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Alena:
"Představte si, " povídala třídní učitelka na chodbě matce
žáčka z prvního et pně Školní <3och zky, "ve vlastivědě jsem aěle
ýČtoffi vysvětlit, Kdo je komunista! Ti nejčestnější, nejspravedlivčjSí - prostě ti, nejlepší z násJ Jenomže rozvezte tuto myšlen*
ku, aby vá.., vy Jala nu celou hodinu! Lěla Jse sp sný nápad: zeptsjsem se dětí, zds jsou jejich rodiče v Koč. Děti eččly jako
zařezané, každé koukalo jinam. Jenomže my jsme se na fekultě uči
li, že je nezbytné spojoval kažJeden. í výchovnou praxi s běžným
životem. Kj;’ mě koukání dětí do podlahy □ z okno O-x 'vilo, zašla
jsem dc kabinetu pro seznam rodičů organl v nýc
Seznam jsem ěla pěkně navrch po ruce, áaSula jsem číst a co sc
nestalo, nchó dtxi byly pohoršeny nebo se styděly. ’Samec, a ne
jen on do once vy
v L’ No tohle, táta, ale i máma!" e podobně.
Jiusela jse.r diskusi r zně utnout, ale zbyté ; hodiny nestál za
nic. Děti se nesoustředily, bavíc jsflx mělo moc velké štěstí že
práv tu hodinu u mě nebyle periodická Školní reviza. Ka mne je
paní ředitelka posílá nejr&d3í." a dodala* **Za pět let, co učím,
se mi něco takového Ještě nepřihodilo. To víte, to je důsledok těch
známých událostí na Václavském náměstí I"
Pravda, dět' v onom "týdnu Václaváku slyšely a viděly mnohé,
o Sam 30 jejich rodiče zs normálních okolností baví jer. v jejich
nepřít
sti. ZvláSt děti ze stře u města byly infor&ovány.
•Kosí': Tě", povídal manžel, když jsem mu citovala onu utrápe
nou učitelku, "co je učitelce do toho, zda jsou rodiče v KSČT"
/ té chvíli mi došlo, že vlastnč kažč aam< zřo jj.oat není samo
zřejmostí. ieprve když ji lidé přijmou za úzus, stává se samo
zřejmostí. Členetví rodičů v Koč se u nás zapisovala od let pro
kletých, čili páde 'itýoh, přes problematická léta šedesátá až po
normalizované roky sedmdesáté. A patině se dodner zapisuje. Je
nomže je fakt co je učitelce do politického přesvědčení rodičů jí
svěřených dčtíí Vždyí děti jsou si rovny - ta jo to v ústavě, Vzpo
usínám na heslo: Všechna mládež je naše! Jo není nové heslo - i
když je dnes slyšíme neustále ze sděiovacíe prostředků a z úst

nejvyěěích.
Proč flo tedy politická příslušnost rodičů neustále vede? Snad
kvůli při etí na výší stupeň Skol, Si do atraktivních učilišt?

Co prý e kdys ~ralo v úvahu - tok 3ebenoscho nejsi dítě díly
Členství rodiči v KSČ získslc kladné body \,uči dítěti n<-sti níků. Předpokládán;, ie se tato pr0: e sne. opustila, nebol to je /
ne jschildnějSí cesta k podpr
u vzdělanosti.
Proč se te.y vede? .v li statistice? V takovéi případě bych xáda
věděla, zda děti Sler.l strany jsou lepšími Žáky. A je lepší dítě,
když mí otce ve strmě nebo k yž je organizované šatka? Nebo d d.konce obe rodiče? Vyasyeleta si jeitč nějn*;ou nejasnou otázku,
kv li které 3> tato statistika vsel
"Neblbni", povídala učitelka ve mně, nebol čtyři roky práce ve
školství zanechalo na mě st py. ” lavnf ty svoje pochybnosti nikam neoifil ->ebc si nějaký vili. vzpomene a pedagogický sbor bude
muset ještě něco tokového vypočít vat. Vž yl už to5 Školám stěží
•
#
ztyvají odiny ne učení...
Aha, hlásí se pejednou spásná -yšlenka. len přehled se vede
proto, ety učitelé měli co vést! Vždyt by se jíl víc hodin na
učení mohlo vymstít: žáci by /jí se teta zbytečně moc zajímali o
některá otevřen' témata naší společnost’. .. co jíl oal říci?
Alena

■Zilan
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.. dřívě^Sí struktury, která „yly spoleh
livým z '.kladem pro stagnaci, pi’eměnují
so v řrokrustovo lože. J dobách obrody
může jen reforma politického systému za
bezpečit nezvratno3t přestavt . .
Jegor Jakovlov
dálestí poslední doby je rozhovor šéfredaktora oskovskýeh
novostí - tát v ajkové lod GorbaČovovy politiky - Je&ors J? ovleva s šéfredaktore^ Rudého pr'vs Zdeňke Kořeníš /MN Č. B, 19.
2. 1909/ s to zejména konfioctree dosti odliSných názorů e hlav
ně téměř protichůdnýc! politických přístu ů. Špičkový sovětský
publicisté klade Hořeními vel . i naléhavé otázky: ",. v r. 1968
jsme společnými silami obhajovali v Československu ten socislisrus, který jaře tehdy poklácell zs dokonalý, ačkoliv nyní víme o
jeho deformacích. Neznamená to, že nestala doba otevřít hranice
našich událostí pře dvaceti léty v Československu , číře se po
dívat, kde konči] konstruktivní princip Pražského jara b začínal
jeho protisocialistický protiklad..? To v a je velmi bolestné,
ale co dělat. ííy jsme např. museli souhlasit, že lidé, ktoxé v inulosti pronásledovali, nezývali dis/identy , některé nutili nás lim opustit zemi, mají- jak se ukázalo v mnohém- pravdu o
hlavně byli statečnější než t , kteří při jakékoliv příležito
sti vyjadřovali nadšenou jednomyslnost ..” Otázka velmi ne tělo
a odpověď? "tít&nitc událostmi je zúčtováno, lebudemo se vracet
k jejich Nehodnocení, v každé
jřípaCS naše gener.ee," odsekl
Hoření a pokud zaměníme slovo generace slově garnitura, tak má
jistě svou "pravdu". Kde se v nich bere ta jistota, se kterou
;.l;ví Hoření o tem, co bude a nedbá toho, jar se věci jeví lidem
z Gortačovova okolí? Kde cítí opru, že tak stroze odmítá náměty
k přemítání o ových kriteriích v pohledu na nedávnou minulost
i současnou politiku ? Ja ovlev klede v souvislosti s událostmi
ne Václavské náměstí v lednu 1989 otázku: rtv čem mluví teto
situace? ..Ale co dli ? čím je vyoetřetíější konfrontace, tím je
naléhavější progre kons lidace. Co bude, jestli se na Václav
ské náměstí znovu objeví dav?”
ořeního odpovědi spíše korespondují s tím, ja proces p/estav
by vidí a hodnotí V. M. Sobrikcv /dříve šéf XGb, nyní tajemník
ÚV KSo^ pr brannou, bezpečnostní a právní politiku, Člen polit
byra: ’’ y všichni jociíuje ,e ja složitě a občas pří o rozporně
*
probíhají procesy přestavby, ja se ostře střetává ster s no
vým. ..Je třeba umě; hájit přestavbu přec nezodpovědností o ex-
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tře isrnec, p.ed cemagogii a avanturisnserr... nekalou Škodu to u
to hnutí způsobují.jednotlivá tzv.
formální sd úžení. Dostá
vají so pod vliv extrémisticky or entovaných vůdců, kteří je zaJí nr Cil u protispolečenských a protiprávníc: rinnoetí*..
listují i přímo an isocialistické síly, které se pokoušejí vy
tvořit politické struktury, elící KS3J"/na shromáždění v KišiněvS/.
Gorbačov naproti tomu hájí názor: Jsme tak silni, že je může
me strpět ." řrotichůdnost postojů se v současnosti neprojevuje
jen mezi Jekovlever a Hořením, ale rovněž v rámci předvolebních
vystoupení sovětských vedoucích p..adstavitelů, ze 7méně výrazně
u Sebrikovp , ale i Ligačova. Předznamenává to situaci před
příštím sov ský plánem v březnu, těsně >řed volbami Z28. bře
zna/. Bude to mít svůj vliv i ne naši politickou scénu podle to
ho, která tendence převáží s prosadí se v sovětské veřeuném ži
votě*
Profesionální optimisté spatřovali ve ^kroupově náměstí zlom
Či předěl, uznání neformálních iniciativ 'de facto e vy lovovali
očekávání, že l.rzy nastane i uznání de ture. Div se již neviděli
u kulatého st>: us osvícenější částí vládnoucí garnitury, -yto ilu
ze běhe ledna tyly rozprášeny nejen symbolicky, ale i doslovně.
A svého druhu předěl nesta pr^ivě ve chvíli rozprášených iluzív druhé půli ledna a v únoru. Poprvé od roku 1969 d... politické
ry vstoupile dosud inertní umělecká a zčást. i vědecká inteli
gence svou podpisovou akcí za propušt ní Václava Havla ? další věz
něné. Navenek by se mohlo zdát, že vlastně bezvýsledně ,budemeli posuzovat podle toho, že režim od procesu a odsouzení neustou
pil, ani přes mnohé protesty zahraničních umělců a polit ků. Ale
trvalý., následkem tohoto probuzení z netečnosti a letargie je
nalepení styčných ploch mezi zapuzenými a proskribovonýr i a těmi,
kdo takto postiženi nebyli e naopak se mohli považovat za prefe
rované. -oprvé se vyrojily skutečné lidové iniciativy, daleko pře
sahující . raníce ghetta '’disidentu''. Dosud vznikaly nef rm lni
iniciativy jaksi dělením těch stávajících a kdybychom si dali prá
ci s porovnáváním jmenných seznamů jejich aktivistů, mohli bychom
určit 5C-1OQ nejvíce frekventovaných jmen, která se opakují té
měř na všech prohlášeních různých s upin. A některá témě- ve
stejné dobt se hl sí k mcnarchi3mu i republikánství, což by za
první republiky by Lo považováno za projev oslabená politické kul
tury, ne-Li. něco nohem horšího. Heterogen.ost názorov . byle u ta-
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- 3 kových uskupení jako je Charta 77, její předností, pr to e ne
sledovala politick': cíle. A dosud je ve vlastní smyslu nesle
duje. U těc iniciativ, jako je HOS /^nutí sa občanské svobody/
teré si klace vysloveně politické cíle, je takoví heterogenost potehci .lně Achillovou patou s m že přivodit xůzná prekva pění i rozchody.
Programotvorné činnost, ja se projevuje ve vydáv ní různých
manifestů e prohlášení, je poznamenána značnou nrujasněnos í a
maoh y formulací via tních cílů a požadavků by mohla být brána
vážně pro třetí tisíciletí neb přinejmenším pr. 21. století.
enže proč dělat programy pro našo vnuky a pravnuky, ti když
budou poc lovat jejich potřebu, budou si je, doufám, umět napsat
sami. Programovat návrat do poddanských dob asi pr tuto spolec
nost není nosný program, tyl s úsměve přijme vtipné sentence
politických dětí či zdětinštělých kmetů?
Dosud nikdo nepředaloupil před zdejší veřejnost s realistický programem postupných přeměn , jenž ty přes rigidnoat zdejší
moci a jejích sxruktur ukazoval schůdnou cestu, ^novu se právě
nyn ukazuje, žc nebude tak sne-né vymanit so z Prokrustova
lože, jež společnost sněhytňuje a ochromuje; mnoljé závisí na
tom, jak se bude vyvíjet situace ve "vel. zemi”, zda pře.áží
e naplno se prosadí koncepce, sp jená s Gorbačovem nebo se pro
sadí konce ce četriková, Ligačova, jež v mnohém korJcpcQduje
s tím, co provádí v přestavbě vedení KSČ.
1 když, jek většinou doufáme, se prosadí kurs spjatý s Gerbačovový jménem, nebude snadné rozhýbat to u nás. A znovu se
uk Že nezastupitelnost Lubčeks a těch kolem něj, nebol jen oni
aohou postavit mosty ke Gorbačovovi
ovlivnit positivní tříbení
názorů v mocenských strukturách. Jistě toto mé konstatování se
nemusí všem líbit, ale toková je realita ’Olitiky. A be znalo
stí regulé politické liry nikdy nemůžeme vyhrát e byli bychom od
souzeni ještí nadlouho cý l u ... ut ni na Zdhořovo lože.
20. 2. 1989

.•-filar.

Httbl:

To snai ne I
/K ruká

8

šáfie .aktoro 9 Člena sekretariátu

Ú* KSČ Neříká Hořoního/

VCc:

Obražení proti tvrzením B. Kdhlera v rozhovoru pr
R.P. - Halósobotu 25,2. 1j89

Velmi mne udivilo, že Jen Lipevský otiskl v rozhovoru s Bru
nem KÍJhlerem jeho výrok: tuhle jsem četl, převzali jste to ze so
větského tisku, že prý Dimitrov se dostal do konfliktu se Stalinea.
A přece co já pamotuju /v té době jsme byli s Dimitrovem společně
v Boskvě/ o žádných nepřátelských vztczích k němu ze strany Stslina nebo naopak nemůže být řeč. Chci tím říci, že je dobré nedat
na nějaké neověřené informace.”. Jistě Bruno Kdhler je dnes po
sledním žijícím členem Exekutivy komunistické i..tor acioníly/Ei 1/
a mohl by, kdyby chtěl, nohým přispět k osvětlení tragédie kominterny za Staline, jenžo on nechce, nebol vzhledem ke své roli
^ni nemůže.
Po XX. sjezdu KS-žS bylo vydáno v 6 oskvě s jolečné prohlášení
ÚV KSS3, ÚV KSČ, ÓV IKS, ÚV PSDS o důsledcích kultu osobnosti v
polském komunistické hnutí, kdy komise pěti stran rozhodla o
rozpuStění KS Polska na z kládě obvinění, že jejího ve ení se uja
li agenti Pilsudkého. V důsledku toho byLo zlikvidováno nejen
celé tehdejSí vedení K Polska v čele s gen. tajemníkem Jmliánem
Lenským, ale i všechna předchozí vedení včetně zakladatelské gar
nitury "tří v* /Werski, Walecki, Wera-Kostrzewe/. V letech 1J3$-ó
bylo fyz cky likvidováno i vedení KS ífoclarska v čele s bélou
Kúhnea, KS Jugoslávie 2 -ilonei. Uorkičea, a značná Část vedení
těch stran, jež byly v emigraci v SSSR /Heinz Neumann z KPD, a
■nosí jiní/. Jde o skutečnosti známé jit od zveřejnění po XX.
sjezdu KSSS. článe sovětské Pravdy
tragédii K1 jen shrnoval a
znovu připomínal dávno známé a ověřené skutečnosti, že je nechce
Bruno Kdhler zveřejnit, není divft vždy! na rozdíl od Úimitrovs,
který jako předseda Kominteiny so snažil ospoň některé z ohrože
ných zachránit, o Bruno Kflhlerovi nelze nic takového říci ani
tehdy , ani později. Příliš spoléhá na krátkou paměi starší a ne
znalost mladé generace, která nezná nic o tom, jakou roli hrál
Bruno Kdhler jo c delegát KSČ v 1KKX a po Míce v KSČ. Lipevský
mnohé zatušoval. Především neuvedl, že Bruno Kč! Ler byl vůdčí postovou izv. komise
KSČ, která odhalovala pronikání třídního
nepřítele do strany a jejího vedení* Spolu s Václavem Kc eckým
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- 2 a zpočátku i Gustave Barsšeo vypracovali scénář procesu s proti
státním spikleneckým centrem v Čele s RudoLfe, Slánským a vyti
povali jeho hlavní aktéry a bezpečnost pal podle jejich scénáře
jednotlivé označené známými metodami "rozpracovala". Bruno Kč ler spolu s Václavem Kopeckým byli hlavními ideology procesů v
KSČ. Pokud KČhler tvrdí, že neví o Žádných soorech mezi Dimitróvera a Stalinem obchází i všeobecně známý spor o balkánskou i'efoder ci a vyloučení KS Jugoslávie z Informbyra v r. 1948, A
když byl Kčhler, jak naznačuje , v tak dobrých vztazích s Ditnitrovem, proč vytypoval Bedřicha Gemindera, který byl osobním ta
jemníkem Jiřího Dimitrov jako předsedy Kominterny a po válce ve
doucím mezinárodního oddělení ÓV KSČ, jako účastníka protistátního
spikleneckého centre, když ho ohl svým svědectvím zachránit?
Zvláště pobuřující je, jak odpověděl Bruno KO ler ne Lipevského dotaz, zda nebyl pojem třídfaí nepřítel zneužíván jedněmi
proti druhým, nebo se snad něco takového v padesátých letech
nestalo? B : "Bohužel, stélo, ale přece myslím, že třídní pohled
na věci a události patří do leninské politiky." Bísto, aby při
znal, že so stalo píedevší . jeho přičiněním, spokojujo se neur
čitým "se stélo" samo sebou.
Kdy/ po XXII. sjezdu KSSS byiaustavenapod vedení ti je nika
ČV KS* Drahomíra Koldera komise ÓV KSČ pro přezkoumání politic

kých procosů z padesátých let došla k závěru, o protizákonném
odso zení obětí ředy takových procesů, načež došlo k jejich revi
zi. Přitom byli pro prokázanou politickou odpovědnost na procesech
mj. odvoláni z funkcí Karel Becílek, první tajemník ÚV KS Slo
venska, Bruno Kčhler, taje nik ÚV KSČ a o něeo později i Viliam
široký, píed eda vlády. 0 tom KB pomlčelo.
Mohu k tomu dodet něco ze svých osobních zkušeností s Bruno
KÍJhlerem jako pracovník tzv. bernabitské komise ŮV .SČ, která mě
la došotřit záležitost s tzv. slovenskými buržoázními racionali
ty. Za řízení prof. Jar slave Kladivy jsme spolu s Jansa Křenem
vedli pohovor s Bruno Kčhlerem v budově Barnabitek. Předmětem
šetření byl případ Vladimíra Jlementise v roce 1939 ve francii a
příčiny jeho tehdejšího vyloučení z KSČ. 1. líJhler nám do proto
kolu sdělil, Že spolu s Wiliatnem širokým a Jane švermou tvořili
tzv. západní tyro KSČ, pov řené řízením politické*práce mefci naší
politic ou emigrací ve -rsneii a vůbec na Západě, v srpnu 1939
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- 3 uzavření sovětsko- německého paktu vyslovil Vladimír Clementis v rozhovoru s nimi /neveřejném!/ pochybnosti o správnosti
takového paktu, později vyslovil rovněž pochybnosti kolem sovět
sko- finksó vilky, načež byl zápačním byrem obviněn z antisovětisrnu e vyloučen z KSČ /členství mu bylo obnoveno v dubnu 1945
v Koflících, když se stal státním tejemníkss inisterstvr zahrani
čí./ Když jsme se .runo Kdhlera ptali, na základě jakých důkazů
Clementise později obvinili, že
byl ve službách francouzské tajně služby a pak Beneše, řekl že pří
mé důkazy nebyly, ale za nepřímé důkazy považovali skutečnost, že
Clementis byl sice při vypuknutí války internován francouzskou
bezpečností, ale na intervenci čsl. vyslanectví v Paříži tyl ja
ko poslanec Čs. parlamentu propuštěn a pak v Londýně se od x.
1941 účastnil jako poslanec práce Státní rady, což jsme v komisi
nemohli uznat jako důkaz kyž ve státní radě fundovali i další
poslanci KSČ Václav osek, Kreitich, Hodinová- Spurná, Való.Kflh-

er vypovídal velmi vyhýbavě; vykrucoval se a sváděl vše na dobo
vou atmosféru. x>odável ovšem, že o svém rozhodnutí ve věci Cle
mentise informovali Gottwalda v oskvě, který je schválil a po
kurýrech informoval Osohův ÚV KSSloveneka s pokyne dát stranic
ký distanc těm ne Slovensku, kdo byli známi blízkými styky s Clementisem, což se t.;kalo n oděvším jeho bývalého ěoncipienta dr.
uustáva Hus ;ka o Laco Novomeského jako osob rcvněž podezřelých z
ntisovětismu. xento distanc trval do r. 1943, key je Karol šmi ke přibral do práce v ile lni: ÓV KG Slovenska. Ga dukát jejich
apiklenectví uváděl, Že v Košicích v dubnu 1945 se ŽLidke, Husák
a Hovomeský nejvíce zasadili za obnovení Členství Vladimíru Clementisovi.
Chcete snad obrátit ve věci rehabilitací zpět to okřídlené kolo
dějin? Uvědomte si, že již tímto článkem porušujete usnesení
ÚV . oč z dutna 19b3 ke zpr vě Kolcierovy komise a z prosince 1964
ke zprávě barnabitskú komise. Co tím sledujete a kam chcete zvrá
tit kormidlo?
hoc. ilan -CÍLI Cbc

Milan HttLl:
tam, kde řeka Morava dělí republiku na Slovensko a SesKo/je Slo
váci jsou zvyklí říkat český zemím ji: od dávna- viz Kálalúv
lovensko - český slovník z r. 18901/ se dějí vlci, o nichž my
v čoehách a zejména v Praze pramálo víme* A zdá se, že mnohým z
nás to sni příliš nevadí, ae ty mělo. Vždy! v Šedesátých letech
- přes novotnovský režim s jeho ltřtvdami né Slov cích - jsme o
sobě navzájem věděli mnohem více, i zásluhou Literárních novin
a Kultúrného život©. ne dnes. Vše odstatné v duchovním pnutí Če
ském bylo zaznamenáno a v nohém akcentováno ne straně slovenské
a naopak čeští intelektuálové sc snažili - tu s větším , tu s men
ším zdarem, ala nesporným úsilím proniliat
podstat slovenských
problémů o osvojit si i za slovanské kultu y vše plodné a pří
nosné i pro český duchovní život, lejen spisovatelé, ale i his
torici, filosof vé, ekonomové, sociologové znali vše pozoruhodné
ze svého oboru ve druhé nároční komunitě. 7 sedmdesátých letech
c t dozvuky v osmdesátých letech ti čeští intelektuálové, kteří
chtěli udržovat >rcs třídnic tvím dávných známých kontakty se slo
venským duchovním ovzduším se vystavovali nebezpečí, že budou v
-ratislavě zadrženi a vyvezeni, jak se nejen mně ele i jiným ne
jednou stalo a naopak totéž hrozilo některým slovenský intelek
tuálům v Prazo, ale i v brně. Slovensko se ve vztahu k Česku během
normalizace dostalo do jakési splendid isolation e Češi ve vzta*
hu ke Slovákům také do jakési méně-spiendit zato více is lation.
Až nyní, kdy se p melu rozhýbáv celá společnost, k y bychom si
jak Če i, tak Slováci o rnnoh m co se mezi námi a s námi stalo
měli společně a otevřena pohovořit. Jen tak můžeme obnovit plno
hodnotnou kontinuitu duchovn h
ivota v našem soolečném d.bě.
Z tohoto hlediska tyly zajímavé dvě diskuse u kulatého stolu,
jak je uspořádal nový týdeník Zvazu slovenských spisovateícv
"Literárny týždeník". První z nich na téma Jlováci o Češi v roku
osemnástom /LI č. 2,3,1*88/ a nyní na ni navázala diskusí na téma
Slováci vo federácli /LT č. 3, 4 1*89/. M-jde o to nyní reproduko
vat ceký průběh diskuse - ač i to by vzhledem k m lé dostupnosti
LT mělo svou hodnotu - ele vystihnout její smysl ve zkratce. Nej
lépe z hle iska demokratismu to vystihl slovenský spisovatel a li
terární kritik Lubomír lelíek, když řeklí niet v tejto k.ajine de
mokracie bez federácie a ani naopak, niet federácie bez demokra
cie... -rišiel august 19op, vonicajší zásah riodiaci sa svojími
vlestnými oravidlami, ktor., však nebol v nijakém logiko pomere
k logik© nášho vnútorného politic .ého vývoja. Výsledkoz bolo za
staveni© stavby domu československáj demokracie, v dcsledku Čoho
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aj ladá rodina fe.erácie ostalo byvši* pod holčin nebox a bývá pod
níi. dodnes... ijvecaí ro ov vieme, že niet fedez cie bez demokra
cie - ej keá isteže nie vůetci. 1'elíme se ne tých, ktorý federácis bez demokracie vyhovuje a na tých, kterým nie*...dnei je
tu skrátke Či a...kec v zaujme fečerácie položíme doraz na myčlienku demokracie, řráve my , Slováci, čo aj sami se be niekedy podozrievame z toho, že ideu da okrade okládane za druhořadá. "/LT
č . 3, 1989/.
V diskusi zazněly i jiné tony z úst V. x'levzy, V. ináče spl
něné bavami z možné recidivy novotnismu ve slovenské pol tice
současné ve oucí české garnitury, vyvolané některými netaktními
výrok , í to bychom měli znát & brát v <vabu, při posuzování sou
časné at osféxy ne Slovensku.
xříprava nové ústavy vyvolává ns Slovensku mnohem větfií zájem,
než je tomu dosud v české společnosti 8 jejím spodním tónem je oba
va před defedcralizací a utužení centrelizece. Proto so v této
diskusi někoxi. diskutéru vyslovilo pro tu, aby při přijetí nové
federální ústavy byly přijaty vlastní ústavy obou národních repu
blik- co ostatně ..úvodní zákon o os. íederci pře pokládal. Ze
jít&avc je, že akademik Ján Perianc vidí příčinu nesplnění tohoto
závazku ne české svzaně nebol prý: " v českoj politickéj reprezentácii nebole pcslancov nírodnej írsuty rody a českého nárednéh; frontu, ktory by motel takýtc akt urobit", kdo všsk z ásobil,
že ti, kde z Cechů k tomu tyli ochotni, byli smeteni z politické
scény slovenskou botou? Cí je to vine? hSkteří diskutéři se dovo
lávají toho, že v Sovětské... svezu má každá republika svou ústavu,

což je formálně pravda, ale co je platná ústava, která ani nezaru
čovala o h anu e práva národního jazyla a práva ns vlastní vlajku?
Slovenština i bez slovenské ústavy byle plnoprávná na Slovensku již
za první republiky i když pod firmou "československého jazyka
v znění Slovenekom”, jak mám ještě pxAe<:tiStěno v učebnici sloven
štiny z primy ns banskofitiavnickém &ymnásiu z ioku 1938. Ukrajin
ci toto právo nemají zakotveno dosud. Uinak ovšem, proč ne, mdli
ve Švýcarsku každý kanton svou ústavu a v USA ksždy stát unie,
proč by to nemohlo týt i v Československu, ale bia.ní záruku vidím

v nastolení cemekraticlého systému.
Ne Slovensko se sleduje se zájme. politický pohyb ze jižní hra
nicí, v n$če.m vyvolává sympatie, v jinéi saee znepokoj® í. Požada
vek navrácení starého znaku svatoStěp nské koruny se znakem Horní
země, jali . aóaři nazývají Slovensko, jde o znak, ne nčmž dsou zn imé tři kopce a bílým dvojitým křížem, nemůže na Slovensku nevyvo
lat znepokojení. Byl vždy pociťován jako výraz postoje Nem,nem
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- 3 soka- ne, nikdy se nevzdáme Horní země, co j sterá melodie sa*
'■ t s Hertxhc Horthy v r. . jza dobré služby Hitlerovi žídel
odměnu přinavrácení Horní
zemo, nakonec se musel spokojit s částí území. Ale v myslích
starěí generace to zůst lo vryto, I že požadoval Bratislavu,
která, ač uherské korunovační město, národnostně nikdy močarská
nebyla, Postal však £ofilce i když i ty byly v roce 1930 národnost
ně převážně slovenské. Působí i vzpomínka ne rok 1956, kdy také
ožily me i částí povstale expanzivní choutky, je, se odrazily v
požadavku navrácení znaku svatoštěpánské koruny. Prostě fá ne
věe. co se v Dolní zemi děje, může vzbuzovat slovenské sympatie,
to si ovšem čáet budapešťských šovénů nechce připustit a tí;.. kom
plikuje u oucí vztahy.
Dnes se i ne Slovensku ml..ví o stagnaci v uplynulém dvacetiletí,
ale příliš ae nevnímá, že ještě mnohem více postihla -eskou spo
lečnost. Jak jte připomenul v polemice se slovenský- literárním
historikem Rudolfem Chmelem
voiba 44, 1988 Hledejme pravdu dě
jin - Přestaňte tančíc obkročák kole prevdy dějin/, že nebyla
jen necitlivost kovotného ve slovenské otázce, ole byla vystří
lí na mnohé razantnější necitlivostí ?lšího vladaře v české otáz
ce. Chmel mi zůstal dlužen odpověč na otázku: Proč byla míra či
stek v Čerké: etniku nohem rozsáhlejší o oocet politických proce
sů používanýc jako n s roj brežněvovské normalizace v če chách a
ne oravě nepoměrně větSí, než na Jlcvensku?

/nozi v Čechách si kladou otázku, zejména od srpna 1988, proč
Slovensko reaguj- jinak ne vývoj situace ne*. v I* echách, Vždyi
21. srpen prošel bez nej enšího náznaku rotes tni akce, rovněž
28. října se na bratislavských ulicích vůbec nic neděl.. Stejně
l,
Ledna a dallí dag teh< v Prase bouřlivéh týdne - • u
naje nehnula ani myš. Pár Lidí sna- setrvalo v tiché modlitbě za
spásu Palachový duše. Ani akce solidarity za postižené ae nijak
ze Široké nerozvinuly. Je 17 ststečnýcl: so př pojilo k akci . eských vědeckých pracovníků ve Výzkumném ústavu životní úrovně a k
nim se přidalo 5 dalšíc? jednotliv.ú. Jistě i tc lze pozitivně
zaznamenat, ale je to nesouměřitelné s tí , co so děje v ostat
ním světě i t eba u našeho severního souseda kde i premier Rakowski navštívil divadelní pře stavení Havlových jednoaktovek. Z to
hoto rámce přece jer* vybočuje Lubčekovo interview pro Lidové
noviny č, 2, 1989 a pre zahraniční vysílání. V porovnání e jiný
mi sousedy je to bilance aktivity dosti hubená. V čem to vězí?
ivietods represivních pohovorů ae používá samozřejmě doszi masově
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v míra jejich účin osti je zatím zřejmá.
Na druhé straně p i protestní akci moravských katolíků se na
Slovensku pcdepsalo na 4CC.000 věrícíc , v *echách ídově asi
30.00C na oravč cri 170.0 . Zřejmá slovenská společnost vyzná
vá jinou hierarchii hodnot a z toho vyplývají i odlišné reakce
na události v Čechách. Vzhledem k tě©t odlišnostem i v mentalit
by bylo tlíhová očekávat nějakou dokonalou synchronizaci aktivit.
Mám pocit, že slovenská společnost se v současnosti cítí ohro
žena ze dvou stran, zo s my nových českých představitelů se obivd kroků směrem
defederalizaci a centralizaci spolu s rečmkcí
s ovenského podílu ne přerozdělení národního důchodu v rámci fede
race. ‘i'o je vel i silné a výrazně se to projevilo právě v úvodu
vzpomenuté diskuse literárního týždoníku.
Dále v podvědomí působí atevismus "ho;ror hun. aricus posilova
ný některými dosti nevybíravými výpady z prostře í budapešťských
opozičních krůhů, které Slováci chipou jako hrozbu celistvosti
ovenska a zachování jeho integrity.
.ají v genech zapsány
zkušenosti mnoha generací a s tí nelze momentálně mnoho počít,
ůůže to však vést k vytváření zvláštní s lidarity ze společného
ohrožení, to v historii známé a často již osvodčané* "Však sme
všetci Slováci" o z něj vyplývající národní imperativ: "držme
všeci pokope!" řrostě kruhová obrana!

2<>. 1989
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Jičínský :
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Pane přededo,
vláda Č3JR, jejímž jste pře sadou, prohlásila ve svém nástupním

prohlášení, že chce provádět otevřenou politiku přestavby a demo
kratizace čs. s olečnosti. Přitom chce sjednocovat úsilí čs. obča
nů k řečení naléhavých problémů dalšího společenského rozvoje. Po
návratu z jednání v Moskvě s předsedou Body ministrů SS3B, N. kyžkovem a znovu v projevu v ratislavě 2 . 2. 1J89 jste se vyslovil
pro demokratický dialog.
Takovýto dialog ovšem předpokládá, že z něj není nikdo předem
vylučován a že jsou při něm respektována demokratická pravidla.
Uddosti z poslední doby, včetně policejních zásahů proti pokoj
ným shromážděním čs. ob *ná v lednu na Václavském náměstí i ná
sledující soudní procesy proti V. Havlovi 8 delším pře-stavitelům
Čs. občanských iniciativ s odsuzující rozsudky v nich vynesené
jsou s těmito prohlášeními v příkrém rozboru a vyvolávají vážné
obavy o delší osud této vládní politiky i vývoj v Československu.
Zostřuje se tek vnitřní napětí v čs. společnosti a hrozí, že se
Č3JR opět dostane do mezinárodní izo ace /stane se středoevropským

Rumunskem. / se všemi nepříznivými důsledky, jež z toho plynou.
Poslední zákonná opatření a represivní akce včetně snah o vymáhá
ní souhlasů občanů na pracovištích s těmito akcemi opět ničí ro
dící ae naději v čs. společnosti na pozitivní politické, ekonomic
ké i jiné proměny. Přestavbu a demokratizaci nelze uskutečňovat
v atmosféře, kdy většina společnosti je lhostejná či zastrašená a
je v tomto stavu ziměrně udržována. Přitom občanská aktivita mnoha
lidí, kteří cítí odpovědnost ze stav věcí veřejných a mají vlast
ní kritický postoj k dosavadní politice, je odmítána a znemožňo
vána tím, že je oficiálními místy bezdůvodně vydávána ze nepřá
telskou, protisocialistickou a protistátní čin.ost,
Není v souladu s požadavky demokratického dialogu jestliže
např. kritická stanoviska mnoha významných kulturních pracovníků
k zatčení V. Havla 8 dalších představitelů občanských iniciativ a
k z lůsobu, jakým 0 něm e dalších událostech s tím spojených in
formovaly /přesněji však záměrně detinformovaly/ sdělovací pro
stře ky, nebylo vůbec v čs. sdělovacích prost edcích uveřejněno,
čs. občané mají právo toto stanovisko, vyvolané vážnými roz ry
v čs. společnosti a jejím politickém uspořádání a ne pokojeností
s jeho fungováním, znát s vyslovit se k němu i otázkám, jež v sou-
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vislosti 8 ním vyvstávají, eekce sdělovacích prost.edků včetně
s. rozhledu a televize, které ty měly vyjadřovat politiku čs.
vlády, tyla a je zcela v duchu intolerance tak příznačné pro ne
blahá lé a minulosti.
Rozhodování c vnitřních čs. otázkt h včetně teeřejného pořádku je
jistě z ústavního hlediska zálež tostí čs. lidu u orgánů, které
jej reprezentují, suverenita čs. státu i vlády, která ji vyjad
řuje, by se však měla uplatňovat z ůsotem, který ty byl ve shodě
so skutečnými záj y i míněním čs. lidu a který ty i v mezinárodním
společenství států v rámci KEBS zajišťoval československá důstojné
místo v tor to společenství tím, že by Čs. stát a jeho crkány dů
sledně respektovaly a garantovaly práva e svobocy občanů vo shodě
s ústavou této země i přijatými mezinárodními závazky. V součas
nosti, bohužel, je pravý opak pravdou a mezinárodní ohlas na to ,
co se v Československu děje, to víc než přesvědčivě potvrzuje.
Pane předsedo, začátkem roku 1969 jste tyl -lenem rvní vl Idy
ČSB, která se rovněž zavázala provádět otevřenou demokratickou poíitilwá v záj-u čs. lidu. lehdy především z vnějších důvodů, jež
tomu nepřály, záhy z této politiky nic nezbylo. Nastalo období
dlouhodobé stagnace s jejími neblahými a v mnohém neodčinitelnými
účinky, jež čs. společnost toe svém každoden ím životě neustále
pociťuje. V současné době vnější podmínky, vyvolané zejména so
větskou přestavbou a novou mezinárodní politikou inspirovanou
tí. S. Cortačovem jsoů neobyčejně příznivé nové vyhlašované poli
tice. Hrozí vček, jak se nyní jeví, reálné nebezpečí, .e vnitřní
síly, které skutečným .měnám nepřejí, ji opět zdetí.
Vláda ČdSR ::.á nepochybně ústavní i ^iné možnosti, aby na zákla
dě všestranného posouzení složité situace, v níž se čs. společnost
nachází, učinila opatření k tomu 3ty represivní kurs byl nahrazen
linií opačnou a aby V. Havel i další čs. občané bezdvodně odsouze
ní byli propuštěni na svobodu, de odpovědností vlády, aby se ve
společnos.i začalo vytvářet ofezdučí, v němž by vláda mohla usku
tečňovat ty pozitivní cíle, k nimž se ve svém prohlášení zaváza
la, e čs. společnost mohla začít normálně žít.
pane předsedo, posílám Vám tento dopis v zájmu rozvíjení áieloa, k němuž jste v poslední době čs. občany vyzýval.

23. 2. 1989

Prof. Dr. Zdeněk Jičínský DrSe
Praha 1* Pařížská 12

1?
Dcpis spisovatele Váolava Laciny

Je-li nebo bude-li podána žádost o amnestování Váolava
Havla a spoluodsouzených,připojuji se k ní.

Připomínám,že koncem roku 1947 a začátkem roku 1948 se
po Praze konalo množství shromáždění,neohlašovaných,nepo
volovaných a ne zakazovaných,na nichž se přetřásala součas
ná politická situace. Zúčastnil jsem senejdenoho z nich ,
abych tu hájil politiku KSČ.
Během reku 1945 se začala rozjíždět později sílící
kampaň,v níž pravicový tisk útočil proti eocialionu věcně
se tvářícími námitkami a proti KSČ od hrubých útoků až po
zcela podlé pomluvy,jimž nebylo možno jinak čelit než po
lemikou v.levicovém tisku. Přesto vyšle KSČ z voleb 1946
jako nej silnější strana a důvěra občanů k ní nabývala dá
le na síle.
Vnucuje se otázka: Co se tu změnilo a proč ?

V Rožmitále 2.března 1989

Václav Lacina
spisovatel, člen SČS
Domov důchodců
Rožmitál pod Třemšínem
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Mila;.

M e ch o v e c :
19. 1. 1989

Jlladí přátel',
říkám vám sledí, protože* i ti sterčí, kteří jsou mezi námi,
jsou dneska mladí. Sešli jame se, abychom uctili památku sta
tečného mledéh. člověka Jane Jťalache. he budu dnes mluvit o něm,
protože všichni víme pro jaká ideály zemřel. Ale chtěl bych, jako
jeho bývalý učitel, upozornit spíše ne to, k čemu by eo pravděpo
dobně Jen Palach propracoval, kc .y ..
díle. Proto upozorním na
tři lidi, kteří mají s ním jistou podobnost a žili déle, ťředně
na toho, jehož pam tku uctiv me na to; t místě spolu s Janem Pa
lachem, před jehož sochou stojíme, našeho slavného panovníks a
mučedníka, svátého Václava. Ačkoli byl zabit v době, kdy zdánlivě
filo o jiné problémy, p see konflikt e jeho bratrem Boleslavem
byl podobný tomu, oč jde dnes. Václav žil a zamřel pro ideály, mož
nořící humanistické a nenásilné, žatí co jeho bx ti Boleslav, ač
formálně kř. slaň, se uchýlil k násilí. Nezapomeňte na poslední slo
ve sv. Václava, uchovaná tradicí: "yái. ti odpust , bratře I” I vy
v ichni, kdo stojíte tu kolem, js .o jistě ochotni odpustit všem,
včetně těch, kteří váa v minulých dnech bili obušky.
Ze druhé bych chtěl připomenout slavného Člověka z daleké Indie
který jako dosuč jediný v dějinách dosáhl metodou nenáslí úspěchu
osvobození svého národa - iahatmá Ggndhího. Když jeho krajané
měli sklon od povědět no násilí Angličanů také násilím, Gándhí vždy
odpověděl: ” .usíie zachovat klid a
odvahu, 1 když svět
má oči krví podlité”. To říkám vám, kteří szojíte dnes zde kolem,
ale těm, kteří zde nejsou, vyřiďte, Že Gándhí vže zdůrazňoval,
že nenásilí neznamená pasivitu, ale že z pravdu a svobodu se mu
sí aktivně zápasit.
Za třetí bych připomněl ještě jedtu postavu, tentokrát o ět z
našich dějin, která rovněž souvisí s t.mto místem zde na Václav
ském náměstí, totiž toho, který zde roku 1918 kolem jako vítěz pro
jížděl, T. G. Masaryka. /Velký potlesk/* Masaryk, ječen z tleelokých myslitelů humanismu s demokracie, byl, jak známo, člověk
mimořádně statečný, bovečl jít i cestou žilkovou, ale mnohokrát
zdůrazňoval, Že pokud si můžeme vybrat, je lépo jít cestou dtíelčického, tj. cestou nenásilí, než cestou Žižkovou. nohokrát zdů
raznil: "Ježíš, e dézax”. To opět znamená bojovat za pravdu nená
silnými metodami.
BIÍŽÍil se
závěru. I'o mně pravděpodobně budou mluvit ještě dva
nebo tři mladí, ele než dojdu k závěru, doporučoval bych anebo
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Prosil bych, abycho . po jejich projevech zazpívali hymnu a v kli
dů se rozešli. /Potlesk/.
A nyní k závěru. Odkaz Jana Palache nás zavazuje, abychom zůatoli věrni ideálům demokracie a mezinárodního bratrství všech
slušných lidí. /*otlesk/. .y nejsme nacionál i sté e ve v Šech našich
zápasech nesmíme smpoz ■ l na to hlavní, proč jsme se zde sešlii
Žít pro pravdu, vlast a svobodu!

,20
V

Vládo

Príkazský

aréně

/ Úvaha o radikalismu/

málokdy v životě jsem měl chuí vstupovat na pole politi
ky,protože jsem se na něm necítil dobře. Spíše jsem na ně
býval vtažen událostmi, P«pz*vé v tom pravém slova smyslu to
bylo v roce 1967,kdy se i u nás na této scéně obje/ováli už
delší dobu vysokoškolaci,aby formulovali a prezentovali své
názory životní i politické. Poznal jsem je a spolupracoval
s nimi při přípravě pořadu Sondy, Už tehdy se Sondy vysíla
ly. Luboš Holeček,Jiří íiiller a další patřili mezi výrazně
persekuované a tedy i ’’radikálnější” z nich.
Podruhé jsem na toto pole vstoupil,když jsem patřil mezi
první signatáře Charty 77, To už jsem sedm let nepracoval v
Č8,rozhlase,ale jezdil na buldozeru,který mě živí uodnes ,
Když tak činím potřetí touto úvahou,je to proto,že jsem
si v posledním čísle Lidových novin /leden 1989/ pozorně
přečetl zejména tři články. Havlův "Pravda a persekuce”,
Rumlův ’’Jednat či nejednat" a "Linie a kompromis" od Ladisla
va Hejdánka.
Dovedu si představit,že to nebyla pouhá "bouře ve skleni
ci vody",jak píše moudrý a tolerantní dr.Hejdánek,že to bylo
cosi víc. Od chvíle,kdy se hladinka po "pražském lednovém
týdnu" trochu utišila,kdy by si jedna i druhá strana měla
sečíst své výhry i prohry,stále více myslím na situaci před
jednadvaoeti lety a kladu si otázku - uměli tehdy mladí při
stoupit či dokonce hledat kompromisy v aréně,do které odváž
ně vstoupili,kde se až obdivuhodně dobře prezentovali, aby
posléze z ní byli vyhnáni násilím? Odpověě zní téměř stereo
typně - ano i ne.
Když jsme v rozhlase odvysílali pořad Sondy o tzv. "Stra
hovských událostech’’,jak se říkalo protestu vysokoškoláků ze
strahovských kolejí proti studijním a sociálním podmínkám ,
kteří na samém konci října 1967 vyšli do ulic a volali "Chce
me světlo,chceme teplo,chceme studovat!" a jejich demonstrace
byla zakončena brutálním zásahem VB přímo před kolejemi,mnozí
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ze studentů,kteří v pořadu hovořili,byli těmi radikálnějšími
nazváni "zrádci”,protože se nechali koupit od jakéhosi re daktora z oficiálního rozhlasu. Vstoupili na pudu zapověze
nou. Přesto se ani Jirka ani Luboš nedali znechutit a ve
spolupráci pokračovali. Dodnes mám některé pořady zachované.
Tehdy,když se mel vzpomenutý pořad vysílat,zasáhla cen zura. Vůbec jim nevadilo,co říkali vysokoškoláci. Její zásah
směřoval proti slovům odpovědného pracovníka ministerstva
vnitra,který se studentům omluvil za neúměrně tvrdý zásah na
Strahove. Až do poslední chvíle se o tuto pa3áž s cenzurou
bojovalo a nakonec se pořad odvysílal celý. Že to bylo až tři
měsíce po "Strahovu"? Že tehdy už byly přitažlivější a radi
kálnější prostory pro prezentaci studentských názorů než "pro
hnilý a konzervativní" Čs. rozhlas? Jenže o chvíli později
tento rozhlas odvysílal přímým přenosem celý průběh večera z
PKOJP,který byl nazván "Tribuna otevřenosti" a kromě dr.Husá
ka a dalších na nem promluvili i Luboš Holeček,Jan Kavan a
jiní studentští mluvčí. Zavážilo,že se předtím prezentovali v
Sondách.
Nejde mi o to nabádat mladé i mladší ke kompromisům. Vím,
že se usmíváte,jak my starší vzpomínáme a vy žijete svůj ži
vot dnes. Jde mi o pauzu,která vznikla po lednovém týdnu,aby
uvažování o výhrách a prohrách nebylo na naší straně žabomyší
válkou,ale hledáním východisek. Že jsem pro rozumné kompromi
sy? Jsem. No a co?
Všichni,kteří se toho týdne zúčastnili na straně bitých ,
zraněných,mokrých či zatčených,by měli držet a udržet v ruce
hodnotu,která jim také zůstala; Ani jedna rozbitá výkladní
skříň,žádné násilí ze strany demonstrujících,žádný kámen pro
ti štítům a pendrekům. Televize nám,zřejmě nechtěně,dala ná zorné školení o morálních hodnotách bijících a bitých,když v
pravý čas předvedla film o Gándhím.
potřetí vstupuji na nemilou mi půdu kvůli jednomu pramínku,
který nepozorovaně,ale vytrvale teče z oficiálních edělova cích prostředků. Stále přibývá zpráv a zpráviček o zárodcích
terorismu u nás,o různých telefonátech a výstrahách,že bomby
jsou v Kotvě a jinde,o šibenicích namalovaných nejenom na
srk® dveřích u Šternů,ale i o anonymním dopise,který zaslal
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Miloš Kopecký Rudému právu a byl uveřejněn v sobotním čísle
4.února. Bojím se a nesouhlasím ani e anonymními výhružkami
redaktorem RP,aí je provenience těchto výhr žek jakákoli,
Může to byt,prozatím,snad hra nějaké skupinky,která brnká
na naše nervy,a není vyloučeno,že odtud pochází i anonymní
dopis,který dostal Václav Havel a wana Němcová 3,ledna. Alemuže to být i vážná hrozba,která,ač dosud neprojevená,m že
nás zítra všechny,myslím tím opravdu všechny v této zemi,při
pravit o klid a rozvážné přemýšlení.
S napětím jsem sledoval vmontovaný záběr o výslechu šest
náctiletého mládence v rámci televizní zprávy o pouti do
Všetat, Na stole vyšetřovatele ležely insignie fašismu a vi
děli jsme i rukou psané recepty ne výrobu výbušnin. Teroris
tické a fašizující podhoubí existuje,o toSedoufám nemusím

přít. Existuje i v dnešním SSSR. Viděl jsem v mládežnickém
pořadu "Názor” řadu rozhovoru s mladými muži,vyznavači fa
šistické ideologie, roblám ge nezastírá,mluví se o něm věcně
Vzpomínám na dobu před dvaceti lety,kdy ’Evropou nazsápad
od nás bouxřlive i rozvážně kráčelo hnutí tzv. "nové levice”.
Hnutí původně studentské,které si svými my; lenkami a kcemi
získávalo na svou stranu dost velkou část obyvatel. Ideje s
výrazným sociálním nábojem získaly popularitu i mezi dělníky.
A pak - velmi zjednodušeně řečeno - například ve Francii,ex
trémy v ulicích přispěly k zániku celého snažení. Když v u licích Paříže začala hořet auta a padlo několik stromu na
Ghamps-ulysées,veřejnost,chcete-li konzumní,začala se k ak cím studentů a mladých dělníků pomalu obracet zády,at ty
stromy podřezal kdokoli a auta byla zapálena třeba náhodou..
Když se někdo pře,jestli kompromis ano či ne,měl by při
výrazném a zatvrzelém Eú zakalkulovat fakt či možnost,že se
mu chtě nechtě motá někde pod nohama radikalismus a extrémy
a že o ně může i bez vlastní viny zakopnout.
Tolerance je vec,které jsme se doučovali po celou dobu
od podpisu Charty 77. Nikdy nezapomenu na příklad,který nám
odkázal Jiří Lederer. Je z roku 1968, Tehdy v Pragovce po
dopisu "99” se nebál vystoupit na tribunu a zastat se těch,
na jejichž adresu padala tvrdá a nerozvážná slova, Jirka vy
mohl i jim prostor pro názor.
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Byl jsem vděčný těm z Nezávislého mírového sdružení,kte
ří jednají i nadále s úřady o legalizaci sobotních diskus nich shromáždění,i ť em z jejich stoupenců,kteří poslední
sobotu v lednu na nám.I/íru nepřišli. Kdo chce hájit svá prá
va a pravdu,musí mít svědomí i ruce čisté. Kadikaliemus a
extrémy je přečasto zašpiní. Zatím se nám to ještě nestalo.
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Hospodářská situace jo u nás stále kotapli lovpnějěí. ■‘•o vidí
ks dá hospodyně denně na vnitrním trhu. Přizn všijí to i vedoucí
místa. 1-ď‘ededi vlády Adamec při svá návštěv^. v
ioekvě hovořil o
pokračující stagnaci. Všichni so shodují na tom, že je třota
zásadních změn v politickém i ekonomické: systému a e čas zde
hrajo velmi důležicou roli. Vedení neustále tvrdí, že změny se
xychlují. Je tomu tak skutečně nebo jen slovně? Ekonom ctí fakte
s tak se podívejme na některé důlažité věci konkrétně,
Není jednoduché vymezit ty problémy, které jsou klíčové pro
posuzování postupu reformy s které by mohly sloužil jakž krite
ria. Volba je
ka.-éhc jedince subjektivní, nemůže si klást
nároky na komplexnost. Pokusme se ne některé joukásat.
Ekonomika sama c sobě předftsvuje Široce rozvětvený systém s
.nohs úrovněmi a vczbexi. Relse popřít, .
JOdmíaky iu;.. -v.ní ně
kterých dílčích ekonomických procesů tyly dotčeny změnami, ^oělo
i. vytváření státních podniků volbám řadi elů a rad pracujících, k
crez-'V-ní rozsahu centrálníh řídícího aparátu. Jau hluboké jsou
vSak tyto změny?
xostavení podniků se výrazně nezměnilo. Příli- prostoru pro .amostatné jednání losud nesají, -apř. zahraniční obchodní čin ost
je značně sešněrována. Volty ředitelů take i.ejsc tí z ;sadním
pokrokem e i přes některá nemilá překvapení při výsledcícc voleb,
se děly většinou tak zařídit, aby byli vS cr.ní spokojeni.
Přesněji řečeno, eby byl spokojen stranický aparát odpovědný
ze jejich průběh.
:.antr 'lni oi Iry přišly
čiet svých znrěstcanců, kteří přešli
do niKMíeh Článků nebe do důchode, Prcvococ a
ce centre se
však tím nijak nezměnila.
Při své návštěvě v Moskvě řekl přefede vlády L. Adamec: "Jsme
si vádemi, že ekonomickou refirmu nelze uskute nit bez poli icé reformy, bez efektivních mechanismů < celé společnosti. "HP
20. z. 1989/ 3o se však sttlc ve skutečnosti: ílíslo dialogu s ná
rodem nastoupila vodní děle e obušky s tyl? přijaté mimořádná
cpát ení k upevnění veřejnóh pořádku. Představuje si naše vě
cní dialog tak, žo so bude jen přitakávat toru, 0< oni tvrdí?
Na podzi; 193c přislíbil pedsedo vlády fedrálnímu shromá
ždění, Že začátkem letošního roku předloží podřekne ... aaal.zu stavu
našeho hospodářství včetně hlavnícr příčin, je vedl;; k naší
stagnaci. Je již březen a pf pěšino je ticho, A iy bude analýza
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zveřejněna? čí tc bude později, tis méně n < zbude času na
vypracování zás3d, je. mají platit od . 1990. zubude vůbec Čas
ne tuto důležitou práci. ?
Podívejme se na podnikovou samostatnost. As úzce* souvisí s podovoi; likviditou. Co dělat, k.y; je podni dlouhodobě plate lne
ne půsotilý? -Dosavadní systém umí podniky jen rozšiř vat nebo
zakládat, ala nasmí/nebc nechce/ likv ovát neefektivn provozy,
v současnosti je 36 význe•. ných podniků /hlavně těžkého a hutního
průmyslu/ platebně neschopných . lento fakt je obecně konstato
ván, že ”k tomu došlo, Že “to“ jaksi vzniklo, kde, je za to od
povědný a co e tím o tom není ani zemka... oitrašidlo přesunu
pracovnic! sil, rekvalifikace bchází naši zemi, ve ení t jen
cudně naznačuje, ale nic nedělá •
alší vážný problém- změny v odvětvové struktuře výroby. Jako
příklad může sloužit omezování podílu hutní výroby. V podstatě
se nic nezměnilo - kromě diskusí v televizi. Kdo se opováží radi
kálně oue.it výrobu oceli je o ve vyspělých státech? Kdo Báhne na
tato centre, odkud pochází větě na našich současných vedoucích?
Ealší příklad - nástroje centrální regulace ekonomiky. Vše je
při sterém. Určující znaky jsou kr tkodobost, aikroe onomické
zaměření, orientace nu fiSx&fk x í stránku věci ví atylu mnohaho
dinových pp8858s.'iíÍSl£Ž^a nedostatku toaletního paptru . hy^> eninických vložek, Či neplatič', né je ného. Zcela se opomíjí hodno
tové stránky problému přete je tristní pohled ns kapitány finenč. í
Zfřáříký a bankovní r ’éry. I komplexní uřestavbe velkoobchodních
cen jednotnou mírou zisku k výrobním fondům opět preferuje posta
vení těžkého průmyslů 3 zhoršuje reprodukci průmyslu lehkého. To
vyvolává nutnost difere covaných odvod, a poskytování dalších
dotací, což jo samozřejmě prostor pro delší subjektivní záBshy
centra, jež tet tvoří základ jejich moci.
r’ormy spolupráce KVilP so také příliš nezměnily, stejné jsou
principy tvorby měnových kursů a tím i nadále trvá podhodnocení
naší koruny proti jiný brati s
měnám.
Rovněž otevírání naší ekonomiky vůči světověnu trhu nelze pří
liš pozorovat, existuje sice něžnost z; kl Jet odmiky s majorit
ní účestí západního k pit llu to by byl v roce 19oo smrtelný
0 onomický hřích/.
Len ale přec naši ’’revizionistickou" blahovůli nebude asi se
zajímavými investicemi u nás spěchat, rro něj buče// nohem
atraktivnější obrovský sovětský trh nebo čínsky.
x-řas existenci řady deficitních sfér volajících po rozšíření
nabídky se individuální podnikání příliš nerozvíjí. Právní a
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- j okonomické p.. dmínky js u značně ose sujíc a příliš nelákají. >vůj
vliv má i n sporně zavaděný syaté meloucheření, kde není zdanění
3 materiál se obstarává ve státnic podnicích *5 pod rukou”.
Rovněž podmínky při podnikání, pro hospodářskou soutěž by měly
týt pře nostně rozšiřovány v tak přirozených oblostech jako je
cestovní ruch. Stejně tak v pohostinství, ile nejsu. Že ty se
konkurenci hr in la mocná tuzemská mafie, sahající od po.světí
až do nejvyšňíc. místi
S radikální omezení., dotací které narušují principy podnikání
e také váhá. hlavně vysoké náklady zemědělské výroby js u do
sud nedotknutelné. rodobně je tomu i u změn relací v deformovaném
systému maloo.chodních cen. Vš lijaké ty kaj kle uváděné v ofi
ciální publicistice, že maloobchodních cen so změ.-.y netýkají jsou
odborníkům jen k smíchu. Jsou o to komičtější či spí e traj-ič tějfií a demagogičtější pr současné rozšiřující se mezeře na
vnitrním trhu.
Rovněž v rozpočtovém hospodaření nebyl vytvořen nový systém.
Zdroje na krytí, ekologie, zdr votnictvx, školství, nedoznaly pod
statných změn, (/mezí vodění obrovské výdaje na bezpečnost /i
na armádu/, když je to jejich jediná opora? A co tak p. jít na
samofinancování stove různých organizací, jako jo KSČ, K.H,
Svanars, různé ” >c litické strany" a pod.?
Závislost ekonomiky na pclitice se nezměnila. Zásu; y nekvalifi
kovaného stranického aparátu do Chodu ekonomiky nepolevily, spíše
naopak.
ůnes usí být každému myslícímu občanovi jasné, že skutečně
důsledná reforma ekonomiky, kter by vytvořila zdravý základ pro
přestavbu celého mechanismu fungování čs. společnosti vyžaduje
několik let utahování opasků, že to nebude jednoauch , ukazuje
příklad laáarska, kde k tonu dochází již řadu lat e nedůsledno
sti v postupu reformy vedly k prodlužování nepříznivých tenden
cí. V řolsku už není kam opasky utahovat, v Československu, které
mělo s má pro reformy nejiepší podmínky musí být Člověku líto, kam
jsme to až dotáhli. Au dnešní, k ref xmám neochotné vecení bude
nuceno předat svou moc další t eneraci, budou relativně příznivěj
ší výchozí podmínky pro reformu zřejmě pryč.
- r -
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Zdialav

Šulc

Ekonomická rovnováha: cíl nebo východisko reformy?

Setkal jsem se nedávno s názorem,že ekonomická reforma u
nás se dostala do fáze,kdy už nepotřebujeme filozofii refor
my,ale schopné lidi,kteří ji budcu prakticky realizovat. Sot
va lze pochybovat o potřebě schopných lidí,to platí vždy.
Slušovice jsou důkazem,že i ve špatném mechanismu fungování
ekonomiky ae může rozvinout a uplatnit podnikatelská zdát nost. To je však výjimka,která potvrzuje pravidlo - není jis
tě náhodou,že Slušovice si musejí vydrozovat štáb právníků ,
který je chrání před riziky,která svou povahou nejsou de fac
to riziky podnikatelskými. Fungování celého společenského ekonomického mechanismu nemaže být budováno na mimořádných vlast
nostech jedinců,ale naopak,dobrý ekonomický mechanismus musí 1
průměrné a podprůměrné přivádět k vysokým výkonům.
Myslím,že profesor M.Matějka h z VŠE mel plnou pravdu,když
v Hospodářských novinách hovořil o nedostatku filozofie,tedy
dlouhodobé koncepce v současné ekonomické refromě. íel,konstato
vání této zkušenosti přichází pozdě,když už většina dokumentů
určujících podobu této reformy je hotova. Otázka měla být polo
žena a řešena ještě před "Zásadami*', anebo alespoň bezprostředně
po nich.,v široké a svobodné diskusi. Když se tak nestalo,měla
by být řešena nyní,neboř na jejím zodpovězení závisí,jak se bu
de reforma vyvíjet dále,jak budou řešeny vážné problémy,které
vzniknou po roce 1590.
Proto několik poznámek k pojetí reformy,k její filozofii.
0 filozofii reformy

Kya prvním místě si musíme položit otázku,co,jaký mechanismus
reformujeme a jaký má být výsledek,tedy podoba reformovaného ekonomického mechanismu. Cdpovecí vyžaduje zařadit tuto problema
tiku do Širších souvislostí.
Ve společnostech,které se dostaly do fáze industriálního a
postindustriálního vývoje,se historicky zformovaly 2 tyoy me
chanismu funogávání ekonomiky:
a/ Peněžne-trŽní mechanismus,zpravidla ztotožňovaný s kapi
talismem,protože reálně existuje a víceméně úspěšně funguje
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po^e v zemích,kde převažuje soukromé /kapitalistické/ vlast
nictví výrobních prostředků,
b/ Centrálne-přídělový mechai ismus,zoravidla ztotožňovaný
se socialismem,protože vznikl a rozvinul se v SSSR a později
i v ostatních soc.zemích a je spijován se státním vlastnictvím
výrobních prostředků jako převažujícím. Teorii zatím většinou
uniká,že reálně existoval i cai trálně-přídělový mechanismus ve
spojení se soukromým vlastnictvím,který vznikl ve druhé polo
vině 30.let v hitlerovském Německu. Jeho základním syetémotvorným prvkem byl centrální bilančně-ukazatelový plán. U nás není
známa pozoruhodná analýza W.duckena /194S/ fungování tohoto me
chanismu. Jejím základním poznatkem je zjištění,že soukromoka pitalistické podniky se při existenci tohoto syetémotvorného
prvku chovaly stejně jako státní podniky v centrálně-přídělovém
mechanismu v soc*zemích: prosazovaly své individuální náklady
do cen,maximalizovaly své důchody sortimentními manipulacemi ,
existoval permanentně '’nedostatkový” sortiment,investice se uskuteSňovaly bez ohledu na efektivnost atp.,tedy uplatňoval se
’’převrácený minimax" jeko základní stereotyp chování podniků.
Tento experximent” naznačuje,že při dk onímických reformách
nelze přeceňovat roli vlastnických forem,a že představy o řeše
ní problém ekonomik soc.zemí na principu všeobecné rcprivati sace je povrchní,iluzorní.
Sledujeme-li vývoj těchto mechanismu,zjišťujeme,že oba typy,
PTM i CPJ', procházejí re formami, jej iohž společným znakem je, že
nepřekračují rámec daný systémotvornými prvky daného typu me »
cháni emu funugévání ekonomiky,že jde o reformu regulativních
prvků/ jediná výjimka - "Experiment” nacistického Německa - se
po zhruba desetileté existenci vrací k peněžně-tržnímu mecha nismu/.
Snad bych tu měl na vysvětlenou poznamenat,že jako sytémotvorné prvky v ekonomick ém mechanismu charakterizuji ty,které
determinují základní stereotypy chování podnik, a předurčují
i charakter prvk regulativních,která vyjadřují adaptační schop
nosti ekonomiky realizovanou prostřednictvím aktivity centra.

■ 3ZV
O Sem hovoří historie reforem

Peněžně-tržní mechanismus prodělal za dobu své existence
dve velké reformy. První - keynesovská,znamená konec libé rální éry e ideálem laiszez-faire. charakterizuje ji cílevě
domý vstup 3tátu do ekonomiky manifestovaný zejména podstatným
růstem podílu národního důchodu procházen ícího /redistribuovaného/ státním rozpočtem. Státní výdaje hrají roli stiiulátoru nedostatečné poptávky,jejíž růst násobený mechanismem
multiplikátoru přibLižuje ekonomiku stavu plmé zamestanHostí,
někdy jsou provázeny i částečným zestátňováním. Reformy,zahá
jené ve 30.letech,vrcholí v letech 60. Hlavním výsledkem jsou
realitvně vysoká tempa růstu,zmírněný cyklických výkyv ,růst
zaměstnanost i,někde ee blížící stavu plné zaměstnanosti,reali
zace mnoh ch sociálních opatření. Sílící inflační tendence,na
rušení měnové stability a s tím související pokles temp růstu
však signa lizuje,že reforma vyčerpala své možnosti a nxěkdejSí
pozitiva se mění v opak.
Tak se v 70,letech rodí druhá reformní vlna,která začala v
USA /reganomika/,ale nejd.sledně ji byla uplatněna ve Velké
Británii, Reaguje na přílišný růst role státu v přerozdelovací«h proceseoh s jeho negativními důsledky na ekonomický růst
i rovnováhu /inflace,destabilizace měn/. Řešení vidí v p^eorientaci hospodářské politiky od stimulace poptávky na stimulaci
nabídky /supply economics/ prostřednictvím snižování daní a úrokové míry,které mají zvýšit expektace bučb ucího podnikatel skáho zisku a tím podpořit podnikavost,investování. Teoretic kým zdůvodněním,zejména v USA,je tzv. Lafférová křivka vyj ad řující vztah míry zdanění /výše daňových sazeb/,celkového da nového výnosu /příjmů státního rozpočtu/ a podnikatelské akti
vity, Tzn,,že aosáhnou-li daňové sazby určité výše,přestává
být podnikání ziskově zajíiavé,výroba klesá a tím i celkový
daňový výnos.
Jak je zřejmé,podstata reforem kkx není v korekci systémotvorných,ale regulativních prvků PTM«
Jak je tomu s reformami centrálne-přídělového mechanismu?
Od 50.let zde zaznamenáváme dva typy reforem: První,kam může
me zařadit liebermanovsko-kosyginovskou reformu,ale v podsta-
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tě i současnou sov. reformu,naši první Rozsýpá lovu reformu z
konce 50.let,ale i "Soubor opatření",připravovanou ale nerea
lizovanou reformu J1DR z pol. Soviet. Jde o reformy založené
na dlouhodobých normativech hmotné zainteresovanosti podniků
odvozovaných z pětiletého plánu. Charakteristickým xarkE® ry
sem je teey kombinace prvk CPů /c ntrální bilančně ukazatelo
vý plán/ e prvky tržního mechanismu /větší samostatnost podni
ků/. Ani jedna z těchto reforem nebyla úspěšná. Tyto "experi menty” potvrdily tezi W.Euckena,že smíšené mechnismy g fungo vání ekonomiky nemohou trvale fungovat,jsou přechodnými typy a
vždy se nakonec musí vyvinout buÚ v konsistentní PTM nebo CPi.1.
V daném případe se vždy vyvinuly zpět v centrálně-přídelové
mechanismy.
ruhou skupinu,představujíati Čs. a maďarská reforma z 2,pol,
óO.liet. Ty již jednou nohou vykročily za hranici CPU, U čs.
reformy reprezentuje tento krok mechanismus hrubého důchodu,v
maáraksé reformě mechanismus zisku. V obou případe h e nejde
o ukazatele plánu,ale o ekonomickou kategorii,podnikový důchod
realizovaný na princiou úhrady nákladů výroby z tržeb. Vztah k
centru je přitom uspořádán na daňovém principu /odvod z hrubé
ho důchodu či odvod ze zisku/, ůruhou nohou však tato reforma
zůstává na pude CPM: je zachován cenový mechanismus založený na
plánových cenách i centrální bilančně-ukazatelový plán,i když
kvantitativně omezený. A tak i zde jde o smíšený mechanismus
fungování ekonomiky.
Reálný vývoj v obou zemích brzo postavil otázku dalšího vý
voje reformy. V ČSSR se projevil zejména vliv mechanismu plá nových cen,kde rozdílná "rentabilita'' vedla k vytvoření kategoriíí "chudých” a "bohatých” podnik ,takže nakonec více než po
lovina výnosu dané z hrubého důchodu byla opět přerozd ělována.
Místo přeměny cenového mechanismu na mechanismus cen efektivní
poptávky a nabídky však nakonec /i z jiných důvodů/ došlo k ná
vratu CPM,dokonce ve velmi rigidní formě i e použitím zdiskre ditováného ukazatele hrubé výroby. V MLR,kde se p zprvu nepro
jevily miroekonomické vlivy na průběh reformy,byla otázka její
ho dalšího vývoje položena o něco později - po prvním ropném
šoku.kter' velmi ztvrdil "terms of trade" na evětových trzích
/asi polovina maďarského národního důchodu se realizuje pro -
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střednictvin zahraničního obchodu/. Gentrum,ukolébané úspě
chy prvních 4 poreformních let,zastihla tato situace nepři
pravené,bez koncepce dalšího rozvoje reformy. Pragmatické
reakce mely převážně charakter rozšiřování administrativnědirektivních zásahu,poskytování výjimek,dotací atp, Mechanis
mus fungování ekonomiky se stále více vracel k původnímu CPM.
Ekonomicky se to projevilo zejména v mimořádném růstu zahra
niční zadluženosti. Ekonomické problémy MLR nebyly vyvolány
reformou,ale naopak ústupem od ní. Teprve od poloviny 80.let
ee centrum začíná znovu orientovat na reformu směrem k regu
loval ému PTM a rozhodující zlom v tomto směru zřejmě znamená
krok 1989. Dochází k tomu ovšem ze velmi zhoršené ekonomické
situace,za velké míry nerovnováhy a proto se již reforma nemů
že obejít bez vážných důsledků na životní úroveň obyvatelstva.
Jaký závěr vyplývá ze zkušeností dosavadních pokusů refor
movat CPM? Je zřejmé,že kvalitativního zvratu ve fungování ekonomiky /od extenzivního k intezivnímu xvývoji/ nelze dosáh
nout v rámci centrálně-přídelového mechanismu,pouhou změnou
jeho regulativních prvků. Takovou šanci má pouze reforma,která
si položí za cíl změnit jeho systémot orné prvky, lodstatu,ob
sah ekonomitfc é reformy v soc.zemích lže proto v současné době
vyjádřit takto: přeměna centrálně-přídelového mechanismu v nekapit lištičky regulovaný penežně-tržní mechanismus.

0 startovní rovnováze

Nyní k další otázce - problematice přechodu od centrálněpřídelového k peněžně tržnímu mechanismu. Jakou strategii zvo
lit? Základním problémem je tu otázka ek nomické rovnováhy. K
ekonomickým reformám CPU vždy dochází za větší či menší míry
nerovnováhy. CPF j.? mechanismem bjbx rozšířené reprodukce ne
rovnováhy. Není náhodou,že Kornai svou stěžejní práci nazval
"Nedostatková ekonomika".
V CPM se rovnováha obnovuje plánovými korekcemi /restrik
cemi/. Proto vývoj ekonomiky má cyklický charakter /akceleraČr
ní a decelerační fáze cyklu/. Už v óO.letech na to upozornil
J.Goldmann. Ve Státu a ekonomika jsem se pokusil definovat zá
konitosti této specifické dynamiky a doložil jsem je analýzou

40 let čb, ekonomického vývoje. Čím menší míra nerovnováhy,
tím lepší podmínky pro řáformu a naopak,nebol míře nerovnová
hy o.1 povídá i míra sociálních důsledku. reformy. Žádnou re formu však nelze uskutečnit,aniž by se nějak nedotkla alespoň
některých skupin ve společnosti. Základní otázka zní: má být
obnovení / nastolení/ ekonomické rov ováhy xýxirdkx výcho diskem něho více či méně vzdáleným cílem reformy?
Dosavadní reformní pokusy zatím vždy vycházely z druhé va
rianty, To platí i o připravované reformě. Domnívám se,že je
to jedna z hlavních příčin neúspěchu všech dosavadních reforem.
Je to zdroj polovičatosti reforem,vytváření smíšeného mechanis
mu,kde role nástrojů postupného dosahování budoucí rovnováhy
je paradoxně svěřována nástrojům ze starého CPM,které naooak
tuto nerovnováhu reprodukují. Realita fungování smíšeného me
chanismu nevede k omezování,ale naopak k rozšiřování administra
tivně direktivních nástroj l centrální regulace. Proto se domní
vám, že naději na úspěch má jen reforma,která zvolí nastolení
rovnováhy jako výchozí bol ekonomické reformy, ebot jen za ta
kových okolností mohou mechanismy a stimuly PTJ začít "praco vat" od samého začátku reformy,
Sama tato rxínxac volba ovsem ještě úspěch nezaručuje. Pokud
nebude spojena s přechodem ke skutečně’ konsistentnímu PTMt
budou výsledky stejné jako doposud. Připomeňme si jen zkuše noBt z měnové reformy v roce 1953,která nastolila celkem solid
ní rovnováhu v ekonomice,ta se však za pár let rozplynula,po
staral se o to CPM,který byl zachován a od počátku produkoval
tendence k nerovnováze. Vezměme naproti tomu Erhardtovu reformu
v Nemecku 1948. Neuvádím ji jako příklad proto,že byla spojena
s měnovou reformou a Že bych snad chtěl doporučovat měnovou
reformu jako cestu k rovnováze i u nás. U nás zatím ještě vě
ci nedošly tak daleko - na rozdíl třebas cd Jugoslávie e snad
i Polska,kde už to možná bez měnové reformy nepůjde. Uvádím
Erhardtovu reformu proto,že byla spojena s přechodem od CPM k
regulovanému PTM. Víme,co následovalo - dostalo to název "hos
podářský zázrak".
Menpvá reforma je jen jednou možností,jak nastolit rovnová
hu,aktuální v situacích,kdy je již ekonomika v ve stavu hlubo
ké krize Či v rozpadu, Existují však i jiné možnosti,jak vy -

tvořit startovní rovnováhu bez měnové reformy. Jednu takovou
možnost bych se zde pokusil nastínit, fředpikládá to řešit
dve skupiny problémů: vytvořit startovní rovnováhu trhu /mezi
efektivní nabídkou a poptávkou/ a v majetkovém /kapitálovém/
vybavení podnikové sféry.
Kapitálové vybavení podniká

Pokud Jde o startovní rovnováhu v kapitálovém vybavení pod
niků, myslím, že při tvárbě zákona o podniku byla propásnuta
možnost tento problém řešit. Majetkové záležitosti zde xža
byly řešeny pod vlivem nepeněžního naturálního pojetí 8£8ÍiSma*
tiky,která Je charakteristická pro CPM a Je ideologickým po zťistatkem Ještě nedávno platné podoby politické ekonomie soci
alismu. Jde o pojetí podnikového majetku /kapitálu/ Jako sou ▼
hrnu fyzických fondů podniku. Tím byl vytvořen problém nerov nosti startu co do kapitálového vybavení podniků: Jedni jsou
překapitalizováni,disponibilní majetek nejsou s to dostatečně
využívat,jiní více či méně odepsáni. A tak už od počátku se
počítá e přerozdělováním /zejména prostřednictvím ocfcisů.ale
i zisku v nove vytvářených státních podnicích/. Slovně se sice
vyjadřuje dočasnost této praxe,ale dobře víme,jak to dopadá,
když se vytvoří takovýto prostor pro ''hru o parametry” mezi
centrem a podniky.
Přitom se nabízí alternativa,Která dovoluje řešit tuto pro
blematiku bez přerozdělování a současné udělat rozhodný krok
k odnaturalizování,k monetarisaci ekonomiky. Jde o to,vymezit
ve výchozí situaci každému podniku základní jmění výlučně v
peněžní formě na úrovni konkursní podstaty.tedy v jeho zůstat
kové hodnotě. To ovšem předpokládá i jiný způsob zdanění ma jetku. Nyní se předpokládá odvod® z fondů ,který je konstruo

ván jako příspěvek podniku na centralizované plánoví investi
ce. Koncepce základního jmění však vyžaduje konstruovat daň
jako cenu kapitálu,t.j. přibližné na úrovni úrokové míry zá
půjčního kapitálu. To znamená,že cena "vlastního” kapitálu
je za těchto okolností pro podnik stejná jako cena kapitálu zá
půjčního /není zadarmo/. Vzniká objektivně daná minimální míra
efektivnosti podnikatelského užití svěřeného základního jmění.
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Podnik může získávat důchod pro sebe teprve za touto hrani
cí. Jinak je to signál pro výměnu managementu,nebo pro kon
solidační program či pro likvidaci.
Toto řešení zabíjí dve mouchy jednou ranou. Za prvé,vy rovnává atarotvní podmínky. Malé základní jmění /např. při
vysokém stupni odepsanosti/ znamená i malé odvody, přitom fy
zicky ještě dokonce i zcela odepeané stroje a zařízení mohou
efektivně pracovat /je známo,že produktivita práce je často
ve starých závodech větší,než v nových/. " )obře” vybavené
podniky budou mít naopak náklady zatíženy vysokými odvody.
Za druhé,při tomto řešení tak ihned začínají působit ekonomic
ké stimuly k intenzifikaci. Je v nejvlasthějším zájmu podniku
zbavit se všeho,co nepotřebuje,a maximálně využít to,co ei po
nechá. Jak prodej nepotřebných strojů a zařízení i jejich lep
ší využití jsou potenciální zdrojem pro modernizaci.

Tržní rovnováha

hrubá skupina problému, souvisejících s nastolením ekono mické rovnováhy ve výchozím bo e reformy ee týká rovnováhy
trhu. To je složitější problém,Či spíše komplex problémů.
Jádrem je přeměna cenového mebhanisvu založeného na plánových
cenách na mechanismus cen efektivní nabídky a poptávky. Tu
nelze dělat rovnítko xxzi g volnými cenami. - edle volných či
smluvních cen mohou být cenami efektivní nabídky a poptávky
i některé ceny stanovené centrálně /např. ceny základních po
travin či základních surovin,energie/,ale i tyto ceny musí
tento vztah efektivní nabídky a poptávky vyjadřovat a nemohou
nadlouho konzervovat podstatné odchylky. Jinak cenový mecha»
nismus zdegeneruje a naruší fungování PTM.
Řešení tohoto problému přitom není jen cenařská záleží tost. Současně třeba řešit:
- lanový systém,který nemůže být založen na zdanění typu
dnešní’’obratové daně”. To se týká jak zdanění podnikové sfé
ry ,tak i zdanění obyvatelstva. V MLR to od letošního roku
řešili přechodem ke zdanění přidané hodnoty. Současně přitom
ale museli změnit i zdanění obyvatelstva,kde byl opuštěn slo
žitý eyBtém mnoha daní,včetně mezd a přešlo se ne zdanění

všech příjmů obyvatelstva na základě daňového přiznání a s
uplatněním progresivních stupnic.
- Způsob centrálního plánování, Není možné sachóvat bii
lancně-ukazatelový plán rozepisovaný do podniků.
- Adaptovat peněžní eouetavu.
- Uplatnit jiný způsob regulace trhu pracovní síly.
- Uplatnit jiný způsob vnějších vztahů.
- Koncipovat nástroje protimonopolní politiky atp.
Je nemožné se tím vším zde zabývat. Z celého tohoto sou
boru se dále soustředím na jedinou otázku: pravdě podobné dů
sledky přechodu k cenám efektivní nabídky a poptávky.a to ze
jména: - pro situaci a chování podniků,
- pro obyvatelstvo,
- pro centrum,tj. pro jeho hospodářskou politiku.
Není v mých silách podat kvantifikaci problému,tedy od hadnout.kalkulovat cenu potenciální rovnováhy. To Je však sa
mozřejmě nezbytné udělat dříve,než bude takový krok učiněn.
Vezměme nejprve podnikovou sféru,tj.sféru velkoobchodních
cen.
Objem společenského produktu vyjádřený v plánových cenách
je současně vyjádřením souhrnu individuálních nákladů jednot
livých výrobců a jejich výrobků. Vnitřní struktura těbhto plá
nových cen a individuálních nákladů se však značně liší: vedle
cen,ktere těmto nákladům zhruba odpovídají.existují ceny "ztrá
tové", teiy pod úrpvní individuálních nákladů, a ceny "ziskové”
stanovené nad úrovní těchto nákladů. V celkovém souhrnu se
však "ziskové" a "ztrátové" ceny vyrovnávají.
Základní problém přechodu od,plánových cen k cenám efektiv
ní poptávky a nabídky spočívá v tom,že od chvíle přechodu "Ir
"ztrátové" ceny budou mít^tendenci okamžitě se vxrovnat indi
viduálním nákladům a při Sévase poptávky nad nabídkou jel
překročit,zatímco "ziskové" ceny budou mít tendenci"přebírat",
dokud nenarazí na bariéru uspokojené poptávky. Neorhanizovaný
přechod od plánových cen k cenám efektivní nabídky a poptávky
je tak spojen s vysokým rizikem inflačního vývoje. 1,’á-li mu
hospodářská politika centra úspěšně čelit,musí tato rizika
předem e maximální přesností ocenit a mít připraveny nástroje
Bchopné inflačnímu vývoji čelit.
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’ tv ním úkolem analýzy je tedy vyty povát výrobky a výrobce,
u nichž lze po přechodu k smluvním cenám předpokládat,že na
bídka narazí na bariéru uspokojené poptávky. Předpokládáme-li,
že podnik pracuje v podmínkách ’’úplného chozrasčotu” /veškeré
náklady musí hradit se avých tržeb/,pak narazí-li na tuto ba
riéru, zrtácí ”svobodu" cenové tvorby,je existenčně /ekonomic
ky/ přinucen k adaptaci /snížení náklada umožňující snížením
ceny zvýšit koupěschopnou poptávku,zmens sortimentu směrem k
neuspokojené poptávce atp./,a to dokonce i v situaci,kdy zau
jímá postavení klasického monopolu /jediný výrot>ce/,neboí ji
nak němu e zvyšovat podnikový důchod a tím získávat zdroje pro
další rozvoj či mzdový rust svých pracovníku. /Tento dálsí
rozvoj už ovšem může monopolní postavení podniku podstatně ovlivnit a proto trvale čelit mu nemůže jen samotný fakt vzni
ku tržní rovnováhy,který musí být doplněn cílevědomou koncepcí
pr timonopolní politiky centra.
Takto vytypované ’’sféry tržní rovnováhy’’ představují oblast,
kde m že hospodářská politika přistoupit k okamžitému přecho
du k cenám efektivní poptávky a nabí.Ůty. Vytypovat tyto sféry
není ovsem snadné,a to tíi spíše,že za jejich přesný obraz ne
lze povahovat stav nabídky a poptávky při daných plánových ce
nách. předpokládáme-li plně chozrasčotní postavení podnik,bu
de se rovnovážný stav na trhu v mnoha oborech a odvětvích kvan
titativně i kvalitativně lišit od stavu dosavadního.
Vezmeme např. základní suroviny a energii. Lze povazovat
za plně prokázané,že mimořádně vysoká energetická a materiálo
vá náročnost naší výroby je právě produktem dlouhodobého půso
bení mechanismů centrálního bilančně-ukezetelového plánování,
P*estancu-li tyto mechanismy fungovat a budou naopak nahraze
ny meohaniemy,při nichž růst podnikového důchodu bude spojen
8 minimalizací všech výrobních nákladů,nejen Že nebudou v pod
nicích důvody pyo materiálově či energeticky náročné kombinace
výrobních činitelů jako dosud,ale naopak se začnou vehementně
vyhledávat kombinace právě opačné* Při duelednég přehhodu k
novému mechanismu včetně cen efektivní poptávky a nabídky lze
proto předpokládat,Že agregátní pootávka na tomto úseku trhu
výrobních činitelů nejen nevzroste,ale naopak výrazně pokles
ne a že dosud převažující problémy zásobovací ee promění v
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problémy odbytové,což je základní předpoklad,aby cenový rust
narazil na bariéru efektivní poptávky. Potvrzuje to i zkuše
nost ekonomické reformy z 2.pol, 60,let,kdy přechod k ’’hmotné
zainteresovanost i" podniků na Jsnxtex tvorbě hrubého důchodu
vedl mj. k tak výraznému poklesu 3potřebyeefter5Íe , že její vý
robci se dostali do potíží jak s odbytem,tak i e odměňováním
svých pracovníků*
Pro nejednoho dodavatele teay v podmínkách cen efektivní
poptávky a nabídky vznikne otázka jeho další existence či ome
zení výroby,pro všechny pak nezbytnost adaptace,nebot se nepo
chybně projeví problémy strukturální. V hutním průmyslů lze
např* předpokládat,že patrně poptávka po ušlechtilých druzích
oceli stóupne na* okamžité schopnosti nabídky,což se při smluv*
nich cenách nemůže neprojevit v jejich adekvátním pohybu. To
však nejen nemůže být na škodu věci,ale naopak,ceny samy v této
chvíli začínají fungovat jako aktivní činitel nejen statincké,
ale dynamické rovnováhy spojené s akcelerací progresivních
strukturálních změn.
Vezměme ještě další stšxiáďek trhu výrobních Činitelů - do
dávky stroju a azřízení pre inveetice. Vyjdeme-li z předpokla
du,že v novém ekonomickém mechanismu bude důsledně uplatněno
důchodové omezení gxnagxki investiční činnosti jak na úrovni
podnikové /disponibilní ziak po splnění všech daňových povin
ností/, tak i v centru /rozpočtové omezení dané daňovým výnosem
a úvěrové omezení bankovní soustavy založené na komerčním prin
cipu nedovolujícím překročit hranice dané rozsahem a povahou
deposit i výší povinných rezerv a nezbytností přeJem zkoumat
důvěryhodnost a platební schopnost potenciálního dlužníka/,pak
je téměř jisté,že dosava^í chronicky inflační povaha poptávky

na Investičním trhu se změní ve svůj pravý opak atp.
Pro ’’nedostatkovou ekonomiku” je charakteristická tendence
"nafukovat” iefioity efektivní nabídky a poptávky či je dokon
ce uměle vytvářet. Když např, v roce 1972 byl zrušen přídělový
systém ne osobní automobily a přešlo se na jejich volný pro dej,ukázalo se,že poptávka reprezentovaná do té šoby ’’pořad níkem" žadatelů u Mototechny,byle pětinásobně větší než efek

tivní poptávka po uvolnění prodeje. Podobně když v roce 1981
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stoupla výroba do té doby nedostatkových motorových skříní
pro traktory Zetor na objednávkami opravárenských podniků
požadované množství 9,5 tisíc kusů,efektivní poptávka okam
žitě klesla na pouhou pětinu,atp.,podobných příkladů bychom
mohli uvádět více. Přechod k cenám efektivní poptávky a na
bídky podstatně koriguje jak míru,tak i strukturu tržní xsv#
nerovnováhy.
Složitější je úkol hospodářské politiky ve ‘'sféře tržní
ne ovnováhy",která může mít dvojí podobu:
- neuspokojená poptávka umožňuje podnikům udržovat ceny
vysoko nad úrovní individuálních nákladů a tak dosahovat mimo
řádný zisk bez mimořádného úsilí o vysokou kvalitu a technic
kou úroveň výrobků i samotní výroby,bez tlaku na snižování
nákladůf
- omezená efektivní poptávka a neschopnost rychlé adaptace
výroby /příčinou nebude zpravidla ani tak neschopnost podniko
vého managementu,ale např, časová a investiční náročnost tako
vé adaptace vyplívající buň z technologické povahy výroby či z
dlouholetého investičního"půstu",jehož důsledkem je vysoké
fyzické a zejména morální opotřebení strojů a zařízení atp./
neumožňuje krýt cenou individuální náklady výroby,takže takové
podniky budou při uplatnění cen efektivní nabídky a poptávky
více či méně ztrátové.
K těmto dvěma skupinám podniků ze aféry ’ItrŽní nerovnová
hy” třeba přistupovat diferencovaně a používat rozdílné nástroje. Pokud jde o podniky s mimořádnými .zl.skj.,ro2hlodM nemůže

být přístup k nim založen na individuálních zásazích /např,do
datečné odvody atp./. Tento problém musí být řešen v rámci obecně platných "pravidel hry",která musejí počítat se zabudo
vanými regulátory tvorby podnikových důchodů a jejich rozděle
ní, musí být te y již zahrnuta v konstrukci daňové soustavy
/např, progresivní daňové stupnice,diferenciace zdanění poule
užití zisku atp./. pokud jde o podniky ztrátové,v přechodném
období musí být naopak přístup centra individuální,každý pří
pad bude jiný. V lehčích případech mohou stačit dočasné daňo
vé úlevy,bezúročná /nebankovní/ půjčka,účelová dotace na vě decko-technický rozvoj či výhodná státní zakázka,v těžŠíoh
případech se může uplatnit investiční účast centra na rekon-
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gtrukci pouniku,pomoc při převodu a rekvalifikaci pracovní
ku,v krajních případech pak i likvidaci podniku.
Nyní ke druhé sféře ,dotýkající se přímo obyvatelstva ,
ke sféře maloobchodních cen.

Rovnováha spotřebního trhu

Především ve sféře maloobchoaních cen,zdá se,lze snáze a
přesněji než na trhu výrobních prostředku kalkulovat "cenu"
potenciální rovnováhy při přechodu na ceny efektivní po ptávky a nabídky. Je přesně znám rozsah uotací kryjící rozdíl
mezi individuálními cenami výrobců a spotřebitelskými mt lc obchidními cenami. Cbdobne je tomu s kalkulací rozdílu mezi vý
ší nájemného a skutečnými náklady reprodukcebytového fondu .
Nejinak je tomu u dotací veřejné dopravy atd. Obrovská suma
těchto dotací nepadá z nebe,byla reálně vytvořena na jiných
úsecích ekonomiky a je takto prostřednictvím centra přerpzdelována se všemi známými negat ivními důsledky zejméne ia cho
vání ekonomických subjektů /podniku,domácností i samotného
centra/. To je jeden z potenciálních zdrojů vytvoření nezbyt
né rezervy potřebné k tomu,aby se přechod k cenám efektivní
poptávky a nabídky mohl realizovat bez hlubokého dopadu na
životní úroveň obsyvatelstva /dalším zdrojem,jak jsem se již
zmínil,musí být vhodná volba daňové soustavy a daňových sazeb/.
Vytvoření takové rezervy by mělo umožnit diferencovanou
kompenzaci důsledků změn této operace na výši a strukturu vý
dajů různých skupin domácností,která by nejen byla pro státní
rozpočet levnější než dosavadní dotační politika,ale současně
by uvolnila některé motivační bariéry ekonomického rozvoje a
progresivních strukturálních změn. Např. relativně nízký po
díl výdajů na potraviny u vyšších příjmových skupin obyvatel
stva umožňuje ome it tyto kompenzace na skupiny s nižšími
příjmy na hlavu /důchodce,rodiny s dětmi atp./,kdp potraviny
představují podstatnou část výdajů. Přizpůsobení cen nákladům
by současně omezilo efektivní poptávku,což je první předpoklad
k tomu,aby začala aktivně působit na výrobce. Podobné účinky
možno očekávat při přechodu k ekonomickému nájemnému. Reali
zace kompenzací prostřednictvím sociálních dávek ,'diferenco-
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váné zvýšení důchodu,zvýšení přídavku na děti atp,/ by při
tom nenarušilo realizaci principů odměňování na základě re
álných pracovních výkonu,které Je nepominutelným předpokla
dem fungování p něžne-tržního mechaniBmu,
Přechod k rovnovážným cenám efektivní poptávky a nabídky
založený na realitě současných nákladů výroby by tak umožnil
vyřadit pro pěněžně-tržní mechanismus neadekvátní,nekonsia tentní regulativní nástro j , j akým je tzv,obratová daň,propo
jit dosud oddělené okruhy velkoobchodních a maloobchodních
cen a tak "spustit" mechanismy přímého působení poptávky nenabídku,které začnou vyřazovat "ze hry" výrobky či dokonce
i výrobce b vysokými individuálními náklady,jež efektivní po
ptávka nebude ochotna akceptovat a nutit je ke snížení těchto
nákladů či k jiným adaptačním krokům /změna sortimentu,zvýše
ní kvality a technické úrovně,zavedení jiných výrob Či služeb
atp./.
Vyšší ceny i při jejich částečné kompensaci v příjmech obyvatelstva omezí poptávku a zvýší její náročnost jako základ
ní předpoklad pro její účinné působení na nabídku.
Tolik k ekonomické rovnováze jako východisku reformy. Ha
závěr už jrnom stručně, Realita je taková,že od 1,1,1990 zač
ne fungovat smíšený mechanismus. Realita fungování tohoto me
chanismu postaví velmi rychle před centrum otázku: -JAK DÁL ?
Zpět k CPM,nebo vpřed k regulovanému PTM?
Centrum by se nemělo nechat překvapit,až mu tuto otázku
postaví realita života, Kelo by na ni hledat oůpověň už dnes,
aby ji mohlo včas a kvalifikovaně zodpovědět praktickými kon
cepčními činy, fříorava takovéto koncepce v týmech nezávislých
na institucích centra,které jsou zájmově spjaty s existující
realitou fungování ekonomického mechanismu,je svrchované ak
tuální.

/Z vystoupení na jednom brain-trustu - únor 1989/
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Václav

Vrabec

Kdo se připravoval ?

Asi .jsem nebyl sám,koho zaujal úvodník Rudého práva ze so
boty 27.ledna "Dialog - s kým a o čem”,věnovaný vzrušeným u dáloatem posledních týdnů. Zvláště mě zaujala věta,že událos
ti na Václavském náměstí jsou jako vodq na mlýn pro ty,kterým
vyhovoval spíše starý způsob myšlení a staré byrokraticko-administretivní metody. Dokonce e tím souhlasím,i když si nedě
lám iluze,že to autoři úvodníku mysleli tak jako já.
Jsem opravdu pře svědčen,že zásahy policie proti občanům
vyhovovaly 6kalním konzervativcům,nepřátelům skutečných změn
a demokratizace. Dokonce si myslím,že to vše bylo dloujodobě
plánováno a připravováno jako jakýsi masivní úder proti všem
kriticky smýšlejícím občanům a jejich iniciativám,jemuž měla
sloužit rozsáhlá propagandistická kampaň v masmediích a pro
myšlená srážka moci e nespokojenými a vyprovokovanými občany.
Tedy skutečně podle scénáře a režie,ale jiných autorů,než o
značuje tisk, přesně načasované k podpisu vídenského dokumen
tu a využívající chystaného pokojného připomenutí tragického
výročí smrti Jana Palacha. Psaní tisku o disidentech či již
od počátku roku vyhlášená pohotovost represivních eloýžek a
jiné úkazy o tom dostatečně napovídají. Čemu a komu to však
všecko mělo sloužit?
Moc je nejistá a nervózní,cítí,že se vše obrací proti ní
a jejím záměrům, přestavba v SSSR pokračuje,proces demokrati
zace /ještě více v sousedním Maůarsku a Polsku/ obnažuje neúnoBnost toho,na čem če.nprmalizační vedení staví svou existen
ci. Lidé jsou nespokojeni. Nejen narůstajícími hospodářskými
obtížemi,projevujícími se zjevnými nedostatky v zásobování a
dalších důležitých sférách každodenního života. Ale také tím,
že se jim něco jiného říká a něco jiného se dělá,tedy haneb
nou licoměrnoetí,nečistou hrou,která se s lidmi vede, A taky
že se to začíná různými způsoby kritizovat,otevřeně o tom mlu
vit. Dokonce na zasedáních vedoucího grémia, /I když i v tom
obecný lid spatřuje projevy licoměrnosti a ptá se,proč např,
B.Chňoupek nepřišel s kritikou trochu dříve,či jak je možné,
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že M.Válek Si B.Brůžek mohou klidné kritizovat svat v kultu-r
ře a požadovat její demokratizaci,když oni sami přispěli «nothým dílem k její devastaci a nijak se ke svému podílu viny
nehlásí,/
A tak je nasnadě úder proti potencionálním kritikům a ne
spokoj encúm,proti masovějším projev ům nesouhlasu. Demonstrace
síly proti tem,kteří by se kdy v blízké či vzdálenější budouc
nosti chtěli ozvat proti nepopulárním opatřením,t reba zdražo
vání životních potřeb a jiným zásahům,proti proklamovaným so
ciálním jistotám nebo demagogii a licitaci. AÍ takoví předem
vědí,co ty; Je mohlo čekat. A i ti,co k tomu přilhížejí a jsou
jen obyčejně zvědaví,jak moc běsní a reaguje.
Brutální masová represe,opakovaná a stupňovaná,mívá vždy
funkci zastrašovací. Více než potlačovacím,orotože počítá s
údivem a šokujícím zmatkem,kalkuluje s novými nepokoji a roz
hořčením, Iniciátory represí sjednocuje s těmi,kdo ji provádě
jí,protože spoluvina na něčem špatném a zločinném tmelí. Ovšem
stejně jako její oběti a jinak pxnk postižené a překvapené. Na
obou stranách dává do houfu i ty,kteří nesouhlasí vždy do všech
detailů. Provokace /i sailou/ je pak vždy osvědčeným prostřed
kem konfrontace,odhlaení nepřátel,včetně váhavou a pochybovačů
ve vlastních řadách. ?iíá napomoci usměrnit,uzemnit,pacifikovat
jinak smýšlející. I za použití a rozpoutání vášní a pudů vel
mi nízkých.
Vedle zjevných vnitřních pohnutek zdejsou bezesporu i vněj
ší,rázu ideologického, Co když to ten Gorbačov nemá pevně v
rukou? Dokonce se s tím dá i pevně kalkulovat,ba i na tom
stavět další postup, Jeho úsilí je tak možno oslabovat nebo i
torpédovat. V očích světa i čb mácích oponentů z konzervativ
ních řad v SSSR, Vyprovokovat situaci,kdy lze vytvořit a pre
zentovat obraz silného vnitřního nepřítele režimu,ohrožující
ho jeho podstatu a zdůvodňovat tpak následně legitimitu své
síly a nemožnost změn v metodách vládnutí,zdůvodnit,Že demov
*
kratizace či liberalizace má presne ohraničené meze,proto že
prý pretisocialistické síly chtějí stávající systém deetruo=
vat. Zdůvodnění neochoty k podstatnějším re formám,či dokonce
k požadovanému odchodu lidí zdiakreditovaných,kterým žádné
přestrojení a fráze o novém myšlení a vůli ke změnám neodpá-
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rá vlastní vinu za stav epolečnosti,za její krizi v těch
nejrozmanitějších sférách života. Útok na vlastní pozice
ztotožňují a útokem na stát,na socialismus. Lidé to cítí
a hluboce je to irituje, A vůbec to neoslabuje vystoupení
těch zmanipulovaných a nevědoucích, většina si myslí svoje,
a tak moc zjišíuje,Že dochází k opaku zamýšleného efektu.
0e sní,vyvolává pogromistické nálady,vlny závisti a vyzývá
k udavačství i nejruznějším inzultacím,které mají kráčet
ruku v ruce s postihy justičními.
Jistě urgentní výzva k prozření. A taky k dialogu o sta
vu společnosti a o jejích problémech,které se nakupily a je
nutné je rychle a solidně řešit. Ovsem,muže jít o dialog e
nejnesmyslnějšími pomluvami,nejlživějšími konstrukcemi, vý
hrůžkami a pendreky? s těmi,kteří v nich spatřují spásu a
jediný instrument své samovlády? I ti musejí prozřít a při v
znát,že ořestřelili,že to takhle dále nejde.
Co pak ale s ohlasem jinde? V Moskvě vyšlo usnesení o od
straňování nápisů a symbolů spjatých s Brežnevovým jménem ,
Platí i nadále jeho podpis pod moskevským protokolem ze srp
na 1968 a vše,00 např. u nás svou politikou způsobil a co
přežívá v různém haraburdí,včetně kádrového,které pc sobě
zanechal a které se bytostné drží jeho návyků a způsobu ?
Přiznávají a napravují ee chyby,varuje se před jejich opako
váním a recidivami, a nejrczmanitějšími příznaky ? Platí to
pro všecky časy a nebe jen ty minulé?
Je těch otáz k nějak moc, A všechny vyžadují naléhavou
odpovČň. Stagnace je brzdou ve všem,všude a vždy.

29.ledna 1989
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Václav

Vrabec

Cogito...

Docela se zájmem jsem se díval na televizní záznam ze set
kání šéfredaktorů masmédií na Vysoké škole politické. Od dvou
významných tajemníků jsem se dozvěděl, j akou mají představu o
občanské společnosti,když vymezovali hranice možného spole čenského dialogu a přesvědčovali vykonavatele difaraačních
m kampaní o tom,které ze sort poddaných hodlá k ternu vrchnost
připustit. A už jsem si živě představoval,jak schvalují re dakční plány,v nichž jistojisté nechybí připomenutí letošního
dvoustého výročí dobytí Baštily,tím více,ze se jeho oslav
přímo v miste účastní i nejvyšsí sovětský představitel. I,
jak připomínají,že tam nesmí chybět aktuální vysvětlení smys
lu hesla Volnost.Rovnost,Bratrství,že je nutne propagandistic
ky zdůraznit,kdo je Čeho dědic a že bude třeba ukázat,jak prá
vě např, ta rovnost je porušována v Jihoafrické republice ,
některém jihoamerickém státe či přímo v USa a jak je dnes dů
ležitá tajnost a nemanipulovatelnoet voleb,když má mít každý
volič - padni komu padni - jen jeden hlas, i.eboí si jsou pře
ce všichni rovni.
Nevím, zda si 11a závěr zazpívali Internacionálu /ve zprávě
ČTK to nebylo/ i když jistojistě vím,že Marseillaieu ne. Tož,
soudruzi, "Jiz vzhůru..,”, dbejte na intonaci,když pateticky
pějete: ’’...spějme zpátky!” a řízně,pod hesly nového myšlení
a pere strojky.
palekc více mě zaujaly tváře těch,kteří výkladům taje,nik
naslouchali. V auditoriu stranické Sorbony i ne trůbuně. Mno
zí jsou mí bývalí kolegové a dobře jsem je znal. á. tak jsem
si říkal,co si asi při tom Švichni myslí /jestli to ovšem
někteří ještě uměj i/ a napadala mě hotová tříší neurovnaných
a.neodbytných myšlenek, zejména o odlišnosti myšlení mého a
jejich,aniž bych bral na zřetel diskrepanci v postavení a
základních existenčních otázkách.
Nedovedu si už vůbec představit,že bych měl být zbaven véprávnosti uvažování a stádné musel naslouchat a poslouchat
výklady,s nimiž nesouhlasím g o jejichž scestnosti jsem pře
svědčen,když jsem se k tomu uz jednou dobral. Navíc je ještě
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reprodukovat a zdůvodňovat či Be snažit se s nimi ztotožnit!
Bývá,bohužel,zvykem,lidi škatulkovat,zařazovat je jednou
provždy do nějaké přihrádky a nepřihlížet k jejich vývoji ,
snaze vymanit se z okovů překonaných šablon a premis. A když,
tak jen při přeřazování do jiných přihrádek, kde jscu stogmatizovaní odpoadlíci,zrádci a jiná nepohodlná havěť pro každý
establišment a každého,kdo se umí dívat jen černobíle,, Třeba
proto i na reformisty,katolíky,demokraty apod.,a to jen proto,
že ae někdy někam zařadili a nechtějí vypadat,jako Že převlé
kají kabát,když se to hodí,a vnější okolnosti,bez patřičné
instrospekce,to vyžadují.
Ty tváře z televize na mě udělaly dojem otupělosti a le nosti. Lenosti myslet 2 domýšlet důsledky Činů i nehybnosti
a stagnace,byť pod rouškou manifestované dialektiky a révo lučnosti. T-pVat na tom,jak se jednou naučili věci a události
posuzovat,věřit jim,jak jim byly některé názory,či spíše po
učky podeunyuty a naservírovány,bez vlastnosti kriticky o.d
nich odstoupit,zbavit se jich,když se pozná,že jsou mylné a
dokonce zavádějící. Anebo budou majitelé těch tváří bez roz
myslu říkat opak toho,co říkali chvíli předtím,jen když k tomu
dostanou pokyn? Jen aby předčasné nebo pozdě nevybočili z řa
dy a něřekli něco, co se ještě nebo už ne nocí?
A tak budou klidně otiskovat výzvy nepřemýslivýoh,že si
republiku rozvracet nedáme,ale vůbec se nezamýšlí nad tím ,
že třeba už ta republika rozvrácená je,a že ti,kdo ji rozvrá»
tili,se k tomu nechtějí přiznat a tím méně to kejhemex poctivě
a do všech konsekvsncí napravit. I když to většina občanské
veřejnosti tak cítí a čeká na to. úokonce to otevřeně začíná
i požadovat. Zklamaně ovšem čte a poslouchá nové přívaly frá
zí a stupidit,které rozhojňují a dotvářejí £amnou konstrukci
vnitřoáho nepřítele,který chce vše destruovat a óestabilizo vat,působí chaos e neštítí se i teroru,a jehož obraz musel
být vytvořen s prezentován světu /především sousednímu/,aby
načasované zdůvodnil nenožnist změny tvrdého kuteu,hlubší de
mokratizace a liberalizace,skoncovavší s neostalinskou a
brežrěvovekou zátěží,nepřitažlivým haraburdím,včetně personál
ního. Tím více,že pomluvami bez možnosti odpovědi a obhajoby,
a ještě účinněji brutalitou a brachiální silou lze vyprovo -
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kovat nejen předpokládaný odpor,ale také hysterii a psychózu
strachu i různých nízkých vášní a pudů,a zároveň demonstrovat
moc s její legitimitou,která sice nemůže otevřeně říci s Lud
víkem XIV.,že stát je on,ale dává najevo,že jí patří,že se
nevzdá toho,co bylo jednou usurpováno. Každou kritiku vad a
zrůdnoatiji jejicn vykonavatelů a inspirátorů,považuje za útok na stát,na socialismus. A taky i potencionálním nespoko
jencům a opozičníkúrn předem ukázat,fai co by je Čekalo,kdyby
se někdy nahlas a vehementněji ozvali,dovolili si rozhodněji
nesouhlasit s nějakým nepopulárním opatřením.tkřeba v ekono
mice.
Slova o čelení rozvratu a rozvratníkům je slyšet od těoh,
kteří je vyslovovali před čtyřiceti,třiceti iax,dvaceti i de
seti lety,tedy v nohách,kdy mezí rozvratníky byli zahrnováni
i buducí prezidenti a od těch,kteří soudili,pak rehabilitova
li a pak zase soudili a soudí,pomluvají,provekují,potlačují.
Čtenáře novin pak nepřekvapí i takové informace,jako byly ty
o odhalení cikána,který oznámil,že se chce upálit a sympati
zuje s Václavem Havlem,nebo o výbuchu u radnice v Ústí nad La
bem. Jen si říká,jací jsou ti naši kriminalisté kabrňáci,když
už na samám počátku pátrání znají pozadí a motiv činu,stejně
jak^ výhrůžky vedoucí k přerušení provozu metra. Jen čekají,
až bude sděleno,že výprav cí, který zavinil srážku vlaků v Rudné,sympatizoval s Chartou 77• Ovšem výsledek mnohých záměrů,
by? promyšlených,bývá opačný.
Stále před sebou vidím ty trochu apatické tvář e bývalých
kolegC a cítím,jak z nich /ale i jiných/ vyzařuje naučená netolerantncst k jiným lidem a jejich názorům,ingnorace a indolen
ce ke skutečnosti,licoměrnést,c níž po léta živené nenávisti
k opravdovým hodnotám ďemcKr&cie a humanismu i k jejich nosí tělům,budou klidně připomínat T.G.Masaryka a zapomínat při
tom,že právě on spatřoval smysl demokracie v diskusi a sluš nosti. Tolerance a úcta k jednotlivci,respekt k jeho důstoj nosti a svobodě,tedy základní občanská práva,akcentovala Vel
ká francouzská revoluce a Komuni3tický manifest musel zdůraz nit,že svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje
všech. A kladu si otázku,mohou-li,když je jim vlastní židle a

post bližší,pochopit,co doba a lidé žádají,změnit způsob svého

nazírání a jednání a dát za pravdu tomu,co je evidentně v
rozporu s tím,s Síra jsou spjati svou kariérou,jíž se nechtě
jí vzdát,stejně jako navyklé nenávisti k jiným,animozity ke
všemu,co zavání opravdovou změnou,zrušením výsad a monopolis
mu,co je daleko od skutečného demokratismu a pluralismu. Musí
jim naskakovat husí kůže z toho, kš čemu dochází v Maďarsku a
Polsku,o čem se mluví a píše v SSSR.
tak se nelze divit je
jich nervozitě a hysterii,která se u nich a jejich bossů pro
jevuje.
Nejsou však všichni novináři stejní,objevují se i stateční
a neúplatní,jdoucí neohroženě 3a pravdou i v oficiálních ča
sopisech. Přesvědčili mne o tom např, obsálhý článek J,Velká
v Mladém světe č,7,v němž popisuje otřesné události kolem
skládky jedovatého odpadu na haldách kladenské Poldovky,kte
rý způsobil vážné škody na zdraví mnoha dětí. Nejotřesnější
na tom je vylíčení chování všech funkcionářů národních výborů
a odpovědných intsitucí,kteří dávali přednost tomu ,vše utu
tlat a snad nějak zaretušovat podobu systému,který něco takové
ho dovolí a umožní. Snad jim je milejší nějaké abstraktní
’’klidno*' než zdraví a životy lidí,dokonce dětí. Člověka jímá
hrůza,když to čte, A také vztek. Vztek na to,že není možnost
více burcovat proti letargii a apatii lidí,těch mlčících a
stojících stranou nebo i podléhajících oficiálním žvástům.
Často jen z pohodlnosti.
Nevím,nejsem-li konzervativec,když 3i myslím,že je nutno
pomáhat lidem k prozření a že není dobré stavět cokoli na ne
návisti anebo i lhostejnosti k jiným,a to z nejrozmanitějších
důvodů,až rasových,třídních,etnických nebo konfesních,a že
křesťanské desatero jako kodex prověřených mravních postulátů
je nosným programem slušných lidí naší civilizace,at mají na
podstatu světa a jeho pohyb jakékoli názory a vysvětlení. Za
neslušná považuji teková slova,jako jsou renegát,zrádce,kontrarevoluce a podobná známkující a osočující,Častc málo smys
luplná. Nevíra,jsem-li revolucionář,když si myslím,Že mnohé re
voluce byly zbytečné,že k jejich výsledkům by se dospělo po vlovně,evolučně,sice pomaleji,ale bez zbytečných obětí a ná sledných retardací. Myslím si ale,že jsem demokrat a socialis
ta,když předpokládám,že globální problémy lidstva je třeba ře
šit kolektivně,aby nebyl nikdo krácen ve svých právech a záj -
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mech,zejména ns úkor druhého,a když tvrdím,že Je třeba Jed
noty demokraoie a socialismu a že Je na Sase překonat rozkol
v dělnickém hnutí z doby po první světové válce,a když his
torie uplynulých sedmdesáti let dala za pravdu scciáldemo kratismu a většině těch a většině těch,kteří poukazovali na
Jednostrannosti a pak i zrůdnosti a zločiny komunistů sta linského ražení. Snad všechny kritiky jejich počínání byly
potvrzeny jako platné a speávné a dnes Jsou oficiálně na
mnohých místech jen znovuobjevovány a opakovány<> Jen si ješ
tě kladu otázku,zda si to jsou kompetentní lidé schopni při
znat a připustit,že nemají vždy pravdu jen oni,ale mohou Ji
mít i ti druzí. A Dodle toho i jednat a nečekat,až to rozsou
dí historie. Jsou pak ale ještě kompetentní a odpovědní, dů
věryhodní?
Dialog je nutný a nelze z něho nikcho eliminovat. Třeba
ho vést e tím,kdo je ho schopen, přd.i e si hc 8 má v něir co ří
ci. Nestačí se ho však jen zúčastnit a nebrat v úvahu názory
a argumenty,jež mi nejdou pod fousy. Apricrismus byl vždy ke
škodě,stejně jako neochota brát na vědomí realitu a bránit
nutným změnám. To už je ale hra se slovy a zbytečné spekulo
vání a mentorování.
AÍ už jsem jakýkoli a at Jsem zařazen kamkoli,chci být
svůj,bez ohledu k čemu se hlásím a co vyznávám,kam rámcově
patřím. Člověk musí mít svou víru a ideál /ne idetologii/,
své pochybnosti a fungující pvědomí. Tak,aby bylo v souladu
s konfesijním vyznáním,které vyjádřil stručně R.Descartes V
Cogitc,ergo sum,
PCS. Když něčemu nerozumím a neznám to,nechytračím a ne stydím se za to. I své omyly přiznám a zkoriguji. Rád vezmu
do ruky slovník nebo encyklopedii. Intelektuální lenost po
važuji za nadmíru škodlivou,proto že žít znamená myslet.

Praha 10.2.1989
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15. Liazem 1939 byl tragickým vykřič í e zs ..nichovom 193 Q
znenshcl delSí otřes v životě české společnosti, k yž sa z toho
zářijového joStě nevzpamatovala.Umocnil a prohl ubil .
tiukci
stávajíc ch hodnot, r. city zo Jelství o be naděje
...le in pří Sin o kořenů n rodní txa.e ie. knemen 1 vSak i Jisté uvo nění a vyjasnění situace jejím vyhrocením a jednostranném ayaezením. Vodle
deprese a nejistoty z toho co bue díl, zsktiviz.vs i ty ncjodvážnější vlastence a najsa&ažovanějéí demokrsty. Rodilo se hnutí
od ooru. Líb bízi uvědom léhc satifeoismu i otřena ího protiněmeckého nacionálie u.

Je dobré, že i v ofic ílní histcrip^xofii se fenomén odboje začánéhb-jčkidtíáoš ílátGxprbledup bkjnítíhoějiv otavovat ae zjednoduSiná hodnot t e interpret vet objektivněji, zbavovat se zjednodu
šeného, jednost ontého a černobílého pohledu, brnícího p znát s
pcchonit víochny složitosti a roz orncst odboje, jeho mnoi.ovrstevnost a celistvost, Bez eli inováí jednicl a vyzvedávání dru
hých. Pí lesklo t< i do jednání nedávného 6. oJezdu Čs. historic
ké sp 1 Snosti,
Objektivní pcznání významu odb je a vůbec celé otopy druhé
světové války v n •ic: nejnovčjěích dějinách vyžaduje nezaujatý
pohled i na jednotlivé jevy, události i jejich protagonisty, sna
hu pochopit ne jrozmenitĚJSí modelcbé situece i oejlch eviace,
které vypovídací c různorodosti postojů a smýSlení s jednáním profilujícíc. osobností v různých dějích, < mnohozrádnosti, v níž se
Často stírají čí překrývají hranice mezi kolaborací s o bojovou
aktivit u. Tím více pak mez' nimi s rezlgna/Xcí či jíáMjjtfKí Větčiáý či pasivitou většiny, které jako i jiná univerza měly své me
zistupně, spektra zabarvení a zdůvodnění. Neělo při to vždy jen
o vědomý opertunismus a ztebělost, ale tské o jistá realistická
východiska, možnosti a manévrování mezi tí., co kd chce a co mů
že, n8 co má sílu i podmínky k přežití, aniž by by o vše posu
zováno jako nečestná úmysly o nízké pohnutky, i takovému zvažo
vání je nespočet známých příkladů.
Generál Eliáš byl hlavou vojenské odbojové or&anizsce Obrana
národa a součesně pře ísadou prote^torátní vlády. Dr. Ladislav
Keierabend byl mi i sirem této vlády a zároveň jedním z předsta
vitelů Politického ústředí. Jeden skončil ne hitlerovském poproviěti, druhj v londýnském exilu. ..ínc o představitelů protektor tního establiémentu se nějaký z ůsobe, podílelo - platí tc zejména
pro počáteční dobu okupace- na některýce. akcích od.o je, omácího i
zahraničního , bylo s ní ve spojení, či h° různými cestami pod
porovalo. Je nutno ověem brát v úvahu r žnou míru i vývojové
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ííPžriosti/ odlišnosti daných otop vývode existence protektorítu
a nacistické mcai v něm. Zejména je však nutno mít na paměti, že
procento obyvatelstva, které se aktivně podílelo na činnosti od
bojové fronty se zhruba rovnalo procentu těch, kteří aktivně kola
borovali. V odbojové; finále bylo dost takových, kteří p-acoveli
vé úrttaolných protektor'tních institucích, třeba v Národní odboro
vé ústředně zaměstnanecké, zúčastňovali se nacistických společen
ských podniků a při tom zakládali ilegální Čstr;dní radu odborů,
četní protektor tni činitelé podporovali odboj finenčně nebo poskytoviníg důležitých informací zpravodajského charakteru.
Tak je asi třeba přistupovat také k hodnocení Batova koncernu, a
ne jen za druhé světové v Iky. V naší zemi, která nemá velkou
tradici moderního podnikání, bycho měli mít v úctě firmu Bate,
□ředevší pre její průkopnictví, byl bychom věděli, že so řídila
zákony kapitalistického trhu, protože to jinak ve své době nešlo
s byli bychom rádi, kdyby dnes některé naše podniky takto fungo
valy a prosperovaly. Betův koncern nejenže zaváděl moderní metody
vědeckého řízení a špičkovou tech-.ologii, ale jako nemnohý pomáhal
pc r. 1918 industrializovat Slovensko, vychovávat kvalifikovaný
personál, vytvářet solidní sociání a kulturní kli -a * místech
svého působení, jak o tom koneckonců svodČí i živý podnikatelský
duch na Zlínsku, jehož příkladem jsou Slušovice. Každé podnikání
má své stíny, které však nemohou setřít dominující z sluhu. _ek
je nutno přistupovat i h roli firmy za druhé světové války. Jsn
Bata jistě vydělával ne kolaboraci a válečné konjunktuře, ale
Tomáš a četní další představitelé vůdčí činitelé s zaměstnanci
koncernu účin. Z* pomáhali odboji, pomáhali ho organizovat a zejména
funancovat, a tc jak doma, tak v zahraničí. Jo např. i dobře známo,
že když byl koncem roku 1938 úředn zakázána činnost KSČ a legální
vydávání jejího tisku, byla to firma Bálo, která prostřednictvím
svého obchodního a technického oddělení, v jehož čele stál známý
národohospodář ing. Hugo Vavrečka, odkoupila od KSČ r tácku a dal
ší tiskárenské zařízení pražské tiskárny ltudéh: pr va. Byla to tran
sakce pro KSČ velmi výhodná, už i proto, že byla provedena včas a
rychke, jinc-k y hrozilo, že by majetek KSČ propadl exekuci. Takto
získané a nemalé finanční prostřecky ohly pak být užity k budo
vání ilegální stranické sítě.
Připomínám to jaksi na okraj smutnělo výročí událostí, k nimž
došlo před půl stoletím, ale také na okraj nestoudných Článků Budého práva o Václavu Havlovi a o tom, jak špatně si vychoval své
předky, konkrétně svého dúdečka Vav řeč ku. jyl prý v dobrých vzta
zích s nacistickými mocipány, jak to má dosvědčovat fotografie z

jakéhosi banketu ve líně. Takových dokladů
nejí ázněj íc liddech ty se našlo valgji mnoho a každý historii; ví, jal; bylo nemož
né fungovat v protektoritnich struktur leh a nebýt přito; v kon
taktech s nacistickými institucemi a jejich pracovníky. Koli dnes
uznávaných osobností naleho veřejného a kulturníh Živote veselá
hajlovelo při různých přílež tostech, jeho byly nepř. přísahy ned
rakví R. Heydriche, zúčastňovalo se X/ různých povinných podniků
a parád, propagačních akcí, jako tyly nepř. prolulé zájezdy na
Ukrajinu. Rejde dnes př tem o obhajobu Či omluvu takového jed
nání a ločíníní, ale o jeho vysvětlení bez vyxrhdv .ní jednotlivin
z dobových souvislos-í a nehistorického, instrumentálního zneuží
vání.
Stejně tak to platí nspř. o zednářském Rotary klubu, jehož před
sedou byl ing. Václav Havel, otoč slavného dramatika, píipomenutý v Článku iřudého práva z 23. únore. nnoho jeho členů působilo
v odboji, dokonce velmi levicového ražení je o byl petiční výbor
věrni zůstaneme.
kliko těch diskusních kroužků protoktorítních
úřecníků typu Drůzy, dr. J. Kratochvíla se dostávalo odboji cen
ných zpravodajských informací a materiálů! á nejinak neáernobíle,
nelze spravedlivě psát o počínání filmového podnikatele ..liloše
Havla, strýce odsouzeného. Těžko si lze představit fungování Lucernaf Lmu vo vzducho r zdnu, nezávislého na protektor tni a okupač
ní realitě, bez loajálních kontaktů jeho majitelů e manažérů s
vládnoucí mocí. Bylo asi nemožné zamezit návštěvě K. 11. Franke ve
filmklubu nebo zabránit, aby si gostsibo nezřídilo v budofeě Lucerny
konspirační kancelář, když takových bylo na nejrůznějších místech
naší vlasti desítky. Fakte ovšem je, že se Havlům podařilo zachrá
nit fil evc ateliéry pře nacisty i přec vlajkaři a uchovat je v
českých rukách e tak umožnit, aby se v nich mohly natáčet filmy,
které svou vlasteneckou tématikou záslužn pozvedly čeké národní
povědomí v moři germanizace, což bylo náplní práco i všech odbojo
vých složek. Není bez užitku připomenout slovo generála Kiiáěe, kte
rá pronesl v r. 1939 na schůzce s Českými filmaři, jimž kladl na
srdce, aby si byli vědomi toho, co se stalo: "Víte, že se to stalo
proti vůli tohoto národa. Uvědomte si, žo záleží na každém jedno
tlivci, jak se bude chovet o jak se bude bránit. Hrbte pohromadě,
bojujte! český film musí stát dohromady, hajte si samostatnost v
rámci možností a bojujte za českou věc." - Této schůzky se účastnil
i pan Jiloš Havel a snažil se jimi řídit. *.ejen bezprostředně po od
chodu z Kolovratského paláce, kde tyls vyřčena, ale po celou dobu
války.
Hneš v éře televize si asi leckdo nedovede představit, jaký

vý nam, přímo národně buditelský, měla Česká řeč, znějící z filmo
vého plátna, pron Šená navíc zn imými Se kými umělci v rolích mnohýc’" historických postav. Dodnes patří četná díla z produkce Hav
lova Lucernafilmu k těm nejhledanějším filmům pro pamětníky s prá
vem patří do pokladnice České kinematctxafie. Již tím, že byly dí
lem předních tvůrců.
Dostatečně je známe vzájemná spolupráce e solidarita všech čes
kých filmařů a značn > jejich účast v odboji. Vladimír Vančura mlu
ví za věeehny. Na B rrandovč byla odbojová aktivita velmi intenzi
vní, napojeno i na ilegální sí£ KSČ, jok to byko u skupiny Voj
těcha Trsple. Uiloo Havel o tom bezpochyby věděl. Věděl r vněž
že mezi filmaři vznikají pozoruhodné projekty znárodnění kinemato
grafie po osvobození, které so dostaly i dc rukou košické vlády.
Nejenže o nich věděl. Solidarizoval ee s nimi a když hned 10. květ
na 1945 přišli za ním, že jc třeba projekty uvést v život, předal
ateliéry a celou firmu v pcřádku do nových rukou. Do rukou čs.
lidově demokratického státu a jeho zmocněnců. Dávno před zestátňovacím dekretem. Jen jedovatou slinou bylo možné hanebně napsat,
že rodina Havlů si "včas opatřila dobrozdůuí od některých kultur
ních osobností, dosvědčujících jejich vlastenecké postoje". Za očitění Miloše Havla, nařčeného v oov lačné vlně rozbouřených vášní
e rekriminací, se vehementně postavil p; edevší básník Vítčslav
Nezval a mnozí další umělci, které hi. Havel doslove živil a zachrá
nil je pled totální nas zením, k yž jim např. vystavil smlouvy o
práci na scénářích. Patřili k nim nejen dramaturg Lucerna filmu
Václav líezáč, ale i Jan Orda, Karel Nový a desítky dalších, nezva
la se Havlovi dokonce pode- lo dík jeho styk m s okupačními pro
minenty vyrvat ze spárů é.estala : na čs ubránit p e* transpor
tem Oldřicha liováho. « režizérů spolupracoval e .. Havlem předovím O. Vávra, který v jednom svědectví označil svého bývalého šé
fa ze vlasteneckého kapital stů a dobře ví, jak to všechno bylo.
Uchovat uvedené umělce a mnohé další z řad spisovatelů, režizérů, herců e jiných, udržovat p.racci filmového plátna vědomí národní
kontinuity e národního sebevědomí p.ed nacistický běsněním, reali
zací gertnanizačnich plánů konečného řešení české otázzy, tyle je
ště nezanedbatelná hodnota na miece vah poválečného hodnocení če
ské kultury v době národně osvobozeneckého z ípasu proti fašismu,
řiohli by o to., ovšem vypověděv zasvěcenější, A nejen historikové
ale i přémí pamětníci, kteří ještě žijí a neměli by toilet. Tím ví
ce, že bezpochyby i znají rodin ý původ např. Karla Marxe, Bedřicha
Engelse či V. I. Lenine.
Praha, koncem února 1939

Rudolf
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Redakce Tv ORBY
Jaroslav Šejka, Šéfredaktor

i aha 4. února 1939

Joudruhu Šéfredaktore,
ve včerejším Rudé právu byla Vašeau diskusnímu příspěvku ze
se kání pražská kulturní fronty s p edními funkcionářů věnová
na největší put icita. Už tento fakt y vás měl vést k zamyálení, prod tonu tak je. He .ná bo-h Žel celý Váš přispvek e tak
se pokusím stručné komentovat dvě myšlenky, jo- tyly publiko
vány.
hovoříte c k* Jungman oví e i. kachcninovi, je io o osobách, jež
nedují práci vás všech. . ohu Vú ze svoji cecbu říci, Že si
velmi vážír :tou. četl jsex jo jich kritiky & recenze v ledesiát c letech, čtu jé i dnes , bohužel jen v samizdatu* Byli vždy
tvrdí, nekoxpr*: isní, xls ctje ti.ní. Proč jste neuvedl ve svém
přís ěvku, že stejnými měřítky hodnotí kulturu, vytvořenou jak
v exilu, ta i v samizdatu, /Vis např. kritika . . Kundery/.
Občas © torů: jde zřejmé o to, aby naše kultur& tyla skutečnou
kulturou e ne odvarem, jek ji tvoří ředa dnešních "riáicdních i
zasloužilých uoělců . ?:evá.ná část z rich obdržela tyto tituly
r.ikoliv z svou práci, tle ze tzv. "eti^aževanost". -ežd.y v náro
dě to ví.
Váš diskusní příspěvek v R,p. končí ta t::HProt je třeba
podle mého názoru vžjy přemýšlet o tom, po< co člevčk připoju
je svůj podpis, jestli opravdu hovoří za sebe a komu chce svá
slova adresovat. ' kyšlenka Leze sporu správná* Ponechávám stranou
Vase zjevné podceňovaní intelektu si natářů dopisu. 1’úd bych

se Vás :le při této příležitosti zeptcl, za jste věděli, pod co
rte se podepsali začátke. r* 1977 při tzv. Antichartě. Znali
signatáři Anticharty její autentický text? Vládno , í vrstva d vlekla do 1 4rodníh.< divadla elitu tohoto národa 3 p e zraky ce
lého n'rods ;1 donutilo j.oJepsat protest proti o.ěčexu, co netli, • o nsli t co ji, tylo pře Udáno k věření placatými
a itpropčíky, z nichž mnozí za to dostali svou odměnu fo formě
různých titul . Áyto účastníky je .e zesměšnili, urazili, zachá
zeli s nimi jako s hlupáky. mnozí účastníci si to osobně při
znali, že protestovali proti něčemu, co neznali. Přiznali rov
něž, že nenačli v 3obě dost občanské statečnosti < odmítnutí pocpásu. Věděli, co tc obnáSí. *’ení prot soudruhu éfrs 8ktor< dob
ré Q|uvit dne v domě oběšencovo o provaze.
Váží si těch, lidí kteří našli v sobě odvahu říci mocným tět země "už dost bezpráví. Jsme plnoprávnými občany této ze«... 4mm*» ialo,. a no
óukol 0Jc
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Komentáře z maringotky
/Zaznamenáno na stavbách v Praze a okolí/

v Kdyby chtěl někdo položit k evftVáclavovi bombu,tak^to
třeba pochopím. Ale kytku?
/Jeřábník,asi 40 let,KSČ,Praha/
Náhodou to udělali výborné! Místo jedné gietní vzpomínky,
která by na tom^plácku pod Václavákem proběhla v klidu za
hodinku nebo dvě.vykoledovali si šest velkých demonstrací
po celém Václaváku a okolí!
/Železobetonář, 48,Pardubice/
Šel jsem do Alfy na ’’Císaře” a než jsem stačil z kapsy vy
táhnout pozvánku a vstupenku,už jsem dostal školení pendre kem! Tak už ted vím,co je to ta glasnost a demokratizace..0
Slzák a psi a vodní děla,to jsou fakt ty nejlepší argumenty!
To je dialog jak stehno.”
/Stav.zámečník, 22,Praha/
Na co pořád tahali ty štíty z plexiskla,když proti nim
nikdo nehodil ani šutr? V Koreji neoo i v té Vídni si demon
stranti berou na policajty hole a kameny a láhve e benzínemtohle se stát na Václaváku,tak ti^šílenci v bílých přilbách
snad začali střílet do lidí!”
/Řidič tatry, 35,Praha/
Já si myslím,že ve vládě a hlavně ve vnitru sedí nějaký
moc mazaný disident a dobře jim radí! A Hlas Ameriky nebo
Svobodná to pak mají bez práce - tu proti socialistickou pro
pagandu za ně obstarají naši policajti.” /Důchodce.Benešov/
To z nás už dělají dočista blbce - nebo sivfakt^myslejí,
že jsme 31egí a hluší a neumímep počítat do pěti? Že se tady
v Čechách něco dá utajit a že se tady jde ze všeho vylhát?..
Podle mě bylo nejsprávnější to skandování "Gorbačov to vidí!".
Jenže když on má plné ruce práce doma.,.” /Zedník, 29,nad RP/
Ale volat Jakeš ven!” nebo ’’Štěpán ven!” - to je blbost.
Ani BiTak neměl odcházet do penze! Kdepak,já bych je naopak
prosil na kolenou,aby se na těch svých židlích drželi za kaž
dou cenu. Nikdo to lip ke krachu nedovede. A to je asi ten
nejspolehlivější způsob,aby u nás začala ta fakt revoluční
přestavba...”
/Betonář, 35,Praha/
Boll sme tam /na Václavském/ obidvaja a žiadneho pankáča
alebo chuligána sme neviděli,ale tých dvoch vlasáčov v televízii sme qjoznali, tí tam boli už v októbri... Možno dostávajú honorár od televízie aj od žandárov,” /Svářeč,Košice,45/
V Budapešti mohli MacLaři položit Palachoví kytici - a do
konce k^jejich památníku hrdinů... A my doma ne? A to nás i
ti žía&aři před dvaceti lety ’’osvobozovali od kontrarevoluce"•,.
To se mi snad jenom zdá..."
Jeřábník, 48,Praha 7/
Loni na Škroupáku to trvalo přesně hodinu,tak jak to ná
rodní výbor povolil,a nikdo z nás ne pošlapal ani tra vičku ,
natož ten květinový záhon uprostřed - a v klidu^jsme se ro
zešli. To jen estébáci s kamerama šlapali klidně přes... A
ve středu na Václaváku,když se do toho vébáci nemontovali ,
tak se to taky v klidu rozešlo,žádná doprava ani distribuce
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nebyla narušená.

/Strojník, 35»Praha/

To bych rád věděl,kolik nás ta "válka na Václaváku" stá
la peněz - z^našich kapes? I ten pendrek si ještě musím sám
zaplatit,vydělat si na něj!"
/Bagrista, 56,Praha/

Když začneš zpívat Kde domov můj,tak pěkné dostaneš stu
denou sprchu z vodního děla,abyste s vzpamatoval,komu že ten
domov patřil... A potom te ještě v noci vyvezou někam za
Mníšek nebo za Benešov a tam tě vyhoděj bez dokladů a bez pe
něz,abys o tom měl cestou domů čas přemýšlet.
/Tesař, 25 let,evangelík,Příbram/
se
to
po
se

Ale co,nic nového pod sluncem... Takovouhle pendrekiádou
přece s náma loučil i Novotný. Tenkrát před osmašedesátým
začalo na Strahově,když Študáci pochodovali se svíčkama
Praze,že jim na kolejích zhasínají elektřinu. No a takhle
s náma louče jí Erežnevovi pohrobci. /Svářeč, 56$tPreha/

Luboš

Kohout;
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K 19* XX* 1589 ao ustavil a evropsk. i naší veřejnosti před
stavil Klub za socialistickou přestavbu
brode". Aei 120 signa
tářů vydalo programové prohlášení, informaci o cílech klubu,
zaslanou zahraničníl komunistickým* socialistickým a sociální
demokratickým stranám a informativní text pre hlavní evropské
agentury so seznamem asi 70 si natářů.
Již ve čtvrtek 9. II., tedy skoro týden před ustavením klubu
proti němu zaútočili při setkání s pracovníky mssovýcb sdělova
cích prostředků generální tajemník ÚV KSČ ií. Jakeš i Člen před
sednictva a tajemník ÚV KSČ J. Fojtík, kteří zřejmě příslušné

texty získali od pilných pracovníků StB. V den publikování zá
kladních dokumentů Obrody, 15. II., přineslo Rudé právo text
zástupce šéfredaktora R.P. J. Kojzara pod titálem "Obroda, ele
čeho?", kde autor s obvyklou již rasancí obsah prohlášení zkres
luje o napadá ako protistronický dokument.
Vzápětí nato přinesl londýnský rozhlas více kriticky komentují
cí než objektivně informující text o obsahu prohlášení Obrody z
pera Karla Kyncla, v r. 1968-69 člena MV KSČ v Praze, dnes exu
lanta a redaktora v Anglii. Potom týž autor komentoval prohlášení
ve stejném duchu ve Svobodné Evropě a sn9d i jinde. Soudím, že
uvedená vystoupení byla- každé svým z jsobem a z diametrálně protikladných politických pozic - neobjektivní.
Proto považuj- za své právo a povinnost jsko jeden ze signatá
řů "Prohlášení" formulovat v otevřeném dopise své
výhrady k vystoupení výše jmenovaných autorů.
Dle J Kojzara se signatáři "Prohlášení" prý poune "vydávají"
za předchůdce sovětské přestavby tím, že se hlásí k "dubčekovské"
polizice, formulované v Akčním programu KSČ z dubne 1968"; ve
skutečnosti však vystupují proti vedoucí společenské roli střeny,
tím pak z pozic protistranických a žádný dialog s nimi není mož
ný. - Naopak, K. Kyncl z př hlášení se k Akčnímu programu z dubna
1968 vyvozuje právě opačný závěr, že starou xezi o vedoáví spole
čenské roli KSČ, jež je v A- programu /v poněkud liberalizované
podobě/ obsažena neopouštějí I lim setrvávají na
beznadějně konzervativní politické platformě.
Nuže, pánové a příteli, měli byste náš text Čísl méně předpo
jatě a raději s větší pečlivostí a bez pragmaticko - a propagandi
sticko- politických příměsí jakéhokoli politického směru.
V textu prohlašujeme, že navazujeme /nikoli přejímá
me!/ jak na pokrokové tradice tak na "dubcekovskou politiku
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- 2 formulovanou v Akčním programu KSČ z dubna 1968, jejíž zásadní
1
myšlenky podnes neztratily na své inspirující síle." Díle čerpá
me poučení "z dnešní přestavby v S3 R" e navazujeme i na "zkuše
nosti a úspěchy, dosažené ve prospěch lidu socialistickými, de
mo kra tie kým i i některými komunistickými stranami v západní části
našeho kontinentu. "
čímž se rozumí, K. Kyncle, že mj. navazujeme na demokratické a
socialistické tradice sociální demokracie, vyjádřené již ne jejím
ustavujícím sjezdů 1378 v uřevnově, v boji za všeobecné hlasovací
právo v Rakousku 1905-7 a později, jejž po jejím boku vedl i
T. G. Uaseryk; na její demokratickou i soci líně pokrokovou poli
tiku v první republice; na Petiční Výbor "Věrni zůstaneme" z ob
dobí druhé světové války.
Ovšem- a nikterak se za to nehanbíme - navazujeme také ne
nesporné pokrokové ontinacistic é předválečné orientace komu
nistických stran na jednotné a lidové protifašistické fronty i ne
takovéto fronty odbojové- válečné. Mní náhodné, že náš text mj.
podepsali účastníci národně- osvobozeneckého boje za války, Bože
na Katrin - Smrkovská, Josefa Glánská, Jlažena xdmistrová, Marie
Urbanová, Vojtěch Mencl, či synové hrdinů protinacistického zápa
su Richard Urx, Karel Elznic a Vladimír Kolmistr.
Navazujeme na specifickou národní a demokratickou cestu k soci
alismu bez tzv. "dl tatury proletariátu" sovětského typu/ve sku
tečnosti diktatury byr kratičkých komunistických sekretariátů/,
tak, jak byle proklamována i realizována v létech 1945- 48> dokon
ce čelnými funkcionáři KSČ v Čele s Gottwaldem. A žel- pod vli
vem stalinismu opuštěnu a zatracena. Ke škodě L I 1) U l i soci
alistického hnutí v Svropě i ve světě. Tedy navazujeme na revoluč
ní závodní výbory typu pozdějších rad pracujících, na Národní fron
tu, chápanou jako partnerskou e okratickou a socialistickou spo
lupráci samostatný ch politických subjektů, tedy stran
a zájmových organizací /nikoli s vůdčí rolí omunistů. v Národní
frontě a s rolí oststních jejích složek, jakožto pouhých "p ©vo
dových pák" vůle stranických aparátů. /
K. Kynclovi by pak bylo potřebné připomenout to, co ostatně
důvěrně zná: Akční pro.rem KSČ doopravdy znamenal novou
společensko-systémovou kvalitu,
která nikterak - ani v teorii ani v praxi - neustupovala ze dneš
ními, rovběž progresivními, procesy v SG^R, Kaáarsku, či Polsku.
Nekomunistické strany tvořily své samostatné proA
gramy. Odborářské,mládežnické i jiné zájmové organizace se zbavi
ly nedůstojné rola "převodových pák" KSČ . Parlament se stal
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skutečným kontrolorem výkonné moci* oc soudní získala nezávis
lost na moci výkonné. Parlamentní frakce stran i zájmových organi
zací nebyly svými vedení i zavazovány k jednotným postupům, jako
tomu bylo až dosud. Poslanci byli odpovědni předevSím svým voli
čům a nikoli organizacím, jež jejich kandidatury podporovaly. Niko
li toprve v prohlášení OBRODY, nýbrž již v Akčním programu
ISČ čteme: "Eonopoliz vat socialistickou státní moc nemůže ani
jeáiná strana, ani koalice politických stran, musí k ní mít přímý
přístup vSechny politické organizace lidu. KSC bude všemi prostřecky rozvíjet takové formy politického života, které zajistí projev
přímého hlasu a vůle dělnické tří y a všech pracujících na politi
cké rozhodování v naší zemi.’’- Tedy zřetelná orientace nikoli pou
ze ne nepřímou vícestranickou demokracii, jek je tomu na Západě,
nýbrž ns přímou demokracii-lidovou sa
mo správu/1/
V. Kynclem uváděná partie o vedoucí úloze strany, jakožto zá
ruce pokrokového socialistického vývoje rozhodně odmítá stranickou
nadvládu nad společností. Zdůrazňuje neope , že strana musí
"oddaně sloužit "jejímu svobodnému, pokrokovému, socialistickému
vývoji. Svou autoritu si nemůže vynutit, ale musí ji neustále zí
skávat svými Činy, Svou linii nemůže prosazovat nařizováním, ale
prací svých členů, pravdivostí svých ideálů". - Kolego a příteli
K. Kyncle tohle není jen mírná liberalizace, jek tvrdíš Lez ar
gumentace Ty. To je kvalitativní proměna
v chápání společenské role stranyl
Dále nechápu, jak můžeš v komentáři k prohlášení tvrdit, že se
signatáři přihlašují k marxismu, káyž z našeho dokumentu zcela zře
telně vyplývá, že se hlásíme k dědictví celých
pokrokový ch demokratický ch i social istických pohybů a zkušeností lidstv a. Tedy jistě také k
marxismu. Já osobně soudím, že k
jeho cen ému metodologickému odkazu, nikoli k jeho
teorii//!/, kter ve své podstatě není ni ím víc, než výstiž
nou, fundovanou kritikou kapitalismu volné soutěže z poloviny
19. století!
Opíráme se též o "všelidské hodnoty, zejména evropské civiliza
ce od antiky přes křesťanství a osvícenství, a- k modernímu demo
kratismu"- Hlásíme se nikoli k jakémusi "eurokomunismu", nýbrž k
eurolevici. A preferujeme jednoznačně demokrati
cký socialismus proti entieocialistickému stalinismu!

4
To znamená, že zaujímáme pozice socialistických, sociálně de
mokratických i některých komunistických stran, tedy ozice politi
ckého pluralismu, přičomž ovšem ddv me přednost procesu socia
listické samosprávy lidu oproti procesu tvorby, působení, vzájem
ného soupeření dvou či více politických stranických slit,
Netrpíme tudíž častými iluzemi o dok nalosri oné demokracie, jak
3© vyvinula v západní či severní Evropě a v severní Americe, Ostat
ně jsem se kupř, nejednou ztotožnil s podstatou názorů Američana
Millie v kritické knize " ocenská
elite".
fě
Kriti ům domácím pouze přip minám, že v létech 1968-69 také
formálně soul lasili s výše uvedenými i jinými pokrokovými postu
láty Akčního programu KJČ/ kupř. se zrušením kádrového stropu pro
nestraníky, s upuštěním od ideologického monopolu strany, s roz
vojem zcela svobodné kultury a j./. iakže podle měřítek, která
po dvacet let až dodnes hlásají a represemi hodně krůtě aplikukují ve společenské praxi, byli i oni před dvaceti lety nedílnou
součástí "antisocialistických o *’ ontrarevolučních" sil, "Kontrerevoluční" s "antisocialistický" je ÍV KS . _ dneška, který umož
ňuje činnost tisíců neformálních a mnohdy doopravdy antisociali
stických, ba fašistických a rasistických organizací a skupin/kupř.
Pemjal/. Taková je i většina v ÚV polské či meáarské strany, kde
v obou případech strany opouštějí některé své dosád monopolistické
pozice ve státní moci i oddělují stranu od výkonné moci.
Ve vystoupeních našich domácích kritiků se zřetelně projevuje
nechal a neschopnost vést, s námi, jako s vyhraněně socialistickým
klubem dialog o delších cestách socialistických a de okratických
přeměn v Československu. Postoj k Prohlášení jen znovu stvrzuje,
Že naši vládcové mají velmi daleko od slov o potřebě přestavby k
činům.
Nevčcná a předpojatá kritika K, Kyncla - žel - nepomáhá plodné
spolupráci neformálních skupin s iniciativ u nás a žáreven nikte
rak nenapomáhá hledání a nacházení naléha
vě žádoucí ch kompromisů s mocí, tak
jak se rýsují v jednáních nezávislých politických činitelů pol
ských a maSarckých, rerp. potaltských s vládnoucími komunistický
mi stranami. - Na porodu dne není, příteli Kyncle, násilná, či ne
násilná likvidace vedoucí společenské role KS v zemích tzv. reál
ného socialismu, nýbrž postupná, neeruptivní modifikace nejhorších
stalinských mocensko- politických a ideologicko- politických strá
nek téte vedoucí role. K to u poznámku na okraj: práv to zdůrazňu
je prohlášení "Obrody", nikoli otázku r.epatričnosti vedoucí role
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KS v ústavách, což kupř, akcentovali signatáři "Hnutí za ob
čanské svobody“. Vždyí historie nás poučila, že k největSíc.
zločinům e krutostem stalinismu v óSS! i jindo doc ázelo v době
platnosti tzv. stalinské ústa.y z r. 1936, kde o vedoucí stranic
ké roli není ani slovoj
X

XX

NaSe domácí kritiky e protivníky
plně chápu. Kritické poznám
ky K. Kyncla, ničím nezdůvodněné, nechápu, resp, chápu je tak, *0
staiořímská pozice "avec ira et studio '- s hněvea p edoojatostí ty neměla mít místo v řadách lidí, snažících se zaujímat
objektivní, odborně žurnalistické s vědecké pozice.
j/raha, dne 20. IX, 1989
Na vědomí:
riudé právo- k rukám Šéfredaktora
Ideologické oddělení ÚV KsC - k rukám J. Fojtíka

Ka el Kyncl, novinář e redaktor, Londýn

Karel

y n c 1 :
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/podstatné part e oeobn l.o dopisu/
Kg každou ze svých dvou rozhlasových poznámek, o Obrodě jsem
dostal k dispozici pět minut, což jo z rozhlasového hledisko dost
ženerózní, Ale naskýtá se přirozeně otázka, jas. jsem a tímto vysí
lacím Časem naložil.

Lo kategorie objektivního informování se jistě dá zařadit to,
že jsem doslove ocitoval vstupní větu valeho prohlášení, jíž
jste se p odstavili ja ;o přesvědčení socialisté, dále jse cito
val váš názor na přestavbu v oSGR p přesvědčení, že eventuální pře
stavba v ČmJR musí vést k zásadním systémovým .měnám. Konstatoval
jsem toké, že podle vašeho názoru by tyt- zm ny měly navazovat
hlavně na "dubčekovskou politiku, formulovanou v Akčním programu
KSČ", upozornil na to, co míníte konkrétně dělat /semináře, disku
sní večery, Jiplcg , iné publikace atd,/ a zdůraznil, že hodláte
o všéch problémech diskutovat "v duchu kulturních lidských vzta
hů, občanské etiky a to erance.".
A teí k mému komentování:
V přís ěvku, vysílaném v BBC jsem prohlásil vznik Obrody za col
ší známku rodící se organizované politické opozice v Českoslo
vensku □ současně myšlenkového rozrůzňování disentu, což jsem oz
načil za zcela normální vývoj, který je vlastně hlavním předpo
kladem jakékoli demokratizace. Uvítal Jsem, že občané Českoslo
venska pomelu začínají mít z čeho vybírat - i kdy zatím jenom
v oblasti nezávislých občanských iniciativ . V příspěvku vysílaném
ve Svobodné Evropě jsem řekl, že vznik klubu Obroda, jehož členové
se naprosto jednoznačně hlásí k socialismu, a dokonce k jeho marxi
stické odrůdě, připravuje Jakeše e s ol. o "zásadní" argument,
kterým zdůvodňují svou nechul k dialogů s disentem. O záminku, že
*
*
nezávislé občanské iniciativy v zemi jsou "vyložení nep, telé",
s nimi žádný dialog není možný.
Vůči těmto dvěma komentujícím poznámkám jaem v Ivém polemic
kém článku neobjevil žádné námitky, a snad te y mohu předpokládat,
že s nimi souhlasíš.
S čím tedy vlastně nesouhlasíš e proč podle Tvého názoru byly
mé téxty v BřC a ve svobodné Evropě více "kriticky komentující než
objektivně informujícíZjediného důvodu: proto, že jsem si dovo
lil poznamenat, že v onom dvacet let starém Akčním programu UČ,
na nějž programově navazujete, nese jedna z klíčových kapitol ná
zev "Vedoucí ú oha strany - záruka pokrokového socialistického
rozvoje”. Konstatování tohoto nesporného faktu tě evidentně roz
hořčilo. tvrdíš, že tím vlastně dávám najevo, že setrváváte na

- 2 -

62

"be nadějně konzervativní politické platformě”, *le to já jsem
přece neřekll Naopak, - řekl jsem /v SE/ doslova toto:
"A^b2a_jtéaJLJ2xUjuaax^JUJáLj»xfi£^
&L je. nefifflXřJ^JAo^iaL í3Ipl^JA----SJU&XtJ-X X^chny, jehp„myšl?rijy^yyXde..y_,_spmJ.zdatjL^ #jj£JMLj&RO-

5,

^AHŠPJLPJO^^

JLJ-noho_^jjiý£it_

mjyefcfilo. PPlfeji€PÍtV££Ly_^
Kéx,^jxphjpym_g_jjj-ev

XftSSk P/Přiícř^.šj.y£tp, s>ple čppyitibjjý5-,_ jyk,J e^y^jj^y,. d čpnX.Z-.

yyyplpt_ npj^dpyc^ ypoiečen^cé^:onfjyjt*J#^
®y«jL ne její. v, ?KPnpm íce^yle. Pí «á

Je toto stanovisko opravdu možné prohlásit - jak to děláš ry za ’'předpojaté”, "nepečlivá ", obsahující "pragmaticko - e propa
gandisticko- politické příměsi", "nevěcné”, "ničím nezdůvodněné",
"avec ire et studiu" atd?
Pročítám znovu pozorně ty své dvě rozhlasové poznámky - které
dohromady tvoří pouze asi třetinu délky textu vaěeho prohlášení a
jimž jsi te5 věnoval polemickou stal jejich společnou délku
překračující - a snažím se v nich objevit kromě té zmínky o jedné
z kapitol Akčního programu nějaké další důvo’y řvé polemické
reakce: A myslím, že jsem objevil: neprojevuju v nich žádné zvlá
štní nadšení nad vaěím progr- mem návratu k pramenům "socialismu
s lidskou tváří"; pouze konstatuju, Že se koná a že praxe ukáže,
k čemu to bude. A to je zřejmě v rvých očích zejména vzhledem k
k m: minulosti zcola nepatřičné.
Pokud je tomu opravdu tak /a já v těch dvou odvysílaných tex
tech skutečně nemohu najít žádný jiný věcný důvod pro Tvé rozhoř
čení/ pak je to jenom další známka oho, že do seminárního progra
mu klubu Obroda by měla být co nejdříve zarozena všestranná disku
se o tolerantnosti, vedená, jak slibujete v Prohlášení - "v duchu
kulturních lidských vztahů, občanské etiky e tolerance”. Minimál
ně za posledních čtyřicet let jsme se to neměli příležitost učit,
a je to značně znát.
nemohu si odpustit melou glosu k dvěma 1'^ým prohlášením:
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1/ Píšeš
e "Akční program KSČ doopravdy znaven _ novou společen
sko- systémovou kvalitu, která nikterak- ani v teorii, ani v pra
xi neustupovala ze dnešními, rovněž progresivními, procesy v SSJB
^aSa.sku, Si Polsku’’- l'o přece nemůžeš myslet vážně, Miboši. Akč
ní program KSČ z roku 1268 bylo v podstatě kosmetické vylepšení
dřívějšího programu, který zkrachoval, projev snahy zachr nit,
co se dá . Než se znova odvážíš klást ho ne roven tomu, k čemu dnes
/zatím/ dochézí například v oblasti pluralismu v Polsku nebo v ^aSarsku, vzpomeň si laskavě na diskuse, které se tenkrát vedly v
progre^iyníjg^ Městském výboru KSČ v Praze, kde jsme obs seděli,
o "nebezpečí" obnovy sociální demokracie o Klubu angažovaných
nestraníků a dokonce i o tak relativně podružné záležitosti jako
byla "jednota ” mládežnického hnutí.
V poslední větě prohlašuješ mé poznámky za "ničím nezdůvodněné” a
píšeš, že jo chápeš tok, že starořímská pozice avec irs et stu
dio - s hněvem o předpojatostí, ty neměla mít místo v řadách
lidí, snažících se zaujímat objektivní oJborné^X^^?>i^Ji>J?fcé
2..y^dec^£jy>zice^ y..............
Odvažuju se tvrdit, že jsem v těch dvou vysílaných textech tyl
objektivní. Jestli jsem v nich byl "odborně žurnalistický" to
nevím, protože nemám tušení, co to je. Ale rozhodně jsem se v
nich nesnažil zaujímat "vědecké pozice": plodem "vědeckých po
zic , které náš ne mysli, jsou zatím jen katastrofy od Číny až
po Kubu, SS H a střední a východní Evropu nevyjímaje. 1 onen
kdysi milovaný předmět fvé_ vědecké pozice - Jugoslá&ie - se
právě zmítá na pokraji propasti a - jak víš patrně lépe než jázdaleka nikoli jenom z důvodů nacionalistických vášní.
Pře šesti lety, těeně před svý odjezdem d. exilu, jse se v Pre
se zúčastnil nezávislého
semináře o reformabilitě společenského
systému. Prohlásil jsem tom tenkr t něco naprosto nevědeckého,
totiž , že"prc6e se dá reformovat do uzeného teprve poté, když se
nejdřív zabije". Ale okamžitě jsem se pokoušel vrátit na "vědecké
pozice", zdůrazňovat, že nejsem žádný anarchista, že si uvědomuju, že politi a je umění možného atd. licméně jsem byl a nadále
jsem přesvědčen, že jedinou cestou z marazu.u je zásadní změna sy
stému.
Na vývoj v SiiúB, Polsku a Maďarsku se dívám sice skepticky /v
systémech, které nemají žádná uznávaná pravidla hry, je možný zvrat
v pravý opak doslova přes noc/, ale pochopitelně i s nadějí. A
moc rád bych věřil, že je možná opravdová změna kvality i bez za
bíjačky, že je ve východní Evropě možná nějaká "Španělská" odrů
da změny. Ale to už se za e ocit.m na nevědeckých pozicích.
uioc l’ě a ostatní kamarády v Obrodě zdravím a přeju vám ve
*

•*
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‘liroje polemika s mým kritickým textei , žel, znovu prokazuje Tvo
ji "předpojatost" s opakuje '’ničím nezdůvodněné" a mnou vyvrá
cené tvrzení, že Prohlášení "Obrody” jo pouhým "programem návra
tu k pramenům "socialismu a lidskou tváří" . Ve svém dopisu
Ti přece dokazuji, žo se vůbec nikam "nevracíme", že jeno_^_úgyp-

zjijp-p^ na pokrokové tradice minulosti, včetně, a zejména Apr gramu, analyzujeme naši dnešní společenskou situaci v kontextu
se studiem demokratických a socialistických zkušeností dneška jek
ne Východě, ta na Západě. Ve svých dvou relacích z nás neprávem
děláš staromily, obrácené do nenávratné minulosti, ň do azuješ tc
i rozsáhlý citátem ze svého vystoupení v SE e parafrází vystou
pení v BbO.
1/ V textu "Prohlášení" se vůbec termín "msrxis;us", ani citát
z některého z tzv. laeuků nevyskytuje. Naopak, klub chce sdružo
vat "socialisticky a demokraticky smýšlející občany bez rozdílu
stranické příslušnosti. Tvé tvrzení, že se členové Obrody "hlásí
naprosto jednoznačně k socialismu a dokonce k jeho marxistické
odrůdě" je tc y jednak ngpr^y^iyé, jednak nepče;jp^.* Hlásíme se
naprosto jednoznačně k gepc^hj^lickéj.u socialismu a odmítáme talinismus a "reálný socialismus" zejména v jeho dvacetileté "norma
lizační" es. podobě, nehlásíme se k marxisxu, nýbrž k demokratic
kému s s ciolistickému myšlení a oraxi minulosti a dneška. Od
novináme-člena redakčního kruhu Listů - Časopisu čs. spcja11§tipké opozice jse právem očekával více politického taktu, porozu
mění a sympatií k našemu textu £éh^
2/ V našem textu vůbec chybí přihlášení se k "vedoucí r li stra
ny", což bylo tJuJiJítČH. výtek předsednictva ÚV KSČ. Naopak je
zde nesmlouvavě vyjádřena kritika iP.cgnsk^ho/a nad ti; si právem
libuješ/ a ideologického /toho sis nepovšiml, ze to předse riictvo
ÓV KSČ s nelibostí ono/ monopolu KSČ. LSI bys v té souvislosti
uznat, že "navazování" na A- program neznamená plné přejímání
všoch jeho myšlenek a novic že tehdejší pojetí vedoucí stranické
společenská role je kyqlj-tativně odlišné od pojetí , a hlavně
iraxe našich neŽních vládců.
Uvědom si, že vystoupení Tvé i jiných v zahi .ličních rozhla
sech ovlivňuje dnes myšlení statisíců a že jsi opravdu poškodil
dobrou věc, kcyž jsi (brodu o také Akční program a polodnový
vývÓd představil a postavil do nepravdivé podoby a polohy,
příliš blízké Lreiíněvovský pohrobkůi nemilostivě nám vlád-
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noucím.
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3/. Nepravdivý 8 zkreslující je Tvůj pohled - na Štěstí jen v
dopise- na Akční progres a polednový vývoj, ozhodně popíráš
e snažíš se memoárově zd vodnit/ novou kvalitu teorie e praxe te

hdejší ohrožující se KSČ. proti mý početným argumentaci stavíš
naše tehdejší úsilí, zaměřené proti znovuobnovení sociální de
mokracie. nerozlišuješ při tom rovinu praktickou, politicko tak
tickou 8 rovinu programovou. Dovolím si být rovněž memoárový a
připomenout, že i ty jsi vlastnil vynikající dokument MV mwtfttiyne.přehodnocující poměr KSČ k sociální demokracii a usilující
o kvalitativní přeměnu dosavadní byrokraticko- centralistické KSČ
ve stranu demokratickou. Neblahé ’’Poučení..." nás přece nikoli bé důvodně obvinilo /a také nový návrh stanov/, že chceme KSČ přemě
nit ve střenu sociálně demokratického typu! A nemyslíš si, že na
še tehdejší praktické usilování, aby se v situaci, kdy irežněv
hlodal zámj.njíy, pro násilné zmaření sjezdu a plné realizace A- pro
gramu nezakládala soc. dem. a KáN nepřeměnil v opoziční střenu by
lo projevem
a nikoli kriteriem naší "nedemokratičnosti? V tom druhém bodu ae trochu mýlíš. Byli jsme pl
ně pro zájmovou diferenciaci mládežnických organizací; jenor jsme
projevovali obavu, zase oprávněnou, že by k záminkám "spojenec
kého" zásahu do našich věcí mohl patřit i fakt, že Svaz vysoitoškoiského studentstva nechtěl týt součástí Národní fronty. A zas:
kvalitativně odlišné od té dosavadní - s plně rovnoprávnými part
nerskými vztahy všech jejích údů. Poli iks se neměla formovat v
KSČ, nýbrž v Národní frontě. *-?u3 memoárový spolu se mnou a vzpo

meň si, že tehdejší debilové státobezpečnostní i soudní dali do
*
našeho obžalovacího spásu jako trestný Čin, že jsme v souladu 3 Arogramem žádali v našich"nových 20i 0 £lovech’’partnerské vzta
hy mezi stranami NP. A bu3 opravdu důsledně memoárový: Přišli k
nám proto, že tu "byle kontrarevoluční situace"? A nebo proto,
že jsme se chystali /a v mnohém již i přikročili/ k hlubokým kva
litativním politicko- i ekono .iclj.o- systémovým proměnám? A obtě
žovali by se přijít vůbec, pokud by naše polednové úsilí před
stavovalo jen malé "kosmetické úpravy", jak tvrdíš Ty?
Zenechme teoretizování a řekněme si, co by dnes prakticky zna
menal "pouhý" návrat ke kurzu socialismu s lidskou tváří, jímž ty
nyní tak okázale pohrdáš : Desítky tisíc emigrantů by se mohly
vrátit, vydávat zde svá díla, nebylo by politických vězňů "svědo
mí", byly by rehabilitace statisíců existenčně perzekvovaných,
děti do škol n zaměstnanci by byli přijímáni dle připravenost-4
a kvalifikace, e onon.ika by za e po čase mohlo -—

k. tomu tylo v létech 1968 - 69, co. vše, a přemnohé jiné"^ nor-uG

mální otčen nadávající na svrat a neštovice dvacetiletého norma
lizačního období považoval ze Ishodnou manu padající z nebe, Jlbych Tě na nějském tom ue^eráku při koupání káral za přílišný
radikalismus a nerealistický maximalismus a ty mne naopak ze
staromerxistický dogmatismus, Lemyslíš, že by takový "návrat**
pro první etapu reforem stačil a že by se na risk "vše nebo nic"
nemělo jít?
4/ Jako i Ty končím svou repliku stručným pohledem na tu "nereformovetelnost" soudobého komunismu. Lidská historie nám zatím
dává rozličné odpovědi. Mocné cíše se ukázaly neroformovatelnýrai a zanikaly, avšak mnohé, původně z revolučního násilí vznikají
cí společnosti /Anglie, USA, Francie a j./ se úspěšně, v pokroko
vém směru reformovaly. Podobně strnulé struktury církevní, tehdej
ší objektivní pozorovatel Kalvínova řádění v čenevě by nikdy ne
pře pokládal, že kalvinismus v presbyteriánská podobě se později
stane jedním z duchovních základů moderní demokracie. Dosavad
ní historie komunistických režimů prokázala jejich nereformovatelnost potud, pokud o reformy usilovaly vždy osamoceně jen malé
okrajové státy veleříše /folsko, La^arsko, Československo/ a po
kud reformy byly zardoušeny buč vlastními ozbrojenými silami ne
bo na ákladě vojenského zákroku supervelmoci, reformami nedot
čené. Další: významný faktorem porážek reformních ús lí bylo,
že vnější faktor - zeje. velmoci nekomunistického světa - se ori
entoval nikoli na postupnou reformu komunistických íežimů, nýbrž
na jejich svržení. Taktéž i nikoli nevýznamné protirežimní síly
uvnitř společnosti. V takévé situaci ovšem nikdy nedošlo k roz
kladu a pádu komunistických systémů, 81e naopak, k znovuupevnění
pozic mocné vládnoucí by okratické elity na základě hrubého ná
silí "klasicky aziatského typu".
Teč je situace jiná, spíše reformám příznivější, i když nedá
vající žádné významnější záruky pro jejich zdai. Vždy£ negativem
je, že k nim dochází s nesmírným zpožděním a v situaci nesmírně
prohloubané krize. 1/ i reformami začalo samo centrum veleříše,
2/ mnozí čelní politikové Západu e značná Část veřejnosti si
uvědomují objektivní Škodlivost dosavadních svých postojů k po
kusům o reformy komunismu a v té či oné míře je podporují, nesnaží
ce se o jeho destrukce. 3/ nebezpečí možnosti byrokratického regrosu jsou si vědomy i mnohé principiálně protirežimní síly a hle
dají l nacházejí cesty k ro ur.ným, celospolečensky prospěšným kom
promisům s režimem. Jsou tu ovšem e působí /také v líadarsku e Pol
sku/, jako i u nás v r. 1968 i síly přetlaku, který by mohl se
hrát znovu neblahou dějinnou roli ’’mičudy nahraná ne nohu" tyro *

tický silám. V tor. smyslu sdílím sice radost z materské o či
polského vývoje /jádríst , ale současně mi přibylo starostlivých
$ásek z obavy nad možnými a nežádoucími společenskými přetlaky,
otejně jako Ty, Korle, kolísám mezi pesimismem c umírněným opti
mismem , pokud jde o možnost reformovotelnost komunismu, Ale varu
ji, že dějinné zkušenosti Tvůj příměr ze života zvířat nepotvr
zují, ba promlouvají varovně. Pravděpodobným dilematem zdaru reform
ního úsilí dneška by nebyl krvavý či nekrvavý rozklad a rozpad voleříše, ale, jak upozornil i A. BubČek v dopisu bolognerkému sym
poziu v létě loňského roku, znovunastolení borSích_re.Qt.ž ,
by1 tg o _
žněy o v gký
s nedozírnými negativními následky pro osudy
nejen států tzv. socialistických, nýbrž i celého světa. V tom
smyslu soudím, že si Obroda, usilující o realizaci té optimální,
reformní varianty zaslouží Tvého, snad upřímného přání věeho dob
rého, byl představuje zatím jen politického trpaslíks.
Nakonec k tomu Tvému pojetí '’vědeckých a nevědeckých pozic". Já
stavím vědecký přístup proti ideologickému /jakožto proti faleš
nému vidění/. A varuji Tě před tím druhým. Neblahé osudy zemí,
jež nastoupily tzv. costu k socialismu, měly příčinu právě v opu
štění přísně vědeckého přístupu k s^olečens é realitě /neplést s
tzv. marxismem- leninismem/ a v přijetí ideologie jakožto faleš
něho vědomí o ní. řřiton. není podstatné, zde tu špatná a nevědec
ká praxe vyžadovala dodatečného "posvěcení" 8"zdůvodnění" ideolo
gií nebo naopak vyrůstala z falešných ideologických premis. U mě ,
prosím rozlišuj můj politický. , velice kladný tehdejší přídtup k Jugoslávii /její nezávislá, našemu obrodnému hnutí příznivá
politika zahraniční, vnitřní kurs na samosprávu, relativní demo
kratičnost vztahů oproti jiným/ a Qdbpr pý. , ve ..mi kritický a bu
doucí ekonomické i národnostní netnáze předjímající výklad- sa.osprávného jugoslávského systému pro potřeby předsednictva vlády,
tedy Jernika z r. 1968. Nezlob se na mne, Karle, tahle Tvá poznám
ka na můj účet mi připomněla, že jsem Tě chtěl kritizovat i za Tvug
komentář k DubČekovi, když mluvil ve shodě s historickou akticitou, že Rumunsko se postavilo proti intervenci a tys ironicky po
znamenal, že chválí onoho Ceaucescs, který brut lně porušuje lid
ská a občanská práva. Nebylo i v tom "ira et studio"?
8 přátelským pozdravem Tobě i Jiřince
Luboš
r’raha dne 21, března 1/89

Václav

Slavík:

bila oLsansK- Vule

Na loňské konferenci ne témě “ ražskó jaxo < jeho ozvěna v
Evropě” v italské Gortoně vystoupil čs. historik, žijící nyní
v NSH, Vilém Prečan ne těsné "Lid , veřejnost, občanská společnost
j8ko aktér Pražského jere". Text měl jednu dobu kolovat v Česko
slovensku v p ivodní podobě, rozšířený byl p blikován v pařížském
Svědectví, které se zač. 1989 doslalo do řrahy.
Neznám do této chvíle reakci někoho z historiků a tak jako
aktivní účastník Pražského jara chci k te. tu učinit p r poznámek.
Samo téma PreČanovy ráče považuji za důležité jak ve vztahu k
nedávné historii, tok při pohledu na naSi dne ní situaci a její
problémy, kle jména tato druh okolnost mě vele k tomu, abych vyjá
dřil svůj názor k některým obecným i konkrétním otázkám jeho vy
stoupení, a tc podle mého mínění jak podnětným, tak sporným a po
chybným.
Nepochybuji o velké roli lidu, veřejnosti a formující se občan
ské společnosti na vývoj Pražského jara, Jouhlasím s potřebou
důkladněji se tímto tématem zabjvat.
Existenci a roli lidu považuje Prečan, pokud jde o onu dobu,
jaksi za danou, ^ato znovuzrození veřejnosti a veřejného mínění
situuje nejpozdčji do března 1968, aniž se však zmiňuje c oficiál
ní.. zrušení cenzury, což považuji v této souvislosti zaDOdstatqé.
Autor nazývá Akční program KSČ z dubna 1968 konfuzním a navíc je u
něho důsledke probuzení společnosti, iejde včsk též o proces opač
ný r Nedostává právě tímto programem s jeho tehdejší poměrně veřej
nou přípravou společnost stále více charakter svého probuzení?
Svobodné veřejné mínění pak umietuje sž dc "čs. týdne 21.-28.
stpna". - lady bych spíše zůstal u předchozího termínu. Hovořit
tsk v době vojenského vpádu nepovažuji za zceln odpovídající. Ve
řejné mínění a z něho vyplývající stanoviska se musely ?iosazovat
tehdy proti chování intervenujících sil a jejich vnitřních pomoc
níků. To, co írečen naz Vá svobodou, bych nazval silou občanské
vůle.
U autoia, u kterého pomalu celé Jao není nic jiného, než vymaňo
vání se z okruhu a vlivu jím neustále připomínaných etmnickomocens/ých aparátů, se mi jeví uve_oná euforie přílišná. //Z10/
Wž občas libovolně přistupuje k faktům, což má vliv
na hodnocení. Podle něho nspř. "byle znovuobjevena se ospráva
v původním autentickém pojetí, což připisuje souostroví ústavů aka
demie věd." Tady je nutné připomenout následující: proč se nepo
kusit získat fakta, jak a kčy ee o samosprávě začalo mluvit např.
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na plénech ČV KSČ a jiných stranických úrovních. Dálo se tak dáv
no pře lednem a někteří stoupenci samosprávy pocházeli pr vě z
řad stranického aparátu, zatím co i jednotliví význační ekonomové
akademických ústavů nechtěli v některých případech o samosprávě
slyšet, l.eméně d le ité je žkoumat, jaký ohlas měly sa osprúvné
snahy ns závodech.
Nemám v úmyslu nikomu a v ničem jeho zásluhy upírat, ovšem v takoiiém revolučním pozdvižení, jakým Pražské jero bylo, nelze též
k nikomu přistupovat ani podle předem daných nebo dodatečných schémet* "Nové politické mydlení", jok ty dnes někteří horlivci řek
li, vznikalo tehdy na různých úrovních, Tvůrčí inreligence hrála
při tom významnoá roli, nemůže však vidět jen sete samu a bez chyb,
které často vznikaly spěchem a netrpěl.vostí řešit věci jedním
vzmochem. Jestli vývoj šel tak, jako jeho vyústění líčí- a my.lim
právem - V, Prečsn, že obrodné hnutí nabývalo na síle, pak je to
nepochybně vlivem největších sociálních sil, t.j. dělnictva, širo
kých lidových vrstev.
PreČan podle mého příliš absolutizuje, když staví nezávislou
společnost nezávisle na státu. Spíše bych mluvil o jeho ovlivňo
vání, jistém podřizování občanské vůli, což vedlo i k překoná
vání prvků totalitari3íiiu. Ve chvíli, kdy v podmínkách charakteri
zujících základní socialistické řemčny dochází
stále plnějšímu
rozvoji a projevům občenských sil, se radikálně mění celkové po

měry.
Lidové hnutí, snahy o reformu socialismu tyly v zcela jistém
smyslu po sronu silnější, než před tím. V této otázce dávám Prečanovi ze pravdu. *<ekl bych to tak, že společenské poměry utvářené"novým kursem",ukázaly svou nadřaděnost nad mezinárodními vzta
hy. Nebyl to však stav trvalý; k změně situace přispěly j0k vněj
ší tlaky, tak zejména přizpůsobení se ji určitými douácími kruhy,
které pak přivodily zm<nu.
Ten "jiný čas", který začíná též podle trne v dutnu 1969 a končí
v září 1969, je ono fait accompli. Tedy je teké potřeba osadit
všechny nejen domnělé, ale
hlavní aktéry, včetně těch,
"o kterých byly iluze".
Prečan vůbec neteře přílišně na vědomí mezinárodní vlivy, na
rozdíl od próz. Jkilings v jeho ^Přerušené 1 evoluci" - tomto nejkomplektnějším a řekl bych
díle o Pražském
jaru. /Veiling nevíc - a iecpokládám zcels oprávněně, ukazuje
a zdůvodňuje takové vlivy u jednajících politických osob. To má
táš svou zvláštní r li v r. 1968/. Ovšem takové pojetí Prečunových
tezí je i pochopitelné, jestli chce dokázat možnosti Jara, j-ho
nntAnee v samét nástupu/:: os i měsícíchl/ 1 k. vž e proti němu
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- 3 zvedly intervenující zahraniční síly,
K to^u, aby se zmíněné poměry mohly na podzim 1968 rozvinout,
nepochybně v důležité míře přispělo nebo rozhodlo, óe komunistic
ká strana v podobě svých hlavních politických představitelů se
prakticky na všech úrovních chovala jako legitimní síle nezdolaná
politickými prostředky. Tohle však autor zřejmě neuznává. Jeho
poznámka o odchodu ve ení do dobře vybaveného vládního podzemní
ho krytu, odkud prý tylo možné řídit zemi po dlouhou dobu, nemůže
přece být míněna vážně. Nemyslím, že by někdo za takový čin získal
popularitu obyvatelstva.
Totc konstatování podle mne nevylučuje kritiku ani jednoho z
těch "čestných". V Sem má dnes tato kritika smysl, t.j. platnost
přispívající k pochopení e řešení dnešních problémů? To chci říci
v závěru.
Jako politicky uvažující pozorovatel se nehodlám pouštět do vo
jenské stránky věcí, která, jak soudím, měla pro nás od vzniku sa
mostatného státu nejaktuálnější význam pi ud Šlo o branný odpor ne
příteli v době
.nichova v r. 1933. V následujících obdobích se
tato otázka st le víco komplikuje.
Co však zůstává v trvalé pl.tnosti, je skutečná obrena na mezi
národním poli všemi politickými prostředky proti omezovaní vlast
ní suverenity, samostatnosti. To, že od samého počátku v r. 1968
nenašel de facto žádný z vedoucích Ss. politiků dostatečnou
odvahu k takovému jednání, považuji za prvořadou slabost všech
a každého z nás. Lělníci, povzbuzeni celkovým vývojem v zemi, če
kali větší aktivitu v tomto směru. Snad zatím postačí tento do
sud nezveřejněný údaj: po 21. srpnu připravovali v Lokomotivce
ČKD z vlastní iniciativy konání mezinárodní konference ne obranu
Československa.
I mne se může zamlouvat pohled na dynamiku vývoje událostí, kte
ré otřásaly před dvaceti lety Československem jako na více méně
spont n í a lavinovitě probíhající výbuch touhy po životě ve
svobodě, slušnosti a lidské důstojnosti. Připomenul bych navíc, že
v oficiálním líčení historie převažuje Často spekulativní prvek
nad spontaneitou. Ve skutečnosti však ta stpjí u počátku událostí,
kterým až později, někdy úplně dodatečně, je vtištěn jednorozměr
ný, uvědomělý ráz.
Když e vráíme k životním touhám řrečanovy charakteristiky udá
lostí před 20. lety, jeví se mi v tom přece jen nereálná idyla. I
kdybych ty touhy sdílel, nelze, myslím, po ,íjot zejména materiál
ní zájem a též mocenský prvek, jak se u nás v r. 1968 nutně proje
vovaly. Ve skutečnosti zřejmě vše patří k sobě. Materiální i kul-
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turní, zájmové i morální. Jsou tady ovšem podstatné roz cíly, je
jichž objektivní zkoumání je věcí nejen historiků, ale také poli
tologů. Prečan zřejmě dáví primát historikům.
Jestli podle něho na neštěstí nevíme, co přijde a ’’mohli bychom
historii z doby před 20. lety sn ze pos- zovet jako odbytou z'ležitost”- tady mu nerozumím. Je stoupencem toho, žo co so štolo, nemů
že se odestát; nemají dějiny smysl ve vyjevování alespoň trvalej
ších a obecněji platných hodnot? V těchto otázkách je jinak dost
pregnantní autor poněkud nejasný.
Dotknu se ještě následujících věcí: především, jak uznává velký
význam vysočanského sjezdu v srpnových dnech, iino, v něm existu
jí tradice, na které by Čs. komunisté, socialistické hnutí, moh
li navázat. Stejně je možné aktualizovat zvlášl některé ze strá
nek Akčního programu KSČ. Ty jsou dnes stále zřejmější v reform*
nich ozvěnách u nás a pře .evším v jiných zelích, zeje,, v áSóJU
Je faktem , Že v důležité otázce pluralismu odpovídalo Praž
ské jaro svérázným způsobem: usilováním KSČ o to, aby si svou ovantgardní úlohu zasloužila; aby společnost rozhodně neřídila, ale sna
žila se o to jediné, co má být vlastní politické straně - totiž o
politické, ideové ovlivňování - v Široké alianci s organickými
složkami společnosti, u nichž se předpokládá autonomnost, ji vést.
Ovšem snad poprvé takovým způsobem se vyjevila v zemi socialistic
kého typu otázka pluralismu. Stojí za to vrátit se k tomuto tak
aktuálnímu problému samos atně a v plné šíři,
V dané případě nic, ani KSČ, ani společnost nemohu posuzovat
izolovaně, stavět je a priori proti sobě, protone je tady vzájemná
interakce, vzájemné ovlivňování. To se týká i přípravy a přijetí
Akčního programu. Je možné právem namítat, Že nebyly podmínky,
aby někdo jiný přišel s órogremes, Ale taková byla skutečnost; ji
to slabina, nedostatek systému. Bylo by zkrátka lepší, kdyby těch
politických subjektů bylo víc. Nemohu si však vymýšlet.
A konečně ještě k tomu hodnocení jedbotlivých politiků oné do
by. Prečan má zvlíštní měřítko. O některých téměř vůbec nei: luví, to
jenom. říká, že sehráli neblahou úlohu, ele o těch, kteří sehráli
tedy pozitivnější úlohu, tak jaká pro ně má slova?
Ovšem napřed bychom měli říci, že zde, sle podobně i v někte
rých předchozích otázkách, jako ty stál na jednom místě, na óedné
soudcovské stolici a ani nepřipouštěl různorodost motivací stojí
cích ze jednotlivými čir,y. Jinak by nemohl obvinit hanebnými slo
vy Josefe Jirkovského ze stávkokazectví proti své osobě,/Když před
koncem roku 196b chtějí jít do stávky kováči, aby udrželi Smrkov-

- 5 ského jako předsedu Národního shromáždění/. Dubček je podle Pro
daná v kritické situaci bezradný a nemohouví - Na to jsem již vlast
ně odpověděl, pokud jde o legitimnost jeho postavení o chování. £1/

Žel, tady mi Prečan připomíná touto svou argumentací někoho ji
ného. Dále se mu jak na začátku, tsk na konci připisují mimořádná
opatření ze srpna 1969. Ne, nechci obhajovst onu hranici mimo
řádných zákonů z r. 1969 a vyhledávat tehdejší motivaci, Keměl
spolupodepisovat, ale to neznamená, že tím mohu smazat jeho veš
kerou činnost. Dubček přesto zůstává pozitivní ostavou politiky
1968. O tom svědčí jak ona dcba, o které především mluvíme, tak i
současnost.
Jak jinak by zůstal v povědomí lidí, i mladých generací jako vše
obecni přijatelný symbol zrodu jara 1968, podocně jako srpnového
odporu téhož roku. Je známo, žo vedle dr. F. Krieglg, který se ne
zúčastnil /nebudu říkat jednání, ale/ ’’handlování”, které se odbý
valo v Kremlu, Dubček odmítal se z počátku účastnit. Patřil pak
k nejzatvrzelejším odpůrcům těch textů, s kterými přicházela
sovětská strana. Myslíc, že to sehrálo značnou roli při odmítání
oprávněnos i intervence, nepřiznání existence nějaké kontrarevoluce v Československu. Na to se dost Často zapomíná, ačkoliv je to
stále aktuální. Ovšem neméně aktuální je přihlášení se k prvnímu
zasedání mimořádného XIV. sjezdu KSČ, který tyl tehdy neprávem
anulován. Také toto téma si stále žádá své autory.
To je můj pohled ne některé skutečnosti vzpomínané doby, hoje
vlastní ’’subjektivní objektivita”. Klásí se k ní historik irečan,
proč bych so na ni nemohl odvolat já.
Praha, únor 1939
Vóclav Slavík

73
PŘEZRÍLÉ MALINY VÁCLAVA LACINY

Setrvačník
Ač netázán,on poučí Vás rázem
že jenjen jedna cesta^žádná jiná;
“Na věčné časy se Sovětským svazem a nikdy jinak než jak za Stalina#”

/ll.11*87/

Svoboda jako poznaná nutnost
Vzdychl svobodymilovný občan této země:w
”Do toho,co není nutné,prosím,nenuíte mět”
SMerodatný Činitel mu tyhle řeči utne;
"My musíme vědět,co je a co není nutné!”

/2ó. 7.88/

Všeho do času
Soudruha Bucharina
uznali za nevinna.
I na soudruha Dubčeke
to čeká. Moc se načeká?

/ 6. 8*88/

Od Engelse k dnešku
Podíl práce přispěl velice
kdysi k polidštění opice;
na nás dnes Čeká úkol nemalý:
polidštit vlky,hyeny a šakaly*

/31.11.88/

Shromažlovací svoboda
V ústavě zakotvena je. Fakt,pevně zakotvena.
S kotvou však aí si nehraje,kdo na pokutu nemá.

/18. 2.80/

U NÁS
*
Hlásí se svítání. Z^nás každý hledí žasna
a čeká,zda a jaká přijde změna,
Gorbačov - naděje a teorie krásná,
karabáČ - praxe dávno osvědčená.

KOZÁKuVa DEMISE ZE ZuRAVuTNÍCH DŮVODE
Svatá nemoc! Nad ni lepš± není,
sama v sobě chová ozdravení.

NOVá MYŠLENÍ
Drive neměl ani pomyšlení,
že by opustil své postavení.
Hlavu si láme tel,
jak se v něm udržet.

2.března 1989
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Mil Francoise,
hned sem vědvls, že se něco aemele, kJyž jsi ne sklonku ro u
8 dvěma osmičkami psala, že přijedeš 15 •ledne a zdrží5 se tý
den.
Fernet jež, milá t'rany is, jek jsi byle v Preze oprvé? V létě
1968. Pobyt se li chýlil ke konci, nekupovala jsi dálky, pr čtyř
letého synovce vláček. Pak jsi mu říkala, že v Praze byla v like.
» im j.i tyle jednou x po.l»ch.a.k
81o„n,Weh ,tudlíi
co se dostavily do pražské nemocnice, aby nabídly nejcon; ější te
kutinu světe: vlastní krev, ro zraněné.
Podruhé jsi tu tyla přesně o rok pozd.ji. Srovnávala si desonstroce pařížských studentů s neSí situací v Preze. Poprvé v životě
jsec. zaž la zákrok vodních děl e slznéh plynu. A co jsi tenkrát
říkala? 2e při demonstracích pa.ížských studentů tyla veřejnost
jednoznačně ne straně studentů? £e složky vaší "Sureté" nebyly
tak moc hor lově? -tehdy jsme byly ve třech ne filmu "Všichni dobřx
rodáci”. 8 Thérese , kte é jsa.:, těžko vysvětlovala poje, "rodáci",
oylo jsi tu nesčetněkrát, později už nikoliv se školou slovan
ských studií, ale sama* A přesto teprve tentokr t se dostavil po—
divný pocit, říkáte mu dé^a vu", jako že "už tylo". *> takovým po
citem, ol už francouzským či Če-kým se chodí k ps ehietiovi, kte
rý předepíSe prášky. Však jsem jich, snědla strašnou s custu v týd

nu od 15. do 20. ledna.
-.•novu jsem pro ila střech, přesně takogý , jako pře dvěma desít
kami let, o Tebe, /.novu a znovu si
vybavuji, jak ovoříš se
sovětskými vojáky u tanků rurky. Ty , spocialis ka slovanských
stu ií jsi v rozčilení do svého projevu pletlo tu a tam polětinu, ba i češtinu. Mál* jsem strach , že Tě obě strany zořou po
važovat za provokatérku. Táhle jsem Tě bez ailosti pryč.••stej
ně jako letos.
Tvoje čeština se se uplynulých dvecet lat stala bezchybnou. Leč
ve srážce s Mbi ,,onou mocí by neobstála, i-ydlet na Václaváku ty
lo v ten týden spjato s rizikem. Každý den jsme se jednotlivě pta
li, zde dojdeme dospů, zde nás pustí z domu. Sch-zeli jsme se celá rodina - den ode dne vyděšenější a se zarudlýma očima /oč
slzného plynu/. Udivilo Tě, milá Francois, jak disciplinovaně jsme
ne rozkaz iniforracvaných šli oklikou ne koncert v domě sovětské
vědy e kultury 19. ledts? /dál se Ti přehnaný strach jednoho kaž
dého z nás o druhé?

- 2 VÍS, Preha se ze dvacet let taky změnila. Nejinak Pražené. yly
Ti nep chopitelné stohy sovětských nevin v načeš obývací. pokoji.
Nechtěla jsi uvěřit, že sovětské noviny mizí z pultů chvíli po
dodání. Nechala sis předvést záznamovou službu čít rny Dogu so
větské vědy s kultury. Já vím, oni mají na záznamovou službu
tu ku, saěit a telefon, u Tebe v Paříži podobnou službu
už dávno zvládá počítač. Ví 6, ono to funduje. Sovětské listy ko
lují. Nedávno oslavil dvacet letí Týdeník aktualit - no před
dvaceti lety by ho služný Cech nevzal do rulou. A nyní i Je ne
dostatkový, půjčuje se me i lidmi - preszole v jistém městě se
zná? jeho abonentů Čas od Času prohlížejí pořádkové složky* Prý
ve více městech.
Připadá Ti, že iražené jsou absurdní? -tajně jako moc, která
nás obklopuje a která svými chapadly práv v lednu drápla nejed
noho z nás? Ptáfi se po výsledku: eno, ten známe. Až moc dobře.
Třetí lednový týden tyl bezesporu Sokem. Otevřel oči i tě?., kdo
desud ačli pochyby. Pražané se až pozoruhodně sjednotili. Víě,
četla jsem v novinách cosi o "syndromu Václav ku". Prý u mladé
generace. Ala oni se fakt mýlí; ten syndrom neseme v sobě vái»
chni. Doufá,, že zase přijedeě* Půjdeae do kina. ioc ráda bych
viděla film "Váichni dobří rodáci .
t>e srdečným pozdravem
Alena

^LpUU( g»2i vWAWL-
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Neslušný fejeton

Olga Šulcové
Jak jsem se mýlila

"Tak ses, kamarádko, zmýlila, jestli to nevíš..." sdělil mi za

procházkv krčským lesem přítel, který si odmítá povídat po hospodách

nebo bytech. "V příběhu "Exulanti", co ti tuhle venku vyšel, připi
suješ vilu sovětského velvyslanectví v Bubenči Preisovům, zatímco
ona patřila Petscliům..."

Kde jsem to vzala? zpvtuju se v duchu. Asi mi to pověděl někdo,
kdo se spletl. Nebo jsem to popletla já sama. Je to možné, když

například zaměnuju HluboČepy a Hloubětín...
"Ten rukopis četlo několik mých přátel," ohrazovala jsem se. "A

nikdo z nich nic neříkal..."
"Najdi si jiné přátele,"g poradil mi.

Nebot na nic takového nemám čas ani pomyšlení, rozhodla jsem se
ponechat si z přátel než jeho, který teč kráčí krčským lesem po mém

boku a ví, čí byl dftm číslo 1 v ulici Pod kaštany v Praze 6.

"Odkud tak přesně víš, že ta vila skutečně patřila Petschkům?"
zeptala jsem se s lehkou nadějí, že ho přistihnu při nejistotě.

"Protože jsme před válkou bydleli hned vedle," triumfoval můj -

teč už jediný - přítel. "Hleděli jsme jako kluci skrz plot do zahra
dy té vily a znali jsme od vidění i Petschkovy dvě děti. Byly takové

bledé, jako by nemocné, a vždycky je doprovázela vychovatelka. Bylo

nám jich líto..."
Kapitulovala jsem. Profrtě jsem se zmýlila. Bučto jsem se přeslech

la, přepsala, anebo mne někdo nesprávně informoval. Stalo se mi to
v životě vícekrát. Jeden z největších malérů jsem měla s lotynkou.

Zařadila jsem před třiceti lety do novin oznámení, že "dnes v tolik
a tolik hodin je tam a tam tah Čs. státní loterie". Zmýlila jsem se

v datu, ten tah měl být o týden později. Příští den od rána zvonily

telefony v redakci jako zběsilé. Čtenáři se do nich rozčilovali: "Co

to píšete za nesmysly? Včera žádn,ý tah loterie nebyl, nedělejte si
z nás legraci!" Prvním několika takto volajícím jsem se to snažila

2

vymluvit a nějak se z toho vykroutit, ale zlobili se ještě

víc.

Mluvili o neschopnosti a nezodpovědnosti a též mne leckam posílali.

Bylo mi tehdy dvacet, byla jsem novinářská novicka a bylo mi do pláče
Všem dalším hubujícím jsem se pak už jen kajícně omlouvala: "Nezlob

te se, prosím, to jsem zavinila já. Přehlédla jsem se a

ani mne

nenechávali domluvit. Úplně obrátili. Změněnými, často i laskavými
hlasy mne utěšovali: "Nic si z toho nedělejte /soudružko, slečno,

mladá paní/. Vždyí o nic nejde! Počkáme si ještě týden, co má být?"

Tak to s obměnami pokračovalo celé dopoledne. Lidé ve své většině
dovedou pochopit, že nikdo není neomylný, že každý se někdy splete.
/V podniku, jehož jsem byla do nedávná deset let zaměstnankyní, m#l

každý měsíc někdo z nás špatně spočítanou výplatu. A což teprve zmý
lené našich vrchních rozhodovatelů, při nichž jde o miliardové hos
podářské projekty!/

Nejzávažnější z mých novinářských IRItřWWailt omylů byl ten,

při němž jsem nechala v Praze-Kobylisích zastřelit známého literár
ního kritika a vědce, ačkoliv on ve skutečnosti zahynul v koncentrač

ním táboře. Stalo se mi to ve fejetonu "Kobvliská střelnice”. Viníkem

byla - kromě mne - chybná informace. Přišla jsem na tu zmýlenou téměř

vzápětí, ale už bylo pozdě. Tiše a s obavami jsem čekala, kdy se
otevřou redakční dveře a pobouřená vdova mi přijde říci své. Anebo

si ona či někdo ze znalců vědcova života a díla postěžují mému šéf
redaktorovi. Nic takového se ale nestalo. Zřejmě nikdo kompetentní
I

nečetl list, v němž jsem tehdy působila...

Píšu o svých novinářských zmýlených - minulých i dnešních - proto,
abych mohla říci, že v jedné velice důležité věci jsem se zcela SZR1H

jistě nezmýlila. Myslím si o ní totéž, co před víc než dvaceti lety:
v srpnu 1968 neměly v Československu žádná cizí vojska - byt sebevíc
j

spřátelená - ■ co dělat! Nemyslím si to sama. Je nás takových mnoho.
Začal k nám patřit i Jegor Jakovlev, šéfredaktor vlivného sovětského

týdeníku Moskevské novosti. V jejich letošním osmém čísle říká v roz
hovoru se šéfredaktorem Pudého práva mimo jiné:"... Neznamená to, že
75 X

nastal čas otevřeně mluvit o událostech v Československu před dva

ceti lety, podívat se v Širších souvislostech, kde končily principy

Pražského jara a kde začínal jeho protisocialistický charakter? Kde
lidé chtěli zbavit socialismus jeho nedostatků a kde na reálnech chy

bách parazitovali jeho nepřátelé? To vše je velmi bolestné, ale nedá
se nic dělat. My jsme například také museli vzít na vědomí, že lidé,
kteří v minulých letech byli pronásledováni, označováni za disidenty

a z nichž leckdo byl přinucen opustit zemi, měli v mnoha ohledech

pravdu a hlavně byli statečnější než ti, co při nejrůznějších příle
žitostech projevovali se vším nadšený souhlas.”

Československý šéfredaktor na to pravil: "... S těmito událostmi
jsme ziíčtovali. Nebudeme se vracet k jejich přehodnocení, v žádném

případě naše generace. Neexistuje pro to žádný vnitřní důvod.”

K tomu bych chtěla podotknout: Existuje. My totiž, jichž se to
všechno zatraceně týká, jsme zatím ještě naživu. Co nám je platné,
že "to bolestné" budou jednou - snad—přehodnocovat příští generace.

To tu už třeba nebudem. A jak říká jedno neslušné pořekadlo: "Mrtvý
prd ví!"

V Praze v březnu 1989
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Šéfredaktor časopisu Novyj mir P.S.Zalygin
o důsledcích sovětského vměšování do čs, událostí 1968

’’Kdybychom se v roce 1968 nevměšovali do Československých
událostí,vypadal by dnes bezpochyby celý náš socialistický
svět důstojněji a přesvědčivěji a naše přestavba by nestála
před tak obtížnými úkoly. Byly by určité zkušenosti a navíc
bychom v celém světě získali určitý dodatečný kredit důve ry. To je,mé stanovisko,i když vím,že na tuto otázku exis tují různé názory.
Tak či onak,ztratili jsme i humanistické a sebekritická
kritéria ve vztahu k sobě samým,zatímco ve vztahu k našim od
půrcům jsme byli kritičtější a,kritičtější. Domnívám se, že
dokonce i kdyby zkušenosti roku 1968 pokračovaly a byly zá
porné,byly by to přesto určité zkušenosti a to zkušenosti
velmi cenné.
Zejména proto,že jsme vždy kritizovali kapitalismus za je
ho agresivitu a militarismus,měli jsme k této otázce zaujmout
mnohem zdrženlivější a delikátnější postoj. Spravedlivě jsme
odsuzovali agresi USA ve Vietnamu,ale eami pro sebe jsme z
toho nevyvodili žádné závěry. Projevovali jsme sklon převzít
od kapitalismu to nejhorší,co je v něm obsaženo a v důsledku
toho potlačovat to wjlepší,co je obsaženo - byí i potenci álně - v nás samých,
Toto vše a ještě další morální porážky jsme tajili před
vlastními občany v pře svědčení,že v podobné hlouposti může
být skryta i nějaká moudrost,přitom nepochopitelná nikomu ,
kromě nás,a že podobná zahraniční politika,skrytý před vlast
ními občany za rychle vybudovanou čínskou zdí,nepředatavuje
nic jiného,než "rozvinutý socialismus". Ze všeho nejméně se
vládnoucí "mudrci" zajímali o to,jak zhoubná je tato izolace
od světa a jak tato lež ovlivňuje vnitřní evět nás,sovět ských občanů,.,"
/Novyj mir, 3,1, s,23, 1989/
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Interview ienerálního tajemníka Italské komunistické strany Achi
le Occhette

Ve foyeru moskevského hotelu Oktjabrskaja jsme besedovali večer
téhož dno, v němž došlo k téměř pětihodinovómu setkání našeho ho
sta s M. S. Horbačovem.
..13 netkal jste se j'.ž s MS dříve?
AO: Ano, to už je druhé setkání.
prvnímu doSlo ještě když jsem
nebyl generálním taje r.níkem IKo.
MN: Jaké nové kvality jste nyní objevil u spolubesedr.íka?
AO: Učinil na mne velký dojem už při prvním setkání. Při bezprot ředním styku s ním pociluješ to, co nelze vidět ne fotografii:
velké kouzlo osobnosti, zvláštní styl vyjadřování, ktera napros,o
nezapadá do sterých schémat.
Gorbačov nu mne působí dojmem člověka, který si je dobře vědom
jak důležitý boj vede, je plný sil a je přesvědčen o vítězství.
Toto přesvědčení vychází, podle mého soudu, z toho, že jssnS vidí^
jiná cesta není!
Jí: Setkání trvalo téměř p t hodin. Bylo to tok plánováno nebo
jste nacházeli stále nová témata?
A 4 Já jsem skutečně předpokládal, že setkání bude kratší, nepře
kvapilo mne věak, že se tolik protáhlo. Věděl jsem, že Gorbačov se
rád dotazuje a že sám pozorně naslouchá spolubeeedníku. Věděl
jsem, že ho velmi zajímá mínění IKS o všelidských problémech i o
otázkách, týkajících ae Itálie a vůbec kvropy.
V našem rozhovoru jsme porovnali dvě hypotézy reforem- tu, kte
rou provádíte v Sovětském svezu i tu, kterou chceme provést v
naší straně, abychon pro ni vypracovali nový kurs. Posuzovali jsme
tedy velké otázky filosofické povahy: organizace společnosti, kon
cepce demokracie. Zkoumali jsme i nejaktuálnější mezinárodní otáz
ky.
[N: Tec! jsou ne Západě infcrmov íni o našem životě daleko lépe^než
dříve. Proud informací o Sovětském svezu se značně rosšířil. Zůstá
vají však i aspekty naší s utečnostt pro západní pozorovatele
neznámé. Dotkli jste se této ot izky?
AO: Mluvil jsem o tom, že v Itálii, a nejen mezi Členy naší stra
ny, nýbrž ve všech vrstvách naší společnosti, je velký zájem o
přestavtu. Dříve, za Brežněva, byl zíjem o vaši politiku nulový.
*K?kl jsem spolubesedníkovi, že dnes je v Itálii mnoho lidí, kteří
přejí př stevbě úspěch, že se však obávají, zda se podaří překo

nat byrokratický odpor.
Llyslím, že nc Západě musejí pochopit, že jste teč překročili
hranice starých schémat komunistic ého hnutí. V Evropě jaru ještě
komunistické strany, které nejsou na úrovni nového myšlení. Je tře
ba hledat jednotu na novém základě so v emi pokrokovými silami, aby
byly společně řešeny všelidské problémy. * podstatě jde o opatření
na základě helsinských principů: demokracie, svoboda slova, lid
ská práva. Není pochyb, že konzervativní síly na Západě nemají ži
je x. na tom, aby nové myšlenky ve věší zemi zvítězily a takto zvýši
ly přitažlivost socialismu. Ti, kdo v Sovětském svezu brání pře
stavbě, nové ekonomické reformě, napomáhají fakticky porážce věci
socialismu ne Západě. Z toho plyne závěr, že existuje objektivní
spojenectví mezi konzervativci Západu a Východu.
U: Nakolik se ví v katolické Itálii o novém přístupu k otázce
náboženství v J3 R?
AO: Ano, ví se o tom dobře a přirozeně vítá se to. Myslím, že tento
nový přístup napomůže možnému setkání U.G. s římský papežem v prů
běhu nadchíze.jící návštěvy sovětského vůdce v Itálii v tomto rocev
MN: Posuzovali jste nové sovětské iniciativy ve vojenské obla
sti. Nakolik přesvědčivě - podle Vás- zní Italům?
AO: Sovětské iniciativy V jednostranném snížení sovětských ozbro
jených sil, vyložené vaším představitelem v OSN, vyv lály v Itá
lii veliý dogám. Ostatně, vel i zapůsobily také návrhy, jež byly
v OSN předneseny v otázce dluhů rozvojových zemí. Vrátím-li se
k otázce odzbrojení, musím říci, že mírové iniciativy oovětského
svezu jsou jednou z nejsilnějších strunek vaší zahraniční politiky.
Vaše poaxoje jsou jasné a vzbuzu í důvěru.
MN: Zůstoly po skončení besedy v Kremlu nějaké nevyřešené otázky,
projevily se rozp ry v názorech, v hodnoceních? Existuje nějaký
stálý mechanismus kontaktů mezi generálními tajemníky dvou střen,
kromě osobních setkání? Například korespondence, telefon.! lin
ka?
AO: Zatím se všechny otázky řešily při osobníc!', setkáních, sle
zřídit telefonní linku, jak jste se zmínil, by nebyla špatná myš
lenka. V našich názorech rozpory netyly. I k-yŽ, samozřejmě, náš
přístup k problémům nebyl vždycky stejný. 1KS např. přistupuje vel
mi kriticky k těm východoevropským komunistickým sixxnám z mim,
v nichž nejsou dodržovány helsinské zásady, kde je brzděn demokra
tizační proces. Odsuzujeme skutečnost, že v Československu dosud
nebyla obnovena politická reputace DubČoka. Domníváme se, žeMpražaké jaro" bylo jevem, který mohl změnit osudy této země.
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V Rumunsku jsou podle názoru IKS, vážné nedostatky v oblasti sku
tečné demokracie. Douf -me, že procesy přestavby a ^lasnosti v SBSR
budcu mít pozitivní vliv na situaci v těchti zorních.
N; Co čeká Evropa od Gorbačova, jaký vývoj ud losuí v no í zemi
očekáv .?
AOt Abyste pokračovali na cestě demokratizace, n c stě politického
a kulturního luxalismu* Doufáme, že touto cestou půjdou včechny
země socialistického společenství. Eez toho je těžké poč tat
s úspěSnou výstavbou evropského domu. Při to- je velmi důležité,
a Gorbečov to podtrhl: sovětská my lenka společného domu pro vše
chny Evropany si v žádném případě ne lade za cíl viezit klín mezi
obyvatele Evropy
Ameriky. Nsopek, toto my Henka, podle mínění veďeho vůdce, napomůže i upevnění všelidské jednoty, podtrhne prio
rita, kterou je třeba dát věem společným hodnotám
/Alexandr

Bangerskij/

80
ňozhovcr sovětská ** ravdy" s J.Urbanem

ne 6.2.1- byly ve Var ave zahájeny roznevory u "kulatého
stolu mezi zástupci <i. j.vlály e oficiálních odběr, na ntreue
jedná a tav. konstruktlvaí ©posicí,representovanou •lenovým
křídlem *• o lide rity", na stran© druh;.
této seuvielosti není
tes zí».jííaavoati interview vl i ního mluvčího Jerzy Urbana pro
eovětekcu ♦’ rav u’ se dne >. .13b> pod názvem "obtížná volba”
/" ©Inko;politický a odborářský plurallfnua”/, prezentující no
vá přístupy vad ©ní PL'l k opozici v předvěčer rozhovor.*. Z in tervlewu vyjímámej

5aŽ« pozice v této otázce,at je to jakkoli zvláitní,je ob
dobná Bynejáí poslcy slweyi zákon je třeba lodržovat jak
předatevíte li moci,tak 1 občany...

přijala, reshedgatí x.^lina úv

?* Solidarit anTJžxiatw

l£j^«-21£ULxní^2»iaxZ
Sounlaene. ak,i» nyní získali to,co cčekávall... Když ho
voříme o jolltiaritě,ffiá®e na myall předevŽío U^aleou a jeho
skupinu,pre tele existuje Ještě jiné skupina a v solidaritě ,
která p.eotí proti Valešovi a a níž rozhovory u©ve dere.
Když děláte tlaková kORfer«ioa>M vět žíně z nich ae vás najedlldřenCjj^bxVXJl!l*B_ch^^

nesjr je to už jiný Led alesa,i kdyň, same zřejmě, nemám©
přístup k jeho mozku a nem Žeme a jiítctou tvrdit,co si ve sku
tečnosti myslí. Ala v politice ne uznává to,ec ee říká a dělá.
A v těmto smyslu hol no tím© jeho činnost jako Člnncst směřující
k dosažení dohody.
A jak se vám jeví jako člevěx
vědí,1c<-'0 je te aleaa.

daleka ne v lehni JQ*AL^«n“£i

Sebyl jsem blízkým známým aleay. nuxe jodnou jsme se net
kali v pr-běhu jedná hodiny,hovořili jsme a pili čaj. Je nepo
chybné, že dnes vyrostl j«ko politik,stal ae pružnějším Jak ve
své činnosti,tok i vtom,eo říká. Je patrné,žr přehodnotil svou
pozici xaa základě zkušenosti a praxe událostí r.1361,mimořád
ného stavu, řestal podceňovat n 1 sílu. Ua pohled je to sym
patický Člověk,snadno navazující kontakt s jinými lidmi. Jo to

- 2 -

81

právě tahový typ v .dce,který se m .že postavit před velikou
skupinu lidí a
Že je zapálit,strhnout,přesvědčit a vést se
setou. Cv'em,není neobyčejnou osobností.v.dcem,který by ”ohl
evýr. zp.echem cnyMení nebo jednání směnit osud xvřk země nebo
světa, každopádně ale není člověkem,jeho.: lze přehlížet. A ta
kovou ohybu jsme aělali,i já tec tne.

ř.terý * vnitřních polských probila

povalujete

-nee ze hlavní?

Rejd ůleiitějií je ekonomický prchl4b. Uskutečňovali jsme a
uskutečňujen» radikální změny v naíí ekonomice,ale je třeba
Sasu k projevení pozitivních výeledk naší činnosti. ías je
sa potřebí 1 k to mu, aby se Západ rozhodl k zavedení normálních
ekonomických vztah\ s námi. Ale společnost nám ten čaa nepo skytuje,protože Jerae se k ní už nejednou obraceli a říkali,ze
je ježte třeba trochu strpení a vechno se opět stabilizuje ,
bude normální. A normální nebylo, nes prakricky soutěžíme 8
Sasem. ?nee je nám více zapotřebí Sasu než dolar". ?rotože se
obáváme,le nestačíme dosáhnout neftlch přesvědčení dříve,nežli
se společnost,jel ztratila trpělivost,©d nás odvrátí.
Abychom rychleji dosáhli pozitivních výsledk ekono-ických
reforem,je potřebný radikalismus s d "lelnoet, ale společnost
na to nejde... Jestliže se r.evypořádáre s inflačními procesy
něho je alespoň nezabrzdíme a nezaplníme poličky v obohoieoh,
potom náš "kulatý et l",vyjs dávání » opozicí,nebule nikoho
zajímat, ©dohně jako tonu bylo před vilkou ae Společností ná
rod., jet uskutečňovala svá zasedání,© něž se nikdo nezajímal.

Je známo,2? . o.ls.kc .Je hodné zalluJené na Západě. Jaký je vá&
dluh...?

Ha začátku To.lct jsme měli <lluh 47 miliard dolar?., Ui jsme
vyplatili PC miliard dolaru - natolik ae zvýšily úroky tohoto
dluhu. Z atává splatit J8 miliard dolar - to je náš současný
dluh..•
\ěkoxlk slov c .ejmu., ha jakých .nc-vých základech bu lou prebí hat_ytl>y? xlstujft _Rt aeliltf-prftdhíiaá-Plál t

Viechny tyto otázky buieme posuzovat u "kultuěhc stolu*.
Chceme dosáhnout dohody,ne jejímž základě by konstruktivní
část opozice přijala účast na práci Sejmu. Strana je připra-
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vena vzdát re 'áeti mandátjimiž ^nee disponuje.
71 .m«g.R.4a.^t,J. .JMffMl* .gÁt,Xž.V Aa<*-v..;,?4«M?

Hebude. Tuto vět?inu ty zajišťovaly spolu e 1'SDS i dvě spo
jenecké strany - jednocená křesťanská a emokratická. To je
d letitá změna a novota) následkem toho by F6DS už nemohla sa
ma o sobě uvádět do tlve ta evá rosnědnutí,což by vyžadovalo
určitého souhlasu a jednání jak se spojeneckými atr&nasi,tak
i a opozicí v těchto otázkách,jež by se jich týkaly...
Je to kcncepce,podle níž by se opozice reálně zúčastňovala
n» práci Sej mu, převzala by část odpovědnosti za situaci v zemi.
Práce by ne uskutečňovala na základě dohod,jednání mezi vřeni
politickými eilami. Jene přesvědčeni,že by to zvýšilo roli
parlamentu v přijínání státních rozhodnutí...

Ale ve na záklažš eccialieru?
Ano,cvlem,na eccialis tiokýcn pr incipsoh...

žíSL.MJřfiliítíívztahy_gtátu a katcLleké církve * jak se od ráželi.

Pfccseu ol ncvy?

Církev u náe je silou. V Folsku &e více než JC procent li
dí považuje za katolíky... Sílu církve předurčují mnohé fak tory,mimo jiná i to,žu ja:ae kdysi v minulosti se pokoušeli
p sobit proti církvi a to patrně přispělo k jejímu posílaní.
Baše principy v oblasti vídjs.uaých vztah.. s církví jsou ná sledujícít odloučení církve od etitu,dosažení joholy o církví
o nejd letitějších státcích otázkách a uskutečňování ideolo gáckých diekueí,epcr - a církví,protože se nesnažíme ideologic
ké rozdíly zaetírst...
Vztah k církvi je oeofcní,soukromou věcí člena strany. Víra
v boha není překážkou vstupu do F3 3. A le scučaaní členství
ve straně je neslučitelné a palitickým klerikullemem.

1

Autoři,kteří jsou v Československu i nadále zakázáni

S3

/Diferenční seznam pořízený srovnáním vyřazovacích se
znamů do tzv. zvláštních fondů knihoven z r.1971 a uvolňovacího seznamu z března 1989/

Andras
Antek
Baláž
Bartošek
Be Ida
Bendlová
Beneš J.
Blažková
Blažek
Bobek
Bodláková
Brousek
Budín
Budínová
Bystřina
Císař
Cvekl
Čamra
černý V•
Dienstbier
Diviš
DubSek
Durman
Dygat
Eichler
Eis
Eremiáš
Farkaš
Perko
Pilip 0.
Finke
Fleischmann
Frejka
Frel
Fučík B.
Fuka
Gardavský
Gau
Grens
Grossman
Goldstíicker
Gajan
Geguš
Gregor
Hájek J.
Hájek S.
Hájek M.
Havel
Havlíček D.
Havlíček M.

Hejda
Hermách
Hoehmann
Hollman R»
Holková
Hořec
Houška
Hranička
Hrůz
Hubl
Jaroš
Jelínek A»
Jestřáb
Jezdinský
Jičínský
Jílek
Jo dl
Jungmann
Kadlecová
Kalina
Kalivoda
Kameník
Kantůrkové
Kaplan
Kladiva
Kle in
Kliment
Klíma J.
Klofáč
Klokočka
Kohout
Kolářová
Kolek
Kopecký
Kopřiva
Kosík
Kostka
Kramer
Krasl
Krušina
Krůta
Kubíček
Kuhn
Kulka
Kundera
Kusák
Kus$
Kusýn
Kyncl
Lahola
Lak at o š
Lamač
Laub

Lasica
Laštovička
Lederer
Lengyel
Liehm
Linhartová
Lipták
L£ter
Lobl
London
Lukavský
Lukeš F.
Macek
Mádl
Machonin
Machovéc
Mathauser
Hen cl
Michňák
Mlynářík
Mlynář
Mnačko
Mráz
Mrožek
Muller
Navrátil
Nápravník
Nekřič
Němecek
Novák J.
Novák L.
Novotný A.
Nuska
Opat
Otáhal
Paohman
Pavlend a
Pavlis
Pfaff
Pecka
Pelikán
Pletka
Pohribný
Pokorný
Poledňák
Peřejs
Rada
Radnický
Rajnuš
Rozner
Sacher

Salivarová
Segert
Selucký
Schodek
Schwarz
Schulz
Silgn
Skorepová
Sládková
Smetana
Smíšek
Smrkovský
Steiger
Steiner
Stodola
Stránský
Strobinger
Sviták
Svoboda A.
Šilhán
Šik
Šikl

Uhde
Urban B.
Utitz
Vaculík
Valenta Z.
Valenta E.
Veselý
Volán ská
Volavka
Volný
Vrba
Weiner

Škaloud
Skutina
Škvořecký
Šne^dárek
Špaček
Šrůt
Štefan
Štovíčková
Šulo
Tarantcvá
Tatarka
Tažký
Teich
Tomášek
Tondl
Trefulka
Tučková

Jde celkem o 206 autorů.
Dalším 120 autorům byly
do knihovních fondů u volněny jen některé je
jich tituly.
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Protest studentů AMU

Na schůzi výboru SSM divadelní,hudební a filmové
fakulty A’iU v Praze byl odhlasován protest proti
policejnímu násilí v týdnu od 15. do 21.ledna v
Praze,v němž se členové Svazu mládeže uměleckých
fakult distancují od stanoviska ÚV SSM,
Text stanoviska,datovaného 30.ledna 1933 a adre
sovaného ÚV SSM,Gorkého nám.22,Praha 1 :

Vvminulých dnech byli Pražené svědky mnohatisícových shro
máždění na Václavském náměstív Praze. Mnozí z nás procházeli
v dobu konání těchto shromáždění náměstímwza kulturou,do kin,
na metro. Mnozí z nás byli přímými či nepřímými svědky průbě
hu shromáždění čistě z profesionální zvědavosti,vyplývá jící
ze zaměření našeho studia. Po vydání prohlášení ÚV SSM v Mla
dé frontě 20.ledna 1989 vznikly mezi studenty AMU vzrušené
diskuse k těmto událostem. Na gopud členské základny se sešel
celoškoelý^výhor SSJ. AMU a pověřil fakultní výbory SSM uspořá
dáním mimořádných členských schůzí,z jejichž zasedání vyplynul
zásadní nesouhlas s obsahem textu prohlášení ÚV SSM.
Jako humanisticky smýšlející lidé nemůžeme'a nechceme sou
hlasit e praktikami bezpečnostních orgánů,kterých jsme na Vá
clavském náměstí byli svědky. Dle našeho názoru bylo toto jed
nání vhlubokém rozporu s ideály našich národů a ideologií ao cialistické republiky.
Jakožto studenti uměleckých škol jsme vedeni k opravdovým
humánním vztahům mezi lidmi a národy bez rozdílu. Tento postoj
je otázkou naší cti a mravního přesvědčení. íři vstupu na umě
leckou Školu jsme se zavázali čs.lidu a státu; ’’Budeme s tvůr
čí pokorou ale s vysokou náročností vystupovat a usilovat o
tvorbu v duchu etiky,lidského citu^a posílení důstojnosti Člověkae Budeme bránit vzniku a podpoře děl,šířících zvůli,násilí,
vykořisťování a zotročování_i takových projevů,které by demo ralizovaly mravní síly člověka."
Nechceme se v tomto dopise vyjadřovat k nelegálnosti či le
gálnosti zmíněných Bhromázdgní. Ovšem doxmníváme se, že účast
především mladých lidí na těchto shromážděních byla projevem
překonané občanské lhostejnosti,případne projevem prosté lid
ské zvídavosti. Naprosto však nesouhlasíme s prohlášením, že
šlo o akt nerizvážnosti,výtržnosti,vandalismu či dokonce o a
narchii. Ze strany mladých lidí nedocházelo ani k ničení ma teriálních hodnot,ani k násilnostem. Neadekvátní zásahy jedno
tek ministerstva vnitra vyvolaly stressové situace. Žádáme
proto,aby z tohoto hlediska bylo jednání lidí posuzováno a upušíeno od případných postihů občanů. Vyvstává naléhavá otáz
ka, jakým zp ůsobem mohou lidé prezentovat své rozdílné názory.
Domníváme se,že by problémy,které přivedly občany k účasti na
těchto shromážděních,mohly být řešeny jinou formou,aniž by by-
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ly překračovány čs,zákony a tím následné poukazováno na
rozvracení našeho zřízení a státu. Reálné programy,o kte
rých se hovoří v prohlášení ÚV SSM,pravděpodobně nejsou
dostatečně pružné k řešení nahromaděných problémů. Z této
skutečnosti je třeba urychleně vyvodit závěry a problémy
společně neméně rychle řešit. Jsme pro demokratizaci, de
mokratizace však není prázdným slovem. Má svůj konkrétní
obsah,který bychom rádi uvedli do praxe. Tuto skutečnost
by si měli uvědomit zejména naši zástupci a volení před
stavitelé. Žádáme,aby toto stanovisko bylo považováno ze
snahu o zlepšení společenské atmosféry v době probíhají
cích reforem.
V rámci dialogu ve sdělovacích prostředcích Žádáme o
zveřejnění našeho stanoviska v plném znění.

Na vědomí:

Mladé fronte
Lhadému světu
UV KSČ
W Hl.m.Prahy
Přílohy:
Jmenný seznam studentů,kteří svým podpisem
potvrdili souhlas s výre uvedeným textem
stanoviska.
Za správnost výbor ručí jednotlivé fakultní
výbory SSM AP/ÍU.
^odpisové archy ke stanovisku jsou majetkem
celoškošikého výboru SSM AMU.
92 studentu
Počet podpisů;
filmová fakulta
hudební fakulta
53 student ů
divadelní fakulta
99 s tudentú
celkový počet polepšených studentů
244

Dodatečná informace uváděného výboru SSM AMU:
Po zveřejnění prohlášení došlo k vloupání do budovy
AMJ, byly odcizeny originální podpisové archy a video
kazeta s materiálem o událostech v týdnu od lj, do 20.
ledna ,
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Sdělení
pracovníkům a studentům pedagogické fakulty UK

V souvislosti s řešením účasti několika studentů fakulty
na nepovolených a protisocialistických provokačních akcích
v lednu na Václavském náměstí se na mne obrátilo asi 400
studentů fakulty se žádostí o shovívavost při posuzování
této události, /příloha č,l/
Organizátoři akce však odeslali dopis určený mně také ji
ným orgánům,dokonce dřív,než jsem tento dopis obdržel,
/příloha Č.2/
Ha základě toho považuji celila akci za pokus o vytváření
nelegálních nátlakových skupin. Organizátorům totiž zcela
zřejmě nešlo o objasňování a vysvětlování celé události i
dalších souvi£lostí,které vedly k udělení trestů několika
studentům fakulty,ale právě o foliování studentské opozice.
Ale proti komu,proč,s jakými cíliÝ Na~tu otázku aiĚ sí od
poví ks žcLýjlcdo uvedéný dopis podeps a 1,
Proč jde c snahu vytvářet nelegální nátlakovj skupiny ?
OdpověS je jednoduchá; zájmy studentů na fakultě zastupuje
SSM. A vedení fakulty vytvářilo pro svazáky takový prostor,
jsko na žádné jiné fakultě nebG vysoké škole. Na vedení fa
kulty se obrátily s určitými žádostmi FV SSM a 333.ZO SSM,
Pouze těmi se budu zabývat,jsou legální a společensky ú nosné.
Naopak,z nelegální podpisové akce,jež byla zřejmě bez
vědomí zapojených studentů zneužita,vyvodím^důsledky podle
platných předpisů. Jen bych se rád zeptal těch,kdo dopis
podepsali: Znáte všechny okolnosti^účasti pěti studentů PeP
UK na Václavském naleští? /Výši udělených trestů a jejich
zdůvodnění uveřejníra,jakmile má rozhodnutí nabudou právní
moci,/

V Praze dne 1,3*1989

Prof.PhPr.2 riloslav Sýkora,CSc,
děkan PeF UK v Praze
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Projev M.Štěpána na aktivu

kulturních pracovníků 3*2,1989

w Soudružky a soudruzi,přátelé,my jsme,toto je asi^potřetí,
někteří už tak třikrát seděli tady,děláme takovou třetí se
šlost ,diskusi a výměnu názorů. Co by bylc^ctcbré udělat pro
to,abychom společně ještě výrazněji přispěli k procesům,kte
ré probíhají,k přestavbě a k demokretizaci,ale také v kultu
ře samotné. Nekteří už byli na těch třech schůzkách,co jsme
tady měli. Dneska^vítáme,že přišli další na pozvání,které jsme
vynjádřili.vChci říct tak,že vůbec bysme si měli říct,že se
budeme častěji scházet, ’’yslím si,že takový hlubší pohled na
to,co vy víte a co víme my,ukazuje,že to jednoho^společného
jmenovatele^a že nevíme všechno,co bychom měli vedet,no a sou
časně samozřejmě také,že málo využíváie to,co všechno víme. A
to společné.
Já úmyslně začínám tak složitě,a přitom mám na paměti zce
la a jednoduchou,prostou věc. Vycházíme z toho,že Praha je mi
mořádné závažná,ne pouze tím,ne jenom tím,co všichni vědí,že
tu máme také bohatý,bujný průmysl,se kterým máme těžkosti a
starosti,ze jména v jeho modernizaci a rekonstrukci,aby,jak se
řekne,neprodukoval technikou a technologií,která je dosti za
staralá, ale v tom období přestavby a demokratizace nutné nut
ně vidíme,že je potřebné víc a víc se zabývat,a to^konkrétne
tam,kde to žádá konkrétní situace,a jinde koncepčně,tam,kde v
koncepci zaostáváme,se zabývat skutečným vkladem,podílem celé
naší fronty, A já si dovolím říct celé naší společný fronty,
protože bez kultury,bez vědy,bez aktivity intelektuálních kru
hů inteligence nemáme podstatně žádnou možnost důsledně vše, a
s čím v zásadě poctiví a slušní lidé souhlasí,pokročit nebo
vykročit rychleji kupředu. Proto jsne v minuloeti,asi ze ten
rok e pul,udělali,říkám,takové dve schůdky zde,toto je asi
třetí. Možná,že xdo některých už jsem započítal také zasedání
komise kultury ÚV strany,kde jsem se stal předsedou té komise,
a ppto^to choi nějak,v podstatě i takto,spojit
Chtěli bychom s vámi pohovořit a přitom vám říct,jaké my
máme představy o tom4co by se mělo,mehlo a co se musí,a to
rychleji s ještě s vetší odpovědností,a od vás^současne bychom
chtěli slyšet,co vy Eami navrhujete,že by se melo^co se musí,
no a co se nemusí,anebo co dělat zcela jinak.vChtel bych vás
vyzvat jménem městského výboru strany a samozřejmě jménem
svým,všech dalších soudruhů,co tady^j sou, bylo by to dlouhé
přxedstavování,nebudu představovat,řadu z lidí,kteří tu sedí
na této straně stolu,znáte. Chtěli bychom od vás slyšet vůbec
váš názor na tu současnou situaci,ve které jsme,která asi už
rok je charakteristická konkrétním úsilím pokročit kupředu.
Ř£kám otevřeně,my jsme to na městské konferenci řekli,že po
třebujeme jít rychleji a konkrétně. Že potřebujeme více kon
krétních oopinů a konkrétních činů. My jsme Juto schůzku udě
lali úmyslné tak,že zde nejsou jenom,jak se řekne,soudruzi ,
členové strany,ale jsou zde pozavní další známí lidé,vy,o kte
rých má,obecne v národe,nejenom dobré renomé a velký zájem, a
u nás také,a u nás každého oeobně jsou jenom dobré pocity z
různých setkání a z možností se seznamovat i s vaší tvorbou.
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Proto jsme přesvědčeni,že z takové debaty se můžeme vzájem
ně něco dozvědět a dokonce jsem p^exsvedčen v tom,že bychom
mohli i určité iniciativy spoleČne začít promýšlet,vypraco
vávat, propracovávat , jakým směrem v těch dalších letech by
se mělo pokračovat. Hodné se v našich referátech,tečí mám na
mysli ty oficiální vystoupení politických stranických před
stavitelů, státních i z těch ministerstev a na jiných místech
hovoří o nezbytnosti otevřeného rozhovoru,c nezbytnosti dia
logu,by se dalo říct. Rozhovoru,který by měl být prospěšný,
My jsme přesvědčeni o tom,že přestavba a^demokratizaoe není
možná bez rozhovoru,který bude mít samozřejmě zase své vý sleďky v tom,že se to promítne v konkrétních počineoh^a v
konkrétních činech. Proto sew musí asi ještě hodně udělat.
Často čteme v novinách nářek nad tím či oním. Často může
me číst i slyšet^že to^či ono není dobré,a často taká můeí
žeme zjistit,že rada těch kritiků v průmyslu,ekonomice,ale
sedí tu kritici i z vaší branže,jak se řekne,soudruh profe
sor Rzounek,je tady? Víío,seš tady? Nedávno jsme diskutova
li o tom,že tafé bídou a slabou^stránkou celé oblasti kul tury a této tvůrčí práce je poměrné nízká úrove^ kritiky,
její výslednost,řekl bych,i síla samotných^podnětů,které při
cházejí od kritiky. Vy k tomu si samozřejmě můžete říct více.
Já jsem spíše chtěl do úvodu tu vec,že vytkteří t adywjste,tak
tady nemohli přijít všichni,my bychom chtěli postupně mluvit
v podstatě s každým,to se nemůže nikdy podařit,ale vyoházíme
z toho,že lidé,a t© ne pouze politici,kteří mají možnost ko
munikace v masové dimenzi,s dalšími lidmi,ale vy také,kultu
ra,máte velkou možnost nejenom pozorovat proceey^které pro bíhají,ale eítit,řekl bych, i nyanee a^detaily těchto proce
sů,ale současně také tíi^výrazne přispět nebo dokonce i při
pomenout to,co se může někomu i nám zdát,že si nedovedeme
dostatečně všimnout. Mám na mysli právě detailní pozornost
otázkám,bez kterých ani kulturní tvorba ani politika ani ce
lá yxraixxira nadstavba ani duch našich národů nemůže posko čit dál. To jsou takové věci,aby pravda vždy tady byla prav
dou, aby morálka byla morálkou,xx aby ,no aby, jak se řekne
krátce, byla prací a byla ctěná jako dobrá práce. No a tady
se nám zdá,Že je pravdou a souhlasíme s^tím^že nám velmi chy
bí více otevřených rozhovorů^ Nedávno při třicátém výročí L)i<
vadla Na zábradlí,kůewjsme měli velmi zajímavé debaty,vidím
tu ředitele Vodičku,při předávání stítního vyznámenáxxvání ,
jsem 6i také uvědomil,jak nám hodné chybí,a to spolešne,slyset i zpětný názor a neslyšet^h© pouze při nějakých slavnost
ních shromážděních nebo pri nějakých slavnostních kláních nebo
zasedáních,ale právě tady,v čase,na^kterém je možno se dohod
nout a diskutovat a^dopraxcovat se,řekl bych,skutečně pravdi
vému názoru. Úmyslně neříkxám pravdivému stanovisku,protože
jsem převsvedčen,že ta doba dneska je natolik bouřlivá,nato
lik je mnoho otev rených otázek,jak tedy postupovat dál.
Víme tedy cíle,víme strategický zadání,ale ty cesty se
skutečně hledají,a přitom je nezbytné také^jak se řekne,vzít
do hry to,že ta doba žádá také korektury,žádá toleranci od
všech účastník těch procesů,ale žádá také,a to zejména,shut
a iniciativu se zúčastnit. Chtěl bych vysoce ocenit to,žev
pražská kulturní fronta tedy tuto chuí má,a to je podle mě
ten nej základnější základ všech základů pro to,aby mohla být
nejenom formální diskuse,ale diskuse konkrétní,a abychom se
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mohli postupně mohli dopracovat i k možným iniciativám,podně
tů n»,které ty mehli povzbudit další. Tu^druhou poznámku,kte rou chci říot,je spojená^s tím,že samozřejmě to,co^chceme, o
co usilujeme,je evodentně spojeno se socialismem. Úmyslně jsem
tím nezačínal,pro to že vím,že v tom není mezi námi,mezi námi,
rozporu. liínohé jsme i v minulosti,a my to říkáme otevřeně,ne
dělali nebo neudělali nebo nestačili udělat tak,jak jevpo třebné udělat nebo mělo být uděláno. Ale to vůbec samozřejmě
neznamená,že bychom se v tévkonkrétní situaci nerozebírali ,
Karel Čapek velmi výstižně řekl,že noví lidé jsou ti,kteří
stačí na nové jrjíkoly. Já bych právě v kontextu kultury si
dneska dovolil říct*a pak k tomu^se vyjádřete,že nová kultura
a my skutečně v řade oblastí potřebujeme nové věci,potřebuje»
me její novost,která musí mít ty základní obecný znaky otevře
nosti,poctivosti a angažovanosti.^fíekl bych,v síle jejích iv
sooialxitstiokýoh ideálů je prostě novou tehdy,nebo skutečně
důstojnou,pokud stačí na tu novou dobu. No a tady se zdá,že
ta nová doba začíná, a je potřebné a správné,abychom se i ra
dili, co my sami společné můjeme pro takovou situaci udělat ,
tím můžeme přispět v tom směru,o který nám nyní běží,tady do
stat ee tedy*dopracovat se konkrétních výsledků ve společen ské přestavbě. Já nebudu opakovat to,co všechno znáte z novin,
protože byste mohli říct,že jsem se zbláznil,že nevěřímvtomu,
že čtete neviny,ale čtete i jiné věci,knihy*a samozřejmě stu
dujete , zkoumáte a jste mezi lidma,ale^choi říct,že máte^veli
ký štěstí v této^situaci,že v podstatě probíhají tyto přeměny
a podněty k přeměnám,a to ne pouze v oblasti kultury a nad stavby,ale i v jiných oblastech. Ostatně ve všech socialis tickýoh zemích, ily můžeme jakkoli se dívat na ty přeměny,mů
žeme k nim mít nějaké své názory,připomínky,ale v podstatě
musíme vzít na vědomí,že tu je signál o objektivnosti těchto
přeměn,a ty přeměny mají jedno společné a že jsou nevyhnutel
né, že tu jsou,no a za další,že mají i svůj a^oléčný interna cionální znak,který je dán tím,že mají skutečně své společné
zadání. To znamená dostat se,a to ne pouze v průmyslu,v eko nomice,v životní úrovni,ale zejm na v myšlení a v duchu^národů o kus dále,než jsme doposud,protože ani my,a otevřeně to
choi říct,cítíme to i v podmínkách Prahy,jsme se nevyhli ta kové té situaci spokojenosti,ve které se^nerozvíjí ani nový
duch,ani nové nápady. I když nelze zobecňovat,ale ta sebekritičaost doby nás musí vést i k takovému stanovisku. Chci tedy
říct,že i ta demokratizace i otevřená politika,kterou strana
vyhlásila a^usilujeme o to,aby byla skutečností*nemůže být
nebo není nějakou^přechodnou záležitostí nebo nějakou kampaní
přechodnou. Prostě nedá se vyřešit to hned,také by se to nes
mělo řešit sto^let. No a tady my vidíme ten názor,že jsou vě
ci,které jdou řešit okamžitě,to jsou,ty jsou^odvislé od lidí,
kterých se bezprostředně dotýkají. Chci otevřeně říct,že jsme
přenwědčeni,že i v našich tvůrčích svazech,ktere známe a vá žíme si jejich práoe.je potřebné mnoho,mnoho ješte udělat pro
to,aby byly skutečně živými svazy,o~kterých si všichni myslí,
a nejenom myslí*to už umíme něco zařídit,aby si někdo myslel,
ale aby z přesvědčení jsme cítili,Že jsou velmi nezbytné, po
třebné a že nám pomáhájí*no abychom měli odvahu říct,v čem
dokonce politiku,práci těchto svazů aktualizovat. V Praze to

máme,v uvozovkách řekl bych,usnadněno tím,což je ale nedobré,
usilovali jsme již dříve a ještě teď pokročíme dál. Máme za
tím tedy pouze pobočku^pouze soudruzi členové divadel mě po
chopí, že to myslím dobré,máme pouze svaz,pobočku svazu dra matických umělců. Ale jsme přesvědčeni o tom,že právě koncen
trace výtvarníků,koncentráte skladatelů,hudebniku a dalších a
spisovatelů nás nutně musívvést k tomu zamšylení a ke konkrét
nímu počinu,aby byly vytvořeny všechny předpoklady pro to,aby
skutečně každý se mohl účastnit demokratického a řízení proce
su,které probíhají v celé kulturní frontě a v návaznosti tedy
potom i na obecnou politiku,na každodenní společensko-politický živet^ve městě,no dovolím^si teda říct v celé naší zemi .
To samozřejmě žádá velmi potřebný dialog a^velmi poctivý,ote vřený,bez předpojatosti rozhovor,co tedy d"elat,cc by se mělo
udělat. My jsme přecsvědčeni,že skutečno je doba taková,že je
nezbytné s větší odvahou a smělostí do takovýchto dialogů vstu
povat a vstoupit. Do takovýchto rozhovorů vstoupit,že je po třebné,aby na úrovni každého tv^ůrčího pracoviště,divadla,ateliéruvči v klubu a jinde jsme měli více diskusí. Vy sami každý
od nxěkud jste. Často diskutujete víc jinde,mež tedy tam, kde
každý logicky očekává,že se vyskytuje. Proto my usilujeme o to,
aby bylo více diskusí,a to nejen v kultuře,choeme,aby vůbec z
naší strany,teď mluvím^o KSČ,aby naše stranický schůze,práce v
kolektivech,aby se o věcech s vetší otevřeno stí.odpovědno stí
hovořilo. Abysme více přemýšleli a promýšleli to,co chceme a
jak to chcem dosáhnout.
Myslíme si,že ty názory,které se objevují,mluvím o těch li
dech,kteří pracují ve vašich kolektivech,ktn ty názory,které
se objevují,že by bylo dobré něco takového podniknout,my pod
porujeme. TO je proste správné,myslíme si,že je potřebné,aby
na úrovni našich pracovišť kultury,divadel,znovu se opakuji ,
dalších,takový rozhovor se začal. Jestli jej nazveme dialogem
nebo jej nazveme rozhovorem nebo ho na zvemeproste nějak, není
t natolik závažné,jako závažné,dvojnásob závažné v téhle době,
bude jeho výsledek,skutečný prospěch,příspěvek tedy té práce
velké,která stojí před námi,bez ohledu na to,kdo kde je nebo
kde kdo dělá,kde kdo je v jaké funkci,jest li je hercem,spisova
telem,malířem nebo sochařem^nebo architektem,nebo jestli je
dělníkem,technologem nebo vědeckým pracovníkem. Chci tedy říct,
že očekáváme dost od tohootevřeného rozhovoru v tom směru,že
obohatí a oživí zájem lidí o věci. Vy máte velikou šanci,podle
mého názoru,přispět k tomu,aby lidé byli méně neteční,než do
posud jsou,aby lidé nebyli v zajetí majetku nebo v zajetí egoismu,do kterého jsme se^bohužel v řadě,tedy řekl bych,nejenom
sociálních skupin,ale někdy i teritoriálně,dost silně dostali.
Potřebujeme dostat,jak se řekne,skalní bod,nejenom zdravou
myšlenkuale zejména zdravý život,který ýusí dostat více podpo
ry ivv kulturní tvorbě. Potřebujeme také více sebekritiky vzá
jemně uvnitř^KxntrnnnyiqtinxiHXxnMMXKMxwuwiánx a to všude,My
otevřeně to říkám,pokud jde o naší stranu,uvnitř ve straně,bylo
to řešeno na zasedání,na 9.zasedání ÚV strany,kde jsme otevřeně
řekli,že strana,když volá a iniciuje k prohloubení demokracie,
tedy sama musí ukázat ve svém vnitrním životě,také že je před
stavitelkou takové morálky. My o to usilujeme a postupně^tak
jak běží čas,se dosahuje i konkrétních změn,ty které se řekne,
je uzrátá situace,tam,kde jako to se dostává i podporu dalších
lidí,protože věci nezá........
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ole^yně, koledové I
Je ne iv.y
i ; 2e se už konečně schází sjezd fis. historiků,
neměl by být jen vnější fo mální akcí a ani jen so bores sájmovýoh
odborných setkání, jakkoli i ta jsou užitečná* Stav naší vědy se
nám zdá být příli ' vážný, než aby se Cal pí ojít konvenčními přehle
dy úspěchů, doplň čni'mi tu a ts bez. u tou kritikou různých nedostat
ků a frázemi o dílčích úpravách celku, který se v podstato osvěčSil* I takové úspěchy, jakýmje až hektieký zájem části veřejnosti
o historii a nevídané náklady knih, zabývajících se v poslední
době něky i dlouho zamlčovaný i c zkreslovanými tématy, úspěchy,
které každého historika musejí těěit, mají v sobě nejednu hořkou
kapku» nehledě na pov ilivou komercionalizaci kontrastují s hi
storickým nevědomím, ba bezvě o ím druhé, větší a hlavně mladé
části veřejnosti, o čemž byla zveřej. čna otřesná fakta, tfato nevě
domost, dokumentující tristní výsledky výuky dějepisu, spolu s
nedůvěrou k naší vědě e s po .losem její tradiční vážnosti signali
zují, že v naše: obor, je mnoho nezdravého. Tyto krizové jevy, kte
ré by nnozí úcsetníci sjezdu mohli jistě v m ..ohém rozmnožit,
cítíme jako pobídku, atycho šli ke kořenu věci, jímž je podle na
šeho míněhí předavší chápání funkce a společenské role naší vědy.
Vědecká historie vznikla u nás v tísni těžkých p šátků obro
zení a měla v tomto procesu nepominutelný povzbudivý účinek. Teh
dejší účelovost sice nějciy o tup v ais její kritické ostří, přesto
lze říci, že historie ve svých nejlepších představitelích národu
sloužila, ale neposluhovala* Neposluhovala ani mocný tohoto svě
ta , kteří přece - a my, historici to dobře víme - přicházejí
a odcházejí. Po půldruhém st.letí však tent dávný
stěžejní
problém sloužit, ale nepoaluhovat získal nové d menze, Nežijeme
jen v době momentálních a hlasitě ohlašovaných politických 8 ho
spodářských reforem, ale v éře obrovských civilizačních přeměn,
které k nepoznání proměňují svět, na který jsma si zvyili, změn,
které tento svět také mohou devastovat či dokonce zničit, tako
vá doba vyžaduje i jinou istoriografii ne. jakou jene znali.
Její hlavní úlohou musí t t pře evším hluboká, pronikavá a nemi
losrdně ferit; c
analýza minulosti.
A právě v této době se ná vnucuje nejptimitivnější služebné p<jetí vědy. Historická věda zbaven
nez vislosti a samostatnosti
je nucena stát se součástkou v soukolí monopolní p litické moci
a její ideologie: historici tu nejsou, aby bádali a 1lodali histo
ricitou pravdu, sle především, aby potvrzovali tuto moc, ba dokon-
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ce její moment lni držitele. Jaou samo iajmě rozdíly, ve 3tarV;ích
dějinách se pracuje volněji, ele většině vědeckých prací se buší
těnito krítkodachými účely aspoň zatítit, aby se mohla uplat
nit .
to u neodlučně patří i ďe rodgce historiku a jejich obce,
jež tyla tak-ka úplně zbavena svéprávnosti a podxcbena vesměs
nekvalifikovanému a ponižujícímu diktátu byrokratů, třebaže se k
tétc roli propůjčili i někteří historici. Výslechy jsou takové,
jaké jsou: za posledních 40- pO let došle k toii/.erému převratu
hodnot a hodnotících postojů k minulosti, zvláště nejnovější, že
nactal úp ny zmatek v hlavách lidí. Tyto ostudné obraty, které jsou
zdrojem povážlivéh úpadku autority vědy u nás vždy tolik vážené,
tyly jen z menší části podmíněny pokrokem vědeckého poznání;

hlavním zdrojem byly krátkozraké politická konjunktury, jež obvy
kle nepřečkaly pár let. A vznikly-Li i v této době skutečné vědeccké výkony a po račoval-li jakž takž vědecky ž vot, nebyla to ni
kdy zásluha moci a jejích oř. ánů a vždy to tylo proti jejímu pro
jektu o zákonu byl to výsledek neutuchající aktivity vědců, jejich
poct vé badatelské price, která i nás naplňuje úctou a hrdostí nad
vitalitou naší vědy, jež se prosazuje a žije i v dobách nejtěž
ších.
To je první věc, se kterou se r.a tento sjezd obracíme . Není
už na čase s tímto vědy nedůstojným stavem skoncovat? Náš náxod
přece už dávno dospěl a třebaže je dnes sužován tolikerými těžkost
mi, které nás všechny naplňují starosti s obavami, vlastně oba
naše národy, nepotřebuje malicherné poučování o své minulosti a
jak jí má roznx t , nepotřebuje, aby se mu jako dítěti přeckládala
z histoiie jen chudí dieta a umělý výběx t_edicí. a ste :.č tak
za dvěstě let své bohaté existence dos ěla i historická obec a
ani ona nepotřebuje bý pod stál.
dotlačen, malicherně koman
dována mocí, e vědě by měli mít rozhodující vliv vědci a jejich
kvalifikace.
Jsme přesvědčeni, že k těmto zásadním otázkám ty se měl sjezd
vyslovit a dát podnět k pronikavé analyze stavu naší vody a je
jích jednotlivých disciplin - padn; komu padni, lomu se nelze vy
hnout kosmetický’ni a organižaoními úpravami plánů bez důsledků
institucionálních a také perr nálních. Chybí nám vá.-né kritické a
hlavně sebekritické slovo především od vedoucích osob které ne
sou hlavní díl odpovědnosti, ze niž byly s jsou placeny. Až příliš
mnozí z nich sají bohužel důvod, aby skut .oné změně bránili, ^ři
četbě jejich dokumentů o reíormách jsme pociťovali stud nad po-
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vrch;.ostí a vůbec nad tis, čí:. e jak tito lidé žijí. Je to- ptáme
30- niínění Čs. historii
vyjadřují tyt do.umenty naše společné
představy a tužby?
Abnormální situace, která se za posledních 40- 50 let vícekrát
vystupňovala, př vodila ná vše. frustrace, ztráty pracovní ener
gie , zbrzdila vědecká bádání v rozsahu, který so jen těžko dá
odhadnout, bavíc vyvolala povážlivou apatii t úniky, lhostejnost
a úpadek občanských kvalit. A občanská statečnost, odvaha a chara
kter jsou nezbytnou součástí profesionálního profilu historika,
nutnou součástí zdravé a prosperující vědy.
^okládáte-li tyto předpoklady anebo aspoň některé z nich ze správ
né, prosíme vás, abyste se vážně zamysleli nad stavem naší vědy
a její obce, nod věcnými >rctlémy, jejich vnitřním životem, klima
tem i jejich institucion •lními deficity
k tomu všemu se otevře
ně vyslovili a dali i nám stejnou možnost, ^užeme se me i sebou.
lišit v oceňování obecného politického a společenského pozadí
této krize i jejích konkrétních projevů, ala snad se shodneme v
tom, že náprava, velká e důkladná náprava našich věcí je nezbytná
a naléhavě nutná. Shodneme se asi i v tom, že to není jen naše věc
a že to musí být součástí velké nápravy i ji.ých oblastí živote na
ší společnosti. Ale shodně e se, prosíme vás , i v tom, že musíme
z čít každý u sebe a že iniciativa k nápravě historiografie musí
v první řadě vzejít od nás, historiků, Nečekejme až přijde pod
nět a pov lení shora - kcotí, zde bychom se dočkali o zda by to
bylo to pravé, zda bychom neztratili jen drahý čss.
Necítíme se oprávnění, abychom sjezdu radili a vnucovali, co a
jak má učinit. Lnozí z nás, předevěí.t ti, kdož jsou po léta vyřa
zeni, nemohou mít do cnalý náhled do všech jroblémů vnitřního živo
ta obce. Je to tedy především vaše věc, vaše odpovědnost; vaše
věddeká a občanská povin ost.
•hcemo zde jen stručně vyjádřit některé naše představy, výsle
dek dlouholetých úvah s diskusí, které jsme vedli.
Jsme pře. vědčeni, že v žádoucích, pro kulturu a vědu důstojněj
ších p érech ty neměly mít místo tak.ové absurdní 8 nezákon é je
vy, jakým je dohled 8 zásahy státní bezpečnosti, které nemají ve
vědě a její ol ci co dělat. Obnovit vědu znamená však podle našeho
názoru mnohem víc: vyžaduje to od základu odstranit celý systém
diskri.inačních nařízení a zařízení- mnohý jsme už, bohužel uvyk
li jako samozřej osti - proti vědcům, skupinám, týmům a ideovým
směrům, be vlastně proti všemu, co není státní nebo státní mocí
nadiktováno nebo schváleno. íiěli bychom všichni žádat nejen

zákonem přesně určené - e podle zákone také skutečně provádčnéodtajnění a zpřístupnění archivních fondů, knih a časopisů pro
vědeckou práci, zrušení zákazu témat a děl probititovarech, ale
také modernizaci are ivů, knihoven a dalších nástrojů naší věddcké dílny, kteří je katastrofálně zastaralá. Chceme svotodnou č nnost spoLkovou, volný styl s vědeckým zahraničím, včetn cest,
stipendií, účasti na vědeckých shromážděných, odstranění nezákon
ně omezovaného dovezu knih a publikací ze zahraničí. Přejeme si
- i za vás- zrušení ponižujících vnitřních cenzurních opatření
ne pracovištích, v redakcích a nakladatelstvích, odstranění nedů
stojného sociálního nátlaku různých kádrových stropů, dočasných
smluv a dalších omezení, .iyslíme přitom zvláště ne mladou genera
ci a vědecký dorost, jemuž jsou kladeny neodůvodněné a pro vědu
zhoubné překážky na cestě ke vzdělání, ze jeho středisky a vůd
čími osobnostmi ú nás i všude ve světě.
Tomu všemu sluší státní podpora s pomoc institucí, má-li stát
dost prostředků, ale mnohé se může a s prospěchem musí dít i
osobní iniciativou, prací a komunikacemi, jež se nesmí omezovat Jen
na státem koncesovanou sféru, státní plány a povolení úřadů vůbec.
Měli bycho se všichni ohradit proti projevům korupce a protekci
onářství, proti mimovědeckým e degradujícím kritériím při udělo
vání tttulatur a hodností, proti nezaslouženým hodnostem v době,
kdy obecně vážení a uznávaní odborníci zůstávají po celá deseti
letí pouhými asistenty, odborný-i pracovníky či docenty, z nichž
až příliš mnohým bylo po léta bráněno v dosežení už dávno zaslou
žených vědockých o očagogických hodností, ^vlle na tomt poli se
stala zvykem a byla dokonce legalizována zákony, jako je napří
klad zákon vysokoškolský, který- stejně jako četné jiné právní
normy v našich oborech - potřebuje ú -lnou reviz •
Neoděritelnou součástí potřebné reformy naší vědy je i ožive
ní vědecké obce historiků a uplatnění principů vědecké samosprá
vy, po níž se osta.ně volá i v jiných oborech našeho ž vote. To
zahrnuje i z tonem povolená nezávislá fóra organizační, časopisec
ká a další, k nimž patří i zájmové spolky a kluby, meži nimi i o
studně potlačený a tradi-ní historický klub, x'o se t ká i zúj. ových sdí.žení jednotlivých historických profesí a odvětví, archi
vářů, muzejníků, regionalistů, památkářů, učitelů dějin, mladých
historiků a dalších zájemců. Každý krok k tomu, nebude-li for
mální a tí; předem mrtvý, z celého srdce vítáme. Silně pocitujeme potřebu popularizačních a našo discipliny inte pru ících listů,
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jako byly DeS g další časopisy, které by reprezentovaly směry,
skupiny o vnitřně spřízněné tým bez ohle u ne ustálené struktury.
Dnešní organizace historie J obco, v níž i úřední vedoucí orgány
jako kolegium a sdružení jako Historická s olečnost, potřebují
důslednou demokratizaci, aby se staly skutečnou reprezentací našívědockó obce.
Dříve či poaději se nebude možno vyhnout ani problému kolegů,
kte í byli na počátku sedmdesátých let odstraněni, což ostatně ne
byl v dějinách naší historické vědy jediný případ tohoto druhu;
také forem diskriminace bylo víc než jen úplň zákaz zaměstnání v
oboru. Určitě tu nepůjde o odvetu a formílní rehabilitace - nikdo
také nevrátí roky zmarněné jinou, nejednou i těžkou fyzickou prscí
a občanskými diskriminacemi nebo vězením, nikdo už nenapíše dí
la, jež mohla týt vytvořena, tak jako v minulosti nikdo nevrátil
tolika nevinám ztracené roky a dokonco životy. v tomto případě
nejde jenoa o postižené, ale i o morálku naší vědy e její obce,
o její občanskou čest a pověst. L.rsí nás že se v této věci už
dávno neozval ani jediný otevřeně kritický a solidární hlas, neza
pomeňme také, že z naší historie nelze eliminovat ani ty kolegy,
kteří byli nuceni opustit svou vlast,
iíeso střečujse se však na rokriminece,
toho nic dobrého také
nevzejde. Že němé především svobodným, věcným a od ovědným zkou

mání stavu, v jakém sc naše věda e její discipliny nacházejí,
jaké škody s ztráty utrpěla, co promeškala a co se jí nezdařilo,
ale i toho, co přes všechny překážky dokázala. Nezačínejme však
stále znovu, hledejme, kde a jak navázat na všechno pozitivní,
co naše věda kdy učinila a kde byly její souvislosti zpřetrhány.
Seská historická věda tsá přece d nou minulost, bohaté dějiny □
v nich i dějiny retArmnich pokusů ,na nichž se můžeme poučit.
Víme, že všech o nepojde hladce a rychle e že nús Čeká dlouhá
a obtížná práce, v níž bude každý muset začít sám u sebe, ve svém
nitru a avědoií. Síkúme to také proto, že mnozí z nás začínali
svou vědeckou dráhu v době, k y se kladly neblahé základy dnešního
stavu a podíleli se na nich. Naše zkušenost, dobrá i zlá, nús
vede k přesvědčení, že by so e nápravou nemělo otálet. Ale neče
kejme s tím dlouho. Doba naléhá a vyžaduje činy
rizika, třebaže
dnes už nejsou taková jako ještě nedávno.
K tomuto úsilí, k němuž vás vyzýváme a o něž vás žádáme, chceme
sami přispět podle našich omezených sil a možností. Výsledky prv
ních kritických zjištění o stavu noší historiografie chceme zvo
řejnit. Chápeme je jako přípravu
nezbytné zevrubné a zásedn*'
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analyze, k hlutokému, pronikavému a předovším poctivúmu zamyšle
n a ke svobodné diskusi. Byli bychom rádi, kdybyste naše přís
pěvky i rento dopie také tak přijali, věnovali jit pozornost a n©
dovolili/ aby tento i další kritické hlasy byly zamlčeny
uni
čeny. Víme, žo to vSéchno bude chtít Sas, 81e začít je třeba už
nyní, orosíme vás, :začněte*
V Praze 30. ledne 1989
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O vztazích mezi socialisty a křesťany,
státem a náboženstvím

/Výměna dopisů mezi b.’skupem L.Bettazzim a
Eo Berlingerem v letech 1976-77/

Otevřený dopis ivrejského biskupa,mone.Luigi Eettazziho,gene
rálnímu tajemníku Italské komunistické strany Enricu Eerlinguerovi
Pane poslance,
snad se Vám bude zdát zvláštní,ze jména po opakovaných prohlá
šeních italských biskupů,že jeden z nich Vám píše dopis,i když
otevřený - Vám,tajemníku strany,která výslovně hlásá marxistickou
ideologii,která je zřejmě neslučitelná s křesťanskou vírou, k A
přece se mi zdá,že ani tento dopis se nevzdaluje od společné
starosti o křesťanštější a lidštější buducnost Itá\ie.
přirozenějším byl 3nad dopis,který jsem pře i několika měsíci
napsal panu poslanci Zaccagninimu,novému tajemníku strany,která
se oficiálně hlásí ke křesťanství,která v převážné většině sdru
žuje lidi,kteří prohlašují,že se inspirují křesťanskou ideologií
a která se vždy těšila zvláštní pozornosti katolické hierarchie.
Byly všechny důvody,abych tajemníka oné strany diskrétně vyzval,
aby nejen vyžadoval větší důsledná členu a především funkcioná
řů v otázce pravomoci a osobní Čestnosti,ale h aby stranu ještě
více zavázal k tomu,aby se projevila jako strana opravdu "křes
ťanská”, aby tudíž dělala politiku otevřenější a angažovanější ,
pokud jde o sdciální spravedlnost a účinnější rovnost všech ob
čanů co do jejich povinností.
Je to z ohledu na dialog,že se ted obracím na Vás a Vaším
prostřednictvím na všechny odpovědné činitele Vaší strany a obecně na všechny,kteří se k Vám hlásí,ze jména svým hlaim ve

volbách.
Snad si v "buržoazním světě” a v mnoha částech našeho "ka
tolického světa" neklademe dostatečně,otázku po příčinách tohov
to Vašeho úspěchuj přirozeně si starostlivě připomímáme Vaši
marxistickou inspiraci,která se na jedné straně spojuje s mate
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rialismem a ateismem a na druhé straně se příliš část© ote
vřela diktaturám a násilím,též protináboženským.
Jsou mezi Vámi přirozeně přesvědčení marxisté; .jsou tam
snad také oportunisté,ale já mám teS na myBli ty,kteří VáB
volili ixgnorujíce a nesdílejíce Vaše pojetí života a dějin,
nehledíce na formy,kterými komunisté vládnou v jiných částech
světa,hodnotíce namísto toho konkrétní,rozhodnou účinnost Va
šeho boje za všechny sociální vy. moženosti v těchto desetile
tích. Mnozí,zejména dělníci,přistěhovalci,vyděděnci se na Vás
dívají jako na naději obnovy; žijí ve společnosti,kde nenachá
zejí jistotu své práce,práce svých 3ynů, svého byř minimálního
vlivu na rozhodnutí,která se týkají všech. Myslím na ty,kteří
Vás volili a kteří jsou křešíany; nehodlají se zřeknout své
náboženské víry,dokonce myslí - snad trpíce pro "neposlušnost"
vůči hierarchii - že tak pomohou na svět spravedlivější spo lečnosti - společnosti solidárnější,v níž by získali větší účastjtedy společnosti křesíanštější.
Pravda,někteří vědci chtěli zmírnit absolutno marxistického
materialismu,prohlašovali,že v podstatě šlo pouze o požadavek
uznání významu materiální skutečnosti a ekono mickych procesů,
proti dvojznačnému spiritualismu,který tvrdil,Že chce zachrá
nit vyšší hodnoty,ale nechával konkrétnost a dějiny na pospas
mocnějším a prohnanějším. Podle nich by bylo možno samotný ateismus redukovat na odmítnutí určitých příliš povrchních fo
rem religiozity,často individualistických,utulitaristických ,
snadno instrumentalizovatelných a otevřít dokonce cestu k ví
ře hlubší,spjatější se životem,bratrštější a tedy více auten
ticky evangelické. Historici a sociologové navíc dodávají,že
revoluce a n slií je možno vysvětlit jako výbuch reakcí proti
pot 1 ač ovate 1 ským strukturám,neméně násikným,s nimiž se přece
také spojily a kompromitovaly jise církve - a že tyto revoluce
se jeví nevyhnutelnými,aby se prosadily nové formy organizace
společnosti.
Musíte připustit,pane poslance,že není snadné přijmout ty
to přehodnocující návrhy pro člověka,který žije v těch částech
společnosti,kde existuje zkušenost s určitou demokracií a vidí,
jak se často revéluce uzavřou do byrokratických struktur, no-

I
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vým způsobem konzervativních..#
Spíše mohu přemýšlet o Vašem postoji /potvrzeném postojem,
který jsir veřejně zaujal na mezinárodním fóru/,který zřejmě
usiluje o udcutečnění originální zkušenosti komunismu,odlišné
od komunismů jiných národů. Zvláštním svědecttím tohoto úsilí
je nová skutečnost,že jste mezi svými kandidáty dali zvolit i
"křestany”.
Snad mezi Vámi byli vždy křešíané,původem a dokonce urči tým způsobem praktikující,ale nikdy nebylo tak výmluvných
případů kvalifikovaných křešíanů,kteří se veřejně zavazují,že
jimi zůstanou. Je pochopitelnou reakce katolické hierarchie,
která Be snaží odvrátit nejen ideologický zmatek,ale především
neshodu v "katolickém světě" tváří v tvář této nové a tak pro
blematické skutečnosti. To však neubírá hodnotu Vašemu rozhod
nutí,které, i když vyoházelo z p motivů politické praktiky, zů
stává přesto odvážným a otevírá se významným konsekvencím.
Tato stálá konfrontace určité donutí křestany všech poli tických názorů,aby prověřili svou orientaci,aby zhodnotili,co
je v ní skutečně inspirováno vírou a co pochází od jiných ide
ologií nebo jiných zájmů: např. často se prohlašuje,že chceme
hájit svobodu všech,ale ve skutečnosti se hájí vlastní svobo
da, svoboda určitých ekonomických výhod a sociálních privileggií,aniž by se pomyslelo,že její protiváhou je ne tak svobod
ný úděl těch,kteří žijí ze dne na den,vystaveni všem nejisto
tám a zotročujícím prvkem na pracovišti,doma,při výchově dětí
či při zdravotnické péči. Jsem však přesvědčen,že přítomnost
věřících ve dašich řadách povede i Vás k neustálému přemýšle
ní o Vašich rozhodnutích a ke zhodnocení,co v nich je skuteč
ně vyvoláno angažovaností pro spravedlnost a rovnost /tato an
gažovanost Vás činí tak populárními a budí tak důvěřivý sou hlas/,a co je naopak nadále spjato s ideologickými aspekty a
s konkrétní praxí,kteréžto momenty měly svou historickou funk
ci stimulu,ale nejsou podstatné pro Vaši politiku mezi lidem a
ve prospěch lidu. Zralejší úvaha,opírájící se o 30 let zkuše

ností paralelní demokracie v kulturní a sociální oblasti,mohla
by vést k postoji,který,aniž by se jakkoli zřekl konkrétnosti
a dynamismu společenské obnovy,dovedl by odstranit zbytečné
aspekty ideologií a jisté metody sociální praxe,mající opačné
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účinky.
Vzpomeňme zde pověstného rozlišení mezi ’’falešnými filozo<
fickými doktrínami o povaze,počátku a určení světa a člověka”
a "historickými hnutími s hospodářskými,sociálními,kulturní
mi a politickými cíli,i když tato hnutí vyšla z těchto dok trín a dosud se jimi inspirují”, rozlišení učiněného papežem
Janem v Encyklice Pacem in terris. ”Tato hnutí”,říká papež
Jan,’’jednají v neustále se vyvíjejících situacích,nemohou jiw
mi být neovlivněna a tedy nemohou nepodstoupit dokonce hlubo
ké změny". ’’Proto’,'pokračuj e ještě, "se může ukázat,že přiblí
žení, nebo praktické Betkání,považované včera za nevhodné nebo
neužitečné,se může takovým stát dnes nebo zítra".
Právě v tomto světle bychom Vás chtěli jisžádat, pane poslanče.o mimořádnou důslednost ve Vašem boj i,o mimořádnou
čestnost ve Vašem postoji. Vím přece,že "křesťané" nebyli
vždy vzorní ve svém jednání; tolikrát ustoupili svodu vyděračství,spekulace,buřičství,často využívali svých mocenských
pozic,tolikrát protěžovali přátele a odstraňovali odpůrce ,
favorizujíce tak málo křesťanské věci jako diskriminaci a po
hrdání .
A přece,chcetek-li pravdivě interpretovat duši lidu,chcete
-li podpořit větší jasnost ve veřejném životě,je třeba,abyste
měli takovouto autentickou pdvahu,takovéhoto hrdinského ducha
nezainteresovanosti a čestnosti,takovéto universalistické o
tevření se. Neodvažuji se žádat Vás o to jako biskup,žádám o
to jako občan,který miluje vlast,jako člověk hluboce zainte
resovaný na snahách pracujícího lidu,na nadějích nejvíce zkou
šené a nejčestnější masy. Chtěl bych Vás pak požádat,abyste se
snažili respektovat a chápat náboženské problémy,které lze
zpozorovat v určité části Vašichx sympatizantů. Chtěl bych
Vás požádat,abyste nejednali nepřátelsky,explicitně či im
plicitně,s náboženskými institucemi,pečujícími od počátku o
potřeby nejmenších a odsunutých na okraj společnosti,abyste
spíše podporovali jej ich vývoj podle potřeb doby a podle o
čekávání lidí,především chudých,která snad Vy dokážete nej
bouřlivěji tlumočit.
Odvažuji se ještě připojit poslední žádost,ne jednoduchou,
ale důležitou. Největší strach,kteřirý tolik lidí pociťuje
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tváří v tvář Vašim úspěchům,má svůj původ v zahraničních
zkušenostech, V mnoha zemích bylo legitimní násilí o soci
alistickou obnov&e^Hvázeno násilnými excesy potlačení mno

ha svobod,včetně náboženské,pokud ne dokonce k úkladům o
fyzickou nedothnutelnost. Abych uvedl přiklad: vedle Viet
namu,kde proces společenské obnovy probíhá s větším respekt
tem k lidskému životu a k některým základním svobodám,jakc
právě náboženské svobodě,jsou země jako Kambodža? z té je
málo zpráv a budí v nás obavy,že tam dochází k nesnesitelné
mu útlaku,k pošlapání všech svobod a samotné lidské úůstoj nosti. Chtěli bychom,abyste mohli využít prestiže,které po žíváte ze společensktví ideálů,k dosažení vetší tolerance a
respektu ze strany Vašich soudruhů. Tato Vaše angažovanost
pro člověka,tím více - jako v těchto případech - pro nejnuz
nější pracující,pro nejchudší lidi,by přispěla k posílení
prestiže,kterou jste získali u tolika lidí toužících po ob nově,tak jako by dokázala upřímnost Vašeho opravdu demokra tick ého úsilí.
Omluvte me za tento dopis,který budov mnozí považovat za
naivní a dosti lidí za odporující mé biskupské hodnosti. A
přece se mi zdá být oprávněné a nutné,abych se jako biskup
otevřel dialogu a nějakým způsobem byl zainteresován,aby se
naplňovala spravedlnost a rostla autentičtější solidarita me
zi lidmi. Evangelium,které ije biskup povolán hlásat,není al
ternativou, tím méně protikladem '•osvobození'’ člověka,ale má
být jeho inspirací a duší. Sám Ježíš,když se představil svým
současníkům,učinil tak slovy starého proroka: prohlásil,že
byl "poslán,aby chudým oznáiil radostné poselství,aby pro
hlásil svobodu vězňům a zrak slepcům; aby utlačovaným vrátil
svobodu a ohlásil rok milosti Páně."
V tomto duchu bych chTel Vám a Vašim soudruhům přát úspě
chy v práci,jako je přeju všem křesťanům a lidem dobré vůle.

Ivrea , 6.července 1976

Luigi Bettazzi
biskup
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Odpověčí Enrioa Berlinguera

Řím,7.října 1977

Pane biskupe,
Dekuji Vám za otevřený dopis,který jste mi zdvořile po
slal před jeho uveřejněním a omlouvám se,že jsem Vám nemohl
odpovědět tak brzy,jak by bylo žádoucí. Nadhodil jste pro blémy,jejichž pozitivní řešení je velmi důležité pro budouc
nost společnosti a Itálie,pro klidné Kpei soužití mezi všemi
spoluobčany,věřícími i nevěřícími,jakož i zejména pro rozvoj
onoho dialogu,kvůli němuž jste se rozhodl obrátit se na mě,
jak říkáte,jako na tajemníka Italské komunistické strany.
Otázky,které jste položil,zdaleka neztratily na aktuálnosti
a v poslední době se staly předmětem ješte naléhavější a vzru
šenější debaty. Pokusím se především ujasnit jeden bod,jehož
se dotýkáte v první části Vašeho dopisu a týkající se ideové
inspirace naší strany,,
Věřím,že budete souhlasit,že ne náhodou se mohla utvořit
ona solidární a fungující politická a organizační jednota na
ší strany,na jejíž základně pracují denně bratrsky jako rovní
s rovnými členové,funkcioná "ri,vedoučí pracovníci na každém
stupni - lidé různého vzdělání a různého přesvědčení ideolo
gického, kulturního, filozofického či náboženského.
Jeden ze základů této vnitřní jednoty IKS, jej ího pine a
přísné laického charakteru,tvoří druhý článek jejích stanov,
který si Vám dovoluji připomenout: • •• DO IKS mohou vstoupit ob
čané od 18 let,kteří bez rozdílu rasy,náboženské víry a filo
zofických názorů - přijímají politický program strany a zava
zují se pracovat pro jeho uskutečnění,dodržovat stanovy a
pracovat v jedné stranické organizaci..®1’ Právě z tohoto prin
cipu stanov,navrženého Togliattim a schváleného V®sjezdem
naší strany v lednu 194o,z ducha respektu a otevřeno st i,které
z něho vyplývají ve vztazích mezi komunisty,v jej ích zvyvích
a jejich stylu práce,ve vnitřním životě strany - z toho vše
ho vyplývá schopnost IKS pm jevovat se ve svém okolí způsobem
svobodným a mnohotvárným,upřímným a srozumitelným - jedním
slovem unitárním - který je pro ni charakteristický.
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Toto pravidlo stanov,ne monolitní Si totalizující,nýbrž
demokratickévšak také dovoluje zabezpečovat stále uvnitř
strany nezbytnou vedoucí funkci: jde však o funkci založe
nou na neustálém hledání jednoty cestou debaty a souhlasu
a neprosazuje ee jako autoritářské vedení,ale jako řízení
respektující svobodu. Díky torcutc 2.Článku stanov jsme na
jedné straně mohli vytvořit stranu,která i když si zachova
la a rozvíjela některé rozhodující rysy z doby svého vzniku,
byla stranou ’’novou",proteze b^la nejen stranou hluboce
třídní,ale i masovou a dokonce lidovou,nesektářskcu a neintegralistickou; na druhé straně jsme vždy usilovali a usi lujeme o dosažení co nejširších demokratických aliancí a
přetvářející jednotky ee sociálními,politickými a ideovými
silami odlišnými od nás.
Je vzhledem k tomu přesné tÝrdit,abych užil Vašich slov,
že IKS jako takov á, t j. j ako strana,jako politická organizace,
hlásá explicitně marxistickou ideologii jako ideolugii mate
rialistickou a ateistickou? Právř vzhledem k uvedenému vy světlení bych odpověděl ne.
Tímto tvrzením nechci nikterak pro hlašovat, že vytváření
politiky naší strany - tj.vyhledávání a postupné stanovení cí
lů a sil,které by mohli postupně přeměnit společnost - se daje
způsobem pouze empirickým,"prakticistickým”,bez jakéhokoli
spojení s principy,bez vědecké analýzy společnosti a histo
rického vývoje,zbaveným ideového nádechu.
Této analýzy a s ní spojeného politického chování,charak
teristického pro život a zápasy italdcých komunist i,nebyl o
možno dosáhnout bez oné velké a živoucí lekce /která není a
nemůže být '’ideologickým krédem”/,udělené nám mistry revoluč
ního politického myšlení,zakladeteli komunistického hnutí ,
jejichž objevy tvoří rozhodné dědictví,k němuž se hlásily a
hlásí nejen naše strana,ale dělnická a revoluční hnutí celé
ho světa a z něhož vzešla mnohá osvobozenecká hnutí a četné
rozličné způsoby a zkušenosti při výstavbě antikapitalistických společností orientovaných směrem na socialismus. Bez
takovéhoto dědictví,bez marxistické analýzy - bez marxismu,
chápaného a používaného kriticky,jako učení ukazujícího ces
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tu,ne přijímaného a přednášeného cb gmaticky jako neměnný
text - by byly nevyevělitelné nejen dnešní stanoviska IKS,
ale i sám růst její organizované síly a jejich volebních
úspěchů.
Tedy: vyplývá snad z tohoto velkého dědictví ideové a
kulturní orientace takové pojetí politické strany,která by
vyznávala jedinou filozofii,konkrétné materialistickou metafyziku a ateistickou doktrínu,a která byzamýšlela prosa
dit nebo pouze privilegovat vpolitičké činnosti a ve státe
jednu zvláštní ideologii a ateismus? Ještě jednou odpoví dám rozhodne - ne.
Důkazem jsou cstatněposlední výsledky,k nimž nás doved
lo v politické a pragmatické oblasti toto naše přesvědčení.
I ono vychází z doktríny,jíž se inspirujeme a podle něho je
skutečný historický a společenský proces bezpochyby ovliv ňován idejemi /a také ideologiemi/,ale ideje a ideologie
jsou v něm podmíněny reálnými pohyby,takže se nakonec ve
skutečnosti mění a na základě organického vývoje nabývají
nového smyslu a nových forem. Důkazejp je souhlas,s nímž se
setkává naše iniciativa a naše konkrétní politické akty ve
vnitřní i mezinárodní politice,jakož i vážnost,které se IKS
těší zde i v zahraničí a ve všech vrstvách našeho liduj což
jste ahtěl vyjádřit i Vy,pane biskupe,i když s jistou výhra
dou. Jak by byly možné takové výsledky,kdyby komunistická
strana neusilovala o souhlas a přesvědčenou účast také vel
kých mas občanů,kteří nejsou ateisty,ale jsou věříčími,křes
ťany,katolíky a kdyby toho nedosáhla?
Avšak je třeba je ště'poznamenat, že výsledky dosažené IKS
nejsou jen plodem její přísné laické a důsledně unitární
všeobecné politiky: v jejím rámci v dané italské specifice
jsou i plodem toho,že už od Gramsciho jsme přikládali zvlášt
ní význam otázce vztahu s katolickým světem.
Jlaše teoretická činnost a naše jednání v této otázce se
stále rozvíjela tříbila ve smyslu hledání jednoty všech pra
cuj í cích, ve lkýc h lidových proudů a všech demokratických sil
naší země; a tudíž zvláště ve smyslu otevření se vůči kato
lickému světu.
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Ve skutečnosti,ačkoli od r. 1947 vůdcové strany,která
prohlašuje,že se inspiruje křesťanskými principy - ale i
organizace a autority katolického světa - začali hlásat a
uskutečňovat nejbezuzdnější antikomunismus,IKS zůstávala
věrnou své politice pochopení a spolupráce s lidovými kato
lickými masami,s jejich organizacemi a institucemi. Fred
více než 20 lety,v neblahém období studené války,v r.1954,
se Togliatti obrátil ke katolickému světu s výzvou k doho
dě, aby byle lidstvo uchráněno děsné atomové hrozby. Cam let
poté,v prosinci 1962,v tezi,kterou navrhl a shcválil náš X,
sjezd,dochází k významnému výveji stanoviska IKS k věřícím:
"Dnes nejde jen c překonání sektářství,které překáží spolu
práci katolických a socialistických sil,abychom dosáhli bez
prostředních hospodářských a politických výsledků. Jde o to
pochopit,jak snahy o socialistickou společnost nejen že mohou
vzniknout u lidí náboženské víry,ale že iy to snahy mohou být
podníceny náboženským vědomím,k němuž se lidé protrpěli,je-li
toto vědomí konfro ntováno s dramatickými problémy současného
světa. Vedle potvrzení respektu k náboženským právům,který
má v sociílistické společnosti principiální hodnotu,vyvstává
tedy před dělnickým hnutím novým způsobem problém vztahu s
katolickými masami a jejich organizacemi."
Zde se tedy prohlašuje něoo opravdu nového: víra a inspi
race náboženským vědomím nejen že nejsou považovány za sku teČnost neslučitelnou se socialistickými snahami,ale jsou do
konce hodnoceny jako podmínka,která může věřícího podnítit,
aby i on sledoval obnovu společnosti v socialistickém snyslu.
Zdá se mi tedy zcela srozumitelným,že občan křesťanské ví
ry, vyznává jící katolicismus a,jak říkáte,veřejně se zavazují
cí,že takovými zůstanou,přijali výzvu,aby jako nezávislí fi
gurovali na našich kandidátkách a byli zvoleni komunistický
mi hlasy, Žádné taktizování či úzké volební kalkulace nás k
tomu nevedly - a jsem si jist,že mohu říci i: je k tomu ne
vedly. Spíše naopak,náhodné oportunní motivy či taktika vo
lebního boje mohly od tohoto rozhodnutí odradit. Ale tímto
gestem chtěla IKS /jak to už činila dříve vůči mnoha křes
ťanům,kteří jsou činní v jejích řadách/,ale chtěla především
ocenit přínos,který jejich nábožensky utvořená lidská a ob-
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čanská zkušenost může dát společnému dílu obnovy,zdůrazňu
jíc současně laický charakter politiky a politické angažo
vanosti,
A nemusím zdůrazňovat, že toto odvolání se na laický cha
rakter neznamená sebemenší zřeknutí se ideových tradic,ani
jejich ochuzení na výlučně soukromou záležitost,ale naopak
nabádá,aby tyto tradice zaujímaly správné místo a snažily
se o vzájemné obohacení,zejména když jako dnes se všechny
energie země musí spojit v solidaritě,aby ozdravily společ
nost a stát a změnily politické vedení Itálie,
Tyto úvahy měvedou k tomu,abych podobné jako Vy i já
připomněl onu pasáž z encykliky Jana XXIII* Pacem in terris,
kde se rozlišuje mezi filozofickými doktrínami a reálnými
historiakými hnutími.která z nich vzešla,kde však v jisté
míře hodnocení oněch hnutí převažuje nad hodnocením filozo
fických doktrín,považovaných za falešné. Je to velmi důle žitý krok,plný pochopení pro základní positivnost dějin a
tedy,mohu-li to tak říci,opravdu ne xnanichejský. Ale dovolím
si připomenout jinou pasáž z oné encykliky; "Setkání a doho
dy dcČasné povahy v různých oblastech mezi věřícími a těmi,
kteří nevěří nebo věří neadekvátním způsobem ,proto že ae
přidržují chyb,mohou být příležitostí,aby se objevila prav
da a byla jí vžádána čest."
Proto stanoviska a jednání IKS během řady desetiletí až
po dnešek by Vás,pane biskupe,měla přivést k poznání,že ve
svém celku dávají pádnou záruku,že v IKS existuje a proje
vuje se vůle nejen vytvořit a uvést v Život zde v Itálii
laickou a demokratickou stranu,která jako taková není ani
ateistická,ani teistická ani antateistická,ale že v přímém
důsledku toho chceme i laický a demokratický stát,rovněž ani teistický,ani ateistický či antiteistiaký.
Jinde jako ve východní Evropě,v zemích,kde se buduje so
cialismus,se zrodily státy,které vlivem určitých teoretic kých tradic a ze zvláštních příčin a historických podmínek
nakonec v praxi došly k diskriminaci,Často těžké,ne základě
ideologických kritérií. Avšak z této situace se začínají
dostávat,i když těžko,pomalu a rozporuplně,protože v někte-y
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rých zemích evropského východu ee dosud pro jevuje ideolo
gická nesnášenlivost státu.
Nis méně není možno ne uznat, že na evropském Západe, zatím
co tam trvá kapitalismus - a to je moderní systém par excelance diskriminující v oblasti hospodářské,sociální i poli
tické - existují země,v nichž se vyvíjí legislativní čin nost na základě otevřených ideologických předsudků /jako v
případe spolkového Německa/ a že např. konkordát v r<1929,
který v Itálii upravuje vztahy mezi církví a státem a který
se dosud nepodařilo podrobit nutné hluboké revizi,považuje
katolické náboženství za náboženství státní. A pomlčím,ko
lik "konstantinismu" a "temporalismu" je ještě obsaženo v
určitých politických a církevních postojích v některých evropfikýcli zemích a u nás. Pomlčím.i o tom,jak houževnaté jsou
v Itálii,v kře stansko-demokratické straně a v některých čás
tech církevní hierarchie,staré integraiistické tendence a ná
roky, a to po II.vatikánském koncilu,po pontifikátu Angella
Roncalliho a po jeho encyklikách jako Ecclesiam suam a Populorum progressio dnešního pont ifika,které vyvélaly naděje na
obnovu vědomí katolíků v Itálii a ve světe.
Náš stát,k jehož vytvoření jsme my komunisté tak přispěli
účastí v rezistenci na vypracování ústavy,je demokratickým
státem především bezprecedentní šíři sociálních sil,které
stanuly u jeho založení. Náš stát vznikl jako důsledek plné
ho vstupu pro letářských,rolnických a lidovýoh mas - komunis
tické, Bocialistické a katolické orientace - do národního ži
vota. Vznikl ze setkání a solidární účasti těchto mas a je jich stran,které v duchu nejlepších cavourovských liberálních
tradic společně demokraticky obnovily instituce,společnost a
její řád. Itó-li si zachovat a XEXKxjxtxfcrxH harmonicky rozví
jet toto sociální,politické i ideové mateřské znamení,musí
tento náš italský stát být laickým,totiž neideologickým. Pou
ze tak,pouze při plné alicitě,muže opravdu s plným důrazem
vyjadřovat svůj původní demokratický charakter. Těmito zása
dami se my,komunisté,inspirujeme v našem pojetí vztahů mezi
Italskou republikou a katolickou církví,mezi státem a občany
katolické víry a obecněji mezi státem a věřícími.
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Nej jasnější syntéza našich stanovisek a názorů na tyto
vztahy a zejména na charakter,který podle nás má mít ital
ský stát nejen dnes,ale i v socialistické společnosti,je
obsažena v tomto výňatku ze řeči,kterou pronesl Luigi Lon
go ve funkci gen.tajemníka IKS na XI.sjezdu strany: ’’Tvrdí
me, Že jsme pro skutečně a absolutně alieký stát; tak jako
jsme proti konfesionálnímu státu,tak jsme i proti státnímu
ateismu. Jsme pro absolutní respektování náboženské svobo
dy,svobody svědomí pro věřící i nevěřící,kře stany i nekřes
ťany. Jsme proti tomu,aby stát jakkoli privilegoval jednu
ideologii,jednu náboženskou víru nebo jeden kulturní a umě
lecký smér na úkor jiných.”
Takováto stanoviska,dále rozpracovaní a modifikovaná,mě
la IKS příležitost vícekrát zastávat a vysvětlovat na růz ných zasedáních,! mezinárodních.
Proto po tom všem,co jsme Vám zde připomněl,nevidím, na
jakém prohlášení nebo činu italských komunistů se mohou za
kládat ooavy,ktere zastřeně nadhazujete,z nesnášentlivosti
a ideologických prohřešků,kterých bychom se měli dopustit
na úkor demokratických útvarů v našem sociálním,politickém
a kulturním životě,zejména na úkor útvaru katolických a
křesťanských. Z naší strany neexistuje žádný záměr jednat
s náboženskými institucemi zasvěcenými podpůrné a výchovné
činnosti *'jako s nepřáteli’1. Vaše výzva, abychom jim neklad
li překážky,pramení snad ze skutečnosti,že rozmach iniciati
vy místních zpráv v oblasti předškolního vzdělaní,školství
a zdravotnictví vedl x řadě případů k objektivním potížím
pro soukromé instituce,náboženské i laické.
Mohu Vás chápat,že se Vám to nelíbí. Ale chtěl bych obrátit pozornost na skutečnost,že činnost demokratického stá
tu v těchto oblastech nemůže být posuzována a hodnocena podle
kritérií státu liberálně buržoazního. Náš demokratický stát
vznikl na velmi širokých a lidových sociálních základech a
v důsledku toho by se sám rozložila rozpadl a přivedl by k
rozkladu a rozpadu oelou společnost,kdyby v cd nej širší mí
ře nezasahoval na poli veřejných sociálních a občanských
služeb,aby uspokojil piimární potřeby lidu.
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V-fte dobře,že liberálně buržoazní stát byl státem elitářským a oligarchickýtóimj zatímco v důsledku všeobecného
laisser faire ponechával v sociální a výchovné oblasti mnoho
prázdného prostoru,v němž se mohla uplatnit suplentura jed
notlivců /soukromník'- i organizací, laických i náboženských/,
institucím,které založil a přímo řídil,vtiskl naproti tomu
charakter a zaměření úzce třídní a silné ideologizující v
protiklerikálním a zednářském duchu. Rozšířením iniciativy
tohoto našeho státu,o jehož charakteristice jste mluvil,pro
bíhá naopak - a nemůže neprobíhat - ve zcela jiném duchu a
jiné formě; snaží Ee překonat nejen onu uzavřenost a třídní
omezení,ale i ideologické předsudky charakteristické pro stát
liberálně buržoazní. Náš demokratický a pluralistický stát ,
zejména prostřednictvím svých autonomních místních článku,nemů
že nepřevzít do vlastních rukou - ale aby je spravoval demo
kraticky - základní občanské a sociální služby pro blaho ná
rodního společenství. A demokraticky znamená,že také uvnitř

Školských,podpůrných a zdravotnických struktur,které veřejně
moc a?ídí, mohou se uplatnit v duchu svého plného ideového a
kulturního dědictví rozličné energie všech lidí,kteří chTejí
a jsou schopni uspokojovat požadavky rodin a občanů. A zde
se otevírá široký prostor pro účast příslušník! náboženských
řádu a institucí,pro iniciativu církevních organizací a auto
rit. Je pouze třeba,aby se snažily pochopit demokracii s je
jími pravidly,osvojily si ji,přispěly k jejímu rozvoji,aby
ji nechápaly jednostranně jako zvýšení počtu oddělených útvarů,ale jako růst stále bohatších skutečností Jejich mno
hotvárného, pluralistického vnitřního života.
Zajisté chápeme,že církev má na tomto poli tak velké his
torické dědictví' a potřebuje Čas, aby mohla jednat novým způ
sobem. Víme,že toto vše se nemůže stát z dneška na zítřek,že
tento proces přechodu a přeměny /který je v rámci demokratic
kého vývoje objektivním/,nemůže probíhat drastickým způsobem
a uspěchané,protože to by vedlo ke konfliktům,kterým je třeba
se vyhnout.
Naším cílem je pracovat spolu s ostatními silami a organi
zacemi působícími na poli sociálním a školském v neustálém
dialogu a při vzájemné informovanosti,abychom došli ke vhodné
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úpravě,která by neporušovala ústavní principy,garantovala ob
čanům,že v každé sociální instituci budou zajištěny základní
podmínky efektivnosti a demokracie. Závěrem bych dodal: demo
kratický stát má v zásadě respektovat autonomní iniciativu
soukromník?:; na sociálním poli,ale nemůže se kvůli špatné chá
panému pluralismu zříci vlasthích funkcí.
Pokud ae týká IKS,u nás,pane biskupe,v žádném případe ne najdete abstraktní sektářství nebo chladný etatismvs některých
francouzských ministrů z konce minulého etoletí,takového Ferryho nebo Combesse, Pokud jde o katolíky a jejich organizace,
rádi bychom,aby se necítili pouze žárlivými kustody svých in
stitucí, ale především aby se angažovali a brali podíl na dob
rém demokratickém fungování a přísném hospodaření služeb de mokratická společnosti. My,komunisté,chceme společnost organi
zovanou takovým způsobem,aby se více,otevírala i křesťanským
principům a aby je přijímala; nechceme vsak ’’křest an3kou” spo
lečnost nebo ’’křesťanský” stát. A ne proto,že bychom byli antikřesťany,ale protože i zde by šlo o ideologickou,integrali.s tickou společnost či stát.
Není ovšem pro mě těžké poznat,že až se státu podaří za jistit stále vyšší kvantitativní i kvalitativní úroveň sociál
ních služeb,bude muset být zajištěn svobodný přínos křesťanských
organizací a církevních institucí v oblastech činnosti,směřují
cích k uspokojení nových požadavků na vybudování demokratické,
svobodné,spravedlivější,nové spoleSne sti.
Ve svém projevu v Bergamu z r,1963 Tolgiatti znovu vyzval
ke vzájemnému pochopení mezi katolickým a komunistickým svě
tem a apeloval,abychom se přesvědčili o nutnosti ’’považovat
katolický svět za komplex reálných sil - států,vlád,organizací,
individuálního vědomí,hnutí různéjo charakteru -as tudovat,
zdali a jakým způsobem,tváří v tvář revolucím současné doby a
perspektivám budoucnosti,jsou možnými vzájemné pochopení,vzá
jemné uznání hodnot a tedy dohoda k dosažení cílů,které jsou
apolečné,nakolik jsou nutné,nezbytné pro celé lidstvo... AÍ
bychom to pozorovali z jakéhokoli aspektu - dodal Togliatti problém vztahů mezi katolickým a komunistickým světem leží v
oentru. Je třeba ho vyřešit pozititvně,pro dobro pracujíoích
a celého lidstva. My jej chceme vyřešit pozitivně a pracujeme
pro to. I tváří v tvář antikomunistickým útokům - uzavřel To-

gliatti - odpovídáme s nutnou energií,ale zái'oveň opakujeme,
že nechceme propast mezi katolíky a komunisty,protože ta by
přinesla škody všem a především věci,za niž bojujeme: věci
míru,záchrany naší civilizace,příchodu pracujících tříd k mo
ci, budování nové společnosti.”
Mohu Vá3 ujistit,pane biskupe,že této inspirace a této li
nie se IKS držela a bude věrně držet.

tínrico Berlinguer

