a jeho výsledky jsou podle moskevského proto
kolu neplatné. A že tedy podle této dohody existuje fakticky pou
ze ÚV,který byl zvolen XIII.sjezde^ strany v době,kdy byl I.ta jemníkem A.Novotný. Podpisem moskevského protokolu tak vznikla si
tuace, že ve straně existují dva ÚV. Jeden zvolený mimořádným vy
sočanským ej ezdem, který právě zasedal a druhý zvolený na XIII.
sjezdu,který se od vstupu vojsk na naše území prakticky ani nese
šel. Přitom řada vedoucích soudruhu,kteří měli nespornou autoritu
a důvěru členstva strany,byla do těchto orgánů »»terna oběma sjez
dy /Dubček,3mrkovský,Kriegel,Šik,Černík,Hájek,Šimon,Císař,Kabrna,
7odsloň,Slavík a další/. . oskevský protokol byl ale také podepsán
lidmi,kteří naši důvěru mněli a kteří na vysočanském ajezdu neby
li zvoleni do ÚV. Byli to však členové ÚV zvoleného XIII.sjezdem.
Dokoncebyli členy předsednictva a tajemníky ÚV. S těmito funkcio
náři, s jejich postoji a politikou nesouhlasila a neměla k nim dů
věru zdrcující ást strany, ioskevský protokol je tak straně zno
vu vnutily podpisy vedoucích představitelů strany pod 'toakevským
komuniké vytvořily situaci,kterou nemohli členové nove zvoleného
úv nerespektovat. Vysočanský ajezd předpokládal,že dříve či poz
ději dojde k politickým jednáním mezi čs.stranou a stranami zemí,
která do ČSSR poslaly svá vojska. Předpokládal,že v dalších fá zích jednání sjezdu dojde i ke změnám v ústředních orgánech stra

ny.
Moskevský protokol však vytvořil takovou situaci,že jeho kate
gorické odmítnutí členy nově zvol ného ÚV by mohlo vést k rcítržce
uvnitř strany,k postupné izolaci jejího progresivního kří la a ik
vážným důsledkům v živote celé země. To nepochybně věděli i před
at avitelé stran zemí,které k nám poslaly vojska. Tomu bylo nutné
zabránit. Členové ÚV byli postaveni předhotový fakt; Bložit ns. ndát
kterým je pověřil sjezd.
Během jednání jsme z rozhlasu vyslechli komuniké a později pro-
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jev prezidenta republiky a A. Dub čeká. Vlastní komuniké bylo dos
ti obecné, j eobsahovalo ani důvody vstupu vojsk na naše území a
nebyla v něm ani zmínka o tom,že vojska byla pozvána,aby zabráni
la kontrarevoluci. I přesto,že v té době ještě nebyl znám konkrét
ní výsledek moskevských jednání vpodobě protokolu,vzbudilo komuni
ké svými formulacemi ned věru. Občané cítili,že komuniké nevyjád
ři je vie,o Sem se v oskvě jednalo. Výsledek moskevských jednání
považovali za diktát,který naši představitelé podepsali pod nátla
kem. To se vzápětí projevilo ve stanoviscích a rezolucích r zných
občanských kolektive a stranických organizací, novu bs v těchto
rezolucích dožadují právoplatnosti XlV.sjezdu /aniž v té dobo jež
te věděli,že hlavním bodem jednání moskevských dohod je neuznání
jeho právoplatnosti/. Požadovali,aby XIV.sjezd pokračoval ve svém
jednání. Požadovali,aby se znovu sešel a ke vzniklé situaoi zaujal
etanovisko. ocituji pouze část z rezoluce zaměstnanců n.p.Elektro
přístroje v ^dranech.kde se uvádí: Žádáme naše představítele,aby
nás otevřeně a pravdivě informovali o próběhu i podmínkách vzešlých
z moskevských jednání - naše národy si to za týden statečného a roz
vážného postoje plně zaslouží. Plná informovanost o tom,co byle a o
přijatých závazcíal,nám ulehčí chápání toho,co přijde. S rozhořče
ním přijímáme,že pod moskevským komuniké jsou podepsáni i lidé,kte
ří ztratili právo nás zastupovat. Za jedminé oprávněné představite
le považujeme ty,které zvolil legální XIV.ejzed KSČ,za jehož dosa vadní výsledky ae plně stavíme, Pozadujeme,aby pokračovalo jednání
mimořádného XIV.sjezdu". Podepsáni CZV KSČ,vedení podniku,ZV ROH.
Podobná prohlášení
stanoviska se po zveřejnění komuniké hodinu
od hodiny množila.
Debata ke zprávě .Šimona byla velmi bou"rlivá. ylo vysloveno
mnoho názor- na to,jak dále postupovat. Odpoledne jsem měl krátký
projev. Řekl jsem v něm asi toto: "Záruky našeho budoucího vývoje
nejsou podle mého soudu žádné nebo velmi malé, ’udou postupné růst
podle toho,jak se bude rozkládat politický s yetém,který k nám voj
ska poslal, 'o,co muže zbavit stranu akceschopnosti,je jen jedna
věc. o je to,jestliže kcnuniké pochopíme my i lid jako zradu na
šich představiteli. Pak by došlo k rozkladu strany, iorá ka same o
sobe je krutá věc. Ale porážka ještě neznamená ztrátu cti. Jestliže
vedoucí soudruzi neztratí tvář,budou otevření před celou stranou ,
pak si strana může zachovat autoritu i v situaci porážky. Aby mohla
zachovat svou autoritu,musí se orientovat zhniba na tři věci. Zacho-
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vat a uchránit kádry,které jsou b to dále udržet orientaci strany na demokratické reformy. Dále je tI»L»s stehovat instituce,to
je především stranu,je jí jednotu a pak politický systém,který by
umožnil demokra ické působení strany ve společnosti. Aby ee udr
žely všechny ty hodnoty,které v posledních měsících a dnech vznik
ly, je nutné orientovat stranu na všechny,byt i malé šance našeho
vlastního demokratizačního vývoje.
Součástí moskevského protokolu byla lonoda,že XIV,sjezd stra
ny bude odložen a znovu svolán až po normalizaci situace ve stra
ně i v zeini.
Odpoledne na zasedání ÚV přišel i Smrkovský, Podobně jako Ši non osvětlil podmínky jednání v Moskvě,jeho proběh a výsledky, V
této fázi bylo jednání pro tento den přerušeno,
iraořádný sjezd struny /vysočanský/ konaný 22,srpna 1368,byl
později v období normalizace nazýván sjezdem samozvanců,sjezdem,
který měl provést převrat ve straně v zájmu pravicových a oportunistických sil. Tento sjezd byl anulován tzv.raoskev skjiH smteka
iso.', pode psanci h ,8.19*58 v Loskvě.
Vznikla tak otázka legitimity sjezdu, při její posuzování je
nutno vycházet z těchto skutečností:
1/ **imořádný XIV.sjezd# KSČ byl svolán puvsaně na 9,září,byl
připravován stranickými orgány,byly uskutečněny řádné volby dele
gátu na krajských konferencích strany. Vstup vojsk,který vzápětí
vedl k zatčení části předsednictva ÚV,jehož někteří členové byli
současně předsedy vrcholných ústavních orgánů tj. vlády a No,zne
možnil řádné pokračování v přípravě sjezdu i. znemožnil jeho koná
ní ve Btanoveném termínu.
2/ aifBKKáutH Vstup vojsk -e uskutečnil bez vědomí ústavních or
gánu,bez vědomí prezidenta re publiky,bez vědomí prvního tajemníka
ťrv KSČ. 0 tom svědčí řada prohlášení,která tyto orgány po přícho
du vojsk zveřejnily.
3/ VBtup vojsk byl spontánně odmítnut čs,občany,
4/ ’.’stup vojsk byl doprovázen pokusem vytvořit nelegální revo
luční dělnicko-rolnickou vládu a revoluční tribunál s cílem nahra
dit dosavadní slavní orgány,zvolené podle platných čs.zákon. ,
5/ Vstup vojsk byl odmítnut většinou komunistických a dělnic
kých stran jako akt odporující principům internacionalismu a su
verénních vztahu mezi stranami & státy, laké většina vlád tento
vstup charakterizovala jako porušení norem mezinárodního práva.
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Za tschto okolností,které byly KSČ vnuceny zvenčí,zdrcující
áet organizací strany a stranických orgánu spontánně požadova
la okamžité svolat sjezd, .‘roto legitimita tohoto sjezdu je pře
devším politickou otázkou a nikoli otázkou procedurální. V poli
tickém slov8 smyslu byl sjezd zcela legitimní,byl vnitřní zále
žitostí komunistické strany. Skutecnostnže nebyl dodržen p .vodné
určený pořad sjezdu,je z tohoto hlediska naprosto vedlejší, rogram jednání sjezdu byl vynucen okolnosti:i,na než bylo nutno o kamžitě reagovat. Způsoby projednávání problému na sjezdu stano
vili d legáti sami. Bylo to jejich právo.
To znamená,že dokumenty a výsledná jednání 8jezdu,přijatá
sjezdem,byly legální.

Střede JB.srpna l.r-3

Ve Btředu jednání ÚV pokračovalo. Já sám jsem již na tomto jed
nání nebyl. Zůstal jsem na Hrade,kde jsme s dalšími soudruhy :Uynářem,Dubčekem jednali o východisích a dalším postupu strany.
Ba pořadu bylo mnoho problému. Obnova práva sekretariátu ÚV,vztah
k vysočanskému ÚV strany a podobně. Již v Hcskve při podpisu mos
kevského protokolu,který obsahoval neuznání výsledk . IV.sjezdu
straný,uvalovali někteří soudruzi o možnosti kooptače části zvo
lených soudruha vysočanským sjezdem do UV. Uvažovali o reorgani
zaci a doplnění předsednictva strany. K této myšlence jsme došli
nezávisle i my. Proto dohoda o kooptaci některých delegát; XTV.
sjezdu do ÚV nebyla obtížná. Dubček hovořil o tom,že mylšlenka
kooptace byla pronesena v 1 oskve "red L.Brežněvem. Brežněv prý
nakonec e takovou reorganizací souhlasil. Dohodli jsme se,že do
reorganizovaného ÚV bude kooptováno přibližné 30 soudruha a sou
družek, Kávrhy na kooptované členy ÚV provedou krajské výbory
strany. Dubček v té chvíli navrhl,abych se stal členem budoucího
předsednictva a tajemníkem ÚV. Odmítl jsem to jako nereálné, bubček to myslel pravděpodobně vážně,protože za nějakou chvíli po
telefonickém rozhodovtu s Bre něvem mi řekl,že s ním projednal otázku kooptace do ÚV a že Irežněv se sice zhrozil poutu kooptovanýoh člena uo reorganizovaného ÚV,že on předpokládal pouze něko
lik,maximálně 10 lidí,ale nakonec soáhlasil. A pokud se týká ko
optace V.Šilhána,že to naprosto odmítá, K tomu nebylo co říci •
Takové stanovisko mě nepřekvapilo. Překvapilo me pouze to,že se
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na takové věci ptáme v oekvě samotného Breíneva,
Reorganizace ÚV kooptačí nových členu z řad delegátu XIV.sjez
du, z nichž většina byla zvolena do vysočanského ÚV,měla posílit
pozici těch reformních sil ve straně, které Bledovály demokratiza
ci politického života a důsledné provádění ekonomické reformy.
Dohodli jame ee také na tom,že XIV,sjezd strany,i když nebude
zahájen 9.září,jak bylo povodně stanoveno,musí být připraven v
oo možno nejkratŠí době. Dohodli jsme se také na tom,že v nejbližších měsících,nejpozději do konce roku,budepři raven i sjezd čes
kých komunistů. Osobně jsem byl přesvědčen,že realizace těchto opatření v krátké době by umožnila stabilizovat poměry jak ve stra
ně, tak v celé společnosti, ezitím pokračoval ve svém zřsedání
vysočanský ÚV* Jednání nebylo lehké. Jednotliví členové,kteří vy
stupovali zpočátku a rozdílnými názory,se nakonec sjednotili zhru
ba ne těchto stanoviscích; Souhlasili e potřebou rekonstrukce
př deednictva a sak retariátu ÚV,která by odpovídala změněným pod
mínkám a která by byla provedena v nejbližších dnech, vále se
sjednotili na požadavku urychleného svolání XIV.ajezdu,který by
projednal otázky politické situace,státoprávního uspořádání i slo
žení vrcholných orgánů strany, přitom požadovali takovou kádrovou
politiku,která povede k odstranění kompromitovaných funkcionářů
z vedoucích funkcí a pověří funkcemi ty soudruhy,kt ří se v poled
novém období osvědčili,mají potřebnou autoritu ve straně i ve ve
řejnosti.
členové vysočanského ÚV tak respektovali novou stuaci,která
vznikla podpisem moskevského protokolu, zby z bránili nebezpečí
rozpadu strany.vzdali se Bvých funkcí, i obře věděli,že zápas o de
mokratický socialismus tím nekončí,ale e vstupuje do nové fáze.

Sobota ji,arpna 1368
Konalo se zasedání ÚV,které přijalo moskevské komuniké a doho
dy, pm vedlo kooptaci všech satanových členu do ÚV,dále provedlo
změny v předsednictvu strany a stanovilo dalSí’postup práce. ím
byla založena jedna velmi důle»it- -tepa našeho vývoje a začala
druhá.
mimořádný sjezd KSČ byl odložen. XTV.sjezd KSČ se sešel až za
několik let,v podmínkách,které připravila nor ralizaSní politika
nového Husákova vedení. To už je však jiné téma...

únor 1988
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Olga

Sulcová

čechie ’68
/nedokončená reportáž/

Ve středu 9.října 1968 jsem se zúčastnila dvou pozoruhodných
shromáždění pražských komunistů: v Hajnovce na Vinohradech a v li
beňské Čechii. Na to první, které začalo ve 13 hodin, mě poslal můj

redakční šéf. Velký sál restaurace naproti rozhlasu byl zcela zaplněn
funkcionáři základních organizací KSČ z Prahy 2. Známí mě vítají. U
’’novinářského” stolu sedí kolegové z jiných listů, z rádia a z tele

vize. - Hlavním řečníkem schůze je předseda Národního shromáždění

Josef Smrkovský. kluví asi hodinu. Několikrát různými slovy opakuje
myšlenku, xx že všechno to dobré, co u nás po lednu 1968 vzniklo,
musí být zachováno, že není cesty k návratu do předlednových dob. Jak
řekl, pracuje se na zásadách příští politiky strany, ď^e o to, uvést

do souladu její další činnost s moskevskými protokoly. Pak zodpověděl
několik desítek dotazů k aktuálním záležitostem. Předsedající schůze
ujistil J.Smrkovského a vedení KSČ podporou stranického aktivu Prahy 2
a přítomní dlouhým potleskem, jeho slova potvrdili.

Při odchodu z Hajnovky utrousil kolega z televize, že večer se má
sejít - snad v libeňské Čechii - zas jiná parta: jodasovci. Nie přes-r
nějšího nevěděl. Rozhodla jsem se, že do Jechie zajdu. Pokud tam něco

bude, měl by to můj zaměstnavatelský list alespoň v rubrice ”34 hodiny
v Praze” přinést...
Před sedmou hodinou večer jdu sturou Libní; jen v sukni a v lehkém
svetru, neboí vzdor pokročilé roční době je příjemně teplo. Jsem na

jodasovce zvědavá; budou to jistě sami staří lidé - předváleční čle
nové KSČ. Nebude nezajímavé si je poslechnout.

Vchoď do domu čechie v Podlipného ulici je otevřen a osvětlen. Hned

u vchodu stojí stoleček a u stolečku dvě soudružky kontrolují pozvánky.
Já žádnou nemám, ale mám štěstí: před stolečkem mezi dveřmi, oblečen
do tmavého obleku se světlou kešilí a s vázankou - tedy slavnostně stojí kolega novinář a můj dobrý známý — dlouholetý moskevsky zpravodaj

Rudého práva Zdeněk Hoření. /Je to jen několik týdnů, co jsme se šli
spolu podívat k budově ÚV KSČ na nábřeží, odkud se ozývala střelba.
Bylo to 21.srpna v pět hodin ráno. Přátelsky d© sebe zavěšeni míjeli

jsme kaluž zrosolovatělé lidské krve. Zbyla na dláždění u budovy ústřed
ního sekretariátu po prvním Pražanovi, zastřeleném to ráno sovětským
výsadkářem. Z.H. celou cestu z Poříčí Biskupskou ulicí na nábřeží Kyjev-

ské brigády a zpět mlčel./
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Překvapeně na sebe zlomek vteřiny hledíme. Pak zafungují společenské

stereotypy.
"Ahoj," řekne Z.H.

"Ahoj," odpovídám. Hlídacím soudružkám u vchodu to stačí. Nevyžadují
na mně pozvánku a já procházím kolem jejich ostřížího stolečku dovnitř.
Z.H. mlčí jako tenkrát cestou k nábřeží a zpět. Zřejmě nemá chut říct
soudružkám ani mně, že tento večer nemám v Čechii co dělat. A já nemám
chuč se ho ptát, co tam ten večer dělá on.
Pro zajímavost ocituji svou reportážní "Zprávu o jedné schůzi",

kterou jsem podle svých těsnopisných poznámek začala následující den
ráno v redakci psát. Nedopsala jsem ji. Šéfredaktor mi sdělil, že o

Čechii nic dávat do listu nebudeme, že si to soudruzi nepřejí. Kteří a
proč, to nevím dodnes.

Zpráva o jedné schůzi
Místo: Praha 8 - Libeň, sál Čechle v Podlipného ulici
čas: Středa 91 října 1968

Schůze byla svolána jako "beseda starých komunistů z Prahy 8" pros
třednictvím SČSP, začátek byl stanoven na 19 hodin. Už před určenou dobou
se velký sál Čechie zcela zaplnil. Lidé se srdečně vítají, objímají,
mívají na sebe začatými pěstmi. Vidím řadu známých tváří - nejenom z

Prahy 8, potkávám bývalé funkcionáře, kteří ze svých funkcí na ^aře
odešli. Známí se ke mně nehlásí.
Většina přítomných jsou lidé středního věku; osob, o nichž by se

předpokládat, že jsou starými členy strany, je sotva třetina. U vchodu
do sálu se kolportují Zprávy. - předsedající vítá členy předsednictva

tohoto shromáždění a jednoho po druhém je představuje: J.Jodas, inženýr
Kapek, Mestek, E.Famíra, K.Innemann, A.Černý, sovětský podplukovník Ko

rolenko, /Kromě něho je mezi shromážděnými pžitnEKK ještě několik dal
ších sovětských důstojníků./ Přítomni představované členy předsednictva

bouřlivě zdraví, vstávají, provolávají jim slávu, skandují hesla.
"Sešli jsme se na této besedě se starými členy strany z Prahy 8,"

říká předsedající, "abychom vyjádřili svůj názor na politickoi situaci
v naší zemi a tak napomohli ke správné orientaci. Hlavní referát před
nese člen ÚV KSČ a poslanec Národního shromáždění, ředitel ČKD inženýr

Kapek."
"Nejsem už ředitelem ČKD," podotýká jmenovaný do mikrofonu.
"Pro nás jsi pořád ředitel ČKD!" volají lidé ze sálu. Potlesk. Inženýr
Kapek začíná svůj projev připomínkou, že "v tomto sále 18.května 1938 před skutečnou okupací . referoval soudruh Gottwald. 0 dva dny později

vyšel v Rudém právu jeho článek, v němž stálo v souvislosti se oovětským

3.
svážen: Nedají nás, když my se nedáme! Chtěl bych tyto věty připomenout,**
říká ing. Kapek. Pak podává svůj vlastní výklad polednová politiky. Z
jeho my lanek vyjídáme:
’Tlakem zdola, přičiněním drobných dělníků, zemědělců, vznikala po
dlouhou dobu situace pro změnu politiky, která vyvrcholila v lednu 1968.
To není zásluha jednotlivců, ale tito jednotlivci téte situace využili. -

opatná informovanost - nebudu se přít, zda víc před lednem nebo něm, ale
strrrašně moc po 1 dnu " /aplaus/ "způsobila, že každý člen KSČ má dnes

jiný názor a výsledkem je dezorientace. - Ani v táto místnosti není
nikdo - včetně soudruha Jodase - kdo by si chtěl nechat dát razítko, že

se chce vrátit k tomu, co bylo před lednem. Razítko "konzervativci"
tvrdě odmítejte, protože možná máme daleko pokrokovější názory než kdo
koliv jiný. ~ Byla v Č^SR na postupu kontrarevoluce" - /Plánům: "Byla

a ještě je!"/ - Jen s tím rozdílem, že na nás nešla s puškou, ale s tuž
kou a mikrofonem. Rafinovaně. Poučila se z roku 1956 v MaJarsku. Neza
čínala věšením nás, komunistů, ale chtěla jím skončit!" /Obrovský aplaus,
dlouhotrvající potlesk, výkřiky: "Hnát novináře před soud! Hanba jim!"/
"Kco nutil představitele Kóč přehnaně vychvalovat SSSR? Bylo to faleš

né, ale nemůžeme to splácet nenávistí k našim osvoboditelům. I-Ilásím se

k národu, mám rád svou vlast, ale chtějme žít v přátelství se Sovětským
svazem. - Znáte to jejich heslo?" /V sále smích./ "Souhlasím s heslem
’BuSte s námi, jsme s vámi’, ale adresuji je Sovětskému svazu!" /Aplaus./
"Nedostatky naší ekonomiky nezpůsobil příchod armád Varšavské smlouvy,

ale úmyslné a cílevědomé ochromování státního a hospodářského aparátu,

znevažování minulosti, nahrazování nevědeckými teoriemi."
olova se ujímá Emanuel Famíra: "povolte, abych se představil: Jsem

konzervativec, kolaborant a velezrádce!" /"Takových kdyby bylo víc!" hlasy z pléna. Aplaus./ "Děkuji za to označení," pokračuje .Famíra,
"novému progresivnímu vedení KSČ* Po čtyřiceti letech je to první odměna
..."//Aplaus./ "Předsednictvo má asi stanovy na záchodě k volnému použili;
tí..."
Josef Jodas, z jehož iniciativy se shromáždění v libeňské Cechii sešlo
čte dopis generálnímu prokurátorovi. Protestuje v něm proti tomu, ze ne
jsou stíhány trestné činy, spáchané od ledna 1968 masovými sdělovacími

prostředky. "Svaz čs. novinářů je základnou kontrarevoluce," čte J.Jodas
z dopisu.
"Kecáš!*; - křikl někdo od

vchodu zvenčí, přítomní halasí: "Ven!",a

zvedají se hrozí ke vchodu, volající prchá.
Návrh z pléna: "Hlasatele ilegálních vysílaček předat SSSR!"
Předsedající: "Když jsme začínali, bylo nás pět. Pět nás nans&l°
dopis libeňských komunistů. A podívejte se kolem dnes! Pořádejte podobné
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Praha, n^H 1>/M3
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