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Touhy a nesplněná přání:" Vždycky jsem toužil být válečný» zpravodajem,
od toho roseříleného okna mě nedostanete!"
Jenomže to nebyla žádná válka a dokonce ami žádná okupace, jenom ae rozhlédnět« kolesa aebe s vytřeštěnejma očima vejrejte na lidi, kteří již rozbalují falešné prapory násilného vítězství tanků.
Po jejich zvyku budou pít vodku na oalavu vítězství. Mýtus jejich nenahradí
telnosti má být opět naplněn,normalizací.
Viděl jsem jednou opilého Hendrycha,byl ožralý. Stál jsem bezmocně nad svou
zbabělostí a jedna z našich dívek ho laskala svými úsměvy, oba doufali, že
neprostituují.
Morálku našich mocipénů nelze nevidět, jsou to "historicky" zdůvodnění
apaaitelé, je jim dáno, a jenom jim, vyřešit problémy této země.
Víte co je protektor? : ochránce, podporovatel, příznivee, přímluvce.
/Slovník cizích slov/
člověk doufá v posteriotitu rozumu když priorita selhala v srpnu roku 68,
jen hledejme dél logiku v podstatou alogickém. Ale jednou to bouchne a to
bud« ohňostroj jaký ještě svět néviděl.Pěkné je ta předatava o kataklyzmatu
socialistické hlouposti stačí však jen na několik vteřin. Musíme něco dělat
i ée avým prostředím*
Zase lidé doufají,že jich se ten nastupující marasmus netýká, jenomže tento
krát nejde o sešlost věkem, zcela nepochybně jde o sešlost hlúpostí.
Nebo snad někdo předpokládá, že Bilak se jen " hluboce mýlí, ale víš, on je
to dobrý chlap"l
Pud aabazáchovy, to je jediné co je u těch kádrů dnešní elity stranického
aparátu objektivní:revolucionářičkové, copak nevidíte, že i ten pouhý pud
ja silnější vašich řečiček o polednu?
A atudentíčkové zanechají na okamžik bolkovy převodovky a půjdou léčit avůj
mindrák neschopnosti sledováním několika bláznů, kteří na jevišti fakultnlc
dějin budou hrát opojné psychodrama konfrontace se zastánci oficiální poli
tiky.
Müller bude hřímat, že naftí doktrínou je změna, sověti budou doplňovat
početní stavy avých
vojsk, Müller bude žádat morálnější politiku, aověti
budou za pomoci domácích " moudrých " dál plkat hlouposti ve Zprávách:
Müllera mám rád.
Ctěte Ďaa, alespoň ae dočtete o počátcích studentské nonkonformity, to Hua
a Jeroným byli jedinými, kdo lidem chtěli říkat pravdu o světě.
Aai nám nesbyd® nic jiného než ae o to pokoušet také

Luboš Holeček

S A M O S P R Á V A §Y
Jednou, dřivé ôi později /to záleží na individualitě a realitě
každého s nás/ vstoupíme do výrobního procesu. Měli bychom tedy sledovat i proces světové managerské revoluce a hlavně jeho ohlasy u nás.
'..budeme usilovat, aby připravované aékony o podniku a podnikání umožnily Jak pružné vytváření vhodných organisačních typů podnijců, ta* i potřebné směny a jejich uspořádání. Kromě diferencovaně a
racionálně pojatých rafl pracujících /RP/ bude vláda dbát i na stabilitu postavení ředitelů."
Toto je prohlášení vlády CSR a' jaké jsou to tedy problémy, zkušenosti a přání těch, jichž se tato pasáž vládního prohlášení bezprostředně dotýká?
Máme-li zavést důsledně /ba dokonce jenom částečně/ ekonomickou
reformu v našem hospodářství, musí nahradit ředitele-realisátora direktiv, ředitel-představitel managementu, t.j. vedoucí řídící skupiny.
Bohužel, předpoklady pro managerskou revoluci u nás nejsou.
Lze nalézt tři podstatné důvody, proč ani nemůže být manager vládcem
socialistického podnikui
1/ Managerský team nemá s řízením podniku v nových podmínkách žádné
zkušenosti. Vždyt jsou Jto vlastně titíž úředníci, kteří se naučili plnit příkazy a kličkovat mezi směrnicemi, ale nikdy jim nebyla
vštěpována odpovědnost za řízení podniku a nemohou ji tedy znát.
2/ Druhý důvod je ryze politický. V socialismu nemůže oýt aamovládce
podniku, neboi proti taxovému existuje pouze jediná účinná obrana
ze strany pracujících a to je stávka / tady je pochopitelný rozpor naší společnosti, *de 8tát vystupuje na jedné straně jako samovládce podniku a na druhé strane se tváří, ze hájí zájmy pracovníků a upírá jim právo ohražovat se proti majiteli stávkou.
3/ Současná hospodářská situace je tak dobrá, že svalit celou odpovědnost na managerský team dost dobře nejde.
Z těchto úvah je již jenom krůček k napodobení jugoslávského
Systému /nebo chceme-li k nalezení kompromisu /. Ano začaly se u nás
zakládat rady pracujících - samosprávné orgány, které Jediné jsou schopné vyjádřit skutečně a nikoliv jen fiktivně -postavení výrobce jako
Přejděme nyní onu dobu, kdy o » p p e p o u z e diskutovalo a byly jednou proklamovány a hned z různých stran i důvodů zatracovány a přijměme
fakt, že někde již vznikly a další rychle vznikají,
Zůstává mnoho nedořešeného v jejich konstituování, jejich pravomocích i realisaci jejich působnosti, i samotni stládní prohlášení skrývá
v sobě tolik možností, že nelze přesně říci, jak bude zákon o socialistickém podniku vypadat.
Navrhovaná osnova tohoto zákona /v pořadí již čtvrtá verze/ odpovídá téměř dokonale představám o RP, jak jaem je slyšel vysloveny na schůzce zástupců RP ze 190'podniků v Pláni. Obsahuje totií tyto podstatné
věoii
'
- -z'' .
1/ Podnik se stává samostatnou hospódářsxou jednotkou.
2/ Podniky se do různých hospodářských celků a seskupení sdružují dobrovolně .
3/ Zásahy státu /kromě obecně platných ekonomických nástrojů/ jsou texativně vymezeny.
Tuto verzi zákona předložila Federální vláda.
Česká vláda zaujala stanovisko zdánlivě kladné, ale uvědomíme-li si
všechny výhrady, které k RP má, zjistíme, že chce RP eliminovat ještě dříve, než se konstituovaly. Waskýtá se otázka, proč je stanovisko České vlády právě takovéto. Uvedu jako názorný příklad jeden rozporný bod. Odborové
organisaoe chtějí, aby v základní preambuli Zákona byla věta, 2e»prinoip
samosprávy Je základem výstavby socialismu v naší republioe." Vláda je jasné proti a 'tím, že- toto znění / či obdobné / se objeví až v nové Ústavě.
VéLotně se zde vláda snaží odsunout náznak hlubší demokratizace společnosti
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na doba oo nej vzdálenější. Vyjadřuje tak přirozenou snahu mocenské elity
o udržení vlastní moci a nezávislosti.
Abych toto vysvětlil, uvedu některé peeáäe ze stanoviska pražského
Házorového sdružení levice a s rozborů polských teoretiků Xuroně a Modzelevskáhc, kteří o svých názorech dodnes přemýšlí v polských věznicích.
IttMimé Pražma?
U...2/ Ustavovat samosprávy na podnicích iniciatívni podle míetníoh
podmínek s dodržení» prinolpu, Že musejí mít v podniku reshodující a vedoucí úlohu, V A"by byl zaručen skutečně eff^tivní vliv kolektivů závodů v Sele se samosprávou nejen na vlartní potřesy podniku, ale i na řešení celospolečenských otázek, je a.j. nutno zdůraznit právo na stávku a vytvářet
pro to efektivní sámky v podobě stávkových fondů, nejlépe přímo v odborech, které se dnes znovu stávají obráncem zájmů pracujících} 4/ Vytvářet možnosti a předpoklady vzájemného styku se Samosprávami svoláváním
spolefinýoh "porad až po vytvoření ústřední' konference samospráv jako trvalého orgánu, který bude partnerem vlády a ústředních institucí nejen v
otáskách ekonomických, ale i ve vdech otázkách celospolečenského významu.
Jelikož vyspělý socialismus je nutno chápat jako systém společenská
samosprávy bezprostředních výrobců, je nutno v samosprávách vidět první
krok k vytvoření tohoto systému, jenž v budoucnosti má postupně nahradit
stát ve všéeh jeho funkcíoh. nelze však ztrácet ze zřetele to, že samosprávy ®sey « sobě nemohou pro dělnickou třídu vyřešit nic,a stanou se jsnom
besmocnýs orgánem ekonomíeko-technokratického managementu, jestliže současně není ústřední politická moc ve společnosti v rukou skutečně revoluční
strany dělnická třídy.
j
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...třídní ¿ájea dělníku vyžaduje odstranění byrokratického vlastnictví výrobních prostředků a vykořisťování... Podstata vykořisťování nespoěírá v tom, še dělnická mzda představuje pouzs část hodnoty nově vyrobeného
^rqdukču, ale v tom, že nadvýrobek je dělníkovi odebírán násilím s užit
k ¿Selte, která Jsou mu cizí a nepřátelské, a v tom, že sám cíl výroby
• cíl procesu akumulace je zájmům dělníků cizí a že neproduktivní sektory >louží k zachování a upevnění nadvlády byrokracie / nebo buržoazie /
nad výrobou a společenským životem dělnické třídy. Odstranění vykořisťování snamená ve svých důsledcích vytvoření tskového systému, v němž
organizovaná dělnická třída bude pánem své práce a pánem svého produktu,
v němí bttde určovat cíl společenské produjccs a v némž bude rozhodovat c
rozdělení a využití národního důchodu....Ze současné urovná rozvoje výrobních ail vyplývá ale nevyhnutelně taková společenská dělba práce, kde
výrobmí a řídící funkce jsou odděleny« Existovat musí jak dělníci, tak
ředitelé... i .Délnieká třída nemůže být pánem své práce a produkce, jestliže nemá kontrolu nad podmínkami a cíli své práce v továrně. Musí se za
tím úSelea zorganisovai v podnicích a to tak, že vytvoří dělnické rady,
která budou podniky řídit. TSechna klíčová rozhodnutí, která určuji řízeni podnikat, dnes ale přicházejí z ústředí. V takovýchto podnioích by byly
dělnické rady prakticky zbaveny mooi.... Aby mohla dělnická třída řídit
podniky svými dělnickými radami, musí tyto podniky osamostatnit
Centralizace Je nástroj k organisování výroby pro výroou, zatímco výroba
spotřebního zboěí vyžaduje t.*v.decentralizovaný systém.... Hlavní rozhodnuti o rozdělováni a užití národního důchodu mají už svou podstatou~cslospoleěensfcý charakter , t.j. týkají se celého národního hospodářství......
Idytoy centrálni rozhodnutí zůstávala mimo oblast vlivu dělnická třídy,
nemohla by tato třída vládnout produkte®, který vytváří»....Proto je nezbytná, aby dělnická třída organizovala kromě dělnických rad v podnicích
smstupiteletvs zaměstnanců továren s celého státu / Ústřední rada delegátů /.....tímto myatemem rad dělnická třída stanoví cíle společenská produkce, tftSini rozhodnutí o rozdělení a využiti svého produktu.
- H Sádnou svobodu přátelte nesveboäy.

Projev předsedy KS Izraele dr. Moše Sneha
na večeru solidarity s čs. lidem, uspořádaného
Svaeem_Izraelukých_studentů. Tel-A^v 1 _13 1 _únore_1969
Ochotně jsem přijal pozváni Svazu studentů, abych se zúčastnil
tohoto večera a promluvil na něm. Považuji za svou povinnoet v těchto
dnech rozpaků a malomyslnosti. Lze se snad těmto rozpakům divit ?
Ti, kteří vpadli do Československa a obsadili ho, se nazývají
komunisty a ti v Československu, kteří se vzpírají a bouří proti okupantům, jsou také komunisté. Já, jenž vyjadřuji solidaritu s bouřícími se Cechy a Slováky, jsem komuniBta a ti, kteří mne za to odsoudí,
ve avětě i v Izraeli, jsou rovněž komunisté. Ukazuje se, že dnes jsou
na světě komunisté různého druhu.
Jedni vdechuji komunismu život, druzí ho pošlapávají; jedni komunismus posvěcují, druzí ho znesvěneují; jedni zvedají prapor komunistických ideálů, druzí ho poskvrňují. A mezi nimi probíhá boj.
To, co se atalo v Československu, je pouze na pohled střetnutí
mezi státy. Tak to vypadá na povrchu. Ale pod povrchem je to srážka
mezi dvěma protichůdnými tendencemi v komunistickém hnutí, uvnitř kaž- •
dé aemě - jak uvnitř Československa, tak i uvnitř každé z pěti zemí,
které uskutečnily vpád do Celoslovenská.
V lednu I968 v Praze oe socialistická zřízení začalo zbavovat
okov bezduché tyranie, která ho deformuje, oxov velmocenského hegemonismu, jenž ho duel.

*

Dnes večer zde padla otázka, zda Sovětsky svaz neměl na vybranou a musel uskutečnit invazi. Pravda je, že pro invazi neměl žádný
důvod. Socialismu nehrozilo žádné nebezpečí. To je lež, která má ospravedlnit násilí. Naopak, spojení socialistické spravedlnosti a demo»kratických svobod začalo plodit bohaté ovoce. Nikdy ještě Žádný lid
tak jednotně nepodporoval svou vládu, jako československý lid v měsících pražského jara. A na celém světě nebyl« vláda, která by byla tak
vážena a uznávaná svým lidem, jako Československá vláda v onom období.
Ani Varšavské smlouvě nehrozilo žádná nebezpečí. Vždyi lid, jemuž se dostává svobody ve své vlasti, je nej lepším obráncem svobody
avé vlasti.
Vpád zemí Varšavské smlouvy byl společným dílem Novotných v pě-ti zemích, kteří chtěli zabránit tomu, aby je stihl osud československého Novotného. A invaze vzbudila odpor ne toliko v okupované zemi,
nýbrž i v semich okupantů a v celém komunistickém hnutí.
Byla zde také položena otázka, zda československý lid proti
okupantům bojuje. Odpovôä je rozhodně kladná. Způsob boje je věcí kaž1
aého národa, věcí podmínek, v nichž žije, tradicí v nichž vyrostl. My
-í *él\rj nebudeme radit československému lidu, jak bojovat - zrovna

tak jako nedáme souhlas, aby nám někdo předepisoval metody našeho boja „ Československý lid projevuje odpor proti okupaci a my mu posíláme odsud z Izraele projevy sympatií, úcty a povzbuzení.
Student Jan Palach, jenž se upálil jako obět na oltáři své
vlasti, zvěstuje celému světu. Že československy lid ve avém odporu
setrvává. A kdo by au rozuměl lip než my, národ, jenž zná plameny
obětních hranic? Ifárod, jenž znal sebeobětování ještě než ae zformoval jako národ; národ Mojžíše, jenž zvolil oheň, aby nemusel volit
slato; národ Hany a jejích sedmi synů; národ hrdinů Massady, kteří
zvolili amrt, aby nepoznali otroctví; národ auto dafé; národ plamenů
inkvizice; národ osvětimských krematorií.
My, národ, jenž zná martyrství sa svaté ideály, říkáme Jemu
Palachoví: jei bratr náš.
Když jsem slyšel o hrdinném činu Jana Palacha, vzpoměl jsem
si s dávnýoh dob mládí na slova závěti svobodomyslného básníka, syna země, jejíž armáda byla - ironií osudu - mezi těmi, které vpadly
do vlasti českých a slovenských bratři.
Hle, básníkova slova závěti v mém prozaickém překladu:
"Živí, neztrácejte naději;
posvedněte před lidem pochodeň světla;
a je-li třeba, ne* oart jděte všichni,
jako Bohem vržené kamen.v na barikádu."
Nevím, sda Jan Palach znal závět Juliusze Slováckého, vím však,
Ke podle al jednal. Zapálil se jako pochodeň světla svr

lidu, oběto-

val svůj Život jako kámen na barikádě, abychom my, živl, neztráceli
naději.
2ásluhou takových Živých pochodní neztrácíme naděje. Protože
naděje M i boje není než iluze, avšak naděje spojená s bojem je jistota budoucnosti. Nezoufáme nad budoucností, nevzdáváme ae víry v šlechetné ideály míru a spravedlnosti, v socialismus, jenž je neoddělitelný od demokratismu, v komunismus, jenž je totožný s humanismem.
To je poselství, které přináší celému světu pražská pochodeň
S úctou se před ni skláníme.

Svoteá* ts osní msjstsk,který
bylo soirántoo dosáhnout u

mf vlastním*. Js to »sjstok, jshoi nám

pomocí sákonů, naří*sní, předsudků, ne-

snolostí, std.

ď

OCcTTruÁ^nôclt /ť
Před prvními volbami v roce 194-9
pi-Ohlásil ministerský předseda

'nic více a nic méně než " zničení hi-

nově

tlerismu"....Ale pro takovou

válku

vzniklého státu Ben Gurion :"Socia -

neexistuje žádné ospravedlněni.Ideolo-

liamus je aktuální." Podíl SSSE

gii hitlerismu, stejně jako každý ideo

na

likvidaci Třetíftitts, zásahy v OSN ve

logický systém, můžeme přijímat

prospěch zřízeni státu Israël,

zavrhovat — t o je věc politického ná-

navá-

nebo

zání diplomatických styků jako první

zoru....Je nejen nesmyslné, ale i zlo-

« velmoci, arabské války proti Israeli

činné vést takovou válku, jako je vál-

v květnu 1948, dodávky zbrani Israeli

ka o "zničeni hitlerismu", která

československým komunistickým režimem

přikrývá falešným praporem boje ¿»"de-

to byly některé z momentů, které

mokracii."

vy-

oe

tvořili atmosféru pro tento výrok. Ve

Je zřejmé, že toto vše vyvolávalo

volbách dostala ortodoxně marxistická

nedůvěru občanů vůči israelsxým komu-

kandidátka 18,2 * hlaBŮ.

nistům, kteři jako by svou politikou

V druhé polovině padesátých let

chtěli tuto nedůvěru ještě

umocnit.

se komunisté trval* usadili na perife-

KS Israele se stala arabskou stranou ,

rii politického života. Přispěl k tomu

internacionálni v tom smyslu, že dů-

nejen vlastni dogmatismus, ale přede -

sledně nerespektovala vlastni

vfiím výrazná změna politiky socialisti-,

Absolutní důvěra v zahraniční politi-

ckých zemí vůči Iaraeli . Israël ská

ku SSSŔ a důvěra v-arabsko-židovské

komunistická strana samozřejmě měla dle

přátelství - to byly opěrné sloupy je-

dobrého zvyku podobu israelské agentu-

jí politiky.

národ.

ry KSSS. A žádná z ostatních i s r a e l B k y c h

Pocit naprosté isolace ve společ-

politických stran neopomčla zdůrazňovat,

nosti přivedl část strany k pochybám.

co tato skutečnost znamená.Připomínaly •

Je Iarael protaženou rukou imperiali-

se nejen antiaionistická taženjL, nejen

smu a arabské země paprskem pokroku ?

. rozsudky amrti pod nimiž atávalo "židov-

Je arabský nacionalismus

přirozený ,

ského původu", ale i záležitosti atarši

nebo je Israel ventilem pro

oharakterisované na př. projevem předse-

proDlémy arabských zemi ? Jde jen o

dy Rady lidových komisařů a lidovým

nacionalismus, nebo o výchovou pěsto-

ko-

vnitřní

misařem zahraničních záležitosti V.M.Mo-

vanou nenávist ? Když.my, israelští

lotovem na zasedání nsjvyfišího sovětu

komunisté, bojujeme proti israelskému

31. října 19Í9:"V poslední době as vlá-

nacionalismu, proč komunisté z arab -

dnoucí kruhy Anglie a Jrrancis pokouše-

ských a socialistických aemi nebojuji

jí dělat ze ssbs bojovníky

proti arabskému nacionalismu ?

aadlmo -

kratičká práva národů proti hitlsrisEU, při čemž anglická vláda prohlásila
za svůj válečný cil v boji s Německem

"Jedoucí představitel KS Israele
Mikúhis byl v lloakvě, když Ben Bella
přijímal cenu miru. Na slavnosti pro-

hlásil, žs poSle 100 000 Arabů

proti

za boj o aebezáchovu země, za střetnu-

Israeli. Mikunis napsal článek, Že to-

ti dvou nacfonálních hnutí.

nu nerozumí.

Stalo se evidentní, že Vilnerova

Dlouhotrvající proces v KS Israelej
vyvrcholil rozkol«« ve stráni v

léíě

skupina může existovat jen díky důsledné parlamentní demokracii v Israe-

roku 1965. Vznikly 2 komunistická »tra-

li, poněvadž je bez jakékoliv podpory

ny i m

Židovského obyvatelstva. Mikunisova

/ Mikuninova sekce/ a RUKÁCH

/ Vilnerova sekce/.

sekce stoji naproti tamu před problé-

ústřední výbor MAKI pozděj i konstatoval, Že příčinou rozkolu

mem, zda se jí podaři překonat llouho-

byla

době vytvářenou nedůvěru vůči komuni-

odpověS na otázkut "Kdo má mít rozho-

stům.

dující vliv na rozhodnutí KS Israele

Postoj Mikunisovy sekce k řešení

- demokraticky volené orgány strany ,

dnešní situace v Israeli lze shrnout

nebo nějaká patronátni "vedoucí" stra-

do několika bodů :

na| co by milo být především bráno na

1/ žádné 3 okupovaných území nesmi byt.

zřetel při tvorbě stranické linie " vývoj poznáni • boj dělnické třídy
v

a progresivních sil v Israeli

nebo

nějaké laagin^TBÍ vSeobecné zájmy tak
zvaná světová strategie předepisovanéskutečnými nebo imaginárními

zájmy

jednoho nebo vioe socialistických stá-

n

anektuváno.

,2/ Podepsat mírovou smlouvu s arabskými sousedy založenou na mezinárodně uznávaných hranicích.
3/ Právo palestinských arabů na sebeurčeni, zřízení iederativního
státu.
4/ Mezinárodní pakt podepsaný 4 velmo-

tů."
Ve volbách I965 zůstala Mikuniso-

cemi o neutmlisaci území, omezení

va sekce beš Arabů. Hlasy pro Vilne-

zbrojeni, denuklerisaci a o finan-

rovu sekci tvorilo asi 90£ Arabů a

ční a technické pomoci pro rozvoj
území.

10 * Židů.
Tilnerova sekcs se stala představitelem komunistů v Israeli,nebol ji

dílnosti linii byl postoj k okupaci

MM. trnkovou uznala KSSS. S Mikunieovou

Československa. Vilnerova sekce jej

sekcí udržuje ze socialistických zemi

schválila s tím, že československý lid

styky pouze KS Rumunska. Řečeno

přijal s otevřenou náručí vojska bratr-

ústy ,

Posledním významným projevem roz-

KSSS, Vilnerova sekce projevuje "pra-

ských armád. Postoj Mikunisovy sekce

vou a jedinou komunistickou stranu

je zřetelný z projevu jejího vedoucího

Israsle."

představitele Dr. Sneha.

Rozdílná linie obou KS v Israeli,
se projevily mark&ntně-v israelsko

Jiří Müller

arabská válce v roce 1967. Zatímco
Vilnerova skupina nejprve souhlasila
s uzavřením Tiranské úžiny a posléze
presentovala střetnuti Israsle a Arabů jak© boj imperialismu a socialismu, Mikunisova sekce považovala válku

Xdyft prst ukazuje ms měsíc,
imbezil se divá as prst.
čínská přísloví

Zdá se, že po posledním plénu tľV KBČ budou existovat současně s politickou
noraallsací snahy o řešení naší ekonomické situace. Zašli jsme proto s magnetofonem 2a docentem Janišem z katedry politické ekonomie a hovořili Jsme
s nim o otázkách, zajímající obě strany.
Beseda proběhla v přátelském a srdečném ovzduší.
Otiskujeme některé části:
B /Buchar/i Pane docente, v řadě posledních měsíců dochází v naáí republice
k vývoji, který ukazuje na návrat k centralistickému řízení národního
hospodářství i máme obavy, že nedojde k zavedení nové soustavy řízení do
praxe.
J /Janlš/: Vaše znepokojení sdílím, ale jsem si současně vědom, že existuje
řada věcných problémů , které, jek to na první pohled vypadá, mohou být
řešeny právě oentralismem. Jde o to , že prosazení ekonomické reformy za
dnešních podmínek naráží na tyto věcné problémy, které by samozřejmě bylo
možno řešit, kdyby tu byla vláda, instituce a odbory, které by reformu energioky prosazovaly, ovšem tyto problémy se objevují v takovém politickém klimatu, který-"bude nepříznivý energickým reformním krokirn. Všeobecné klíma je takové, že v zemi existuji nepochybně mocné síly, které si
uvědomijl^ že hospodářský centralismus je přirozenou oporou centralismu
politického a je tedy zřejmé, že se mohou objevit tendence využít jistých
skutečných těžkostí při zavádění reformy k obnovení centralistických
metod.
Těžkostí je mnoho. Myslím, že základní z nich je asi tato: Platí, že struktura
cen v našem národním hospodářství naprosto neodpovídá/řekl bych řádově/, struktuře nákladů. Toto tedy znamená, že rentabilita různých podniků se podstatně rů
zní, přičemž tyťo rozlišnosti v rentabilitě nemusí být výsledkem různé efektivnosti nebo společenské potřebnosti různých podniků, nebot výsledky jsou zkresleny cenovými deformacemi,, V této situaci si pochopitelně nelze představit, aby
byla zavedena jednotné daň ¿e zisku, což je ovšem jeden ze základních postulátů
reformy. Jestliže se rentabilita podniků různí pak skutečně státnímu rozpočtu
nezbývá nic jiného, než aby přerozděloval podnikové finance, aby někde bral,
někde dával. Vzniká aituace taková, 2e podniky mají hospodařit jako samostatné podniky a přitom nemají z čeho. Stát jim bere kdeco a zpátky to vrací v podobě subvencí, dotací atd. To je myslím základní věc.
B:

Dobrá, připustíme tedy centralismus na několik budoucích let s tím, že potom provedeme reformu. Pak ovšem tento centralismus musí pro budoucnost
připravit takovou půdu, aby se od něj mohlo odstoupit. Neni to trochu abr
surdní?

Ô

J: Domnívám se, ž® v tom je jádrp věci a 2« i pSechodné zavedení centralismu
nemůže zlepšit pro budoucnost podmínky pro obnoveni reformy. Logika centralismu
je taková, že samotný centralismus nemůže vyřešit ty věcné problémy, na které
již dnes reforma naráží. Když se vrátím k tomu, o čem jsme hovořili před chvílí
centralismus nemůže zajistit takovou racionalitu cenové struktury, aby odpovídala struktuře nákladové a tím de facto je to jenom odkládání dneěních problé»
saů, v žádném případě jejich řešení,v žádném případě příprava půdy pro jejich
budoucí řešení.
Bs

Jakým směrem by se tedy mělo brát vedení, která opatření by mohla pomoci

nastolit rovnováhu mezi cenami a náklady atd.?
J: Byly ade již učiněay pokusy začátkem r. 1967, kdy řízení bylo v podstatě
centralistické, aby byl uskutečněa přepočet cen. Dá se říci, že se nepovedl.
Ekonomové ae spíše přiklánějí k názoru, že jedinou možností je politika uvolnění cen tak, aby se všechny ceny dostaly na úroveň tržní rovnováhy /to může být
v některých případech sociálně nepopulární/ a za druhé, aby podniky měly dosti
prostředků k volnému podnikání, aby byla obnovena zpětná vazba mezi výhodností
a nevýhodností té které ceny. Jsme si ovšem vědomi toho, že toto je v ČSSR mimořádně obtížné, poněvadž struktura naší nabídky je cenově zmonopolizováne.Logikft centrálního řízení vede k administrativnímu seskupování podniků. Ekonomové samozřejmě vždy zdůrazňovali, že je třeba tyto administrativně vzniklé monopoly rozbít. Proto také uvítali původní návrh zákona o podniku, kde se hovořilo o tom, že různá nadpodniková integrační seskupení, např. oborová ředitelství, mohou existovat dále jen jako dobrovolná sdruženi jednotlivých podniků
k uskutečnění některých podnikatelských funkcí, které přesahují možnosti jednotlivých podniků.
1 1 1
—
——-—
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Bs K nastolení lepších poměrů na našem trhu by jistě přispělo zvýšení obchodu
s dobře fungujícími ekonomikami, tedy především západními. Jsou v tomto
směru nějaké překážky ze strany našich partnerů v RVHP ?
J s Já jsem se nedávno vrátil z SSSR a přesvědčil jsem se, že tam především
mezi prostými lidmi existuji fantasticky přetrvané představy, že ČSSR chtěla
přerušit všechny hospodářské styky s východními zeměmi a že chtěla cílevědomě
a dlouhodobě spojit své hospodářství s hospodářstvím západním, zejména západonSmeckým. Tedy informace, které naprosto nebyly skutečností. To, oč nám v podstatě šlo, je podstatně rozšířit svůj export do oblastí volně směnitelných měn,
eol ale vůbec nebylo diktováno nějakými našemi politickými ambicemi, ale skutečně striktní potřebou získat větší valutové rezervy pro nezbytný dovoz z těch
to zemí. My chceme zrušit systém administrativního řízení hospodářství. To
ovšem implikuje určité pohledy na stavu zahraničního obchodu, tj. narSim potřebám by odpovídals takové organizace zahr. obchodu, kde by jednotlivé podniky
aohly vélně vybírat své zahr. partnery bez ohledu na jejich státní příslušnost.
V tomto smyslu nám vadí dosavadní praxe v RVHP, kde se v podstatě na bilaterér=
nich základech na úrovni vládních komisí sjednává jak globál, tak základní
struktura vzájemného obchodu. Tím také vlády přejímejl určité závazky a mají-li
být plněny,pak jim nezbývá nic jiného, než že rozepisují zhora dolů na jednotlivé podniky úkoly, což ovšem je v souladu pouze s direktivním řítenlm nár.
hospodářství. To je důvod, proč čs. ekonomové navrhují změnu praktik v RVHP
k přímým stykům podnikovým, kde se jednotlivé podniky budounřídit výhodnosti
gahr. obchodních operací. Předpokládalo by to ovšem, aby koruna byla volně smě»
nitelnou měnou. Pokud vím, zatím toto nikdo nevetoval jako protisocialistický
výstřelek, což je také plně v souladu s dosud platným vládním prohlášením,podle kisr.ánr mé být koruna volně směnitelné asi v r.1973

B: Je tedy obchod se soc. zeměmi pro nás nevýhodný?
J: Logika tohoto obchodu je taková, že nelze říci, že je pro nós nevýhodný,
protože zaměstnává existující kapacity a v řadě odvětví samy podniky dávají
přednost obchodu se SSSR a soc. zeměmi, zejména podniky těžkého strojírenství,
které by těžko momentálně nalezly odbyt jinde. Přesto považujeme obchod na tak
vysoké úrovni za přemrštěný proto, že je to jeden z faktorů, který udržuje takovou odvětvovou strukturu, kterou dlouhodobě nepovažujeme za progresivní.
Cili, momentálně je to stabilizující faktor, dlouhodobě je to ovšem faktor,
který může také bránit potřebným odvětvovým a technickým dynamiclíým změnám.
Tím je to složité.

Pomník pomerančům
Postavili jsme pomník pomerančuiu.
Spotřebovali jsme jich asi šest kilo.
Měli jsme se tehdy rádi.
Několik dní jsme se milovali.
Mezi lidi nechodili.
Po týdnu se omámení zvedli.
Vytáhli roletu.
Oslepeni sluncem.
Snědli poslední pomeranč.
Vykoupali se.
Oblékli se do čistého.
Já se oholil.
Ona učesala a nalíčila.
Pomník pomerančůj8me

zabalili.

Bo několik dní starých novin.
A vyšli ven.
Ještě mžourali očima.
Pořád trochu omámeni.
Ale již na pevných nohách.
A šli na pořádný oběd.
Noviny a pomníkem pomerančům jsme zahodili.
Do koše na odpadky.
Oni jsou pomeranče těžko k sehnání.
A bůh ví kdy je zase seženeme.
A budeme zase stavět pomník pomerančům.
-HýtisSvobody ty se nerozdávají,
ty se prostě berou.
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Totiž nobezpočí, žs vedoucí orgány

8. srpna 1966 vstoupila kulturní re-

strany a státu případné vs spoj sní s

voluce v ClB do nového stadia. Toto

ekonomická oanagmentsm a vyšífmi vrst-

konstatování váak naSemu čtenáři

vami inteligenoe se postupně oddělí

ne-

říká vůbec nic, protože vzhledem k na-

od ostatního lidu a budou px$£ev»v*t

prosté absenci pravdivých zpráv o vý-

stále se stupňující tendenci přetvo-

voji v CLB přibližné od r. 196O jsou

řit se v řídící skupinu, novou spole-

au vanik, vývoj i skutečné cíle velká

čenskou mocenskou elitu, dokonce po-

proletářské kulturní revoluce prak-

případě v novou vládnoucí třídu, kte-

ticky neznány. Potřeba získat prav-

rá nestojí ve službách bezprostředních

divé lnforoaoe a seanámit se pokud mož-

výrobců, tj. v prvá řadě dělníků a

no s autentickými aateriály, je v tom-

družstevních rolníků, ale staví se nad

to případě očividně zvláši naléhavá,

ně, manipuluje jimi, vnucuje jim své

s*jména když víme, žs Jiao-Ce-tungovy

vlastní skupinové zájmy, řídí celou

myšlenky a historická zkušenost čín-

společnost podle svých vlastních před-

ská kulturní revoluce jsou dnes zdrojem

stav, a případně ve svůj vlastní pro-

bezprostřední inspirace revolučního

spěch, tím pochopitelně stéle důsled-

hnutí nejenom ve Třetím světě, ale

něji deformuje socialistický charakter

např. i v Západní Evropě.

celá společnosti a vede společnost do
nebezpečné konfliktní situace, v níž

I nezaujatým buržoaanía pozorovatelům je dnes jaané, že smyslem a cílem čínské kulturní revoluoe je obhajoba a prohloubení skutečné sooialistioké
demokracie. Když na konci r. 1959

pře?-

bírá vedení skupina Liu Sao-čihô a.Teng

ee mesi mocenskou elitou, /která má
tendenci přeměnit se v novou vládnouoí
třídu/ a vším ostatním lidea mohou ote
vřít přímo antagonistické rozpory. Ha
sklonku 1965 bylo toto nebezpečí v ČLR
již maximálně reálné. Přes vfieohen slo

Siao-pinga a lúao Ce-tung js.prakticky

vy zdůrazňovaný antirevizioniamue,

zatlačen do posadí, začíná se rok od

praktikovala vedoucí stranická skupi-

roku stále jasněji rýsovat v Číně ns-

na Liu Sao-čiho ve.vnitřní i zahranič-

bozpečí, která znáae a vlastních dějin
i a dějin ostatních socialistických zeaí.

ní politice v praxi všechny ony metody, za něž tav. moderní revizionisty
kritizovala. Např. v ekonomice propagovala a prosazovala tato skupina ¿pl-

AÍ

ŽIJE

VÍLKA

PROTI PXTÉ

KOLON!

ný .ústup od kolektivizace zemědělství
zavedení tzv. drobného soukromého pod-
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nikdní r řemeslech s místním průmys-

tivity je podle Mao Ce-tungových p.',.ov

lu, převedení průmyslové ekonomiky na

socialismus neuskutečnitelný.Tím apí-

tržní vztahy, přechod od principu morál-

Se pak to platí pro otázku iniciativ-

ní zainteresovanosti, co nej větší rozev*

ní aktivity lidových mas, dělnické třídy.

ření medových rozdílů atd.

Jakmile je tato iniciativní aktivita

Přitom současně v oblasti spole-

tím či oním způsobem znevážena, či do-

čenské nadstavby prosazovala liberaliza^

konce potlačována, je nevyhnutelným n-í-

ci vhodnou pro určité špičkové vrstvy

sledkem, že orgány společenského zří-

inteligence a administrativními opat-

zení se postupné odcizí zájmům lidi

řeními skutečně drasticky potlačova-

a zaujmou postavení
» mocenské elity, resp.

li uplatňováni demokratických princi-

nové vládnoucí skupiny či třídy, čímž

pů společenské samosprávy, kterébyly

pochopitelné socialistický charakter

Mao Ce-tungem prosazovány .¡již od

společnosti bere za své. Proto oe v ce-

dob

protijaponené války. Méli-li bychom

lním průběhu kulturní revoluce s takovou

charakterizovat ¿cela protikladný ob-

vahou teoreticky zdůrazňuje a také v

sah koncepce Mao Ce--tungovy a iioncep-

praxi s obdivuhodnou důsledností do-

oe Liu Šao-čiho, v otázce socialisti-

držuje ona z-íkladní deviza, že masy se

cké demokracie a vnitřních vztahů so-

musí osvooodit jedině samy, nesmí 3e

sialistické společnosti, aohli bychom

uplatňovat žádná metoda, podle níž by

konfrontovat jejich dva výroky.

to ze ně udělal nékdo jiný. Ľao Ce-

Mao

Ce-tung říká / a v nej různějáích ob-

tungovo zduraz novsni toho,že *je nut-

měnách opakuje a vysvětluje toto sta-

no lidovým masám věřit, opírat se o

novisko v celém svém filosofickém di»

ně, mít duvéru v. jejich racionální

le./: "Je tisíc adeaettÍ3Íc pravd

jednání, vych4z£ ze samých základů

marxismu, ale všechny je lze nakonec

marxistické teorie, že totiž zkušenost

vyjádřit jednou větou: vzpoura je vždy

lidového Kolektivu je v posledku vždyc-

oprávněná, člověk má vždy právo na

ky širší, nlubší a správnější než kon-

vzpouru." Oproti tomu Liu Sao-či:"

cepce vytvořené jenom malou skupinou

"První a základní .bezpodmínečnou mo-

vedoucích pracovníků. Přitom je napros-

rální vlastností komunisty je aosolutní

tým omylem, který vzniká v důsledku ne-

slepá poslušnost bezprostřednímu nadří-

znalosti iíao Ce-tungova filosofického

zenému za všech okolností, . když smy-

díla, že by Mao Ce-tung

slu rozkazu nerozumíme.

teoretikem

červenou nití Mao Ce-tungova díla

byl nějakým

"zbožňováni mas", že

by

podřizoval vědeckou metodu řízení spo-

je neustálé zdůrazňování iniciativní ak-

lečnosti živelnosti mas atd.Mao Ce-

tivity lidí, a nezadatelného, ničím ne-

tung řeší tuto otázku v teoretickém,

nahraditelného významu , jejž mé pro

modelu řízeni, který je obrazně nazý-

celou společnost tato iniciativní ak-

ván "linií mas", v němž vzájemný dia-

tivita každého jednotliváho konkrét-

lektický vztah mezi třídou a její po-

ního člověka. Bez této iniciativní ak-

litickou repre&entací, mezi společ-
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aoatí « jejími řídicími orgány je roz»\*

feychoa měli vyjádřit ono skutečně ne-

prseován v leninském duchu s dosud

přeberné bohatství zkušeností, které

aejátailnějSl důkladností. Tato dia-

relká proletářská kulturní revoluce

lektickí aetAda řízeni, podle n!2 ve-

pro mezinárodní revoluční hnutí při-

doucí orgány nemají právo manipulo-

nesla, jednou jedinou větou, mohli by-

vat s lidmi, přikazovat a diktovat

chom říci asi jen tolik: osud socia-

4ia, nýbrž jejich vedoucí úloha se ssa-

listického charakteru společnosti ,

aifestuje v toa, še přejímají konkrét-

osud vybudování skutečné socialisti-

ní zkušenosti',. které získává lid ve

cké demokracie, spočívá jen v rukou

mré každodenní konfrontaci e praktic-

lidu, bezprostředních výrobců«, jestli-

kými společenskými problémy, tyto zku-

že pracující lid je zbaven možnosti

šenosti vědecky analyzuje a ve vědecky

vzít osud socialistické demokracie

rozpracované podobě je nyní vrací spět

přímo do svých vlastních rulcou, jest-

do nsjširšíqh BMS jako návod k jedná-

liže je provedení tohoto procesu po~

ní, tato tfetoda řízení společenských

necháné pouze špičkovým vrstvám spo-

procesů byla a je striktně i v nej ob-

lečnosti,, pak nebude socialistická

tížně jSích vývojových momentech dodr-

demokracie uskutečněna, místo ní bu-

žována v celém průběhu kulturní revolu-

dou zavedeny pouhé liberalistické svo-

ce.

body, které jsou k užitku pouze sociálOd vydání 16 bodů nás děli

ně privilegovaným skupinám, pak nebude

již

skoro tří roky. Za tuto dobu Kulturní

ooh^jon socialistický charakter spo-

revoluce, revoluce proti nebezpečí

lečnosti, ale budou se stále nebez-

vzniku nové vládnoucí třídy, icterá by si

pečněji projevovat tendence k vzniku

prisvojila i bývalou revoluční stranu

nové vratřně antagonistické společen-

dělnické třídy, prošla dalšími vzes~

Bké struktury.

tupnýai etapami a plně zvítězila. Kdy-

Brutality

Otty

H e j n i c e

Tenkrát
nechtěla věřit
že to srdce bije jen pro ni
ak za dusné čokoládová noci
se spustil k ní po okapová rouře
a s úsměvem definitivního vitězetí
si otevřel hrul břitvou značky Solingen
Edyl přišli eni
strnulé na posteli
bušilo v každém oku
jedao rudá Sílená srdes

Nesloužím nikoau, národ si poslouží wffc,
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Zpráva IX. ajszdu KS Cíny, přednesené Lin PIAO dne 1. dubna a achválená sjezdem 14. dubna 1969 je jistá velmi pozoruhodný dokument. Přesto jeho publicita
v nsšen tisku byls prakticky nulová. To může vyvolávat dojem, že události
v Cín6 nás vůbec nezajímají. Domníváme se, že nezveřejnění výsledků sjezdu
bylo soela záměrná. Proč? Na tuto otázku nemůžeme pochopitelně odpovědět.
Místo toho přetiskujeme některá pasáže ze "Zprávy". Celá zpráva obsahuje asi
JO stran a pro nás nsní možná celá její přetisknutí. Otiskujeme tedy jen některé pasáSs, což může mít zs následek jisté zkreslení. Prosíme tedy o objektivní posuzování myělenek, nastíněných v těchto několika pasážích.
Bedakcs.
WĚKĚtliiĚĚtmmttittKĚĚĚ^KtmmmtĚtĚĚmmĚmmmĚimmĚiĚĚitmtmtĚmmĚĚĚiĚmmmm

Revizionistická renegátská klika Sovětského svazu úplně zradila zářné
pokyny Lenina. Od Chrušôova až po Brežnóva a jeho společníky, ti všichni jsou
vesměs mocipáni jdoucí kapitalistickou cestou, dávno skrytí uvnitř KS Sovětského svazu. Jakmile přišli k moci, .hned přemáiili'buržoázni "naději na restauraci v "pokusy o restauraci", uzurpovali vedení Leninovy a gtalinovy strany a cestou "mírové evoluce" udělali z prvního státu diktatury proletariátu
na světě temný fašistický stát diktatury buržoazie.

Předseda Mao bojoval ostří na ostří proti soudobému revizionismu, jehož
centrum je revizionistická renegátská klika Sovětského svazu, převzal, uhájil
a rozvinul teorii marxiámu-lemiaismu o proletářaké revoluci a diktatuře proletariátu. Předseda Mao všestranně shrnul kladné i záporné zkušenosti diktatury
proletariátu a s cílem zabránění restauraci kapitalismu zformoval teorii
o pokračováni v revoluci za diktatury proletariátu.

Proti abaurdnímu tvrzení, vyalovenému Liu ŠKt><%ohim v roce 1959 o tom,
žě "otázka kdo a koho mezi aocialismem a kapitalismem v naší zemi je nyní již
vyřešena", předseda Mao poukázal zvláši na to, že otázka kdo z koho mezi kapitalismem a socialismem není ještě opravdu vyřešena," a že "třídní boj mezi
proletariátem a buržoazií, třídní boj mezi různými politickými silami a tříd-
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ní boj mezi proletariátem a buržoazií na ideologická« poli bude ještě dlouhý
a pdjde krivolakými cestami, čas od času bude dokonce velmi urputný". Takto
byla r teorii a praxi mezinárodního komunistického hnutí poprvé jasné zformována myilenica, že i poté, kdý byla v podstate uxončena socialistická přeměaa
pokud Jde o vlastnictví výrobních prostředků, budou JeStě existovat třídy a
třídní boj a proletariát budě muset nadále pokračovat v revoluci.

Jak poukázal předseda llao při Jednom rozhovoru v únoru 1967l"vedli Jsme
v minulosti boj na venkově, boj na závodech, boj v kulturních kruzích a provádéli jsme hnuti za Bocialisticitou výchovu, ale nemohli jsme problémy vyřešit,
protož* jsme nenalezli formu, nenalezli způsob, jak veřejně , vSestranně a
zdola nahoru mobilizovat široké masy, aby odhalily naše stinné stránky". Nyní
jsme tuto foiau nalezli, a to je právě velká proletářská kulturní revoluce.

Předaeda Hao poukázal na to, že "revoluční výbor musí uplatnit jednotné
vedení, rozbít dvojitou administrativu, zkvalitnit a zjednodušit aparát, a
vytvořit arevoluoionovaný a a masami spojený vedoucí kolektiv". To Je stěžejní
sásada, která nadat«vbě unožňuje eloužit Ještě lépe socialistické ekonomické
základně. Dvojitý adainistn»tivní aparát odtržený od mas, acholaatika, která
potlačuje revoluční aktivitu aas, a svazuje masám ruce, statkářský a buržoázni
atyl, usilující o okázalost a foroalisaus, to všechno ničí socialistickou
ekonomickou základna, je prospěšné k«pit«lisau a škodlivé socialismu. Orgány
státní aoci jrfrfih stupňů a ostatní orgunisace musí v souladu a pokyny předsedy Hao udršov»t těsné spojeni • masami, především ae základní čáati aae •dělnickou třídou, • chudými rolníky a nižšlai vrstvami středních rolníků atd.

Předaeda Hao před nedávnem poukázal na to, že"pokud Jde o otézku světové
války, existují pouze dvě aožnoati, buň válka vyvolá revoluci, anebo revoluce
odvrátí válku." Je to proto, že v současné době existují čtyři velké rozpory;
rozpor mezi utiskovanýai národy na Jedné straně a imperialismem a sociálimperialismem na straně druhé, rozpor aezi proletariátom a buržoazií uvnitř kapitalistických a reviaionietických zemí, rozpor aezi imperialistickými státy a sociáliaperialiatlckýa státea Jakož i mezi imperialistickými státy samotnými, a rozpor
aezi socialistickými zea«ai na Jedná straně a iaperialiaaem a aociálimperiallBaea na straně druhé. Existence a rozvoj těchto rozporů nutně vyvolávají revoluci«

Otravuji spele&nost, ale ta ai te oplácí vle jak dobře.
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Předseda Mao nás mnohokrát učil, že"j e nutno rozšířit okruh těch, které
je třeba vychovat, a

zúžit okruh těch, které je třeba potírat."

Při rozhovoru o konsolidaci a výstavbě strany předseda Mao řekl: "Člověk
má tepny a Žily, pomocí srdce se uskutečňuje krevní oběh, k tomu se ještě plícemi uskutečňuje dýcháni, vydechuje se kysličník uhličitý a vdechuje se čerstvý kyslík. To je vylučování přežilého a vstřebávání nového. Prolet<*řská strana
musí také vylučovat přežilé a vstřebávat nové a jedině tak může být stranou
plnou revoluční energie a životního elánu. Strana by postrádala revoluční energii a životní elán, kdyby neodstranila dopadky a nepřibrala novou krev." Předseda Mao použil tohoto obrazného přirovnání, aby objasnil dialektiku rozporů
uvnitř strany. "Zákon rozporů ve věcech a jevech, čili zákon jednoty protikladů
je základním zákonem materialistické dialektiky." Protikladnoat a boj mezi dvěma liniemi ve straně ^sou odrazen třídních rozporů, společnosti & rozporů mezi.
novým a starým. Kdyby ve straně nebyly rozpory a boj, který tyto rozpory řeší,
a kdyby nebylo vylučování přežilého a vstřebávání nového, strana by také přestala žít. Teorie předsedy Mao o rozporech ve strané-je a bude základní řídící
myšlenkou pro konsolidaci a výstavbu strany.

Podstata amerického imperialismu jakožto papírového tygra byla Již dávno
odnalena lidem celého sveta. S americkým imperialismem, tímto nejzuřivějším
nepřítelem lidu celého nvčtri, to jde čím dál tím víc s lcopce.
Revizionistická renegitská klika Sovětského svazu je rovněž papírovým
tygrem. Její sociálimperialistická tvář je odhalována čím dál tím jasněji.
Po Brežněvovu příchodu k moci taktovka rcvizionletické renegátské kliky
Sovětského svazu ztrácí čím dál tím víc svou účinnost a její Vnitřní i vnější
Obtíže se stávají stále vážnějšími, a proto se ren'igátské klika, Sovětského
svazu stáléšíleněji uchyluje k sociálimperialismu a sociálfašiamu. Ve své zemi
stále krutěji potlačuje sovětský lid a zesiluje všestrannou restauraci kapitalismu. V mezinárodní sféře zintenzívňuje spolčení s americkým imperialismem
zintenzívňuje potlačování revolučního boje lidu různých zemí, zintenzívňuje
kontrolu nad východoevropskými zeměmi i Mongolskou lidovou republikou a vykořisťování těchto zemí, zintenzívňuje .rvačku s americkým imperialismem o Střední východ a jiné oblasti a zintenzívňuj e hrozbu agrese proti naší zemi. Okupování československa-aěkolikaaettisícovými vojsky a ozbrojená provokace proti
našemu území ostrovu Džen-pao, jsou dva hnusné výstupy inscenované nedávno
sovětským revizionismem. Na obhajování své agrese a drancování hlásá tzv. teorii "omezené suverenity", teorii "mezinárodní diktatury" a teorii "socialistiek
kého společenství". Co znamená všechno toto haraburdí? Znamená to, že tvoje
suverenita je"omezena", kdežto jejich suverenita je bezmezná. 2e ae jim nepodřídíó? Uplatní vůči tobě mezinárodní diktaturu, tj. diktaturu vůči lidu různých zemi, a to aby bylo vytvořeno pod nadv]idou nových carů "socialiatioké
společenství", tj. kolonie sociálimperialismu, což je jedno a totéž jako
Hitlerův "nový pořádek v Evropě", jako "zóna společné prosperity Velké východní Asie" japonského militarismu a jako"společenství svobodného světa" Spojených
s tátu.
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KRAJNÍ LEVICE
Socialistický program, dělnické hnutí a marxismu jako iíeologie
profily za posledních sto let nesmírně bohatou historií; vývoj socialistického myšlení byl ovlivněn zejména vznikem a existencí Sovětského svazu. I když převážná většina těch, kteří se hlásí k mprxismu
a socialismu a usiluje o jejich naplnění, je sdružena v komunistikckých stranách, jež od svého vzniku až posud podporují vnitřní a
zahraniční politickú sovětaké vládnoucí skupiny, objevila se v průběhu minulých padesáti let celá řada jevů, které z této sounáležitosti vybočuji nebo ji popírají.
Syly to především kritické poatojs k sovětské politice ve dvscátých a třicátých letech,vyvolané zejména:
X. sjezdem KS Ruaka,který schválil zákaz frakcí uvnitř strany
a vzpourou kronštadských námořníků v r. 1921,
vyhnanství Trockého (1929) a moskevské procesy (1937)
slepá politiks komunistů k fašismu ns strsně jedná a k sociálním
demokratům na straně druhé.
Tyto"odstředivá" tendence byly pak posíleny mnohými poválečnými
událostmi-sov.-jug. roztržkou,politickými procesy v Československu,
Ma3arsku,atd, XX. sjezdem KSSS,kde Chruščov obětoval Stalina,aby zachoval systém, sovětskou politikou vůči zemím třetího světa až po
fleskoslovensko 1968.
Vliv těchto událostí na mezinárodní dělnické hnutí je obrovský.
Js všeobecně známo,jaké proudy vznikly např. v italská nebo frsncouzské komunistické straně; vědomostí o krajní levici se však zpravidla omezuji poukazováním na ničící západoberlánské nebo japonské
studenty, aniž by byly známy koncepce jednotlivých skupin a kořeny,
z nichž tyto koncepce vznikly. Vě světovém mřřítku se jedná o tyto
směry :
1. Anarchismus
2. Trockismus
3. Maoismus
4• Spontansismus
NejsilnějSím hnutím je spontaneiamus,jímž jediným se zde budeme podrobněji zabývat. Je názorově velmi nejednotný a má i různá kořeny.
Mezi ně patří zejména:
a/ Frustrace způsobená danými společenskými vztahy a «orální krizí
společnosti; v neposlední řadě sem patří'i prudárie, kterou systém
pokrývá sexuální život a krize rodiny a náboženství. Vliv Freuda ja
v tomto hnuti ohromný, někdy se také hovoří o freudOT«arxiamu.
Sexuální revoluce, jejíž teorie byla propracována Wilheaem Reichem
a teorie o represivní toleranci a kulturním sebepřetváření, hlásaná
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Herbertem Marcusem jsou tak hlavními pilíři všech

apontaneistických

hnutí. V praxi se potom projevují jako důrazné odmítání konformismu
/ a refcrmismu/, Stokujícími projevy, které mají velmi blízko k umělecké avantgardě na straně jedné a ke hnutí hippies, na straně druhé.
b/ Politické kořeny apontaneismu jsou obdobné jako u anarchismu a
troekismu. Jsouce ovlivňovány oběma těmito proudy, kritizují někdy
apontaneisté sovětskou společnost jako stét&í kapitalismus
i když existují i skupiny, které vyznávají tuto teorii a uznávají
přitom nutnost organizované avantgardy /zejména staré trockistické
hereze, které hovoří o byrokratickém kapitialsismu v SSSR na rozdíl
od monopolistického na západě a dávají důraz na manipulaci pracujícími / . Koncepce státního kapitalismu přivádí potom spontaneisty ks
msoizujíclm tendencím; ostatně všechna tato hnutí projevují anarchizující, trockizující a maoizující tendence, které se vzájemně mísí,
aby zaskočený měšták zděšeně zvolal: " jaký to fantasmagorický rej
neformálních struktur"!.
c/ Dalším závažným východiskem, z něhož apontaneisté vycházejí, je
současná situace, v níž se nalézají národy koloniálních a bývalých
koloniálních zemích /tj. tzv. třetího světa/. Opět se zde jeví styčné
body s maoismem /boj světového města se světovou vesnicí", "vítr východu zvítězí nad větrem západu", "hranice třídního boje mezi bohatými a chudými zeměmi"/. Je zde ovSem značný obdiv ke kubánské revoluci
a latinsko-americkému revolucionáři Ernesto "Che" Guevarrovi/ tak
se u nás někdy hovoří o castristech nebo Kuevaristech, i když žádné
takové skupiny, vyjma Latinské Ameriky, neexistují; jde pouze o tendence v různých spontaneistických skupinách/.
b/ Sociální základnou spontanistických skupin jsou většinou studenti
nebo mladí dělníci. Čím více teorie je v těchto skupinách pěstováno
/ jako je tomu napr. v západoněmeckém SDS, které se hlásí - vógně,
ale přece k marxismu, nebo v určitých frakcích japonských studentských
samospráv Zengakuren/, tím konstruktivnější jsou jejich činy, tím
významnější se tyto skupiny stávají v boji ze lepší budoucnost společnosti. Skupiny, které propagují, pro svůj původ a nedostatečnou
teoretickou průpravu"studentskou moc".
hraničí s maloměštáckou
revoltou, jejímž jediným cílem je narušení "establishmentu", šokování
konformního a monálrě založeného měštáka /typickou skupinu tohoto druhu tvoří holandské Provos, vyhraněnější jsou západoněmečtí násilníci
Rockera/.
Poměrně řídké jsou skupiny, které vycházejí z národnostního nebo
rasového boje /Bretagne, Skotsko, Irsko, američtí černoši/. Toto je
ostatně oblast, kde se krajní levice /jako tradičně demokratické a po«

krokové hnutí/ stýká s krajní pravicí - s fašismem. Tak je nutno odmítnout "rasismus naruby" tj. "black power"i když můžeme pochopit jeho
příčiny a dokonce uznat, že násilí je někdy jediný prostředek, jak
dosáhnout nápravy.
I když se často vymykají spontaneietickým skupinám, zaznamenejme
i vliv levicových křestanů, kteří bojují - v rámci církví i mimo ně za podobné společenské přeměny, o něž uailuje krajní levice. Nemám na
mysli pouze levicové západoněmecké kněze, kteří se prohlásili za maoisty,

id

ale napr. silné lavicové proudy v katolické církvi ve Španělsku nebo Latinské Americe.
PoáLednl tendencí, která charakterizuje spontaneiatické hnuti, je
odpor k organizovanosti a formálním strukturám /tím jsou apontaneisté
blízcí anarchistům/, který se v tesoretické rovioě předkládá jako odpor
k leninismu. Je to stsrý spor: socislietická amantgarda má za úkol vést
společnost k socialismu, tj. k demokrscii, osvobození člověka a práce,
samosprávnym formám společenského života, ke zrušení státu. Aby mohla
avantgarda zrudit starý systém, musí se - alespoň podle lenl&ismu - organizovat do atrany bolševického typu navíc řízené několika profesionálními
revolucionáři. Fungování této strany po dobytí moci je však v rozporu s
cíli, které si klade a způsobuje - vedle dalších faktorů - degeneraci revoluce. Tak vystupuje do popředí spor mezi starým trockismem /který vidí
degeneraci ruské revoluce pouze v objektivních podmínkách tehdejšího Ruska a jako výsledek, prohry Trockého /a novým spontaneismem, který zdůrazňuje, pokud je teoreticky na výši, subjektivní faktory této degenerace
/volba špatných koncepcí/. Ze vzájemné diskuse však vyrůstají nové tendence.
Zdá se, že poslední dva roky krajní levice, a to všechny čtyři hlavní
proudy, získala na síle, a to zejména ve studentském hnutí. V četných případech potom jeho rámcc přerostla a položila společnoati mnoho otázek
celospolečenského významu.
A tak op$t,'<po stu letech ae zdá, že Evropou a celým světem obchází
strašidlo: strašidlo študentského hnutí, krajní levice, revolučních myšlenek a«revolučních organizací. Všechny reakční síly se spojily, aby toto hnutí potlačily. Ale jak nás učí historie, toto hnutí zvítězí, jestliie bude odpovídat potřebám společenského vývoje á jětrtliže nalezne objektivní podmínky pro své vítězství. Historie nás však také dčí, že. kvalita
tohoto vítěksťví závisí nejen na objektivních podmínkách revoluce, ale
i na subjektivní. volbě koncepcí, které toto hnutí vybuduje.

Pavel Sejček
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Přál jsem ai revoluce v Ruaku. ,

P r v n í

o t á z k a :

j i přál? - D r u h á

proč jaeo ai

útiskem, svírajícim souaeda! Ruský veřejný život, tol řetěz vzájemných

o t á z k a :

útisků. Nej vyšší utiskuje Nižšího j

jakého pořádku jsem ai přál na místě

nižší trpí, stěžovat ai však neopováží

pořádku nynějšího? - A konečně

ale zato utlačuje ještě nižšího, jenž

tí

o t á z k a :

t ř e—

jakými prostředky a

rovněž trpí a matí se na podřízeném.

jakými cestami jsem zamýšlel podnik-

Nejhůře však trpi prosty lid, ubohý

nouti revoluci v Rusku ?

ruský mužik, jenž jsa na nejnižšlm

Když člověk projde svět, všude

stupni společenského žebříku, nemůže

potká mnoho zla, útisků a nepravdy,

již nikoho utiskovat!, ale snáší úti-

ale v Rusku snad nejvíce ze všech stá-

sky ode všech podle ruského úsloví:

tů. Není to proto, že by v Rusku byli

"Nás jenom lenoch nebije!"

lidé horší než v západní Evropě.Nao-

Všude se krade a všude se při-

pak, myslím, Že ruBký člověk jest le-

jlmaj i úplatky a za peníze se koná

pií, širší duše, než člověk západní.

nepravdal Tak je tomu ve řrancii,

Ale na Západě proti zlu maji léky:ve-

v Anglii , v čestném Německu; a v Ru-

řejnost, veřejné mínění a konečně svo-

sku, myslím, Že nejvíce ze všech stá-

bodu, zušlechťujíoi a povznášející

tů.Na Západě veřejný zloděj zřídka se

každého člověka. Tento lék v

skryje, nebol na každého patří tisíce

Rusku

neexistuje. Západní Evropa se nezdá

očí a každý může odhaliti zlodějství

horši proto, že v ni každé zlo v y d y -

a nepravdu a žádné ministerstvo nemů-

ne na povrch a málo co zůstane utaje-

že pak ochrániti zloděje. V Rusku však

no. V Rusku však všechny choroby vni-

mnohdy všichni znají zloděje, utisko-

kají hlouběji do nitra, sžírají nej-

vatele i člověka jenž za peníze koná

vnitřnější složení společenského or-

nepravdu, všichni ho znají,ale všichni

ganismu. V Rusku jest hlavni pružinou

mlčí, poněvadž se boj i.Mlčí i úřady,

strach a strach zabiji veškerý život,

nebol i ony jsou hříšné a všichni je-

veškery intelekt, veškeré šlechetné •

nom se snaží, aby o tom nezvěděl mini-

hnuti duše. Těžký a obtížný jestiživot

str a Car! A Car je právě tak daleko,

v Rusku pro člověka, milujícího pravdu,

Grosudare, jako Bůh vysoko! Za

pro člověka, milujícího svého bližního,

všichni kolem neho kradouj zvyk se stá-

respektujíolho ve všech lidedh bez roz-

vá druhou přirozeností a co dříve budi«

dílu důstojenství a nezávislost nesmr-

lo nevoli a odpor, záhy se stává přiro-

telné duše! Pro člověka, strádajícího

zeným, nutným,nevyhnutelným. Za

nejen útiskem, jehož jest obětí, ale i
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prvé,

druhé:

podřízený musí často v té či oné formě

saplatit daň svému představenému. A

utěšuje myšlenkou, >že ei bude počínat

konečně usmyslí-li si někdo, že zůa-

tak opatrně á jest chráněn tak mocnou

ttme čestným, znenávidí .ho přátelé a

zlodějskou protekcí, že nikdy Vy ,

představeni. Nejprve ho prohlásí

Gosudare, neuslyšíte o jeho hříších.

za

podivína, divocha a nespolečenského

Istrach je bezúčinný. Proti ta-

člověka, a když se nenapraví, tak ho

kovémuto zlu jsou jiné léky: ušlech-

pomlouvají, že je liberál, nebezpeč-

tilost citů, samostatnost mysli, hr-

ný volný myslitel a neustanou

dá nebázeň čistého svědomí", úcta

k

dokud ho neuštvou a nezahubí. Z niž-

lidskému důstojenství,u sebe i u

os-

ších úředníků, vychovaných v této

tatních^ konečně i veřejné pohrdání

škole, časem se stávaj li úřednici

všemi nečestnými, nelidskými lidmi ,

vyšší, kteříizase týmž způsobem

veřejná hanba, veřejné svědomí! Ale

dříve,

vy-

chovávají úřednický dorost. Zloděj -

tyto vlastnosti a síly kvetou pouze

ství, nepravda a útisk v Rusku žijí

tam, kde jest volný prostor pro duši

a rostou jako polyp s tisícerými

a nerostou v krajích," kde vládne

ohapadly, jenž nikdy neumírá, aí ho

otroctví a strach. Oněch ctností se

řežeš nebo sekáš.

v

I straoh je bezučinný proti té-

Rusku bojí, nikoli proto, že by je

neměli rádi, ale z obavy, aby s těmi-

to sSírujíci chorobě. Strach budí úděs

to ctnostmi nevnikly do Ruska volné

sastavi chorobu aa čas, ale na krátký

myšlenky

čas. Člověk zvykne všemu, i strachu.
Vesuv je obklíčen osadami a

místo ,

kde byla pohřbena města Herculaneom
a Pompeje, je pokryto lidskými

pří-

bytky. Ve Švýcarsku, hustě obydlené
vesnice se krčí pod puklým skalním
útesem a všichni vědí, že útes ae může každý den, každou hodinu »řítiti
a že svým strašným pádem rozdrtí celou vesnici a přece se nikdo nehne s
místa a chlácholí se myšlenkou,

že

puklý útes ještě dlouho výdrži. Tak
si poMnajl i ruští činovnici,Gosudare! Vědí, jak Váš hněv bývá hrozný,
jak Váš trest jest přísný, když zvíte o nějaké nepravdě nebo zlodějstvíj
a všichni se třesou při vzpomínce na
Váš hněv, a přec dále kradou, utiskují a za peníze konají nepravší Jednak proto, že těžko odvykat Bfcarému,
zakořeněnému zvyku, jednak proto,

že

každý je zapleten a spjat s ostatními
zloději a konečně proto, že každý se

n
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P L A S M U S K O V É
/pecka/
Po stěnách pobíhaly přiblblé pohlavní stíny. Staŕík s křídlovkou se snažil
vystavit na obdiv pěkně naběhlé žíly na čele a nadmutý krk. Mladík šeptal
s úlisnou vehemencí cosi dívce s třešní v ústech. Veliký hovno, cinkla pecka
0 talíř. Ve vlhkém šeru matně světélkoval podvazek.
/střepiny/
Muž s tváří vlka z ruských pohádek a doposud v zarytém mlčení, pojednou popadl sklenici a mrštil jí na stěnu. Na udivenou otázku Proč, obdržel přispěchavší" číšník zarputilou odpověfl Jistě mám k tomu dobrej důvod a chápavě odkvačil
/vladěnka/
V prvním kole jsme si věty rozdělili takto: Věrka: To prej na ňáký recepci
namíchali anarchisti do jídla španělský mušky, to bych teda chtěla vidět.
Petr: No my ani žádný mušky nepotřebujeme. Vladěnka se ušklíbne: Já se zardím.
/škola hrou/
Olisný mladík byl patrně ha dobré cestě, protože se mu podařilo zahákovat
prsty za dívčin podvazek.
/protéza/
Konečně k našemu stolu dovál opilec, který již delší dobu zajímavým způsobem
povíval po lokále. Přátelé, pravil, nechci od vás nic než trochu pozornosti
a piva. Celá republika je plná agentů a zahraničních studentů. Nejdřív vyžrali celou Velkou Británii, teň je na řadě naše republika. Ale já jim v tom
zamezím. Zrovna tuhle jsem byl na Nebozízku. A s kamarádem a vidím je tam.
A von kamarád má tady...todlé... Ukazoval si na nohy. Kalhoty navrhl jsem vlídně. Ale nééé kalhoty, zlobil se notoťik. Nohu dřevěnou má a tu jsem mu vodep
a tak jsem je zmlátil, že mám eště tadydle roztrženou hubu. Jelikož vidím, že
jste sečtělí, tak jste to mohli číst i v novinách.
V černý kronice stálo: Známý recidivista Z.M. opět v akci.
Vtom to s ním zamávalo a on ladně povíval místností až se zarazil o další
stůl, kde pokračoval ve výkladu.
/ôpět vladěnka/
Hele, řekla Vladěnka, Petr spí. Co, probudil se Petr, já že neumím pit? Objednal ttalší láhev a ještě než znovu usnul, zamručel, že je z venkova a že odjakživa drželi na chalupě aspoň jednu krávu. Na mlíko přece.
/aida/
Cívka odnaproti sé prudce zvedla a nad stůl se vyhoupl mdlý půlměsíc stehna
1 s mladíkovou přihákovanou rukou. Z míst kam se ubírala bylo slyšet velebný
zpěv: Já jsem slavný dynamité-ero, v srdci mám dynamit, v prdeli voj.
/habituálně ionescem/
Dědík odtrhl zrak od žlábku a řekl druhému dědíkovi. To je taky hospoda. Nahullno, lidu p'lno. Máte úplnej recht, přitaká druhý, eště, že je tu málo lidí
a celkem čistej vzduch. Jinak bych sem možná ani nechodil.
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/recidíva/
Pan Z.M. tentokrát odvanul velice rychle, takže stačil říct jenom:... za vpcr~n -i ...
/píseň/
Jazyky již tôžknou a oči červenají, Petr se probouzí, vzpřimuje a ze všech
sil zaryčí: MY MÉLI KRÁVU!!! Hospoda utichá v údivu a přítel pokračuje v žalnéa řevu: Na mlíko, na mlíko přece. Všechno se směje a čísi jedák mečí: Krávu
na maso a krávíky na mlíko. Petr zbrunátní, já povstávám také a chrčím: My
měli krávu a Petr řve ze všech sil: VY KRAVY PRAŽSKÝ!! Už se nás chápou ochotné ruce, už nás vynášejí a v hluku málem zaniká dívčí kvokání: Ale co když
fakt měli krávu?
/ejhle člověk/
Vracím se na kolej vlahou jarní nocí a zastavuje mě jakýsi stařík. Kam kráčíš,
Františku, ptá se. Na vandr, pravilo vejce, odpovídám skoro tiše. Tak zejtra
v šest se jde na ten sníh, říká povzbudivě. No jasný, zejtra v šest. A jdem.

J. Ptáček

J. R. Pánek:
PRO

M I L E N K U

Motto:
, . x.x
,.
Tak jsi naplnila mé srdce, Že sotva krev v něm mó jestc místo.
Pr0l0g

FřipÍ3uji Vám několik veršů, Vám, jejíž obraz zamlžuji svým
dechem, jen proto, abych tisíckrát mohl přes něj psát Tvé
jméno, Tvé jméno přes obraz, který mne unáší k výšinám metafyziky lásky a který jediný umožňuje mi poznat nekonečno,
'nebot věčné mlhoviny hvězd jsou jen chudým svitkem Tvých vlasů.

Tvé oči smutné jako kolovrátek,
jenž hraje písen pro nikoho,
smutné jak nevěstka o dnu matek,
ty oči temné jak ulička v Soho Ty
ty
ty
ty

oči hluboké jak lidský žal,
oči jasné jak slunko na východě,
oči, které já tolik miloval,
oči, jež napíchla harpuna z lodě.

líšta
ústa
ústa
ústa

jak královský šat rudá,
souměrná jak nebe nad nížinou,
do nichž se nezahryzla nuda,
roztátá jak muka nad krajinou.

Tvůj
Tvůj
Tvůj
Tvůj

vlas jenž hoří rudě jako písmen,
vlas jenž slunce přezáří,
vles tak těžký jako kámen,
vlu-.r-. - toí tebich k oltáři.

Tvé tělo
Tvé tělo
to tělo,
to tělo,

slavnostní jak brána do kostela,
cudné jak ijilenčin šat,
které dáts mi chtěla,
které uštknul had.

Tvé nožky krášlí tuto zemi,
k nim milenec se modli vzrušeně,
Tvé nožky, zřídlo roztoužení
přerazil jsem jednou na seně.
Tvoje prsa korsetem spjata
jsou dvě sopky neklidné,
pod mojí dlaní dva kusy zlata
ztvrdly a leží nehybné ...
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