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Zahrani~n! koirentáfe k Mjnovoou pl,nu t1v JSe.·· p~oW pM.

pravovaru1.mu jo.ko _•1deolog1cktf•• průem toto •hJ.avn! téma.• pře
~ly táměř bez povlU.mrmt:! a plnou po~omost soustředi~ nn po

ěetná •kádrová" směny ve veden! strana a státu. Domn:!noYe1 v . 

nicb. "pád• L.~tr10ugala, pova!ovo.náho za hlavn:!ho a vlo.stn~ je

diného rofort!látora v če. veden!. 
~ent o pád vliak ul byl je mm dovršením toho, oo se stalo té

měř pf•ed rokem, nn 7. pldnu v prosinci 1987, kdy ee M. Jekeli· 

,a pomoci cv#ch taje:i.lliclcych druha z gam1tt.t.ry "zvate10.• stal 

gen.erálnim t~emzúkem a G.HuaákoTi l)yla prozatím ponecb.ána 

3m b•xs■ repreeentaW 1\mkce preBideJita . .. Od :t4 dob;r ul by1 .· 

L.hroupl. ·zcela v z~eti -~i~ckO~lnic~, .viáq•· Q\vohn4 
a taki'ka 4vacet1let,m apol4ěn1Ja ·• ·á·•:bJ'ia'· jen otáska··~am, b1J' 
bide tato prj "korouhn.~~ • t kteri·, pfivecll·~ "~konorillcu a další 

epoleěenské 11seey do kritických - e:t.:~acť. a dne·e volá po nových 

_ · principech f-!zen:t•, · jak ·.1eJ _neadresno : ~akter1e·oval .v· Rudé~ 

-právu /6.io.1_.Dikolik -dm .· pf·-e4· ~ac:ť--Jě•a~ . a ~~lnýeh 0:SI>a~ _ 
rdtnťk6 tfv·,·· hozem pfea p$m, .. · /ve-.elmťě&ťos.~1._- ·o~an_ ·i&Me :_ .--_ .. . -~ 
L~Š-trougaía ako_na1;: ~11„ po návÁtěvÍ M;ť~bJěóva .y -·dubmí : 1986,· · , . 

která ukázala, že . jeho hlavní ·potenciáln:! ref~ootc;-BQ~ parl-
-ner G.Hu&1k -nedokázsl ~!!t pf_úniw e1 tuaee v _SSSR k mocen~ 

Ekému cvratu ve proepě ch aa:~ refozmn!ch -sili*_ 
lzaavda ovAeai je• . !e se· ltro~gal~ odcho4 epolu s ostat.D!mi 

personáln:lm1 změnami · phodnll . dejJDll . pJ'!ipravoval na 4om pom4ě31!, 
EDad . na poěátek pMlttho . zotati _ BJl.:_U však ne~e1t6ťanG spěšnl 
zafazen jsko millořádey /ve ehliťečnoati vňek hlavn1/ ~d na 
•ideologické plénum•• nutno "ameluhy• o tu. to akceleraci pars

doJlně pM.l!!et - M.Corbačovoviij Zpdeob• jaklm on f-ešll svá pro
blémy a narňste,J!c! konaenativn1 opoeid proti perestrojce 

/a1 dokonce pMmo b.%0c!c!mLt p11l!ťl/ • mpo=1bm insi,~val ~s._ 

t&.3enriickotl inoo, . aby .,. . stejiJlm_·: ·•rrbáaovowklm.• spdsobem Eba-. 

vill Gice ji! realitě p!·apdoobeneho• ale přece ~e.nk občas rem

caj:!c!ho pctenciáln!ho %'efar-mátora ve evjcti hdách a pf~tom 

Maste~m omlnzen!m těchto .fo4 .vzbucl111 dojem 1 ~ se tu děje 
cosi p~ pf,ea~avbu poeit1~~- . . 

X.Se vllak _opJ:aych · adri1 pe"°nálnťch ·~n va yoclen:t atr~ 

a státu odbýt mávnut~ IU)cy jako p~uhá -~laŤ-t které ~31 jen 

1 
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Eti:rýt anti.re~o::málorakO&t povtilli _ moemsk4 gar.n11m'Ye která 

dále upevnila svá posioef-

Zdá úe, že takový pohled jo pMJJA povrclmt a ~leh&lje schop

nosti těch, kteM dnes tfťmaj:! .moo ve svých mko11. Poalední · 

plónum totiž ukázalo• !e tato garnitura je pře"ce jen v ~ioté 

m:!fe sch.opna .něčeho, co _se zat!m mála r.cela pcetrádat 1 -vy

pracován! u.r.č1té etrategie 1 dlouhodobějl;í komepce eváho vlád

nutí. ?iet~kú oe to ovšem strategie pi'-estavby · a,_olečnCGti• kde 

ze.tím improvisace e ·polovičatosti v ekonomické reOz,mě• ve epo

~ní s propagand..istickol.\ 1.nterpretac! stamho haraburd! •ná

rodn! t.ronty" jako polltl~ého plu.ralimu plm pro~amjC ne

scllt:,pno ~ pfekroait B~ st:!a. Poalednt p~m.am ylak ~~al.o• -

~ garnitura. která pfrt'zala plni moc do _S'f'Ji;h :ruJtcu, &fo-mu~ 

l.ovala a enalt se realiaO?at · dl.Óuhoci.obtxť ptrategi.t" ~ho pfe-· 

lit! 1 v generaci svých nántupe4~' . 

lo. pl~mm tfv Ksa •L,á~ovd• změny neskoněilyt ale z~aly • . 

1lnoM .z nich oaj! jen pove~ provizo~a~:; XV-Ill-~~-ef~:._ str~ · 

. byl svo~ :o ~k ::df-!ve pávě pr?t o•· ~ý ?lli-.nšm. ~yi --proce~-,~-je-~ _· . 
_·ho! •jádrem 3'e° s;t_í!-dan! __ gene~ací • . :-cio,ršen -b~---r1151ka pi-o .ty-. ··;_.-: . 

. kt cré Eákoey .. př!mdy ~t-! . pfcÍšl~ť . o: -~ónéi . ·e~ : p~lit iák,-. ~ -_· 
- riéry /v@y{ mkte~:! '. u.l · překro. čili _sedmdesátku a ·p~ti ~pat~ 

nérm.t zdravotn:l.lnu ·stavu. mj a:>Ů ·lllc •platná . sni •zásluhy• někde~;_ 

r;.1ho ·kandidáta -~ iunke 1 pf-edsedJ' dllnicko-roln1.eká ~á.1y/ .-
. .. . \,, . . . 

Je to u.ž v.ice ~! p~dlu.hdho J!'Olm. co ee po· repiblloe ros.;. 

letěl projev herce 11~Kogeckého•~ Jišerý ·na · aj eMu. dramtick9ch 
. _. _: . . . . . ·, . . . . i .~ . . . . . p • 

~l.o6 vyzval. k odcbodu t7 . .-.kteM pfi„edli. illto &ead.. na po-

kraj be.nkrotu~, Kdy! mu A.~r~-na sjezdu ě~. v,ýt,>em~ch u.roolcd 

odpovídal /a.ni! jej jrmnovel.l, moponmu.ů. •ttcw:c1t•1 cla jeho 

1 j1n.é po11č1t, ~ _a •pa.dán.ťm ~av• to _mni tdc jedncducbá. 

•J.no: f'ekl• •pfestavba ai svjmi núoky V' mnoha pf ipadecn ur-

l!i. tě vynut:! nástup novjch lidi1 uj mána mlsdjch .,;.: _ tekov6 jsou 

koneo konca _ i Bákony llvota• .Aie -li. iiovt __ l144 se ·mmohotl . é~e-vit 
. . - .' . ~ . . ' '- " . . ' . . . . 

jako deus ex machinal · Yue! · tó být lidd osriděerd v · prooí.-: spo-
jeni ao !ivotan epolo~oat11 musí u.ni'!t v!oe• mus! bjt l~:t 

re ž jo jich pfedcnddci, iruo:! prokázat eehopnoa~ lUl'fÓZst ·na vr 
kon.'?.l'W d!lo a '1spč~no je rozv1jet._" 

ldjnov4 ~d~m u1cás~• m . '-v "kédr,;>yd práci• ae tentokrát 
.--~ 
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nezahálel.o ·a v upiyb&ll.fa Jede~pfu;~m ob4ob:t"·-~-e:'-G.1.ova no-· 
roechúela e ělny. A_ t~ kc!yl pf-il!la ta· ~avá -chvb,e~ . jako . 
deus ex l!'1achina oe tli _ akute~nl. objevila tak . po!etná garnitura· . . . 
•mladých• pades'átrdkd a !ty-Hcá'tn:!ld\, •oněděel\,Ých v práci" · 
/nornnlisačn!/1 "spojených se ~ivotem• /dosavadních noms.J.1-
sátprd/, "lepš!ch ne! jej ieh p!-edchddci" /většina E nich ce „ 

maje vykázat vyěokoškolslt:lm diplomem/, ktefi h..-ied po cv6m n.á
st,.ipu "::miseli pz·okáz at schopnost navtá.zat nn vyk.ononě čilo N . . /třebas při osobním řírien! pohoto-vostn!ch plukd potl~ujícich 
pendNJcy, vodními děly, obrněnými trnnsportdry a slz~~J. sra
nát7 praftkó výročn! demonstrace/ 1 a! oči ·pfecháze_ly- 11 

Osla~ 70~ V,ro~! vzniku ~Sll a · meEWzo~.nť věde~ó- SJ1DJtO- ť ť _ 
slum ·na _ toto tdma posk7t~ pMi.lll~•-·aby·-:·~l14 •ě1 · a,t.1•:. 
o ml.Mit! ror;l\!hú •4ě1.nicko-rol.nick4 : vlááa•-' -!hiiecf po _·e~ra --isá~ 
atupt1 demomtroYola pře4 domáeí~ 1. ST§tovým ·p~bl.ikem; . jak ro~ 
hodně a bez zeváhán:C hodl.á s nebytou ooc! -~lá~Ď.t . a poµž!~ -

- ji ;wotf všec.. kteří -odpov!dsJi "obrazu_· ~pf-:tt·e~.e'"~ kťerý ff""'. ·_ . vol cla ze -. Eáhrob! - ~ťf_ a_· 7_0~ - -~_l t _ ~«it&:_á.· _eťr~~g~ _ria -ph,~~i-.. 
. total.itrú •·~1 iiaatolenf· pfed hAma deee~let:!m! .i;a -pomoei ·_u;.,. . . . , • . . . . . ,- . . . . . - . ,. :· ,• . . . . .· " . :·. - . . '. br_nničn:ích armád se tedy zd, · liepě~m mplňovat ,-1 v dob~ ·pe~ : 
strojky svá zé.klacn:C: .fJe_ elo; vyd?"let I · _ . . . . 

. -OVl,~nut! ro&hodujic!ch mocenskýc·h -p6s1c ve-straně a jej ! ch -
: •pi·evodo~ich. p&káeh• /p~J.ament~ •J1árodn1 :f'r.,nta•, vlády, _ 0(\

bar7 a 31.A6 "masové" o:rgam.aac ... : ·_· sdělovac! proethdky atd.I . . 
je s~ prvofadou ot~kou. FO p~•1t1 . u 11 oná ·sam1tur1 mocť 
V uraitd ch'dlt., je ,-lak p~Z°e· prvn!m' krokem1 . po_ . .kterdm 1Dl1Be31 
následovat dal§!, na nich! teprve bude zá-vieét dpllll odpově!• 
k níž te.lté patř!: na jsk dlouho? A tady ul,. pi'-es mim~řádnou · 
J1A1dprodukc1 "programových" proj evd a prohlášen! ve ·vrcholn,ých · · 
or~nech moci• polit lekl analyzátor me.rně . hledá etopy po pro
my~lená, ucelend strategii vládmt!t- _?ie;jc1e přece · jen o to·, moc 
m!t , ale co s!. s n1 poM t! Zátím -se ne zdát fe . by to jej! ěe1n! 
dr!iteld viděli, Skutky zat!m Vypovídaj! sp!ěe o tápání, ne-li 
př!m.o o bezradnost~ F011& pravdě ~!eno• -llelr.c se j:lm · 41 vit,. .. PrO
blcimy, kte~ majt feD1t 1_ etan je31c_h w~lnt pfed dilema_ s Jlě-· ✓ 

. . . bo~ ~ :Lt V,chod.1.ako je Yim. 11ko1 áotn. nládnt1t~in, ·pm aa-
momáho pánaboh• . · · . . : __ -

.. "'it1a·n4• .. garnitur~ moci TY•tupuj ~ nar~k-: jako -3ednotit1 -
3 
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pe'fJ11 celek. Vrcholné atranlc~ orslaJt . "úrocm1 fl'Onta• _ 1 . 

par1mmnt Tše ach'Yalu31 · a •plně ·pcdporu~i•"3edno~1:n1. · Odrá-
1! však tato Tmj,~kově demonatrovan4 •jednota• ~ •3~omyslnost• 

. . . . .·· ' . . .. . " • , . . . . 

opravw realitu? Kdo .m!1je v dplnd isoloci a alespon trochl1 
. . / ' . . . " . . . 

komnikaje ·s lidmi "dole• 1 •nahofe• mQ'lOfe nemmamenh T7.eolq ... . . . ' :· . . ·. 

stupen achizotreme spoleě&nzkáho srcyšlen!. Weveřejná• . "so~kro-

mó" hodnocen! slov a ěinO vládnouc! garniturJ a jej:!cb. ·l!eleych 
• • I ' •. 

předstevitelti se 1 u lidí pdeob!c:!ch vysoko v:e /strukturách" 

/o. t!m _epíše u. f•adovýcll oběandl stále více přibl1!u.je, k hodno
ceni„ které po· léta více ě1 m~n.f radikálně v,jndiují razné (?pO-

oi ční sktip~- ' . . . 
. . . . ~ . . . . . . ' ... ~ ~ . . . 
PfeatvrdÁ_ omeeen!. ~.snoetť 'Y posl.e~ť~_ obod~ť __ pn,ai~t,u -

tu a . tam 1 ao s4E.ovacích proatfeclt6 hi.~~-ktmS . t.o . aignalféu-
. . . . . , · · · . 1 · . L " • • • • , , _. , : "t • • . • _., . • • . • • 

~t, T kulturním tisku 1HJJ;Da~dyáme TJ•totipe~ F.o.tt· 1~z§1il~n! 
uoělick6 tvorby na •ót1.ciáln1• · a ineditiú.- V ekonomicW -oblasti 

. - . . . .. .. . 

byl.a dána v p~hybnost ._ dokonce celková _strategie uskuteěnová.n6 • . 

. . •_ekonomická reformy - viz člámk prof', w.iam t.iátějlcy~_ DrSc' ·z : ._ : .. 

· ··vysole~ .školy ·eitonom1cká v·aósp~d~sk)"ch ·novw·ch . : ě ·• - •'•: · ai,- : -· 
.·_ nek siovenek-ábo ·mw'etra ťb,.lturŤ' y'~Válka ·v··Jbi44m prdyu.)'ls~ri~_/, · 
. ve·, ktérám polo!ll,, ' ~e; ·nezodpcw6děl Ót~~ •. :~ ;1~kd i~u•pH:ainy _· .. 

. vzniku a :,-ývoj e Charty· 77~ ·tEv~ - pare.Íeln! l.ite~atury, neztij~ . · 

... i:ilndeže . o SSM. zá.ktivioováJů tz·v. JlelefZÓln!_ch ~bo:žcnekých : 

struktur"/ nn~ntť:Ut fe i chytřej ~! normlisátoři _si zač:Cxiaj! 

uvědomovat bezvjchodnost "poli t~ty~ . jejich mdbl chytrých,._ ale 

mocenalq mtťm roshcxh13íc!h Jcole~S . ~tomem_ Vl'Chol!ct sctrl.
sofrenl.e ve _. -~olečnosti. ie "bei! bhhi llberáii~a• ri_ma pfed.;. 
sednictva tfv~ který v neof1ciál.n!m •eot1krom<nn6m• krou!ku o~tře 
odsuzuje zákazy uvldčn! kritické divadelní __ hey a slibuje být 

oporou potlaěovenámu dramatikovi, . kterl vlak brzo nato podle 

příkasu •dělnick.6-roln.1ck, vlády• "Tefejně demonst~ieihrdou 

p·č~--~ 3ako ·vrchnt velitel pohotovostních plukd potlačuj:!cích . 
~ -~~c~álnt· oslaw stá~:!ho ·svá~klii~- -·· ·.· • . . _: : - . . 

•Jednotu• a "j odnomyblnost" ~e současná moc s to udrlovat 

u! jen terorem. lie owm jenom policejn:!m• i kdfi1. jak. uká=ala 
, ' ... 

potlaaen:! listopadovóho mEinárodn!ho eympoaia v Praze, strach 
. : - . ' ... . . 

3• 1 „ 1.om~o arD!ru vede 1c přehánění, . na mcoaa. jejich vlaetn!ho. 

~~-~- , ~~- d~el1tň311• ano .zoahodtlJ:lc:ti ~• y~~·_ ,t8řór · pg:- . 
Oh!.ck_'f t ZziOf'U 88 pfiatoupllo lc poet1hdm~ezistenan!m /v1-.· do-· 

p1- pra!s.ktSho primátora podnikam a orgrmieac:!m poiewj!c·~ 
4 
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•veřej· n4 projednán!• a p!·ijet:t •opetfent'! prot 1 ~r..:, kdo e• 
zd~astnili ne oticiiln! rreuifestace k 2e. Mjr:m./ • ~ ~. -toleviB
n!hc, pf,enosu. ze za&edán:i "národní front,• b7la &Njmá nedOsto,
nBBft!lmh mkomunistických děaotn!lcd, horší Slad -~I st~tut 
dvorních l!a~d., kteří přece jen moh11 tu a tm f!cl panovn:!kovi 
alespoň kouac-k pravdy. ,. 

Pod peychickp terorem ee v~ak stále vice ocitá 1 sam.e. stra
na, jak o tom evědči mpř'·• kmpe.ň pr~t1 vysoká míi-e pasivity 
členstva, kterému se znovu dOrazně připomíná, ie ělenská legi
timace je současně též pracovní kn:!IDcou~ Ano, peychickl teror 
ee nepochyb?É .- uplatňuje i v grémiu nejvyliěím - v tfv ~a ~eho pfod
eodnictVl,1 - lede agresivita •obrá!lcd social_ismu• 4em_cut~an.á : práTI. Ódainem ~~Bum.ka a pádem .•korouhvi&,• !trcugel.a, _._ ale i . 

. odch~sn Kapka, (. cd%'am,1e od .je.Jaikoll akce ty, Jc:teM ~si tul!. . 
o bm;V,cbodnostt vrcholn4 •pol1tik1"• _, 

Za potenc1áln! odpo.rce gam i.tury "n-atelft" pcwa!ují mnozí_ . · 
-· · zejména "ml_edé" čtyficátzúky iť padesátníky•, kťef! přna.žuj:! ·.,. 

, - v_ --,rv~i- vlně · . ~kádrových S:zén•1t ·v oemalie~esá~ém _y~~--~hrilí .: . . 
· .roli v mocenfkém ·bo31 /ač větěinou .- k . Jlěmu neby11:miu_trálm/ .. , ._. . . : a telťn .néjYět~í hffchJ .nomaiimc«ť si ~-i~~áW ~h~,tť ~ -~ce • . 

v rď':!paii .potfeby . ~ kow je _hcdi t . n~. ·hl.mi, .k č~I - zřejm~ 
větť4-~a .nebácl~ mít aejmen~! moráln:! _zábrsny~ lejde .viSek j ~ ·. 
o .minuloet._ ~elita hospodářského a epolečmekéh~ ži·vt,ť _pt,ímo 
Jcřiě!. o_ p~ f-ebě radikál.n!_ch 1:m ~ ·ň.;.ll být oclTrácena ~_z:!c:.ť 
katastro~-- cól., •miacit•_ soiTa pfehl6dll. Od n,nějšh ~BOU i oni 
pf-!mo -odpo~~-a ·1a1c· mlse předpokládat:• · !~ budou stále jen'· 
pf 1.hlifet polit ickd bezradnosti. a impotenci. staf-!kd~ 

Zatím ennd jecin_ým náznakem takových možnost:! je rozhovor 
vedoucího tnjemn!ka JiV Ksa v Praze M.~těpánn v RP /2·9.ll.l, 
ve kterém opustil "kruhovou obre.m" starých "osma§edeeátntkd_• 
a pckoušt se :pf eJ ít k antidogmati cká';A1xe idet»loglcká~analyticko 
-krit~cklai_hledánt .Yariant moWhQ . řelSmf altu\_eah,ci-ep~leaeit
ských:· _ ~ř-obli4, ·1 kdy!-~ánl.1.~ě- jen ~ pr;!1Ek.6m --~&~•;~-Na . 
rozdil od rétoriky doeavadnich"v64c4• z•Wi s.~mou "t~d4 • 
for~ce p:-oti -itonsGrvám" ve stran~ i jircych i.D.atitu~:!cb. vaet
Jlě epoleěenekých v64 /•J,atlife md!erre a mwdme poěksi,.,· ai · .zá--. ' lil~_ a e!le pfeetnby pochop:( mktef:! li~ : M _. sávodd,., _inet~tuc:t-, 
• bAln4 praxe, pat 'f pf!pe.dě někter~h :tw:ie1onffl · tia ·,31n1 drovni, . 

. 
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3• ·ul po dvnnáot4•••"1 "~·,.atmost,ra pl':Uiš · -yelley~-~J-lstot 

pro roktéré i1d1· trvá úl moc diou.ho"I "Potf-el:Úfeme nce' teore

tickáho propracován! těchto otázek • .MyElilllt ~e od · řo.cb našich 

s1oupa společenských Těd · a teorie to žel čekat nemO!eme, v!d;d 

na. to -~li dvacet let• atd.I~ Teprve čas ovšem uké~, ~da·.nejde 

jen o novou rétoriku. -Zatím snad ten pokus mťH.e nčco praktick~ho 

pf·1néGt pro I"rahu, n.n celospolečenské "úrovni" to v~e k mOže 

mít rujakou čenci af. tehdy, nebud:>u-11 tam mít 1:02:hodaj!c! slo

vo ti, pro které pz1xt0Jt1,e d!!.Vno •tje u~ po dvanáct,_•. 

Možná• že mktef'Í is nich již pod neočekáv 3Ilě ros touc! tí~ou -

. p~vzatá ho . břacene vlády bez výh1edu na ri0b0Et "v brzku" . vyká-

. zM ·dspěch• ·b,- se _u! nejraději _ znchraňovel. _1 dtékem. ATlak strach• 
. . - . . . , . . '· . . . 

co by ·se moh1o stát po jejich odchodu, je llUU 3eltl yjdr!et 

a budovat pof1.etn4 vazby·. _Proto se cd po~átlm ·sna!! ~vá~et . 

si_tuace.: za kterich se· mus:! jé jich mladší . . dldic1 př~d yeřej

nost:! .zkompromit oye.t 9bdobnou činnost! jako kdysi _oni e~u 
. ·_ .· _a t:!in ·_zachovat "kontinuitu r:ioc1" 1- pF.i . jej.lm_ fýzlckém omlazen:! • 

. · ·_, Osničk~á- vJn°ě'! k ·to~· V7:t-~ -fil.e.· ffe-!mo -~d~l.ní · pfo!~e!1toeti. : 

. : . bez»oc.qyby _\'i~ .m.zdate.ne : Omom· Ll . nicl;L~-

·.• ·_:· .. : j,~-. ---'"i§.eah,ny '. d-~orir~t1~ mani:test~ce •jedÍio~• :a·· ,.~edno- • 

· .. _.· myal~ostit j~_-:·ťedy :.1~·dno .n2prÓsto it•l1 j·iEtá-t •-~en~ké edku.;.·_ 

· peni° ~-z.nikl.i k -__ fíj~ám p1,iiu· nen:!. e,.niť jednotná. sni jednonw.;_ 

slntS. Je to pf>echod.né _eeákuin:!, jehož d~fin1t !vn! podaba, 

cna.hkter a -strategie se _teprve zforn:u~! nej poZiději do sjezdu 

o~~en_éh~---~ -ktiť~_ -~_?.~ ~-A to ao: nemdf.e .neodráf.et n·a souaas
ntS ·etrateg1~:.táto mocij. která zat.!1:ť dlouhodobl •'nemá ~ emo,. jak 

s ní · po j cj k . z:!Edtánf .. ~lol1ti Jestliže ll.-Gorbačev V- ·sssR ce-
. ~ . . 

101.1 svou dosavadní u! tóměř čtyřletou činno Et! neustále doka-

zuje, f.e takovou dlouhodobou etrategi.i ma1 /i k~ v§e,chny j ·ej! 

a.spe'lny ještA zdaleka neprozradil/ a le ~1 každodenně n&u.stále 

upf-e~je•· nelze . tot4Žft!o1 o"vddc!ch" v assR• Ti zatím "ěd! 
jen jod1~·,. -~ cht6jÍ pÍ'é!1t1 _'.· a to.-. i ·T• evých náatupc!ch~ -

Jak? ?té.·. to odpově! nikdo nedal a "dělnicko-rolnická .v.láda• 

ji sotva dá♦ liebo't pek by musel'i naj :!t fešen! pz,o toto dileme.: 

v· čss~ inC.fe přelii Jen taková moc. která dokáže uskutečnit 

'Y!estrMnoa rad1~ln!:. ··spole ~enskoti retormti4, ve & pole ěenek ám 

me _chanismu. T1tvofená~' ·ťakavoLl radikála( reformou· vlak male 
..... .. - . ' .. ·..; ...... 
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#eltt jen ~aková mQQ.-.kt~~~ dokáf.e s!ska't ko11Se11S1·• . YětAiny . . . . . · . ' . . . . 
obyvatelatva1 moc, která nedoká!e během historicky krát_kd d.oby 
několika let te.kovoa . refomu uakut ečn11; ·, bu.de p11nl pracovat 
k tom, aby !ij1pt1c! láva spole~elU!kého napij! kdesi -... hlubindch 
zdánlivě vyhasliS sopky nabyla tekové v1bu§né síly, je~ tuto 
moe jednou prov.My enete. 

Bilance prvn!ho ~ sice nového mocenského eeekupen! nazna
čuje • že právě t:!.mto sa.ěrea:& "radi~ě" vykročila. V politi
ce lze . jako jedinou "radikáliú" změnu ~Enamenat poulit! po-

. . ' 

11c1e jako nástroje •stabilisace" společnosti pfiponúnaj!cť . 

obdobnou. e.kci s 21. srpna 1969. V ekonomice · pak prvn! •radi-
.· kála!~ ·1u · ~p!še .sb.rkldrl/ krok;, novd AdmooyY ~ád7 /ochramul 

cla ·.na -yývott,. apotfebního sbolt, · odau.n "platy pri6m1:t a. sáloh : 
ročních pod:!lďťa"taj~• pokyn k ~vedení pt!dGl.cwt!ho hospoddf
atv!_ u mkter,ých dru.hd spotřebního zbol:! v obchod.ech/ vyvole.ly 

· jen paniku =ezi_ obyvatelstvem a ji! dávno ~hudnouc:! vnitrní . . > .. trh· dál.é . denťabilisovala .· a ochudila~ ~~ké.ln!" .urycblenť eko
. ·. : nomick.é fefor~-·c, l 'rok ~-e jen .plácnutím do :~Y•. ~cjí kl!čovd 
. . ·.- . ~~~--.:. př.estavba "fellto~~hocm:lclťoenť Že~gani~-poclnikov·, . 
· . .. · . · . ·. ·. :. ,. : ·. .... . . . · . . . . · . ,· . - . : . . . • ,• ' 

. : · · ·: -,fér,, . i.měna- clanovd aoustav, atd •. _ ·pi'i nepoclstetnyc·h korekcích 
- :cerit.ráWho pi~:~d . ~-se tak jako tak récl.1e'i1~! ui : ; pf•!lťttm .. 

. ro·ce.: 'N~ polovičat.s"m ·char~kt~nť _re.form:, se V~ak ni·c nE?měnť• . 
· Pederálni vláda na~pak m svám zn.aedán1 24.11 • . považovala .sa 
p~ře-~ná prohlási~ - /~~jaě_ ·· jd~ O ~•~i Da pocbybnoEti O ~zaáT
JlOSti :·konoepc•.:·pfestaÝbJ ekono~ick4ho mecbaniem '7sloyend . 
v l!láia.ků _prof~, VŠB ·.,•~·llát_~jlq ··..--: Hospodáfeký dl novinách, kte17 . 
· e•: E.etklťl. s ·velkým ohlasem · ve -v ·eřej nostil,: !e "dosavadn! postup 
praci na př· ostnvbě 1 ttplstňaván! jeho jednotlivých pnkd pro
kázaly pl.m opodetatDAnost principd a záae.d ob adaných v. t_ěchto 

dolalnan'tech /tJ • V usnesení 7 • . zasedán.1 tfv KS1' a ve Směrnici 
k zabezpečen! komplemť pf>eeiavby ho&pod~ektiho mechan1.el!lu1 • 

. Dovj vozka ve n·tarim kočáru tedy dil kodrcá po sterti ~eotě. 
Jeatllpelc tuší, kam ts cesta vede? 

AZ 
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- hh - lnt'ormace o .. ~ kolokY1u T Bolgpt 

Pond•sione llenc.1 a Pond■cione haUtuto Qnasci •SJ>ONda11 Te 

diutck 7 , • a B. ěenance 1981 T Bolopl kol.okTlml • IMlsYa Pral

llké _ ~&ro po 4Tacet1 letadle .9a pl'O&r■Jllll "71• 13 ~eá~A, 411.blae 

a nwěreěné al.OTa G1.or&i-• Jiapollt.m /&a Italakou kolmn1 atiek01l atr► 

nu/ • Claudia Martelliao /sa Ital.alcou aoc1al1.Uua atrama/. f»YOu 

in:tormaci zelolenou na noTino't'Ýct,. &práricb • t.utech nikolika re

ťerát!l rozdělím podle t.,mat1ekj'cn ola-utm. 
-

Problémy Pra1ak4ho jara_ - M sa'b1Ta]. TI ffút rde.ritv. pf-edeTiim 

Z4aněk }J.ynář. ~on.atatOTal, fe satimco Chruičo'Y\1v poku& o ret'ormu 

byl Teo.en pouze ab.ora., náš obr~'í- J)l"ocea probíhal ailore. i s4ola. 

SYů~ referát vaal: sam.ěřil ~en na probl.amatiltu poatupu ahora, ·tj. po-

11 t1cy Tedení KSC. IO.aae &i otúku, scia aohl.o poatupo'nlt lépe a f-ikli : 

•iqal.im si., f.e IIWllOfá~ •~•&4 &Se ae all konat co -~~T•• t~. 

T ~ltml 1968. .lkW progr- ae IIOhl n4t 11n1 ť ~•sdu. •trauv, 
mohl bft nole12 Dl1'f1' Jatřeán! Tibor ul u. llú1 Ute poliUcké lln11 

aobl1 N mnl1t ro&pory T pol.itiůU nóud touto •••'-• aal:,o\ ~-

ho ElencTé • by alli pocit 4louhociobl~ ti nabili t1. Pfi pftileli toati 

tohoto •~•&du ~t; T květnu bylo aoino T Prue v.apoffdat pora4u pMto

ma_fch ~alepW. ~iných atr~ a ~&kat pro platrol'JIU ~ftn:íbo progra

aai ~ ~•&nou pod~ aleapoň &kupirq kÓm,ni aticktc:h- atran. /tJugoal._; 

n•,· IUJ.ie, l 'nneie • j.l, eol bJ wlnilo 1 ·ndent •~•· ·nran 

· Hmi VariaT-~é alowey pro~•Ti.i. ne• Tlúta.! ~rtako /Nečl•~•o, 

. s . ~iné posic. Ttmmnllko/. ~o takoTfchto kz'ocich Ity ae Jl2'0T•dai Yo

;euk.4 in~uce mitně st!l:l.lo /a 4o nitna ·liJ ~lsti k 1nternnc::1 -

ucioll.o/. ~lo aolno eychl.ou. szaian TOl•lan(bo &áltona ~iatit .ailo-

11T alce opt1wU•< 4•c»Jr.rat1Pftn1' Yolellllt p•vNU'J, ,ale 4aoknU

aont sp~aob mm-hnúi kandlU'6 1 ~i.U~, ab7 nl.N t,Jla amte -

&li TOlDOU mi .Alko~ ku416't_J - • • tlll1~ _innaOtllli konat nl-

. by T EU"tilll 19'8. ~o IQ' pf-iapllo k poc1'tu atůil1t1 4e&itek tia!c 

Toleaých ~cioná.K. ~~• n•ilo být odkl.64'.no pH~•t.i sák.cma o 

Mzoo4Di t'rmlU, uoo\ polltieq '-fl.o ;aw, ie pro ~bUlit 4obu 

alkol!ka let•• nes U\o polS.ti.eq IIOIIOpol.111 pl.a~ono- -Mlll'O.le roa

Ti;ei a,ratéa Tice poll\1okfch stran. tea\o Nkon Mti]. odatraait u

~ia\oty o poTaH cnystm11.bo ~ úkona T ~ IIIQ'elll, le 

by )qlo btyalo ~••• i• retenaa nebude m•••t aoboat pflaobem 

politicktch organisaci mao N6ro4ni hontll. ~ udrla! poUUok4 1A1-

ciatiT7,.. rllkou no.u! b~lo také poth-', ab7 t.oto Tesieni naaul~ 

ft.lo vUU upohocll.Di ~akt.a, ~o -li H~a• trn1, Jllll'AaUD! 

tnUQ Průak,bo ;ua „ atrazv Tit.li.Dy wt Variff*' aml~'l'• 0 

mi.espelt, ~ a 'takorib.o ~~• 1119• pro oelou ret'onm T3'Pl1T•' , 

N allo naopak 
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zcela otnf-enl, TarOvně mluT1 t jat.o o t'ak'toru, ~emuf ;je rmtno mnohé 

Tki T prui ret'ormy podf-idi t. V ~'to ao~sloat1 b,ylc také naaári
vné, le 81 Teúeni neponecbalo T rukou Mdnou préTlli aotnoat &aaabo

Tat clo ě1nn.oat1 adE.ovac:ích proatf-etik'A, a to v pf-!padě nezbytí 1 
áka&em publi.kaee urči týcn 1.n:tormaci a Dáaorll. Byl.o ~ konečnl -. 

rozporu 1 s Akčním programem ~t;, ktert pf-ec:;.Tiaal uuAení předb~ 

cenzury, ale nikoliT staT, kdy ani aouan-im rozhocinutim ěi ;jinak ne

bylo mofno &akázat ěifi t určité stanc>Tiaka." 

~&. jiném mii:;tě pak MJ..ynái· dochází k tl:nto záv~: "Zkušenost Pru

ského jilrh ukazuje, že pokud vycbés-.íme % toho, že reforma ey stému 

mé být pro'Yáděna "anore" - půxia>:2.ab§::sa.aas~•t1::piu;r;,;:tú.mrt~o.!J: 

laas:ts:iu!;:sJ'll{&a7.ujllllit~:,.: Q zároveň "zdola", sle nemá vést k erl.f

pc1 e. k •rnoluci zdola" - pak je nutno zabezpeěi t, aby tako?ýto 

•aez1auT• byl eo nejkratší. · V takoYt: situaci n•l&e odk:l.ác:1at pf'1pr1r 
~ opatf-en! na ainy T na4ě~1, f.e &a Ea& bwiou 4okcmale~li, dů 

alecml~i! atd. .Je thba naopak rychl.e ~•dnat a prokáut, la Teůení 

.je achopm:, U= - a tlmito ft.ny také ~&ld• prostor pro re:tormn! 
pohyb. Foku4 to naciokl.la, saěne s1 tlak •sa.olu ..-ynucoTat takcrt1 
prostor aám a Yaueni mu bua.e musit ustupovat. llnah.ý poznatek z p~
běhu J!raisk~ jara · . ukazuje, le praktické rdormy uictu.jíc.íhc zy-

. . 

· 5ténlu mají pokud možno p:robí.hat aoubiuě na všech úaecicb, tak, aby . 

ae ayaUm ~ak.o cel.ů postupně · měnil a aby neuo!lo k tomu, !e ;jecimt . 
- , . . - - . . . . 

.ey stéáoTá alolka ae · &ásadně bění a ostatní · &datanou beze změn • pro-
. to bez ·~innébo p ... sObení- to se podle aábo názoru ct.alo v dob~ Prai;

akého · ~~ výra&ni pokuc. jae o no bodu pro~nu a tisku. Protože . do

aáboout kvalitativní &aěnn na tomt.o 11seku ~• nejjeclnoduáši, st.af1 

&l'lliit cens»l"ll a ~1.ntf úbrtalcy - pro~nil• N tu &áaaóD! směna ~ako 
prm!. ~OYeň •~, proto!e na ~iDýeb áaecich r~onay poli t1ckého 

Sfatéml ae al.IQ' nile odklá~• .Unl. ae nobocU:lý tillk atále &~e

'ml~1 ~•dinou, l&e Mci monopol.D:! at'él!ou pro pó.aooem ó.maok.ratizace" 
Problémy perestrojk,y. 

iapolituo Ti.cli~ perestro~c• ponap k no'Yému pojetí aoci&.11amu 
a pM.&.D6ri, le stalinský eyat.éa nu:! IIOCialllllea. AYšak. 1 k03I DOTé 

pnlq s.naa~! prillaa, oclpoYědi s\l.Un.~í láateěm, řeieiú n•~i stá 

nebo prout1am1, Tý'Yo~ , a &e~ména "t711atin1 o~ ~aou nepřeó.Ticia

telné. Privm stát a tar.e o 5lu.Utal.nost1 plura111i111U, z ~•d.inou 

stranou znem,aa•ji určitou n ro:nod.Aou Tolbu. Námt k trhu ;jako 
, 

ke •tyěDému bo4ll ekonomického ayastúm m-•a4 Y teorii "opu.At&ú 

pU!f,l. reilDlibo aoc1al.1•u• a ~• také nu'bu>u ceatou, aTšak•máJu 

k t.éto ceE>tl ~•itl 4aleko•. Je aoliw ri.dlt na ob&Ol'll &DMeni mot.ne
bo Ntkán:t ytabodmicll an.Uatai1nS.std a rffidoniatd 6 tra41cei • 

b.odnot.ami sápac\ni 4maok.rat1ck' a ret'OZ'Jliat1ck• lnice. ~••d•• 
Tbk aapoainat, I• hi~torie T7U0Hla na Východě a na Západě kont · 
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'tinentu áTa hluboce rozdil.né: pol.1 Ueké aystém_y a ayetéJay hodnot. V 

V.Gme d1.alog, &polupracUJma• Ale ne&apomfo•~• na •1QllJoat a na ~e 

;jí 41d.1.ctT! v pf-1tomnoat1. Jluttelli pC'snam•oeJ • ia :ma&noat r~or

JDOTa't ~mmmisUcké reiino', an1l by r~orma ·rosb1la cel.ý ~stém ne.o! 

nikterak dok.á&ána - v nejlapiílr! pMpa41 je Mckou. Jio&aYak;ý 4op1ao

Tatel unity Giulietto Chi.eaa Ty~ácif-11 né po&natlcy o perestrojce t 

tak'to: ->e to řetězoTé reekce, která pf-ikl,4' clo*tnák k nendaným 

aoc1a§l nín, procesfut, k~eré však &ároTeň pfinálí r1&1ka. Jde o stra

tegii tictj.ého obklicováni strany a aparitu, ,· které ~aou nejv&t~í 

Eilou konz&rvatismu, ale &éroveň 1 jedinou ajecinocujícf silou. Zen

tc obtíž.aj~ procec uEil~e vyvolat.- a uf ~ol.éri - ~iroké of1Teni 

občanské společnosti, které R pro;jevuje v najni.faict, Uéncích stro

~, llil.E i v pi~ec.hoanýcti politických :toru.Ch /v tzv. 

i.druženícb/ a poatupu;jc směra k pl.né deaokraU&aci. 

V&tah mezi fralakým jarem a penst.ro;jkou 

Giuaeppe bofi'a, ~•den & ne~laplidl &Dal.cd SSSR T ltál11, :.tonmlo'Yal. 

TZtall aezi oběma obrodQ;'jm.1 pJ'ONIQ' •• tf-ech Na.ech:~~- ~d• 

ve~ká aer1Óznoat a ronáhoat, které charakteru~ ;jak dil.o, 

cio nihof se pustili čs.. komuniat4 koncem r. 1967, t.ak pol1t1ckt 

DO~, který ;,e ne-yynnutel.ně prorisel.: -tento .úsudek je ul 8'm o a~ 

bt odaouz.em.m _ 1ntenenc•, která tomut.o ušlechtilému l1&11i 11či:,ntla 

·konec. ~ .bocim:i ~e T7zririn! m_vilenek, ke kt.Nmu aas1t1m cl~ . 
. . -. . - . . , . . . 

- llo a .-které ·činí . snaěnl bobatií debatu; · kterou ·-dne_s Titime T __ SS.Sll, 

ale ne;jen v . SSSR ~ její projevy_ mdiUle USeD-•nat 1 v ~ě . e 

V -cialiich Ze?Il1ch evropakého ytchoda. X tomuto Ty&ráni by prav41po4o-
. 

. 

bně nebylo dollo nebo by vypadalo ~inak, k.á.yby tyto ·JZQ'i1enlcy nebyly 

n-lesly nou úUooou iůerpr•taci a o~obu v čs. roku 1968. .1 

prejdme k thtiJm, podle al aa~dtU.eli~lúm .aoclv.1 k ••lk' pr6-

kopnJ.cké ail.e !a. sniuo.U phcl 20 lety, k atla, kt.aoa ani trag 

gické a áailné poUaěem nemohl.o &Diěit. li•aJa1'Y•~• ie nemálo 

posorovatel'llm nejrůsni~š!ch pol1t1ckých •lrd ae tehciá oey dramati -

cké wltiloati &Gály být pouhou druaatickou kf'eět v ok:rajoyé sami, 

přeciurěené k tomu, acy sdatala str&Dou t&T. ••~ po11 t.ilq. A pf-e

ce tomu tak ubylott. ••~or1.gilUUal~i! r7a Jealakého ~ar• Ti.dí ~ 

v toa, le- anil by chtěl ignorOTat TÝ&DIIII ~i!Jých klll 'turnich k.ompo

nen't - čs. zkuienost z r. 1968 nanso'Ym\a T pnu! facli na ur~itý 

trend kamu01 atické kul tury_. "Kl.u'Yim o poli t1ck4m a kul turnim 

proudu, který tea na msti nela-.e T pl.Di ~ano alolitoati rekon

atrllovat, ale ktert arfi'tl ~• 41111kuN s 20. let., hDdDoty nab 

b7U aa 41.oubého prot1:.taliat1ak4bo bo~•• pnn! J)O'Yil•&ú pokll~ na

léaat a ~•touplt orig:1n4lo1 ce•v ytyo~•• pro~ Tyllé a rm.si 

roku 195~, tedy o aouhnm antiatalinaktch JIG'llenek a koncepci, 

které lse &!•etel.AI TY•topoTat T cel, dlouhé hiatoril komun.18t1ck,ho 
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h:.utí • .Ie toti.t aým pf-esvidčením, le tato h.1atcr1• 1. Te chvílieb nej

tGmi~lí~~ strnuloat1 nemdže být proati ctot.olněna ae ~t;..p)1n1mua, 

1 kóy! atal.Ulilllm.la byl pMrozeni ;je~í Yal.k.ou ěáat!. ta. pobyt> ~okla 

1968 byl proto Te své podstati stejně tak. kcmma1 stick/ ;jako 4emok

krat1cký a ant1sta11nský-" •tt1.rozeně ae aetkém 6 ~ tkou, ~e b.ia

torický trend o něm! mluvim, byl v našem a'tol.etí ricy paralen a po

tlačen. To ;je prav0a, ale je~tě více mě napfuje úiaaem jiný ~ev. 

ACk.oliv oat.f-e zkrit1zorin e µotla~an - a často jako v p~ípaaě tesko

sl.oven&ka, nejbrutálnějšimi prost!-edky - tento trenci, ~terý nelze 
reáukovat n& pouný poanět neoo motiv - neoyl nikdy zaauše.u, al.e 

naopak, silou své pf-ekvapiv~ vi t&l.i t,, byl vždy schopen Gále e::1.sto

va~ i v nejnesnesitelněj!ich po4rnťnkách & po letech se znovu ob~e

TOYat. P!-iznáTám, i• toto pro ně s~st.ává 1 neposu.aciatelným klíěem 
pf-i stwU.u eoTitakýcn clě;iin." 

lia ~anto rya Pral&kégo ~ar• upozorni.1 'téf. polský ekoDOm nodzilůar& 

Brua, ~-b~ci dus T Cafordu: " ••. tak ~ak Tki proti1bal$, n~de 

/Pralak~ jaro/ do dějin ;jako nejvylší boa "re:rormniho komuni amu• 

nebo "revizionismu" ••• rotlace.ní l'růakého ~ar& &aaac1llo bro&nou /mno

zí řeknou oeuónou/ ramu my ilen.ce ·ret"ormoTai. "relilllý aoci.ali.smu.stt. 

~&! · proatě f-eknou·, ie ~u~ení Pralakého ~ara · zoalteoé k~•~. tohoto 

pziowm Te ·.výcbodm Bvropi. také u, · ktaM • inapuoYaU. "2-n1&10-

n1 ... •, N pfoikloAil.1 ke atr~tegii, kterou Ad& Micbni.k cler~e 
. jako•naHTOluc1on1111u2• 1 kter, pň.&ObÍ ;jako Tně;íši tlak na Tlácinoa-

. cí elitu. -~•to at.rat_egie &ajiatiia poó.statné úspěchy v mnoha zemí-ch 

u~. • Fol.am /T wláloatech r·. 1976 e l98G- KOR1 bol.iclar1 ~, v te
akoalOTenaku /Cnirta 77 / a do ~iaté m1ey 1 Y ».asr.l&ku, Y posledD:! ... 
úbě anati. 1 y ~Jq Q"VOlal.a .k. l1Totu rdSDé ,roray IIOCi.'1.ni pollt1c-

)t' a kul tm1li organisace ai:ao kontziolu aM'tu; či ~1.D.1mi aloT,J TyTo

l.al..a sačina;jíci a-osem "oběanaké apole!noati". ovšem •reT1z1oniati

cká" • manisUck.o- fftfiiiÍ inspirace tak silnt pfoitormé v Prafskem 

~ani, dnes Te T.fcbodn! EYropě těmi!- úpln' cbybi." , 

~• •• pak n nám raf'entll ••lf-11 na ~iný atU•~ pro'blú, p·t-1 

čeml YyToóU d•irJ se •i•ch 4oNvaclnich pokuad o rat'ormu a zejmé

na & ~•~o neúapichu T NaLraku a Jagoal.é'rii. "°ofea problúlb 

vid! ve skute~ati, f.• "ů.onamick.é re-roncy or1ent.oTaDé llllěrma k 

trhu nebyly prori&~ akut.eěDcnl pluralizaci pol.i Uckiho ay atéaU" • 
• ••• &kuienoat. lllllWaého novÉ.b.o ekcmomit:kého aecb•o1 emu po4le mého 

-..oru pfeni4UTI d.oka:u.;je, le -~éni plmw • UhU na poloTiW 

cea~I A-IDi ~adm Tlaat.no.U ekommiek~o ayatúm, k~u1 &6► 
•Un •tQTokraUc~ koord.1.DDftlda" fk.ornai/, i kdyl nepfímo, odl.1.1 -
ni od pf-úd b7r0k:ratick:é koord.1.nace 41rigi.st1ck4ho ayat.élm. Zbavit 

„ bf-aman• :i.nult>sti ae tudii uké.salo mnohem o.;t.iblě~li, nel M 
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oěeká'Y&lo. lié.-11 trhl orientoTaDá ekonomildá ~onaa mit molnoat 

aut •• pro.U-edkaa k T)'f-eiem nebo aapoň k &llirAělat tH.k,1c:b nKO► 

•~tk6 ekonomSky "reál.A~no aoc1al.1aauz", 1ma! takn4to r _ef'orma jít 

mnohem dál.• nef. u p:iTo4.ně pf-adpok.l6clalo: na~en trh Ttrobkt., ale 

1 trh kapitál.u a &.nač.ni 11.rší trh práce ~aou poYaf.OTán_y &a nez.bytn~ 

/cof nernená dostate~/ pQómÍoky pro StfJiltilú podnikatelského/ 

chování, k.onkurcnce, s.klonu k 1novacim, achopnoati adaptace na po

ptávku trhu jak vnitf-ního, ·Lak nětového /což ~e ze~ména fivotně 

wlHlité pro r.l.epsení mezinárociního postaven! eocialistických ze

mí •• 

V séviru. ného rei'arátu :u.uvil brus o nutnosti revise tři st~fej

ních princip~ pojetí aocialimw. a ciomníTé. aa, fe v této oté.%ce ac 

anodu.je s ••lkou Tětiinou r~ormúc.ti ekonom6 v llaaaraku, Polsku, ilu

gosléY11 i ~ltakébo :nasu. Pf-eo.11.1 ~• nutno akcepteftlt uiatanci 

MTe.N~ Nkt.oru • préTem ■olltU• s Tef-qzda Nk~r- na ákladi 

roniopriwnoaU.. Y ůe~ po4ni)q au.a! ott plni neáY1a14. Z.drwu~ 

je tNba ocim.it.nou.t central.izoYané plánoTwú. •••--►ll v l1Tabu, t~ 

makroekonomickai poll tiKa sté.tu ve ném nej!iriim yt&namu muú &ahr-

nont přeapoTWi. aalolen~ ujen na ~gnálech z trim, alE i na pfí

m·. 'VÝBL~ 1n:tor~c1 mezi ekonomi~ ~, die to T ~i-stém mcy ... 

al~ oapraTed.lAoTat._ podi~ t.~ "plánorird• •• ·~-lath\!. ~cle_ 

. o mil11 v 41atr1buc1 culchodfi a bohatstrl. VfDos &: 'Ylaat.rd.ctn N 

•. atéTá pl.llě _ leg1 t1roaim • Z toho věehc l7PlfTá,· !e ekonomická -re:t'om 

s možnost.! /ne &árukow úapěeilu · bud~ muaet ~it. mnohem dále nef ilo 

Pral&ké ~aro•. 
;.n•tcy potla!it in~ff'Ywí n~01"iuli A.mlt! u~en 'Y ;eaoaloTenaku, 

ale v eei, yteh.o4Di lffopl Těetnl SSSR u4o dbl.y podle GiuMppe 

Botty cil•~ •t1 aem pt-enN!•, le roů.DmQid pro \ot.o &trollkot.án! 

byl" Yytl'Talost a adiÓmoat, a ml tolik Ea. koman1 no. na4ál.e háji

lo né id•~•• přem$llelo o ných &kušenoateell 2. o &kllienostech ce

lé 'Yýehocin! ~PY••. • 

IQ.ynáf- ae poku&U poro-mat & hledilka pol1Uck4bo walD! postup v 

Teów obou reformdů pokuad a konatatllj•, i• Go~TOTi ae sa

tim dafi poatlapoTat lép•~ 

Paolo Vittorelll a1 pololU ot.á&ku mesi rat'ormnic:h proude " ~ečlno

Uiv.fci1 se.mích Varšavak~ awl.o'ff.Y - mezí, T ~•jich! rámci clle 

Gorbafov ty\() proceay p~ipuatit.~ l:alóe ~• t.olerOTat, poklid neohro&.i 

"ha1eaonii Teciouci koauo1at1ck4' akup1JV IRnlt.f • · Tlrnost/ ... / Ái

atrau&1ct1a ú.jda apo~en•atn•· Col učit.I není -'lo .•. • Ani t' 

C.Orba!OT, ani ~iat anltů$ př~ o44aoi peraatro~c• neciopuaU, • 

aby ae .., oěích n1ch drubt1 ~crtl ~ak.o 11kT14'tor aoTltak, file, 

;jako n1f1te.l ~eclnoty ~~a, ~ako h.robaf systému bespe~noar1 salolené-
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ného ~ rovnováze v Á'Vropi". 
Jiní úěast.nic1 ai iladll oté&ku, co by Gorl,a!c,y all ěi. mohl 4t

lat pro poa1 t1TIÚ ytYo;i v t.Gakoal.oTUlaku. K17úf- pcmduje sa "nesp 
porné, ie potf-ebne zmi~· v t.eakoaloTen&ku tu neproaacl! GorbaěoY n 
zveněí, ale uakutaěn! ae jenom .v té lllÍN, -w 1111 ae o ni &aaacli Tni• 
tropolitické a!ly. :lo ovbc neznamená, t.e b3' noYé aoYět&ké Teden! 
nemohlo a nemělo udělat pro nutný re~ormn:í Yývoj y teakosloYenaku 
více, než &a~ děli.". i::.ovět6lcy politolog Jevgeni~ AmbareumoT k<iyi 
mlUTil o zará.oušení 1,ražskénc, jara, řekl : "VimE ověem, !E ;je to tiit
kl: naite věc. ChCIUllE uEID.okr6.tizaci ~ širokém měf-ítku, ale ani! by
choi.i: ohrozili proce&, který ~mne satuijil1; t&n. chceme ae -yyhnout 
riůkůn. cieatabilis.acc, která by vedla k i!iYení konzenatiamu, kte
rý je tea v ciefenz1Yl. " hapoli taru> prohláall: ""-dáme plDou no
bociu a.délú o Prase 1968 1 T sssa_ otn'f-enou d1alma1 o ,poclolmoatecb 
s peres'tro~ou., občanská priYa pro T~ CeeaoalOYálQ a T pnn! 
f-a4ě pro T)'lo~ené koamu1asty. •o nasnmn.uá clllat GorbalOTni obUle. ,. 
Obt:Lli je st•,gna~•• Bof':r. pttr.nM•oal , ie •-, bylo Tj •lcbem a 
ablllll'd.1 tou odTolánt ae dne& n&. eamoatatnoat ~dé &al, aby se t!m 
v ;eao&lovanaku &abránilc obětn,l myllanak, které -c1rkul~! jinde a 
aby ae 'tak nwéěilli at.ál.e otriřená rána, · kterou tn. •noriaal.1.aace 

· . saucb•la .aa tlle apole!.no.U"_ • 
. ~alak4 jaro 1 pereBtrojka a rn-op~ lertce 
Spolupot-a4atel5tv1 komnni$t~ E aoc1al1stů oeel.iminovalo & prdblbu . . 

kolok.vi& polemiky me:i obě:l.lu straoarni. J... "-mbino saměM.l _ c&lý_ 
ffllj reťeré't polemic.ly proti IKS: její postoj &e a-pna os.nafU sa 
velkou &tracara.ou pfilal1tost r.<Jsk,Jať politické otm.OY7. ~Ekoll 
odausoval• Sn~ a at.něla ae sa 1-~ůa1 ~•;jí delegáti -'1-oYeň 
proáiell na ~•sciech atran 1.nt~icich sem! poaaravné projny. 
i... Guerra & Ciramaciho 1nat1t.utu Qličil ytvcj stano'Yiaek llS od r. 
1968 at clo Yyhlášení tijime~ného gt,avu 'Y l'olaku. K.onatatonů., le 
srpnoYou izlterYeDci povaiovali 1ta1iU ~oroun1•té &a tragický omyl• 
jemuf ae byl• mobé T)'brlO.!t, saU.co ilo o •proces degenerace, který 
z l.1rt;intvo•• ~a wiělal sílu nepHtelllkoa obnoYI •c1al.1ama" • 
Jia ;ji.Dém mí.U Ollerra faekl: "Abycnaa 4al.1 kont! nPS tu proc•• uháje
nému ltíjnem, b3lo tfeba - a &o.e ;j mne u rost.rlky & r. 1981- záEtoTat 
s úegeneraci aowlt.aké polit.i.k)', hledat ;je~! ko~ pf-udll.e~ic• o 
oné ~kuienostS., znow prom,yalit ae;pHn• oU&ku 4aokrac1• a vldom1m 
i• .. ul na~edú o aioo ll1mo konmo111Uckou. a -,c1al.iaUckou tradic1 
a tedy m1ao Tlanni h1ator11 a T1anni kul tlll"llt al.e le ~4• o to 
SDOTU na1,s~ n.lt., ~el ~la pf-U'llieD&, nari.&at na tradici• 14ent1tu 
kownS•U.ckébo a c11ln1ck,no hnut.i, le ~d• o pf-etTOf-ení tlchto hodnot 
tich ■trillů., těch tůas6- urti tě Bucharin.a, 'J'rockého, ale tak, Mar-
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toTa, auat.ramarximau ~td., kter, b)'lJ' poatif.any nebo j.gnoro~. • 

Vlznaol~ši nal Ysá~e:nná polemilta byla YAak akutečnost, kterou 

"7&Tet.:.l. llart.ell1, ie po 19 letech, kdy koa1101 at.~ a aoc1al.1&t.é yzpo

míoali Ttrofí Pra!ského ;jare oddllenl, ~o. Ttroli npomío•jí spol.~ 

ěn~. 

Antonio Elorr.a vinoTal. eml;; referát. poatojdm ipanllak.ýeh kcmwůst-0 

k prat.s.káu ;jaru. Sle'2oYali je v aouviBJ.oati a hnu.~ mlédele v &6-

padní EYropě, v~yjadřoval.1 "opatrnou ale peYnOu" podporu čs.. re:formt. 

benýhrE1e1.nt se stavUi ze. koncepci vlastni cesty k aocialism.u pi:o 

k.Udou &emi, ja1:.ož 1 za uznáni plural.i&m.l! aoci&.l.1stické spclecnoEti. 

Kayž 15. čErYence l96E Zorin jako velvyglanec v Paříži 1.nf'ormovcl 

~arilla o bezprostřed.cú moinos~i interrencE SSSR s cpoje.ncť v ~SF. 

a iáaal o podporu ipanllaé strany, označil Carillo takovýto krok 

u tragickou cqbu, nebol. aoc1a11aus v ?'ssB není ohrolen. Byla by 

t.o katastr~• pro kcmun1 .stické blmtí na Upadl a lpanllaké strana 

by po_pryé Ye ffé hiatorii musila yYaloYi t n.eaowůaa s poJd. tikou 

SSS.E:. 

C-arillo i liolore& Ibarrllri se tak' rozhocině pos't&Yili proti intcr-

ve.n~i 2.1.. srpna, ka.y jim byl• zd~'ÝOWlOTána "!áclosti větěi.Iey pOy xst 

6. Vl•~-. t:ssR• •. ilmačili t.ak.OYOU .. ůgumantaci A amůogickou &dO.voa.n~ 

ni _.F_'rllDkov& puěe proti lpamll·ak' republice~ ~ 22. s. 1968 se . 

Yecien! ~ obráiilo ·aa politbyra ~ -·• ·néffha na ·pMJu ;j•4oéru me-

. zi Teuenim K~C a ~~, pf'ičeml ~Ilko prp.irt.f.Mniky . navrhlo ru, li~ , 

t'inlťakou· a koneině 1 i~U•ou ·KS. JiloakeYaký protokol, jak o nim 

bylo ·1.nformorino, pomaoyalo veden1 ~ 28. srpna cellem kl.adně, 

~ako _ aolnoat pokraěoYálli obrodA~o procesu, pH tom nadlU.e odmi t► 

lo iAtuYuci. Y té dobE Ill M utváfoela v ~v auli.aa poclporu;ící ao

Titakt poatup /0ar&1a, Golle&, L1at.er/. ~ 11rok4 stranické 41akusi 

~stoupila rozhodni líolore&. 24.draznila přitom nou ocic.ianoat 

SSSR, projnrovanou po óeaetileU, ~ dan~ situaci vš:a misi řici Ane~ 

ponhacll inten-am:e ~• Y rozporu ae Tlím, co ae y ~~B naučila poYe

i.OVat se klaané. Jia tomto atanoviaku &etrYáYala apole!Di a Carillu. 

a tenkrát .i•ltě a Oallegem pf-1 Mt.kání ae bual.OYem, Ki.rUank- Zaé.-

1•41 oem 29. IV. · 1970. A&caráteho ret'erit na ev ~ r. 1973 -yyyolal 

polemickou ocipovici l:a&opieu. 1-'arll~~- 11m. 

~ upoaornll, te vztah k roku 1968 ~e prc aové sov~tzké Yeu~ 

ni symptomem acbopnoat1 Yést ae úpaAoevropakou lertcí opravdu ro~

nopráYa,f a ~U 4ial.O&• ln.a SPl> Rail>.s ~immermann /Bwldeg1natitui 

nr oatw1aaenecbattl1che llD4 lnternaUonale Studian/, :trancou.&ak$ 

aocialiata Lqrand a llart.alll N sab~řyall T&tabJ' .. ~ů. a Yýchodo

nropalqmi Tl'4ami, tak a .usárt&l.ými a1lam1 oWanaké 11poleěnoat1. 

Zápaéilú lertca - .t-akl lllartal.11 T &éTěru- •' ~•anat t.ak, aby ref'orm-
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nim veóoucim akupinám pomohla cioatat ae z ú&koatná.bo clil.-tu., kt.'-

které hrozí, f e bude par&ly&OYflt ~ak.ýkoli ~-.ojs oua ... amif-1 t a ne

hybno atí nebo ;jít na k.o~Oll.~ac1 a •poaTratl:dJai • allud.. A hpoli

tano TyaocE ocenil pMaphek čE.. em1grrace k "'7~8JÚ DOTé, .jediio

tne evrop&k~ levic&. 

V tomt~.- odstavci je třeba vboTat zvl,ltní po&ornost te&im nana

ným "Jakou levici pro ;jakou l'..vropu•, které pNdl.olil András lieged.tls.. 

"Ve výcnocirú e.;.; &tf-eéiovýchoa.ní l.vropě -yyr-~stti v procesu rdorem no"f"J 

obraz socitlimu. Líiohl bych no na&'Vllt plure.l.1at1ckým kolů.tivnim 

sociE<lism~, který nejez: nahrazuje stalinismus, ale neguje ho. Při 

tomt.c přístupu jE Etalini&1nuE. ne~en protoaociw.iomeE., ale i.'alefmou 

cestou histori&/ ••. / \: sápaó.ních společnostech se objE~í noTé spo

lecen&kt Tzt~. ~ocitllní m_; sl.i t.e1é hl•~í pro ten.to změnlný svět 

sprévný tam.in: naj~ívanějšími po~ ;jaou poatkapitalia:ma a poat-

1nc1uatr1aliamus. Zabrnu;;í k.onstatoTén!, i• -tyto apoleěAoaU t1~i v 

noTé apolečenalto ekonomické i-oraaci., Aani ~ Yiak aoci.al.J.ama podle 

aar2iatického • hleuiaka. IIJ'glfm, le 11maiae rertdOTat klaaickcna au-21-

stickou teorii apolecanskc ekonomickýc;h ~oraac1. ~e Y&tanu k ■1P1H-

lost1 bylo takovou. korekturou vt-azeni &si~akého zp~ aobu Týroby mezi 

otrokářskou ap~lecno~t e f~uóalismu5. Vfzowmo~~ěí rertú ~• uznózú 

skutečnosti, že pó~tltapital.ism.us jE: neaoc1aJ.1at1ckou, ale ·noTOu 

apolečansko ekonomickou ~ormac!. ••~vhodai~l1.a AÚ'Yem 07 -mo~ bit 

plllI'alistická 1nc11Tic3~"11.stic~ demokraeie/~ ~ ~/ Je Tysoce __ aporm, · 
. . 

. 

;jak. ailll._v je na Upa<iě E. ne. Východě inditiduali•u•• Je Tellid prav-

děpodobné, t~ budování plurs.listického kolekti'.Vn!ho aoc1al1~u nE 

západě preastavuje velmi dlou.bt proce~ a !e buó.a aprévnou _ pf>eapověČ 

o. Palmeno, · I• potrYá po nlk.olik generaci. Jia Yfcbocil ~e 1101.m, ie 

ae&i st&l.1.J:áamam a plural.1at1ckta kolek't1vnim aoc1a11... .IUlai bft 
A 

poalrni 4louhé obdob:! 1a41rtciualiat1cltého, reprinU&OTaDébo, t.rlni-

ho aoc1al1nu." 

~řiapěvk.y z t.sko&loTe.nsk& 

&aalal.1 písemně čtyři .ča,;tnici Pruského ~ara. VaechrlJ' byly pklo

leny do 1 t&l.št~· a rozdáey úěastm.kf:an, pf'! sphek ilesantlra Dllbfeka 

/cel.i tel't pu;likov'-n v pf-edchosí.m !íale •Z4anlq"/ byl 1 pf-ečten. 

Václav Slavík na.nal né teze t.BkoaloTenako 1968- 1988. 1'0:mn!ri ae, 

I~ rozhodnutí o intervenci pacilo aai 9. kYitna, &důrasmi.ja 1 ~ev mo

s.kev skélr. pro'tokolu není ani mínk• o po%váJlí. I.n.tuvanc& &e aoTětfi

sk.t strany nadál.e pokračuje tisr., ie ~aou pf-et1ako'f'áay dtoey ěs. 

Uaku na ,ralaké jaro. Ponlu;i• K6t na441~ aa nejddlelitě~i! atruk

turu T HJl11, za organ1.uc1, kteri a4 111'.ile ~inou lanci. 

to~tlch Kencl ae aabtY' fa, ledn• ~o start• Pra!:akébo ~ara. 

V &ttěre~ paaáli piie, "Soyětllká pere6trcjlca nám odkryla naYI zor-
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Dl '1hal i pro pihleó. ~ Tziůk a prO.blb Pralakéllo ~ara. l cma 

po~•• ie s,atém raného aoc1a1~am N T aalm. niti, pl.D-'m 41-

ma.1-, 4MTe nebo podi~1 llllať dostat 4o Jcri.&e, &e které ;e ~

;edao Tfeho4111ko - 4z'mm aoc1allat1~ reYOluce • .le;i!m dkolem ~• 

prolom1t ul Zbytečnou, ~l• peYDOU akONpiml cnréJ11cí &éroda~. ra

ná straktuey AOTé c1 Tllisace - t;j. aocanako- bp-okratické struk~ 

r, a v ni.ah aidl.íeí mocenaké elity.• 

tiloě li~ek uka&uje na pocinEty italských maniat:C pf-1 pfíprně 

Prdakého jara, &ejmena jak pOaobil.y ;j&jich mylluů:~ nc. komunisti

.. ·_cké intelektuály. 

s z ~ 

~aatlúc1 kolokT1a pfijs.11 vtnu Gorba!oTOYi, aby uznal cbybu, ~i 

H s&>R 1DTarl 4opuatll. 
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Mll.oi · E. á ~ e k L 

Paole Sprieno • ěeakoalo!fnlU .b;1ateUg1 

:,-1.o SpnDO. 1111'\U pl't1.nu- . 
krntca 4~1Jl Ita111c, komwliatické 
a~ aem!al ft · Tlkll 6J l.e't 

lb'. ~Eskoal-OYenltí h1atoric11 tte_M ~•• pracrOTa.11 v ob1aat1 dÍ
jin děL-ii.ckého hnuti, jsme •e po .xx. ajezdu XSSS ocitli T nesllvidě
r.ihodné si tuac1: chtfli jsne 41~1ny xs? a lom1.ntcnJy po4•nt prl!!!'\1-
éi vě, & respertování.m v!e-c:h sáaad Tideclté práce. s p.f-ito~ STý!n bá
déním Elou~it str~ně. První pokusy se setkaly a ostr~ odmítnutím 
&e ~tre.ny NoTotného vedeni i mnoha starších. pamětníků. 
Za této situace ae vynořily hlasy1 chceš-li paát v~dec}cy dějiny 
komuniB?'ick~bo hnuti, nem\1~ef b;ft ko:nuniatou. A to ~s:ne nechtě
li. 

V r..: 1960 jaam -na nockhol••U• ·1ccni;reÁ hiatorickfch Tld poznal 
pl"nl! d.padní · naun1 .Uek• h1-~t~ ~--Paelo Alatriho,- _ lem.ta Zen-

. t;h•riho, ·F;rnes~ Be~en1tt1no ·~ -?aóiia Šp~i~~s PÓ.Ílledn:!a jsem 
mn_ nejdelš! rózhoTor. SOfl11 j.m' mu ·~ .4o;ja, Je ruské w:io:ro
TÁ re•oluc~ měla v ItnJ.11 Tětš! ohl.a• ne!_ f!jnori. Xcyl mi pf-1svěd

. '!:11, .f-ekl jaem- lBU, ťe ·pod~bnl ~\1 :~io . t. . Ť ěe~ch semíoh. lypré·Tll -~~ m~ Úl o rozhovoru s ·;i•cuú• aoŤltak:hii_.-hiar.orik-~-;- _- kte·ey . . . .. - . :::. . ... .: · ... _ ... _· · nachtn_ vliv _ -únoro":é renluc_e ·z4d~na-~, aby_ ... ~:Ji•neri&ťl - _ Tjr-
-__ . _-~ ' tí~~-~ :-_· ·-·Nao~~"u J)-0~~---,~ --~- -,~~i,: 4~1-~•'!'. . Paoio·· :r• 

. goval sloTy . : "To je_ atupidita•.: ,'·. ·- ť_ . . 

V t, dobf se · naěe .izoloTanOff ;t~nit · poatupnl · prclmaoTaJ.a . a _ 
roshovor 8 i i.~l ~ .marJC~at7 . byl _ ~-cimm : ,-i -~~nfale~ _ ~lten. ·,. 
foté .~aem ae. JWaW 1ta1-sty-,· u_;oň tiato11k~ -- ŮT•lť1 Ílehl ~tdOTat odťoruu 1·1 t~· :·. hi"-~~- aobl· Uat .P•--:~nln·tt .T . 21Daac1 tf 
• !•:~tu~ _~~~-~ Pňrs.! : -~n _iTuk7· ~~oria :·,~i~»~it~-~ .. ~.1 sto 

-italiana ~•m··· .• 1 · ,~•itť aoň " T ;f'rue , D01'liilAI koupit~ /I.d31 r~·-
&1 etiEe'l. objednat tht!, bylo to ul 'V 10.· 1etech, za ".normal1z1-
c1•, dostal ~sem T · obchodě,- k'te-ey u aoDOpol JUl 4oYo& u.hren1faí 
11 te_~tw:'1, . ..odpeTl!J komunlstickoa ~--.ani~uesou .ů t•~-~Ul'U- r.e 
~pae.u ·u mohou ct\~eo.net ;a1l° iJlat'ituc,. · /.Alt7eh .. --ópr1an0Tým po3e-. . . . 

~ . ·. ; . ... -· -- - -tú. s•z_n~m1_l _ ·-1 'Cal lf ts.-· _ ll1at~J.q ,~ reoeucťnl'::~~-- ocaa ·_ esu., ·• i.-
vue_·:•:dij~• ·aocial.1-.~-:Pt·elo&il, Jaaa. ttl>n~ili:·-~-qb~ch: ~1:;ol • . : . . . . .. . ' .. •·. ·: ... ~-- . -;. .. _. - . - -=-"které · M mfly -v ·1'su.w O~in• ·aociaJ 1 iir;,.f ronmo~i"f-ne- crUostj·lu. 
K towu vlak u~ nedo&lo. V pře~Teč~r l. :aáje 1970 byl ásta~ rozpub
těn e ti, kteří byli E to, pou~•ni SprianoTtm dílem, napsat H
riÓzn.í d~jiny xst, ae Dohli nad,le !iTit pouse ~ prore&ícn, kt~N 
nllJt&jí g h1ator1:! nic společn,ho..- t.ako alo-.enaká hi storiocrat'ie dll
nick.ého hnutí ~trctila tak dallieh dn•et. let. Al M " této obla-

17 
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ati prosadí pezaestro;jka, budou moci hiatori_e1· &!1 ~eden se svtch 
vzord prohlásit Paolo Spia1ana a "7tlfunout s tresord :rukopisy Vo~tl

cha Kencla, Jarmily MencloTI a · Zdeňka Jlradiláka, ~•;i$obl publikace 

byla v r. 1970 ukázána. 
Zatím . vaak není po něču.i takovém ani stopy.· 

V fraze 28. zffí 1988 
P ~o pro P.i.n&ac1 tu. 
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• Jti.1an lif1cl., který e,e tTé.f>il ;iako o~ce 
Slovák.O. 6 stoupenec f'ederace b6hem roku l.~68 ZZDIIůl 
né Dá&ory a poatartl •~ prot1"/Vil.1.am Fl.evsa 
18. s. 198b 'Y fff 

I.ne41tn! b.1at.orik. llilan B 11 b l od.pon.M foedit.el.1. lnat:1tutu 

m. - 1 při O• KS l>lovenů.e. V111amu FleYsori 

NeUraj Vllol, 

by měl1 zvolat. Yšicbn1 naši apole~ &námi v Brat1sl.aYě a ne Slo
vensku Yůbeet..Ié 'to řeknu lapieiárněj:1 če Bky: "!llůece~ l „ 

":t-eonr&.bané sprosté chrapúňstvo", by b~lc t.o nej6labší epiteto, 
které si .usloužíš ze lži, jimi~ se ohé.níii. Ale necnci upadat cio 

emocí a setrvám u r3cioni..l.zú argumentace, kterou tvúj ~ .. roli=, zcel.Q 

poatráá.al. Setrvejme u temat•: tiá ·a Slovensko, SlOYáci, reh.e.bil.i t&

ce a liuaál... 
l1arodil ;j &em se, jak zoBmo, na ~l.ovensku ~ čeSk.ébo l.ože o. !11 

;j&em tam do po4&1llu l9J8. Po še&UleU p~et.rice jaem ae tam pravi

delně n-acel a an ij&em t• a myslím 1 daes mám f-adu dobrýeh pt-á

tel.. PaéT&l. ~- nad jiné ~eské au~ry ěast.o do t.'fdeniku ~t~ 
!1Yot a 'f'Y4ltupc,Tal East.o na rO.m.feh eem1 oáMch, di.Bkuaicb.. Ué 

pf'íspěvq pf-e;j:!.male tehdejši redaktorka ~ VierE- t:é.LlaYak&- !.UUle

r~, později Huaáko~. 5t~čilo by prol~stovat strrinky tohoto če.~ 

aopisu v letech 196.3- 1968, lúcybyst.e se neoé.ll dét bo ětem.M. áDe6 
k 41&pozic1. · 

~ ~em c, •a1~ens~u ·ouZEU• YViika:Í ·jil v <i~t.ství. B11 jSci 

a rodiči ~ Pribinových oslavách v ~i_tř~· v r. 19J~,' kde jsei:i ~53.t- · 

chl Hlinkúv projev 1 E:: otcovým komentáf-ew, zažil ;jsem jásot něk-
-terých :svých ·tilove~skýcri spol~ék.tť D&č anilu~: "t~ sá. Jllil ra-
Q.f: tesil". •· M~na 19J8 ;jsem T BPneke ŠUaTilici viděl a 61.yael 

■•n:5 testaci k Yybl,ieni autonomie S1nenaka, které ae a:min1.l.a Y pro
tiěetik.DU daonatrad.1 "f.a1 YOAl • •t.eha do aecha, mech o.o Jw•~•J" 

-CeE1 pel1 do ~1 • - VidU ~sem varanconú a vi>ileú ilciov

llké synagogy, salil jeem na brat1&l.uakém miara!í avévolné raboTe

cí probl.ídlcy H1Snkcrey gardy o~ldějicich českých rodin. ffenp 

~aem chápal mitnost alov-enaké autonomie, byt &i'-ejmě ;je~:! proTecien! 

n•ělo bft nlf-eno atranl io total.1 tn1m1 akl.o!Q' • kter, prTai reali

zovala aonopart.ltJ.IÚ '1•tám li ~ewiotoou keodiúátkou a 99» Yý&leóq 

ve Yoloách a prnúmi koncentrál.y pro oclpllrc•• e to Yěe ještě za 
repucli)cy, byt ~sko- &lovensk,. 
Viděl ~MIil 'takt v r. 19~i ;jakou ctqbou b7l.o, kayl pol1t.1cký pohyb 

v !e~ch &Illich iel po n. a;jezdu ~ ~ pot~ mimoffdného a~• 
&dll, &at.ilii oc 11a Slonnalw b)'l T;J1;1ěan nikolika oclrilD$mi/Onclre~ 
Pffl1k, Wo hi.i a 4./ poladlrt'ů rm.ae procesu ae al.OYenak$ml tzv. 
burlH.&nim1 nac1onal1•t1• Potqb T obou Mat.ech republlq ae sabihl 
do pú.&ku, prot.ole uail spolecné c:i.l• a neapc;joval.a ho spol&čná he-

19 



~ 2 - \ 

al.a. bk DLťtné v kař.ciéa 'Yil.ně;itim pollUckál poqb~ PZ"osaciil 

~ aem aice na ~ak 19~6» ao :r·uoluee né atram.cké organ.isace na TSS 

poladaYek rnS.u vlecn poli Ucttcn proce ad a rebablli tace Tlech ne

Tin.'ll o4aousentc:b v poli ti~k;tch proceaecb & padedt.tcn le~, t•~ 

~en ·Jluaék■ a os"8tzuch itonnmiat.O., ale Tiechl A to na ;af-e US61 

-U. a1 ~ccy t,ol, Vilo?• 

b Tel.kým znepokojen!& ~sem pfl.;jal saizm úat.Yy T r. 1960, kteri 

ruiila ~11 pf·eci tím omesenou poli tic:kcm autonomii Slovenaka a po

nechala ;jen 52.aoé zbytlcy kul t.urzú autonomie. Qiápal ~ sem, !e ~• 

to oaua.on. cbyba ~OTotnébo, která ae mu čaaem vrát.1, 1 kóyf nikdo 

ze slovanllkýell politických p~eástartt.elA proti t.akové &mině nepro

t.ee.'tc>Tal, po&dě~i • Tyml.ouvali, ie· &e strachu pf-ec. ~OTO~ a 

1-cílltCl- techem Te tunk.ci prm!ho ~amníka CV ~ Slovenska. 

v r. 1962 pf-iiel lll.I. &~•ad~~ 6 cialli rehabilit.afnt YlAoU. 

která ae pNli1a 1 d.o te&koal.o'hOM■• Uk:isal o •• ~ · b;la · n.epro

&irari. ;i~em,n:< ilank.OY7 km1••• ~ podle polqnd lr,otuboaeaa

botoTal.a rehabilitace. &zla Y)"nohaa nori komiae pro rnlsi. poll

tickýcb procead, tent.okrit Ted~ ». l.ol4er--. Po ~1•tlch Ynitf-n

nich boj!ch ciospila k &áTil'll o m1.t.noat1_ rfficlaYat Tiechny ro&Blldky 

v ·procesecb s komuo,s~ 1 ·na• 1iai.li~ -5eahl.tcial.a 4ilTcxly t ·poll-
. - . . • . . - . . 

. Ucki _ rehabilitaci-. io N Mtkal.o .& uao1bl••a mioha. :a~cttch 

organ.1.sad, alnnl na-Slnenaku. a.,io ·· mat.1-'_ .Ql,♦oM~·- dalli .koid.&1 

pro proů~unu'D1 . pMpaclu ~- . aioTenaktch .tóul(~.·-.ktéri . Tei- . 

. i :a ·ye .. &DMOet pod ~énest 11barnab1t~•. pocll• :.mata, ".me &a~a 

/bwiova b,V. kOQštera na lira4!anakém. matati/. 
. »7l ~MIi tehd~ V kontaktu a foa4ou ffl~CA pHt.el na SloTenaku, ja

to Ql :14o l'r11 - -..&1Um Bac:Clna Y7lollleDt se •~• protole na

atolll poiaciaYek l"ffise pl'OM81l • ~• nad.~,~ lloldol 

8 nlktaH naši apole=! · SJMbt:(, ~ Bobul Graca~ f>mel hl\an.. ~

lo mim společně ~•sné, le necbceae- 11 smaf-1 t clallt lancl pro re

:tormú úsili, ~ak. jsme ~1 spálili ~- r. 1956, &Mati 1 Ylivem velmi 

ar11111.g Ucktila TtToje Y ».O■rů:a, 11111aí 11ft t.utokrllb postup &pole~' . 

~i ~Mil N atal .spolu • dal.liml l&!ltell l7~ poliUok, Akol.Jr, 

.~ako b7l Zó.llllk .Ji~ío•kt, Kar-el J.ooa, Jan Um, J'"eN1aeo4 Beer a 
- . 

~1Jd praccmnka-t~\o- _k..S.M1 pnae41_J_t i ... _Hhab1Utace Tl1obn1 

apoleěnl - aaiatace upt. JU'Oalaa Qat.lT7. ~Ndoa kmd.N byl 

p~Toélně Jo&er Lenár~, který ae pnce Yůbec nnúbatDU a Y Mf-i 

1963 ho vyatfaíual Vladimir L.OUCl:j a cilc nritit doS&VllCUÚ s6věry 

komiaa. Komise b;la doplnlna B. Laitori.aov., i'. Aueraperaem, aby 

poail.1l.1 prot1rabab111tačnt po&ice V.- tiilůa a Pecha. Nakonec zpr► 

n pf-es rd&M oUaltln! bJla pf-edl.olena pléllll 0Y lit: v proa1Dc1 

1963 a ta;. achrileey &éYiq o politické rehabill tacl Ruaéka, liOTO

ae&k:éha a ci. !To ntE to bylo et.apo•é Titlr.ství v boji za rehabili-
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tac1 TŠech oaaouzen,ýcn. Chtěli jae pMnoupSlt k rertd 4.altich 
proeeaú. !Tot.o ~Hm napaal do Literirnicb DDY1.n pol.ea.1.okf fl.'-nek o 
Vldtfch let.ech • SSSR, k.ae ;j aea impadl Yiectuq .._ proceQ- & 

t.Mn~ch 1•~ které rqrd. v r. 1'88 ~ koaeělll ren.clmla. JioTO
tat okamlit.i reagoyal. byl ;iM!El neprocllenl NYOl.ú & :twlkce prorek
tora pro Yideckou práci 1 docenta kat.edz7 d~in DOTOTlku na \'PS 
pf-1 OV ESt a káj•§. H &a mne postartJ.a Yiti1na ufi tel0. této ikol)' 

na stranické acbfAz1, bylo ze ěkol.7 odTOlé.Do 12 uě1tel6, mj. Zélenik 
Jičinský, Karel Kouba & komise, ale tal::é li!llol llá~ů, Mu-oalaT Ka
dlec e. d. Těe. tně mé i~· llišky. ~im byl aspoň. phchodně &a&taYen 

t.lak na óe.l.ší rehaoili te.ce. ~ly to ovšem proti dobám "konsolida
čním• ucf'enest.racE do petir .. , vě1chn1 jsme zůstali T oboru na vyso

kých ~clách a akauamickýcb pracoviětích, ale bez politického vlivu • 
. Přesto se na přípr&Yě ref'o.rem pokraěovolo ;jak v kom1a1 ekooo:ud, tu 

1 pol1Uckého ayst.éml. Věo.ěli ;jame, le p~4• DOri pfílditoat. 
~O H ~11 Cl. ha-'k sté.val U&DéYIIDOll hl.aftá ~OftDibo polqba Y 

ES& a mi. Slovenaku ribec, což ~•• aor, ěeiti reh1"111ltoM. poebopit.el• 
ni museli respektovat, 1 kccyž ne nekrit1clcy. 8apaal ~aem pro 1.1.te
rérn! novilxy . ěl.énak "Spory o minulost e ainulost apord"., kcíe ~Set::L 

vynlUU, ·~ ·1>1·1a nut.oá ~eho rah.abil1t.ace• ale aoaěaml ~-- 11111 

'7W . ;jiatoa ~•dnÓatr~at, coi mi . aloY&lti ·~~torikori . ~Ilko Jmi . 

- · ~ all1 &a .&16. ~aké ·~bo!M tiakuae o ~ebo ~A •&yeciecno 
o SNP" poukázala ú~~ Jw· ll-ena ;ji rtou ~enci ke &~•~iovéni. 
&.vl.1 to diakuae Te alo!itých po4m1akéch, ·káy · rada BOTětekého val-

. · vy alanectTi I. Udal.cov &a pomoci V. Krála a t • .Amort.a ae pokuall 
torpMOTat rehabilltaci, protože noTé Brebh'oYo nclW a1 nepH.lo 
T6.bee i'4né Nllůili taoe. takie &ase ~ia! ielU hi■tor1cl ~ake b
Nl Bartelů, 4'an ~•eaf '9)'nupcmů.1 na o~obla Badu pf,ea Uc1alco
Tem a Erlll-.. 

Cílem m.a, ě• ;.:Cktch retorm.lltor6 byla caloapolefen-' r~orma s,
stému, pt-ecini.í.m T ~ah.o ekonomickem mecb•o1amu 1 politickém s9tému 
1 n rainl at,o~éry •• apole&aoat.1, které by 111M'iD117 ot>Dortt kcm

t:hmitu M ·~· poaiUYJda v a1můém mo~l apoleluaU 1 v ~•;im 
Ulllleckúl 1 YM..U. dce:d. 111, hiatoric1 • pollticktal &kuienoa'l
noa1im1 ~•• 111 __ "711 •HOid teu, ~ů ~ tildiW Hrod.D1\ pu41t pn 
rdol'IV cloTecini■ rababll1tac! clo k.oDca. &oa!allll ~-• ... J)Otul111 
v r. 1964, I• ~ n•b11de t.ak enaó• a be& urputného sépaau.. Byl to 
v pře ne Hném aa_}l růu ~ak$' &1 po&16ni, ba pf:L.mo &4l.;.opovj bo~ s t.Ami, 

kdo &é 6t.avn1 proti r~ormám a 1 prot.o nepffl.1 clokoněcn! rehabU1-

taci. Jblaelo „ to &aM c1,1íat po kou.-'ch, ~ak ro1,c1 1.ronicq foi• 
kal.i, le d.116ae •pasciz1ernit• na apl4t.Q • .Jenie t.o bylo v 4obl, kdy 

Oamulk• M jil &cal.a &oretnffizova.l. a ani na aplétk.y ret'ormy neti'-
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l.al. Brzy ae ~al role ;jedoobo s 'Yůcicd •anu.re:tormní" :t'ronty. Jqli 

~•e a1 Tidaml pct.wionálo:tbo nabsspeU 1 u n4a. ile ao ~-- aob-

11 4~, &il'tili-ll ~-- udrle~ spole6a,t postllp aulilma:alldz 

N 6loTenakemT Hu8'k s\latával. ne~au~'tatluiljit ffgurou &lo'Yen

ského r~ormat!u> Jcfidla a na Sl0Tanak111 IID8d kroml ~ Fri.le si 

nikdo aachtll pHpuaUt nebe&peě! ~ano •gamul~sace• ••• aya &de 

T&bla<iem k ocllišn_vm politickým trad1d.m málo pochopen! pro to, že 

vztah mezi vúo.ci a Tedeuými m.á bý-t budo'Yén na pr1nc:1pech oemokratic

kého partnerství. Dostal od slovenských ref'o~toro "bianco" Slllěnla; .. , 

kter·ou si později -vybral Y úplně jiné měn~, ne.i: ne iliiia byls 

p&Yodně počítána. iak.OTá ~aou úskalí rdormn:<bo pohybU ve dvou 1 

;ještě vice a&1 v mnob•nérodnim státě. Jak ~• obe~!t, to je 

1 dneg palčivá o~u.. 

Ko~eně pf-Ue1 po41:1m · 1_961 a sdilo Uf -I• l.éta bwioYlmé apo~enec

tvi „n . ~e~ a alne11ak1ai ret'on101Jld a11 am1 pKneae )qiem OTo

ce. Z ěaaé atral:Q- bJl.o dilel1W n1tia Mllft.l-.ta bo D8D&l'lli1~ Pro

to bylo rwtm .nastolit & ěeaké •'t.ran1 poladaTek mipraT7 m1N1l.ých 

ceyb v ~•km lr.lovanaké otádq1 col se také .na společném &aaedéid 

Te Smol~c.ícb atalo:' Vyst.otip·u ~-Mm tehey ~fko prnd · • Dénilem DL 

fe~eral.i&ae:1 · repuolilq, _jako 'v ciimé .ai ~1 ne~ocmA;ji1m hše-:ú 

této otázq •· . Qiápal .jsem teclerall.u.cl · ; ·aico· nedťl DOU aou.Uat 4amokr&

t;1.&a~-. I·epibllrs .• o4m:! tel ~- ·:. ~ --· hl.a.:j & -če~ki ~mv. které tvr
dily, .le_ Ceši ua1i~! o ·d.amo~Uzaci ·á Šiorici ~ demokrataaci na-

. . 

sto~í, . proto!e ~im ~de jen o f'eaeraluac1. V tomto duchu .jsem p!Aao

bil i v . komi.ů pro Ak~n:C pro~ • . ' kam ~ HDl byl dodateěni pH.brán. 

Tam ~ Hm w stal 1 · Uema vlHn:Cbo Yf borll a ~eho kold.•• pro D.OYé 

aUtopriYnt uapoffdám %'epubl.ilq.-

Vllo, ale ~ -.Ill ~• Dale apol~ hinarie, _protole 1.J ;al t.yl ~-

norin ~amoíka ~to komise, ~•~id pf-edae4CNl • stal ar. Ku

sák.. Zalili ~ame spolu ano~ rula.i saPecif$n:t komise na &6aku v Eo

lodl~ic.b a nlm1 mne pf-enapu;je, ~ak 1.nterpretu;jei ú atanoTisla. 

Yl1chn1 ěeltt UDOY, komise, al. ;j11 priYnicl Ji&inal;I, Oroepll, 

Soguuák nebo ekonomeYé ~ocanda, CuaiDka ě1 h1stor1c1 Opat, Ubl 

a cialti -li feural.ia\7 Aelláni na! ~~ - al.ovaaiU Uenov6ó. •por 

ub1l o ~e4erad.1 ale o to, ~ak ~1 11411.n, aby ~• " pro

apláb obou Dlllft>4d a eelé republilqr.. ~o, le t.11 nce 4bal11 o ~•ji 

demokrat1ck1 obaan ~im 1 dne a alouI! ke cti • . lit\' ~ ane naff'hli a pro

sid1 l t, 1 aby ao~sti ústavnich změn byl 1 úkon o postaveni m•<iar

_., ukra;i1Dak,, polaké a nlmecké a•oi1rq 'Y Č95koalDYenaku. ~l• 

4vl pole aporO.._ Jeclnim bylo, ada Y r4mc1 rederace zachont apoleě -

nou ekonomiku nebo ~1 des1ntegr..,.;t,- ne~ll1 ;jme napf', pHa-;oupit ... 
na utvofaen:! z'Yl,ltni SlOTena, lele&D.ice a ua dTI ceu...iové ba.DQ'• 

ile ka_yž ce~ prévnik Bo&Uazák pM.ěel & prot1.náff"hem konrederece, 
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kteri by ačl.a ;jen společnou za.hran.i~ a braanou po1~ Uka, pMao 
proti nám vyletěl Slavo Loět.úchť •h~or1~, a;i kea SIM bratia, 
naie Tačky nie 811 &1 Be·titry". .l ~ani oda&t'U konreduacl, protole 
by byl konec 1.dee vyrovnáni ekonomické d.roYDI. 

Druhý spor Tznikl 'Y době koná.a! braU&l.aYa, IICb:O&lq. Upozornil 
~-- na narijstajicí nebezpeti 1.nte.neace, col ;jat.e Yšichl".1. T~t.nf 
B.uaáka odmítli 1 e to rezolutn,, ~• váE naméme atraiit inten-encí. 
'Xebécy ;í~., vám dosloYa řekl.a Stanesu-1.1 se guoenů.!, ~• akoro ste;;
m, zd2 buwe mít podobu unit.árni, d.Llaliatickou .nebo tripartit.ni•, 
E.lést otázku, k.a.o mtl tehdy preváu, je aapoň pro mne sbyteěnt. 

liist.orii prací ns ústavních zákonech zatím ne~věrněj1 popas.l va 
ffé stue11.i o vzniku a č1.nnost1 CKR T letech 1966- 69 2.<ienik \iiČÍD
&lcy. - t>si stw.e ještě mocný mu! T kolepu pro hi.atoril pM CSA V 
1 bAV; proě se nepřičiníš o to, uy takori ~imná pdca mohla 'rl
;jit.. At ~i v rámci glaanosU, k nil ~•, ial., ;en al.OV)' bl.éa:!t.a, 
Ti1cbn1 Dai1 obcam, k t-ef-i o to bWI• ati -.>•, molaost poroYaat 
s1 n&Dé a alt.unatiTn! hiea!. liawlll,1-11 to, 4'ril ;a.~"°• 
;jak ae bo~iě pravdy, ale ane pM.;i\le, ~ae d ~I • unic!U !!I & ne
borá&Débo lb•oí. 1-'0 dějin vstoupíi ~ako padllatel a &elegeneronoý 
Tědec, který se zproonětil nému po&J.éní. _ 

Co k tomu _ ·;ješ&i dodat? Když se _ s-t.al G. Buaák pl"mÍlll t.lQemn!kml OV 
·6t, phv&al -. 1 pf-edaednictn PUler•'t7- kom1~•-pro :reri&i -pollt.10-, .. . -· . . · .. kých .procead ·a dokončeni rehabilitací. ·.1•~ tajemníkem u po ~iu 
Kap1anort· stel ~buš Graca._ Graca_ se analil cloTést tuto práci 1 ve 
st.i!Qých podroíok8ch do k011ce; za co au. budil 1 poa:nrml T&dt6na 
čest. ~o"Yý pf-eciaeda rehabilitace polů'bil a 'Q'kopl 1 R'1lo ~ 
·0raou. lléa ~i pf1.pmuaout naie apoleb' UakuN •• tf-edl 1 a Cl:racOII 
Ta 1'ft kanceliM. N41~•. kt.voa ~111 ao.idll po GraeonT Xollk Q10 
tabá.y ~1! Ye hjch ~ch eym.811111 a ~Tatn•, ~I ;al 
hodnotil óalli perapa'ctivy prá•e na rehati111tae.!ch. J. pou!oTal ~si 
nás co ;je e co není taktické. Co má a n.- perapaktiYU. 5eclobl.édl 
~ai ani clo roku 19881 (;o bwiet.a taa T úatffu dllat a 4okoll!uim r.
bůllitaú, ka,yi T ~lt.akám ffUll ae, '°'\ .. snaěrd"a &poicllma, do
ri4~ 4o kouef Ztratil ~ai moril.A1 pri.YO "Aa aicla po4!1a\ • k...)1-
.bya lllil y ina lpetn s1qlé cu, ocleAel IQ'• · s hnkce 1 • •~ 4e 
\iatrut.. - Pf'a4Ua b..Y• OTiem mil 4o;:,ol'llfj:t dr~ lbl-'kori, ~ako- ~aho stál$ poradc~, aby po T&Oru ~ GorbaaoYR, kurt ne Sol.~eni~, ab)' ere Yrit.il élomu a alibuje mu ~~ TiJecb apiaů, •~etnl •So~&tr-on Gu1ag" • udllat t.o~I Ye T&rahu tf-eba k ~ ~wiuerovi. J.\ ookáže I• není "prea1ó.ent sspomnini II a cllibi ~WM1erort Y)'dat Tiec:hny prica Těetnl roeéon •~na Illichu a aap011D1at•. Ctenil- al Nm poaouá.t, kdo se oci ffÝch •8114 odkJ.GDiJp a k.clo na .D.1.ch t.etnal., at ul ho 
to atilo •bari~. 
•Hin ae n8'te•J 

lf1ato se a tebou prOTl«Y loufím 
a Ba neahleua.nou 

w.lan liilbl Praha 2. ~. 1988 
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Raóakc.:e hor~, ha l'of"1U JO, 112 00 s. U. 1'88 

~f-estaňu taal1 t "obkr o~• kolem 12rav4Jt c1i;i1n 

~ tické poco4mty k aánkn Bwiolf'a Quael.a v horbl 4/86, &. 10-ll/ 

•pMmiri at:noaréra ••• D9V&nibůa sama se 6cbe, 
nepM.clěluje ae ,nev&D.1~ ani aebelep~ uaneaenir:. . 
~• třeba 51 ;ji vybojoYat a možná 1 odt.rplt. "• 

Mk4 autor R. Chmel. 'Ye vatupni list.i r,é 11vab1 "Hl.eciej:ne pr-aYClu di-

~in" Ve &miněné diakusi L.ovenakých spi&ovetel6 a h1stcrik6 /Li te
rárny týló.en!k č. 2, J/ se snal1l V. Plevza svést nedobrý stav 

hiator1ckéno YUom! společnosti na t.o, te historiograf'ie byls. slut
kou ·ýef'or.aované 1.,eolo~1e, cof nevzniklé samo sebou, jak~, chtěl 

alibistickým chytreč~nim naznaěit V. Plevza, ale přede~vlim tim, 
že se n~t•M historici poho~o'YI a oehotně st.ail sluhy neéobré po-

11 tilcy. E. C:.mel se dív·a óoct kriticky na minulé let.a e t-ešeni vidí 

v tom, "abych~ &cyte~ě .nepokraěovali v tradici. k nám ;jen ciove&eni, 

totil v permanantaim zneucti~ tich, co Ylácll1 pf'eó .aámi.•- lilez~ 

ae mi, la b1 llo o tra41c1 ~en k mb cio'YeHDOll, kqt tady nalla 
do a U 4omác! li vné pd~. A nanc takoft no Kule Dá asi aloul1 t. 
t.ap, atq bylo 1110lno obtančit. obkr-o~em kr1t1ck, zhodnocen:! 
11plynulých dvacet let republilcy a ;jej:!.ho ducnovnihc livota. 

· -Bapaal ~aem na dam téma polemiclct te1:t - ~ poato~em a vtro~ V • 

_ Pi~; ·a &ej!Wla a ~eho _anabou _&atemn1, pr-udu· o Vzniku federace. 

Alr;cb se _sd~ :~ae1 opakOTat, pM.po~1Q1 & pMl.ose ~~, ···~, 
. Vilo I• . ~ - Zarazilo mne oat,atnl 1 ;jaltai boboro- twnení lll Chmela, 

. . 

~akoby 'Y -I'~ 1968 Da t-eskf straně nikdo necbápal ~al f'edersaace • 
. A ~akoby ~ ~ d!q cmeini ati·ední generaci . českých apiaoTat.tlt. 
. . 

"&e. ona traaiěni l.bo•t.e~o•t k i"ederac1 pfekomtvá." l'rol: se iQimáte 
roli Dl1Yfcb. ~mm6 ~11 4'YnO objnea.1ch -.rikt StaUlo by nab.léci_ 

nout 4o hiatoricktch ~p1a4 11ebo 14.terirmch DO'Yin, 1'i~1n a 
JIOll&lano.U ,!i blbrDQao l1Tot.a, abyste poohop1ll, I• 'tet.o praTUa 
b)'la e•~ hiatoriky objevena ~11 T še4e8't1ct. letech a pak &aQ

p"1a i ae 5-vými ileciaě1.-

liall né po<ikm'cmaě~ ~en &nt. Jicm,t.Q#, ale o t.ich dMvě~iich 

se piie -'" a be& núka.· Méme- 11 Tlak pfekout. to negat.1vni, oo 

tak motm'°-ilo • s~. T ~ 4YaceUl.ett, a ~inak netase 
omortt ·kGftt1antw 4u.c:boYaiho llYOt.a Ta Yiech ;jeho &térád:4 wbe~ 

dem• se · bu · blabokf uasni~ ne~en nagDac•, ale T IIDOhéa pf-tmo 

regresu, kteey T poaled.nim 4Yacetile'U naatal.. ~ostihl. celou repu.t>-

11.kU e ~ejí apole!nost, ele přece ~en :mohUl nee ~•~i č.cskou ě4st • 
Pr,Tem lse 1 4Des pfipom:{ruai; nec1 U.1TOst A. ,.OTOt.né.b.o Te slo

Ten&ké ct.úct.. ~ani• 'Y poal.ednicb dTaceti let.ech ~1 \')'at.fidala mn-c,

bem ruantni~U DNitllYo&t. dal.Uno Tlad.ah 'Y tRak' oUsce I 'Ylcy\ 

na~P'dni~i!m pro~nem hluboké Delic~ k tradicia republiky • po

hróáni Y&nikma ne&áYialétJo ~ak..oaloYenaka bylo ros.bodnuti z roku 
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1975, kt.utm byl u-dm 28. M~en ~ako aut.ni sritek, col. nad p 
kroml Aablabl cloby tn. Pro~a obclobJ ~ .l phce ~•ltl T r. 
1968 byl dllato~ě oaluen. Nic N 11110 nenulllo a aezrui:t. VI~ 
;jsou sa takOTýnd č.1.n.Y koĎ}CN'bů Unitelé. Zeptejte ae na ~. pokud t• nm tE. , dr• lluáka e V. 81.lak.a. 

Mysl!te-11 t.o rizně s hledaistTim pravdJ, Zlff7hnete ae oclpoTěcli. 
na takoYéto otá:q. Proč byla mira Ustek T ~e6k.ém etniku 11110hem 
rozsáhlejší a pocet politických procead, pouiivaných ~•ko nástroj 
bref.něvovek~ normal.1~ace T ~c:háeh a na lloravt nepoměrně větší, 
nei na blo•ensk.u.T Proč nepolaaoTat v noTé ústavi v &ájmu rovno
právnosti ne~en Zlll'UQ' pf•eo aa;iorizac! pro SloYállJ, ale · 1 &árulcy 
přet.. minori&ac! pro~ - zejména po &klliem>atec.b s bQ.-aákovak~ _ 
ér,, kecy ěeaé ~ naoyly v JIIDOhea re~ . .. -~. kdyl 
jme prý ptnaal.1 - ~ak tffdi ~ Chul~ tra41c1 k m111 m;.esenov.. 
~ nepf-ff&!t 1 aico poa1t1-ndAo1 ao1n1i· prostor pro~ a vě 
~eckou inteligenci, která byla T uplynultch letech t.alt osesovéna 
nebo iikPOIUDi pf-llao za aml Y7héněna. 

liistorie poU-so~• hledač~ -pravay:, · ~•nl~ -4okud se ~teme praveíEl 
o tom, ;jak dopadli - ti pfedchD&í se iecieáátjcb le't a . ne4tiatanou · ~ _ 
tisfakc1, · bwie trnt mbespeU recicli.V7 .st.N -~1'.n:t pol1Ulq . .- . 
au ohleaa na _t.o, co jsme a1 ~ hledání' pNY~·-O. minltloat.1 . odtrp6-
11, nnrOtaa bré-t Cbaelova &lova o odYaae a ochot.I· ai sa· to 1 oo
trpět brit pfil1š vé.fnl, pokwi · ir..romě · ~&n 8'ni' .Áepro~eví- ochotu' 
ri&koTat al.eepoň málo• Co tak sastat ae redaktora b!lk•1 Tyhuon.
nébo zqm z Kmene a ~1.D.tch, stile ~•ltl oa~ch.· 

doc. _, AU.lan Bbl. C 6c 
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JU.ian li tl b i .i Snaoon a pebl.e podle ,z-ca.12 c r. 1968 

Jjad pracia JU.ro$J.p óynq l .llacli~• a &kJ 9tDéD1. Prd-' ~aro 1968 

Sche1.o.fe1cl- Scbwar&enber& 1988, atr. 157. 
~a1 u prnd repuol1q, V7cbúely ~azyk~• pM.rdflq -Snec}no a 

.r)'chle• podle 'f)'1Ucala, nlmeclq nebo 1. 15ll!ID.Cllllq a sd.á ••• le eya.í 

s~ tato pnt.l:e p:fene~l• 1 na 41;jep1&. •• i••~d• o 'to, ie by pro mladé , 

IÚllulo&ti neznalé čtenáře. nemohly T7cbázet 1 populárni brolury pf-1-

blliu~ici dané téma jejich ch~pán:i v hutn~ &kratce • určitou mírou 

nutného zje'-i.lloó.ušení. Jede 1 to &jecinodušaú by nemělo p~elaačovat 

jisté meze. Cbápu, te autor, ktuý přikročí ke zpt.acovéní této~&

matiky má ~tíženi úkol z hui~• nu n~ nezó.vi slých ciůvod.~. Přecievšit_ 

ciosuó ne~&ou &pt-ístupn~ arclů.vy, obsahujicí au.ten'tick~ dok.wpenty 

ke- &koumanému 0bQ0bí, jak.o prot.okol)' ci.::.ležitých jeanéa:( vn1trostrG

nické i meúatrenick1:: povaoy I at uf v ter.koalovenaku nabO éSSR, na

tol . v mm~-Folllku, Maaareku, Balbarsku a daltich aeaich. 1-,bový tisk 

s let 1968 - 69 v k:n1bovnách ~• drAen ve n1'1taictl t'rm.ciech a pro 

D.Or.lilniho IIU"t.elni.ka ~• neciostupat, pokwi a1 ho úa aapoĎ Na ne

arcalvo~. >iarlt většina .bl.rro!cll akt.érd té doby doawi nenap&al.a 

av, paalt1, kue by s.achytUe 1 t.o, co bylo f-eěeno, li dohodorino 

mim.o pro.tokol o:ficié.iních j•4o4n:C .. • ti z nich, co zemf-elJ. 1 .~ako 
. . 

b'iegel, Pavel, · .t-rc:hlik ii• ul mi1 nenapili. Z.tim eo ·b'agaenty. pa-. 

ů~. siark~vakéhé» ;aou pOGJ.etaaateli. ·ktaM a ·ma ~o•~ Tadll, 
. Áeate~-YÝ"Pcrd~ét hoémot,1 ěast.o ·n~e vypond~ci o . názorech 

t.Ůatele, nel samotného Smrkovakého • . _ Některé_ práce ~an1Wc.h 
_ autora. "Yy_dané k tomuto tématu·_ atr~i právi_ timto ·n•dos\.atk.em aQ

tenUckti dolaamaAtace intern:! pcmatq • · Jall&el,y ae apoko~j_t, dob•~ t&c., 

kde ~bil pHUDD# aat.eriá1. _Jeou ~ťma,,., apiie nt,a sora,. dhla 

., pobleóv. u ~ 1968- 69 a pokua• o 1nterpretac1, ad aby ~im mo-
. . 

hl bit pM.&aml ·cbankt.er o4boZ'M hinonogn.n.~ price /SJdtljng 

a po4./ Besproattednl po .,udélostech Uch let. v u.b.raničí Tydané 

préce čE ských autorO ~ak.o ~. fiurl:1' na nebo F. · S.amw íka, ;j aou zajíma -

Té sacbycenía bezprostf-euni 4oboTé a'tmosféry, kterou by po&d.lj1 by

lo jen t.Hk• nokovat., nlktertml bezproat:řeon:,(mS pozmatQ 1 n1m1 
dnhern1. ale také mEJt cbarakter prací .b.1ator1clqdl col &i ~•;jich 

a11t.oM. • a cil Aekla...U.." ~, prica Slá4elkcm11- Pi thartOYa ii• 
. . . . 

sp!le ... ~.._ . nu:u,u lffahoum nd pr-ad • · pM.blif.e~ci ke altuteen_tm 

problém.ťDa pf-ea kterými stálo Dla.běekoTo Te<laD.i nebo ref'ormátoř1 Y\l

bec. Jc~i hod.nota ~• sp!ie T proYoku;jicich otázkách, ;je~ " t.axtu 

Uade, ne! o4pcrr!dmJ. ne autorem pololené otáclcy, velmi ~••to ae 

Y7maf~• ;>en Tel.mi pon-clmi ne.i,o pM.bl1lnou snaloat! s1 tuace a 

problémd & n1 T7Pl,plQÍcdCh •. • 
J11 po "f'Ydán! poausoYané kni by -yy~· 'Y samizdatu aborniQ' pra-

cí mUlOároTébo charakteru, nebo 4!1Uch atwiii poci souborným Dána 
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•~ a;>orim o obroci.at proces. 'Y r. UA•.~~tzh~ ~• pak 
19yiel noudilJi;f abornik ~tucU < a JDCDOůl • Proces demokraUck4 
obroa.y aoclal iaam Y teakoal.oTenSku robt J.t6e · a ·;elao To~enake poUa
~ent• /JQ. ~ B. &1aona a Y. Š!lb•na/~ ·.w"t..k4 kolů:tivJJ.1 prica 
clomécích auton po4 paeu4~ JiM tech •o• als!cd Pralšk,ho ~-
ra 1968•. bt.ejnf ~ako óoaad •~•~AL price k tomuto obdob! 
Zdeňka Jičťnůébo o Yzniku t:flJt ·a ~•jí f1oooati v r. 1968- 69.1',el, 
doswí tiskem neYydaW. A ~sou ~11 pMatllpnf 1 dryTq paměti Vasile 
Bilaka s uavici~~c! boc1not.ou pro natel•• 

Vše~ Shora .rt94-' !'aktory ciohromaáy • a narlc i ;ji s.té metodo
logické sl.ao~ autore sp0lup~ao01l.y, že naděje, které Tzbuzuje au
tor fffm liTocle: ve čtenáf-1 pak ve vla-stnim teztu v Dillahém sám zkl.a
ma. 5ciiěni posnáwke v. I-re~ana vy&dv~e ~ako největlí pfea.nost 
práce •4dsJ.ecmě b.1.atorický pMatup k udiloat.aa a u _zb7ta:/ oclatup oč 
m.c.n•, eol moJm skceptcmat tam, kde ·• 1111 ~aU doM'ri proaocial.1~ 
Ucké 1111llent, pro'toie lld.é b)'ll pfoeawl6Eeld.9 le ~im relia pf-ea lllllo

M né cbyby pfe,• ;an nlco 4al. Sta~ ~ako lr.cmatatorid, le ěal • 
apoleěnoat a1 tehdy napNl.a en-!an! aoc1al1mm, ale ~eho ~at'crm.ariní. 
Sujnf ~•ko autorOTo konstatován!, ie· xst ~ .tebQ"patrni byl.&. E tc 
wlriet ně po~t.aftat . i .• ot.evřeaýcb . Tolb6dl·/•U ·• 4J/ • . '-O& hda ji-

·. ·. ilÝ~, u~na sabflmi.=tca ·autord•aa .meiil• ~N.tq~t -~~ bapte

: lJ.scmat • .i'otud ··~• ~vua itreha ·-;Ho ·.U.tor ·p-:tnl priT, kql ~
&4v1nUJe tuto auto1„ovu · pfednoat.. - -Al.a ~-· potu4. Protoie autor· v 

. ··mnoba ~1.ných aspektech tento princip bitS.torick,ao pfiatupu bita .na-
. · i . . . . . 

· rulll nebo zanedbal. Sám b1ch brolufe DBTic pHznal !iyt ~uyk • ob- · 
ru,Qý sp6aob poclúi 1 mabu noltov~t ~•ftl po l4tech 4oboTou at,o
a:téru, doboyt sp6aob 1qllut apo1eb.o.U. 1 ~abo klady • ápoi,- ~alf.o 
· bJ'l Ae4oatatek to1aruca1 .2. ~I taa. -,1 l.l.Ya poc.1 t• e!lroleai Y 

·-· • .·· ... 
oblelu6m al.U• I 'Qnilema MAtaliV ~ DOT1DU4t kteM s 
pf"ililného kont'ormisnu TO.U moci sa JIOTo~4ho · upadali do demmustr&
tivnibo ncmkonf'ormianm, a to be& ohlecm na atál• apletitě~ti „z1-
nú-o'1Di situaci blbem roni~•~cibo ae obJ'odai- retormn{bo procesu. 

-.1;nů Yšak ~11 upo&ice situace T t1T04la upi sna!"'11 sje4m!K\lli ... 
nim. ~ak .ale aut.or bez ·cblkuu 'tff41~, 1e•ekon01D0Té nehledal.i pM
!inu Te ••mm· Q~"- s.sr. 12, · kql ·o~ fa4a • nicn pui>likoYa
la jil pfee1 rokem l.968 stud~, ze kterfch TYPli•alo, že nejde ;jen 
o Ticné problémy, ~ak.o ne'Yhocinou st.ru.ktm-u boap~stv!, ale 1 o 
aěnu celého mecnanimu cent.rilníno ayatému fo!san!, plánorini, a 
uplatninia trlnich pn~~U nabl6clnoUt do doboytch S't114Sť ne~en 
n+- Ilka ale 1 .Earla ~ou..._ teatmira ~Jalntka., l:kahumlla ~011•~ • VWti/ t .... , . 

faay dal.tich • .Je~ich ma4 ;jadiDoll obJboll ~lo, I• u w pf-1111-
jak o4:t,orlclalo ronin1.ťtljňi ěi..akonomice - o dvacet let pf-ed ným1 
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80Ylt~ kolea, z: nichž mnozí ~e tehóy kr1 ti.sDTal.1 & rcYid.om.aaw., 

aby cinet. hl'-aal.1 podotm~ ná&o~. 

~aké pMprnaé priee na ret'orml poli Uckébo Qstélm &apob.1.1 ~U 

• r. 1966/ a ne, jek tvrdí autor, v r. 1.96?/. S\e~I lak uataTem 

pracovní akupiey pf-ipravovaly Tni trostranickou rdonm ~11 o4 llII. 

•~ezau ~t v r. 1966 a první výsleciQ pfoedlolll,7_ 'Or Kst v dnoru 1967 

a ~e;jic:.h doporuěcn:!, proijeciná~ Y ~ 1961 byla ;jednou & rozně

tek kanfiiktu ve veoení t.se a pf"ijetí principu ueltumulace ~ct yeó-

lo- ne be& ostriho vnitrostranického bo;je- k p~ A • liontn4bo. 

Prot.o t~é mohl být pf-ipreven Ak.ční program ISC během rekordně -kritki 

doi.:ty tM mla!c:6 /porovnejme, jaký program pf-1.~ala KSSS na svém 

):}~Vll. sjezdu a jClk teprvr: po třech letech DOYébo GorbaěOTOYa Ted.

ni ae propracoY&l.a přibli¾mě na úroveň Ak=!ho programu X.St/. VO.t>ec 

lze Mci, le ne&nalost Tni trostranicktch poalrd v n.C • dobl pf-ecl,. 

leanov,, poledDlwé 1 poarpnori ~• ana4 naj'YIW alabinou autora. ·.1a1:. 

b~ ~inů: autor aohl tffo.1 t, f.e ae EsC podle D4ffhu ~• ataDoT ke 

XIV. ~•&du : •kon.eěnl mna c:loěkat tejn4ho hlaaoriat pM Yolbácb 

ff$ ch runkcio.oáMl "/str. 50/, kdy~ kil v břemu 1968 nlkt.eri _ obTodní 

-
-__ .,. okresní ko~erence o4hlaaove.l.)' tajnost ..-oleb. Jak.o obvoclD! ltont'e-

~enée na Praze l, -tajn~ Tolily U~ 0V_ lit _ 1 delepty na k:1°-~_.__ koi.

fermce. V plném rosBll!.m ae upl.&t.Ďonla ~no5t nleb iaa. mimo.Man,tcn kon-
. . 

. 

. 

i'er~ch otrelillich v , června a na: Jer~ akýell -Y čenenci l.968, _·kde byli 

tajJJtm hlaSOYémm Teleni cielegáU na mimoffcmý JIV . - · ld•&4 ESC, no-

1-.1 na -9.- áf-!. Pfoitom byla achvalorina- i ·11at1Da clal~td~ 4oporuěo

nnich ~e&óové voleb!lí komi61 k volb~ za flerq ·pM!t!ho t1v KSt 1. 

pMltino 0- C.114, komvoiist.1.cké atraby. Jiná, .oa úkl.adl ~- 4o

apU autor k sobeealnt, le pM. TOlWcll do8'ball na7dce hl.ad kan

d14't1 necn4mi · U~. /atr. D/. llaopat.1 „DC -~ na CDkr► 

mích a ~akých konterencicb v bh&im • abrm ~c• hla,6 do~ 
- . 

val.i kand1411t1 zn4m:t svým 4louboletja proret'ormnia poato~a a propada-

li 'Yfhláěent novotnovci, jako Ant.. l.apek.,. Prase, al• tak' paeudordi

kiloY4, ;jajic~I Y7atou.pw sarin.na lnatm. ~uncturalimem. Stano

rtako Jt• 2000 &ln nabylo pfedmltaa vlťtich apord • nikterak neposna 

MDal o prdblb. 41akllae. Jlap: • konf'ereACé Y Prase M pfipo;)ilJ' k llril

llYI ·1cr1Uokúm ~Ilku Klat.ak6bo ~ Dt • ~1.nak. -~1a ·aast.ri-
-

- -

. . . . . 

cely ě&•, věnoYaly ae poostatl:Jým proolémllm.-

!l:aké aituaci v aparátu vid! autor z~eónociuieni, nebyl v·e nám cel

ku auy1,ou · ba.Itou konuna.Uami a v UYedenéll období vtJ-unl pfiapi

val n ari pf-n~ TIUinl k. obrt'dnémv proe••I · k.on&ernUWDi a!).Jr 

• nim oli~ al po ,srpnu., pf,iěeml llo pf-Mnl1m o Q ta~emniQ • ktefi! 

propadli. pf-1 volbách na ~ařa. Ne Déhot"ou postihll atraniC:-, apar4t 

a atr-Ei.W.ck.& 1nau tuce /ÓD ~~t, VP~/ tak raclikél ni čistka ~ak.o milo 

'k tP.""'nu jinou 1nst1 tuci. 28 



- 4 -
Jieba&pe~i 'YO~enaké iJlterTence TyY6tal.O ~i.I pf-i ~•dbání v Drilaa-
nech. JepiloTOvo vystoupení " du.onu 1968 na plénu OW ~ bylo 
'H(iea.1 sz:uúao ~11 po nlkolika dnech a nemuselo ~ekat., až se o nim 
4oní r; Le Mondu, nav!c llichal fatu ae o ~ku 4oněciěl právě 'Y 

Praze. Nnim, z čeho autor uauzu;,e, !e tato správa &apadla ba~ Tá~ 
nijš!no povšimnuti/str. 5•/ D&lbček a ~eho okruh ai toaoto nebezpečí 
byl vědom, ale &nal tak.e lao1lni rovnov6hu Bil v 0~ K~?;, proto nako

nec pf-e& heliboat Brežněya prosadil. svolání mimof-édného 5~e&<1u. Ji.v
bat s vo;j sty prvního sled.u nemohl, ta by1a podři&eA&. itábu Varšav
ské smlouvy, Dez ;je;;íhol souhlasu neb3la molná t>e'bemanM &měn& v 
jejich di&l.okaci a kdyb3 se o ni pokusil, byl by to dlnoó k okamži
tému záaahu. Ste;jnf ;jako zvttejnězú problému bl· urychlilo konb'on
tac1. Proi.o l>u.bček DlllSil lan.rovat, mo!né ne T!ccy nejšu.&t.něj1, e.l.E 
jeho BD&hou bylo dotáhnout věci ke •~ezciu, kóe. ae dalo p~•~kJ.áQat, 
ie do;jdek vytyof-eni .politicky mnohem homogennl~iiho Trcbolo,no or
gánu T~et.111 pf-edaedm.c~ a aekretarid.tu. A &a t1a lel jako bul.de&• 
»GUhl -~•;! pMprnu al clo 20. arpna, k~ phclaeonleuo actNálUo 

aje&doTé tiokumtt.11ty pro pf-eósjezdové plénum ÓV ~~ V tom momentu 
p!-illa, muaela p,.~ít intervence. Sl.!že ~-- tent.o problém ob~&· 
mil . ~ tatu "Prof ·cloilo k 21 • . arpmi 1968. &11 'Y zádech V. BU&

. ka, · ~ako cioawi ~o . ~emuť1ta · cw xs· . ~lov~su., · kter; Bi ~11 od· 
. nitna pohráYal a JQ'ilakou aloTaaké aeparace. Y;fcboáDÍPP TOlaDllk'-. . . . . . . . . . 

·. Pokwt ~de o sahran1ční ·podp~ru, · aám autor sápadln pamoc 'Yylučuje 
a odka&• na prohláimú Yl'~ USA & Eernnce 1968 • V podobném 
clucbu alurtl.1 pM nfch Dbltěricll . T CeakoalOTenaku Henry Ussin
pr - poradce preaiclent.akého k11D414'ia Jli•ona 1 ZG7gn1.., 
Br&eqnakl - pon4ce llillphrybo~ Pak uri41. ~ aed. s•lm1, které 
poakytOTa~ f&. předataT1t.el6m no~1 podporu /str 69/. Jierlm, oě se 
pfi tét.o hntasU opiri, kdy! ~e n1dent.n.{ uémo, f.e T 4obě neblahé 
kul turni reYoluc• &mQiul.O Jlao Ce WJl&OTO Te4eni ~I nepff t.el
ar/' post.o~ k pralakúm ~arv., o4awr.cmůo rni&icm.lama l>llb~ckoTa Te
:cieni a hOToM.lo o barÍo6mi kontrarno1uei T C.akoaloTanalal ata~i 
-~ ht&f-e nd U.* G&. &SS21 PLL Jak a.. autor pndz~•• &e ~ 
IILDhlo C.akoal.OTeDR\1 pomoc1e:• !el, Jlao- ·•aa• S■Pl<••l• ~lat poe
to~ nef v r. 19~6, k~ sejm.éne. tou en 1•~ od'Yrit11 Chru.š!oYa od. 1té
aatiu ._ PolaJcu proti úomw.ko'Yi a teprve ae aouw.aaem ~ Cl.ollo ~ 
MsabU v laaaarůa. l'o rostržce Cína t.akoYOU aotncu.t ovl1woTat po
SM»~• a U"OQ aoYlt.U politilQr staat~ lial.u \e41 u,at T1ml 
l)U.b!ekort, lc teakoaloTan&ko neú--1.o úiUtu ~. 

Co ae clalo dělat po srpnu 19&8, ~o ~e ~1atl ·otáů.a, kolem které 
bude Tló.y mnoho doha4t, eypotér., dobf-e 1 méně dobf-e míněey.ch rad. J. 
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f1a ~li~ YS4'leiil~.U proa~ad.i, k.cla aa allo re&tlOCt.oYa~, -401,.. 

ualt ilch 1'114 1141llt nce 1:. lepliaa. JS.aU l.se Mai,• I• aů>iek • 

aeao 4ziuaon alll ~11 Y ».KTI aa ~branou 4YI alt.enaUT7s ~ skon• 

*oallt ;ako Ian •ao .Pf'-'1 r..ola&im trib11Ml• a dna• 117 11711 
oal.aYarin1 ~ako am.h4Aíc1 pralů:ébo ~ara, olak no11 olllU b; tito 

&eai pMlli napeaobli. liebo ze pokua1t •• emm olkl.1Tfcn kollpreai

all &aeilr6D1 t ao ae u. JiepoYecllo •• 'to, ;j aou te(ly sa t.o aatracoYL 
ni. il:• ne~~- J>ftTO utracen.t ;• aa;í ~1 )qperra4ailon, kte-

M ~lm: phd arpna nými aui.ma11rt1~ poiadaTk)' kompllkOYal.1 
d:tuac:1 e. k.eyf pak ilo 4o tuhéb.c• lCllO~ ~•ltl téle noci ae uchýlili 

sa- hrani.oe, t.řabe 1 n& pra!sk.ou u-amva~enku. J. n-fr:. odchodu. oala

boY&l.1 moinoat iláct odpor kon&erTil.tiY~, kteftí nast.oupill do :. 

proUcďen&h7 • Op:Ln.l.1 M c aoTltak.é ~, které ieitt Clog

ao ~ aa kal4ú oueae,., .Prase u Dlela obYodu a pf-1.IIO or

~ KN kOUUYaUTd y dllllÚl onoau, ekreu, Tleaolat ~
po4ptnq a k~I dollo ke ....,_ 4Mon•t.rac1!1 kol• ~~, aarMl 
Grelu 4al ultiaatlmt bim 4o~4• k okaal1tlm „1nn Ya -..cleld ubo 

IIOTlt.-' '"~-- &llOTU oba.dí Prah11 a ~lná o4bo;jné alata.. 
"1,rk nikterjcb- hnkcio~ sa bralú.ce &pil:aobil o&l.abeJú U-aca 

pncreai't'D! ~l~li.Jly-T pfe45eóaien. JIY KSC v P>r-asa. Lietopadov•- sa-

-Mdinť 0~ -~ : pH YOlW ~lŮd ~.bo Tf beru OV ESC/sáleM f)f'e4-

- áedalcno/ wi:,u.10·, -~ak M sa&ůl -poalr &U. ·Yaail. BU.ak it7l STOlen 
_ u -;eho n--. -proti ~4 hl.aaťlm ěe~cb . pot:rokovcti. _fl.er&d ,v ESC/s~ 

18G -_u~ hl•'-1 l•at;f-eh k~~UTd- a Yiech al.OTenalqch a ·~ OV 
Dit. ~o -~lo roah•~ťcí affaú all, ·"eri pf-•tisn•aalo dallí tj

To~. hnd mrto2> pM.-poa:lu - qsn o. lu.on s proai.DC• 1968, •J:11 
.. Yritil, onaeal i- • na al~ ;.u ll.m O'f UC a na jako ako

..... Poůa.llnal. ; ... - te, le ph4 ~ alhAůl a11 ~• pot
f'ebal kaldl 1'1.aa.- Onatal 4alltea pl•n ae o. Sik li.6aatD.U al clo:; 

cl.um•, ~enl• poM.lka Po GrdkoYI hro&t>I ~l.a aaoclTra~ 

t!.stkoa, prn"edenou T r. 19?0-, po~, eo prnat kolo prc,Ta-ů ciopa

clle r...na1, b7lo u •t.rlm1 t,adrm ~áif cYiecbno, oo aalllalo 

retuaal. Phodn:L eaaba alkterteb •.u..pat •• a p.f-elkat, al M 

phhM pNYDkeá . n.caM.•• a pak ~lka1i awriao n. ~u4a • ao
Téao Cbnli!ffa ae mohl.a tebdJ sMt 13.uiTni, dnef: nae Ualf- Bezů

ilnÍ - po pf'icbodu QoroaěoT&. Reepofllě •natel.é• clob!-e YldfEll, proč 

~1 1111.t Ti-1 proatfedq aaf1~. ~DY t1, co ae &htlll •saopat• 

IIOlllS 4ua •• aAepA v;tt, ~• 1Q9 to a pfea\aTNll • &]..aanoe

tt • teaual.onaakll ;Suk. -■ena, k4• ~.a utor ~4• Thodalkti p 

PanJl8Z7 pro buAnmat, potele '8 ... 1aan1 Jllllai bit i J)U'beH 

pH~atalai pro Ge:rt.ěen. •• to •• ~akai nU• &apoaiú. 
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l!b'eal.aT i>7Uk aa h41 a!st ~U~ llůlekfl"1 _ a ~-- G'llbk necloa'bit

'tek odYIIQ • . Mttor 'llri4! Y etibi posnfe••• le autoreTo ;júno ~• 

J>Hll4ozO'at ~- & phbytku odnb;JT ~•kori. .. aw9no ~ Da. 

4ostatů. odTab_J ~it 4o koa:t'llltta, ~ IQ" konl11 U"WIIYOll hl! a 

~aou, ale aém autor 11-11 e.n1 'b:l lpetka OCTa1Q', alfy ae pod to J»

depul. vlast&ú.ai Jménem, byt k>J' U& poda~Tal. ri&U:a mnohem men

iil Jaou to cln•~ T ~chách /U na .M.ornl?/ m6reeyt 

K.L 

31 



Redaktor Kmene na symposiu nLiteratura v exilu" 

V Bělehradě nedávno proběhlo literární symposium na téma 
"Li terature. v exilu". !-'roto že o tomto . choulostivém námětu ne
bylo v našem tisku poQrobně referováno - alespoň jsme to ne -
zaznamenali - vycházíme v této glose z toho,co o projevu na -
šeho delegáta odvysílal zahr~niční rozhlas. 

"Jsem Čech a přicházím s čs.pasem • .Asi by z tohoto místa 
zazněl jiný příspěvek,jiného typu,kciyby míEto mne vystoupil 

český spisov2tel žijic í v exilu ••• ,, 'I'ě~ito Elovy zahájil svú.j 
příspěvek Jaro.slav Roloubek,redaktor týdeníku I:men. Konstato-: 
val,že naše malá země měla ve svých dějinách boa.ně emigrant~, 

také velmi pmminentních,e. EUVedl i J.A.Komenského. Nedife -
rencoval mezi ~správným a nesprávným exilem" - pokusil se o 

jakýsi nepolitický přístup k celé otázce. Řekl: "l~ikdy nebyla 
tak ideální situace ve společnosti,eby všichni lidé byli spo
kojeni se svým králem,ani t• není možné. Nespokojenost je před

poklade~ změny, vývoje a pokroku. 11 Eoloubek · dokonce_ našel poe- . 
ti~ko~ vµluvu· pro ty·, kteří cci.ešli za h.rc::nice ~ . "O.pustit svou 

. zemi .- je zrov.na tak težké,jako pro .AgzmemnÓna obětovat svou dce- . 
~ pro věc . války e • e 11 I kdyl V dalších slc>'V~-ch Holoubek nešei . . 

. a nemohl jít do hloubky,J>okud by nechtěl spáchat ·politickou se~ 
bevraždu,objevily s~ v jeho příspěvku nové,u nás dlouhÓ nev.y- · 
slevené myšlenky, ze jména když mluvil o nemožnosti dělat v kul

tuře revcluci,ale navazovat evolučním způsobem na tradici,his
torii a ducha národa,který je obsažen v umění,a zejména v lite
ratuře,a čerpat z ní. w~. řekl: nuplynu.lých dvacet let v Česko

slovensku nebylo lehkých. JiJálo se ceetovalo,lidé se etávs.li e -
migranty jedn~k z touhy po poznání,po dcbroůružství,jednak pro

to,že se nedovedli smířit s politickým zřízením a se situací v 
zemi. Na to mají a měli plné právo. Je smutné,že odcházeli 11 -
dé chytří,naše mozky,které jsme potřebove.li a potřebujeme čím 
dál tím více. Odcházejí za lepšími podmínkami,za větší sumou 
peněz,za potřebnou technikou ••• " Další důvody,které Holoubek 
musí znit,neuvedl. K dobru autora připisujeme fakt,Ěe hovořil 

nejen o zahraniční,ale i o naší "domácí" emigraci. Zaregistro
val na třicet jKmen českých spisovatelů žijících v exilu.mezi 
nimi Kohouta,A.J.Liehma,Goldstuckera,Diviše,Runderu,Škvoreoké
ho a další E tím,že jejich díla jsou překládána po celém světě, 
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jenom u nás nevycházejí. Z domácího "exilu" vzpomenul jména 
těch,kteří se "odmlčeli" nebo nemhli publikovat jako Skácel, 
Hrabal,Seifer,Holub,Šiktanc,Havel,Klíma a další a vyjádřil 
naděj i, že se střední generaci v _Česko slovenslru podaří vyřešit 
i tak choulostivou zálež1 tost a vrátit ·do 11 teratury jména a 
díla těch,kteří tam patřili a patří. Dodal ovšem: " ••• kdo z 
au~orů v exilu mel pro svoji bývalou vlast jenom elovapohr~ 
dání,výemochu a urážlivý tón,bylo by pod naši důstojnost vy
cházet jim vstříc." Tato siova jistě platila 1 pro ten exil _ 
"Domácí". P0 nechme . starnou otázku,jeetli "domácí i za_hraniční 
exulanti" opravdu uráželi vlast ,nebo se jenom· vyslovovali "lťe 
zp "ůs.obu '\"lá.dnutí T naší zemi,a zaznam~nejmeť " sloTá pronesená . 

. . ' 

Holoubkem o snahách a usilování jedné z nejmladších redakcí, 
redakci KMEN-e .. "Silná .autocenzura nám ·spoutávala ruce; · nedis- _ 

. . 

kutovali jsmne„nepolemizovali jsme,musíme se to uči_t,musíme sl . . . . . . . . . . v . . - . . ·: . - -· - . . : .. ·. - . · . 
· _ , učit, demokracii a_· svc;,bodne . myslet ••• " · · · · · . 
. . . ·Je možné~ÍJI že jsme ·se· v -c:it~ích z přiepevhl' Jar~si~a ·H~-~ 

. . . ·• . . ; ..., . - -, . : . - . . -· - ·. - ~ . . . .· . , ._ : -· . ·. - ..., ~ ; ._- . '.. . . . ·. -loubka dopi e:.tili nekt~rych omylu a · z.kreelem--.;. - zálezí . ale· Je ... ~ . 
. . . . - . . ~ . . . - - .,,,· , . ·...,. - . - : . ·. . . .-nom na autorovi a na redakci KMEN-e„ aby pri.epevek k této zá - · _· . 

v~žné otá.zc·e byl pln~ a př~sně ď publikován . ti . nás . d~nia. P~k se .. 
za chyby rádi omluvíme• .· 
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Bedakcl Jba4ého ~ nikám léf'r~ora Z. llof-eního/ 

V aobotnim Ba.dém právu /19. ll/ napal.a J. Bo~oft T el6N11 

•I.nap12'ace & 4opiad• o tlc:h1 khf-! bJ'li prml.UTul. ri&rdm1 .Hm-S• 

Z4Tlr Uá.nku •2. M .DEStytitel 2e .. »ň74tta --~- TIHt "tako'1m .. 

t~~ le ae Těak aaatycli t.e ~• 1 roslil"oYatl • "71 nap8'n práTam. 

Platí v~ak 1 na Vaši adreau. 

7. :X. 1988 ;jst.e uveřejnili článek R. Staigawalcla, kde ae tn-4! , 

fe •býYalý Teeoucí ocldě1ení OV~. kteey ate~I ~ako Srtt.Q 'li~• 

<ines T USA, byl unědčen z koru1tc•, ale práTI proto byl bezmocat pro• 

ti vydírání •rdormátor\l•, ;jcj1cn! ;jménem ;jednal a generile::i Bun

cieswahru lielmathem Gracileyem o '7St.oupem tsSR z Varbvaké &ůo~·.' 

to TěE ;jste otiskl.i baz komentáf-e. Snad byste aohl.1 namitnout, le 

;jste ~en c1t.oTal1 a. ie k citacim s principu pc,i&aérn)q neiilléte. Av

ěak. • ě. 19. U. ~ ohr~•te v•ltl.lQicd JK'l•--koa proti. dopiaa 

v ls'Yěat.lidl o S-tal,DDTI pasudkw • 01~~ Z pl'SJ:aci.pu ~ ~ u -· 
' . . 

aylo. . . 

~ Qamek R.,. . Steigerwalda ;je uaerl.Ószd a poe] .~ Vá ~lak 

stHí mohle btt nesnénu~. Cof v,a . nuaruilo nr&an:!e ie V. Prehlik 

•ti;je cmea " USA•, kdyi ;jste si mohli eoecJoo ovlH.t, -i• ~• ~11 

f-adu let mrtTý a nikdy aeemigro'Ylll.t A:kde_JIOhl' ~•~t ·• ·gaaarilem 
Bundeswehru, kdy! bez ·aounia,al ~ -. IUba nemohl '4oat.d ·v~•&d.n! po-

.· TOlaDiY ~lo ·takon poTÓl.Ů! ~T _.l tila.· - XteM ' řdorsi6toM.. · 

. Prcblika T7dirali a poTlf-ili ho t.ako'QJl1 ~edn4rr(~ . ·. A :tqla takori 

otnd Děni . 'pf-emitcn aoudoího pro~~ .• . pokwi arao. ' proč u _b'yl 

generál h-chl.!k, tehdy · ;jadci z ·na~\7A~ich twikc1om.M arm\ay, odaou

&en sa. &loěin ·velesradyT 

t4o~. le L tit~ dle Y llS• oUwkno11t o D441.oneoll T ~ 

co ag- na.paclu• AYlak Daů Yali _poriw.U, k~I ~ 116Dak ph-
. . . 

tiawQet.a, nlH.t ~eho unw a„ cbichu a4tle4nf BOTiúi'ů.4 •ttqr 

upozornit na nepře&nosti fi neprav~ v lt'Ye4ea.ém n,nnT 
lia beae~ě ae iéfiec1aktory f'ek1 aowtruh A. uakoYleY ~ slo

ni •Nel.se pH.pustit Ticné e.bylJ7, ~c1 llkut.ee.Doatl, ani un.i

lq llda, 4dat.a~nost1 • •• s poli tick.'ho hlediaka ~- pfestffba mimo 

;jiné bo~ sa lldakou c!Aato~rt. A U* ~• p!-e4nltm poTimA 4odrlo

Tat tllt.o s,aadu ůc~ k llo•lka•••• · 

:t"okud oÝěem nHlll tat.o úsada sdatat poue aloyY - ~t kráan~ &nl

~icimi- bylo by nutné aie.spoň óodat.ečn~ pM.mst ·k lla5oku Á. f.t.ei

gerwalda komantaU- & omluvu V. Prchl!kort, 

J,,. nanamš thba ~- AepoatupoTat d.le úaa<cy 1 &e ll!'tTi N AUaohoU 

Drinit a I• proti politicky upcmodl..D11l llUII ~• aoiM poulit 

~ůék.ol1T poml.1ff7• 
.I.nt. .• .Jarmil.a Jlenclori C>c, Praha 10.Počerni~ 50 
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lm4ol~ Sl é n E k ýs Odchoó Strcu,gala 1 poaílení konz~at1TcC 
Zasecián! "ÓV KSC, ktar~ &končilo minul.$ t,óan T Prase, bylo "f7Yr

cholenim dal.tího kola mocenakéno boje UT.nit!- Tedeb! čg. komuniatic
k~ BtraiJY • Ze ných miat byli vytlačeni repre&entant1 umírněni rtr
~ormn!ho proudu - premiér ~trougal, pr•~~•éla aloTenaké Ylécy P. Co
lotka, ministr &ahrcniěí B. CllĎ.oupek e dal.li, .řo&1CE s1 poB!lUo 
konzerTstivní uakupen!, př·aaevěim L:. tJa.keš, K. lio~ " z·e;jm·. L. 
Adamec, který ae stal nov.ým premiére~. 

ZároTŮL hlavni 1deolo€ norm&.li&ace Jan Fo~tik vytýčil meae hospo
dářské reformě. Nawile mu&í plmtit primtt centrélniho plánování, 
tržní vztahy bwiou mít jen pomocnou roli, ne~očítE; ~e se lázjmi 
podstatný.mi .zmwaro1 v politické~ systé~~ zemt, 

Odchoó L. ~trougtr.le z áruhé mocen~• nejvýznarooěj~ pozice v zemi 
ne_m ~til zpečetěním ~ano oaocr~ porážky v 1w111bo~1 g L .Jakešem o ~., 
m1 ato generállliho 'ta;jum:!ka ESC. Je *ároveň prohrou ~eho koncepce 
pf-echodu od noraallsa=! politiky BrebhOV1 a liuaákoY)' 4ol:9, na 
ni!•• & pragmat1cktch 4Avo4d po téměf dTacet lat plAI pod.ild. k 
politice hoapodáf-akých s politických refo:em., 1nap1rov~ch Gorbaěo
vov•u přestavbou v SSSE. 

· St.rougal a dal.~, ·k:t.ef-í oaaěli s nim, · ai byli Tědomi, ze nemá-li · 
-"taakosloveni.k:o df-íve · nebo. pozó.ě~i bosp_Ódái-r.ky ·Ko~atloYat li: &trati t 
politickou atsbil.1 tu, ~et'ormy &e Áeaml;ji. na~ouno odkládat a le · . 

. pf-1 tom. mus:í · být natolli úěinni, aby maoinily m.ocŮaké ~·f-• &i akat 
podporu aleapoň .některých TÝZDPIDf\Ých vrstev t~. apolc~ost1, &bavt-
1\tch oci r. 196' ~akéhok.oli vlivu na boapodáf-&ké -& politické procesy 
T zemi. 

Oproti tomu ·Jauion ltcmse.nat1Tni akupi.Da, ~•~íl ~áclro ~• doaad 
"tTof-uio licimi, kteří byli protireformnl orientováni Ill T r. 19ó81 

podstatné ret'o.rio ds.adnl oclmitá. Aby n•zt.ratlla poci~oru aovltllkébo 
Teden!, ůOTně se k pfestavbě hlásí. cvb&.k js~í poóstatu - akutečnoi;. 

demokratizaci apolecnost1, nepřijímá_. Při ném kOD.&ervatimu nevěr!, 
11 bJ Gorbačov mohl uspi~ Jejich ~Llem ;je přefkat d do doby, kó._y

~ak dout'~ - úo~de v SSSB opět k náYratu k tubéllm centralianu a 
káy bucie ocenlao t.o, la T bom-11vých ěaaeo.b rdoru udltial1 t.ot.ál.Jú 

moc komwůatiek' strarq nad společnosti. 
Ratormn! koncepce ae y . t.skoslovenllku neproaa41l1 pf-edevA!m pro

'to, :.;e do &ápaau nemohla proml.uv~ t č~ .• Tetejnos~ L. ~trougal 
nena~•l v sobě dost&t.•k odv~, aby vy~U ~•jich sympatli a pte6 
odpor arullého kf'íclla at.rany ae ji pokuc1l TMbnot:t do bo~fl o r~or
mu, tak ~ak to \lf.1n1l GorbafcY v SSSR. Spokc;iil &e s manévrové.nim 
v sau11aí mocenak.ých struktur a &ře~I se al do poalec.\n! chvil• spo
léhal, te jeJ sacnr'11! rerormni aovlt~k~ veóen1. ~o věak a&1 usoudilo 
ie je &bytecné podporont poli t1ka, kter$ nen:í s to akt1vnt jednat 
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aém a prost.i Tul.o ě&. 'YýVoj na Ylclom!. 

Vý&laciek &épaau. pak rozhodla a1mtičnoat., ie T ap~tu KSC, kde ae 

o moci ro&hod~•• mna allnl~!t poatayen:( ko.a.senativ.ni akupi.Da a 

le Jakei na roa4íl od. l'>trougala jadn•l ~ě a ocratnlť col na&.na:1e

ná, le moudře. Vyf-a&enim StrougaloTy alcup~ aicE poail1l svou oaob

ní moc, zároveň Yšak znač.nf oslabil 1 be&t.oho úsk.ou mocellakou &ákl.a

dnu rež1Jm, a t.o ;jů T rODNo1 at.1ck, atranl, tak &e~úna mimo ni. 

~&ledkem vítězství konzerYatiTIÚho uskupení neaporně bude zbrzdf

ni es. TÝYOje v pfíět.ich měaic!cb nebo dokonce letech. Ale po dvace

ti letech atagnace zem~ nadf.e pnllapovat na míst.I. Proto konz~rv._ 

t.1vc1 bwiou ze Tiach stran vyatrreni sil nýill tlalalm, ktertm nebwiou 

moci nadlouho ěallt.. 

Jeatlil• pro Jákeie a ~eboJ &Urnouci Ů'IŮQ' IIAle btt. cila, aby 

~• co u~4'l• a.arlel1 u aoc11 ~•jich al.adli kolqn4, kt.aM •• na 

tomto saaedén1 4oatal1 do ;jeho phdMdn.ietTa - Pitra, lt.lP'a, Urb'-9 

nek U .Kllotek, budou .m1tn~ un!OTat jinak. Vid! nebo po~í, že 

musí vsad.it na rtrormy. A\ chtě~ .nebo na, ~ aw.a.t. Yst.oupit 

clo Strougaloft ~klictn • ·proaadit. -mnohé.:.i toho, ·. co clD.ea 'Jakel 
. . . . . .·. . . . . - . · . . . 

odll:!U.. · V -tom-·- a sárOTa T rostouc! aktirtt.i .yefoe~noat1, kterou 

núorAI prok4&•l 7 ~• aaonatraee 21. arpna 1988, · ;i• ~~•• I• N 

· ·cesta teako&l.OT■nlka k r~ormáa oteTf-é~ 

17. 10. 198& 
/P8'no pro l *Ullita 
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i'ranUiiek. .. S a m a l i k : "1'ealpo11 tik" e ffe.l1amus• 

Stat ». Válka /BF' 15. ll. 88/ ae pMsni.Yě 'Y)'UenS.l.a s bHnýcb
pf-eválnf be2.uarTých, někó.y Tiak 111.n,ni.cha~alq ~ernu- b1J.1cb phe~-
boT;fch testd aesileJlÝlll úetelem k nali ~l~ií Bi'tllee1. S1gnali&u
~e &.aěín~ící kval1i.at1~ proměnu - či anab~ o A1 -~ejiho po~•U~ 
V 1nt.encícn autor2 Wlad, ale to, co ět.eme, ne~cie &a moó.erniz~íci 
korllkci, p~izpu60oující dosavawú poa~o~ doráie~íci pere6tro~cE a 
. laanosti. 

Aicméně ~ energií u náE stál~ ještě neotnyklou aacloumel ~ dok1,
riné.rně byrokratickým" seDEU&mem "/tj. & lak.OYélúm do r-o.ioft/ a uk&
zal, co je k. viuění: vyt..louberú s. dě~i.An,, ciTiliEac.aí kontinw.t:i 
vlivu st.alinskéno B. poststrJlinsk.ébo reálného socialismu se zbour
ně pociepaal.o na V3ech oolsstecb apoleěenskébo l1Yota, na apolečenó
ském Yěciomi, na morillú.ch a hoidnotc,Týcb arientac!cn. ••• Hod,Dot! t.o . . - . . OTiam / ~e mim.atr atci./ & posic Tecíouc:! 1 cil~aotvorné vrst171 •1'.e,-
&igno'Yal.i ~ame .aa tTofiTos~ ZaplaUl.1 ii111U cloDrOTol.111 a 1111ciat1~
nl c1aň obóobi w.lgárniho dogmatického IQ"lla!.• Z po&le - apoleěnosti 
která fil-. ,; tomto civo~světí ~ ak.ut.ečnoati _ a ~Qího m.tti~o 
obra&U., t.o byl.a permanentní demagop.a. Neae.ná _ oviem takOTý:i _ p~to1>e.: 

· e takoYou moci, v nicht se ;jar:.o takori &t.récel.a / L • .Pom,1ĎR:rjOT, V • 
~1nk~enko, li •51 88: "u ~s 4maa byla c1-.gog1~ Y ácti ealá deae
tll~, od té .dob)l, k~ -~1 stal.h - hkU_cq P'"111i' -- Rlq>-. _·aut-· 
n! po11u.1cy•/._ . . _ _ . : 

-K obrasa akULc.cnoati patř! teá.y i t1, ktef-í byli "zreE1gno'Yé.ni" 
- a donuceni k "plac~m•. Co to mamen& pol1Ucq, ~•· dnas už -;jami 
1-eěeno on.ciálni: •namísto oěekéYaného procellll poatupnlábo poblcOY&
D! .Ut.u 'tn. -oběanalcou apol.eCno.U, •aclru.lenim ytrot>cA•, 4oilo k 
pohl.cut oběanak4 apoleboari •~tem, k ~•~1• J)04Msut 41kt6tll O)'
rokrat1ckýcn struktur•/ A. Jakovln, 11P 16. 11. 88/. Clrmaeci tento 
stav ~al "ut.rémní f'ormou politické apoleěAoati• • politologie 
mlun o totaliamu. Jia ~eho konecném t'Yarv. ae po41lely t.ra41ce a po
litická kul tura dané s•I, ale pociatata - Tieobecmé &á'Yialoat na po-
11 t1cks moci - a'llatala sacbo~ •~ebekl am• ·aohl bit. aice llroce 
eclO.an, ale TUba u:1 Tl"1noucť111 a ovl~ ae tÚl nestala lep
it, aormlogu aocl alla od.pOT!ciat onina na41eMho aioabla-.. •trez1-
gn0Yéní• 114! je dtokem proti podstatl · a potancia floTlka, ~• proto 
moriln~ i politicky ccybné, ;jen li h1eU1ů.a cb.vilko-yých či egoiatních 
pothb ae &dá účinué s. t•~ uli t.ecné, Pro~ie nik'21 nik4o nen1,a-
11e Tkcluq 4ěj1Dotycarm f'aktory, ani ne~ciraatičtljtia terorem ~• 
naTld1 u&linia~•• ~•~ich poc1r)'~°' podaemni price pM.pra~• 1 • 
ec'-1 pro bwlouc! .... bekritiku", pro d1aloc moci a apoleěnoati. I 
ditl n /& pohádky o nahém krtili/, jaké ~• to dobrocl1nt, k~•l Yeeou
cí ak~ine uviáí aku eC.noct takovou, ;jakou j1 T1di - se STtn:i eebe-
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klaQ- vit~ina oat.atníc::.. 

-111kP1le DDien! 14eolopckich brlli pfoeatane být poTiané a apole'-nr,

.U ;je d.oYoleno prom1dffon1 l:ernf na obruech upf-it.e1a/ 1•k na 

pf-edcmo&ích -obrasech akuteboa1 praaká, o4pad4ri. Pro ~eho tTOrc:€ 

Dan! pM~emn.4, pfoeclblhne-11 kritika sebekritiku. V tomto oh1adu nú

mé ~•17 111.d.U.- bámúka nekl.amous •u.p17nu.J.é období ;je U-.ba 

Dálelitl •n•lysoYat a poakásat na mqb7 a ~l)t ne pouze ve fďélle 

ůonomi.lcy, ale 1 pol1til'.y". Voli po analýu pMM.n Ycnik:u Cbarty 77 

p■ralel.n.í literatury, nelegálnícn n.ébolenakých atruktmr •••• Prim1.ti

vní ,ýUad pro pr1mit1Tn! /disidenti c v&lu~O'Yě placená media zépuo

n!ch centrál •td./ T pO'Týšené rovi.ni e v klimatu perestrojky neuspt-
,, . 

., 
ko~~•• DPkobee di&kred.it~e intel.igentnljš! •■nt1disicienty". ~im .. 
apil• le ~1D4e ul ;jsou &f-etelně vyloieni jako pM.ro&ený R někay/M-

. . 

iimdmi tlN!mtaml at.cl./ pfiU~ ddsledek opráTDIJ:lá opod.ce proti 

totali tni regl.-entaci.. J eaUii• ~•~leb a1atence signal 1.&1Qe va~• 

Y polltieko- pri~ STatáll ./ Dlll.~-' pha'tn'b7 ;je dalrá úY9-

lnoaU a 111h ~lchto niJ.I, pak d.1a1dllni;sht pf-adstai kaapetenci 

polici•• 
Jlá. Válek na mysli nico takoY4ho '? ·lTo niho to jaou •akutečnosti, 

_pfeo ktei1mi reál.1.t.1cká. po1~t1l:a ~emdle kapitul~, -ale ani naiv-

- Al -&&Tirat OMtt· Vabl.•dem k hustot.I pollc•~mbo proYOZU v naditvnýc.t 

dllech n..Ue b;f:t pal.1tlka :pode&Mrina se UT!rélií oči, · pokud ·ti-pna 
. . . ,,. ... . . 

nl~akou allipo~1i~ pak _-bJ'la .spdaobena tak ~ěrA.Ý11l: roslffen!m SOJ'-

n1!&1 le_ ·t>7~ a __ to registront právi · ~an to, co zpd.aobllo ~e~ich 

· pard.ck.é ·.·č1 JmlTi.vé _rosi!Nnt: . nen.m,:· ·ktery ytru ~e .apráTDějti. Vý-
- . 

cnarnn~;jti ii• po;jem •1tap1tu1ace•. MO.la M8'11•n•t waabu opráYni t mono-

pol - MHnt phnnbJ, col b7 & clialop „Jd. moct ~apoleěnoat! 

11411.alo pNa4o4lal ••- leNl ~• to polari tni, mtqonn! kategorie, 

97lu11Qtet apro~ci paftllp7. 04po'n4' ůen41 pf-edchosť reg

launta&lí polit~, al.clené na· pMka&u a ák.uu. ~al1ta k této 

ut.odě Ylád.nut:L &abrnula tuto ~e4no~i•~at. lit ~.,do~ slnoat ~ako mt

proatou BIIIIO&N;mDa\1 neaamo&foe~ a t~ ik.odl.1ri a bdnví co ;jeltě 

IQ'la Tiecbna T)'DKW & on.cial.1"QT-. L14é takto 1~'1.ld acb.Tal.OTal1 

•• o4•sonll u4•1oaU a 11.J:q a 11;1ilenq, podle poQAA ~, 1 

t•h'\J. k4r l ~- ~snelli_ kdyl ~~- Z bl.ac11aka 4aokrac1a 

• pnYJd.ho' .Uta ~• w atraW a _ atralú 114&1~ u •• nenechaly 

čekat. 

. ~entůita tohoto aeaorali~cih.o :ptlaobu T,ýkomi moci se nechce 

od •aoc1al11111U• o4poutat, opriTÍm;)e ee obffou o jeho oaad /F. Bur

l•clq, LG 14. 9. 881 •pteboaDé obaV7 'T7YOl.am ~ projeyY gl.a

anoat.1 ••• Y6.bec ne~aou T,fruul atanatl o aoc1al.1ama • ~ ~• kul

tura ■utoritat1YlÚ pol1t1ey•/..- Kapitulace/na rosclil od kompromisu/ 

aug~• ~ecla0rosmirný s-;..creotyp nepři tel• 1 tato poli tick.á Uaai.fi• 
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kac• H -v stal.lll&kélt 1 neosta1U1.akúi systému au~ticlcy měnil.a 

v kl.asU'i.kaci treztně právní. l>da1adky b)'l1' kataatr~ál.ni. Proto ae 
v~~!( 4ioat.al.s oo popNai iaaa práTllibo .U.tu, 14ea bespo4'w1~•ěatch 
úrllk. občanO. pf-ea néYolí atétu. liebylo ~1 mol.ao am!Ht a tPcbc1kou 
&tereotypuaca, na ;je;limf zák1acif tzy se utTU-ely ampi.n,y ae &mileným 

nerespektovaným oběan~ statutem. Nebot t)fká-11 se dne&ka ;jizcych, 

n tx-a m.lže &anraout tebe. Co dne& schvů~•ě V\\!i ~~, to ~1.n! 

&itrE acnvá.1i TO.či tobě. 1ota.l.itní udat po11t1ckébo odawiku a prá~
.nú. jecln_y <ti.skriminoval, zbavoYal ;ic práTni ~1at.oty a ochrlU'JY, aru
hi privilegoval., déY..1 ji=, povýšenou s be.nevolentnl'. trE&tně prévni 

ocnranu /"9 Ml~ 47 /88 s. ~9šk.1n uvádí Leninův pokyn "i-~ojnásobný 

t:r-est komuni.&tOm oproti bezpartijnim ká~ - to ;je abececia jufltit

ni práce" 1:. cfodávé: o zvýšení trest.ni oa.povědnosti k..o:munist.O nechtě

~i sl""Get ti, kdo ae k.ryl.i v let.ech ~tagna~~ au-anickau l•Giti.ma
cí • .ile v právníll1 státE :.iusí oUzku t.reót.n! odpOYiclnoati kteriboko- · 
ll oběane řel1.t ne rajkom 11 obk.om, ale aoud./ -W1111u pollt1ek,no 
přesYěděen! /od:Liiného oa ot'ic14Jního/ & kompetence ~uatice ae n... 
obejCie be~ rdoriey tre~tníbo pr'Ta, které b1lo utrif-en.o v souladu ~ 

total.itni strukturou moci, tak.!e &nicotni.10 ústanú práY& s. nobody 

oběann. I'ro autokratickou ment.all. tu ;je to bole-st.ně, -v této Tbci ae 

musí pfea.pok.1éo.at _ail.Dý odpor, který .Oluá .cnemoini optiaál o:i'. ř&
iem /i•. _ Burlacki v rozhovoru pI'o Jiewsnek, _ vu l'orua ~l/88i ~l.14' __ 
mají ·být aouaeni ;jedině SE né ~,- ne ú to, có .Mlta~:!-. .ll• obán-

- - . 

me ae, it: reforma v této věci bude ;Jen polo-Ti.čni, neµostač:l.Qíci"~ ne-

bol_ :cnoú apecialiaté ~ obl.&sti .práni i _p_řeustaviteli -~cti._ insti

tucí nechtějí truiit trest ze &p-daob myileni./. 
Nicaéně ae stereotn, nepřítele rospoaitť, atári se .neurčiti tam, 

kde přest.aTba nabýri m'U~sU __ • Je to 4dale4ů •aoci.al1at.1ckiho plu

raarm aázoro•, který b)' mat.al pri&4Dým nukm., pokwi b7 mil ko

e2i st0Yat a autoritatiwě stanOYeatmi stereotyw •napMte1e•: •su-e
távtmí názor-O., emocí o zé..jmt.l je zde nevyhnUtelné. Proto ae umění po

litického Tadení hodnot! podle schopnosti ~1st1t, aby neex1stova1 

11dé ne8"\lblas.íc:í 'Y tom blaTiliJI a úaacln!a, aby nebyl.i lidé UYrie

Di• oó. spoleěnoat1 ocllouěeni a apoleb.ost odluě1Qic! • /JakoTln/. .Ne

bo\ mocen-' k.QJlbtontace je neplodn6 /nani-11 oprtlYnitel.ná & pr1nc1- 

p.i práTnibo ~utu, který zatím 'Y &éclné aocialistickt semi není do

vrH110u ů:utečnoati/ e v rámci přestavby neperapekUYJÚ 9 antipterrtav• 
bOT&: nes.a.sahaje pf'iěiny e protote N 11Uaí oprtlflli'tt odebiré pM
ě~ ~ejicb llkllteild rosalr, ~•;jich nalé.bffoat.. nam a Mbůl.1111 ac 
tak SllOYU derou do popt-ed.1. y SSSB ~IIOll proto IIOCellaké úaatQ' phd

altaa l1Vch 41akuat• V w1nul oatl b)'lJ' au\ollla\iclq pro;>eTma úkona, 

ja~icb proTiNA! úkony a áat.aTOU - • t1m apii• 14eou prt.Tnibo 

státu - bylo -yylouě(_no. Pf-estaTba sainila s.orn! \1ba1: "IU.U.W kor-
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doey a skupiny uru. inilru, posíleny.. apec1á1 oim:I ailami, .jaou aili! 

rtlm proatfoeukem.. Ale ěpatným are,-umentem ••• . Je mo~ podle dobrého 

atar4ho Y&Oru abna1; nemoc dovn1 tf nebo r.mlni t ne.aouhlaaic! v naaná

ěenl1Y, ••• • /MN 4~/88/. 

•Zákonnost• v přechodné clobě má nláět.n! poYahll. Má t,tt phbudOYán 

pol1t1cko právní systém, nebot v té podobě, ;jak•a mt n;yn!, odpor~► 

v nejlepěi~ případě neod?ovidé- cílové huméorú demokracii. ~ení pro

to Thoo.ným kritériem 11 prestav1>ového" chování, k.l.i.du, ká&ně, poffdl..""U. 

V hospod&íf-Bkl oblasti je to ne~ornějti. V • Fjodorov o tom M~ 

/Forum 34/88/: "V:!.n.~11, ie něco je prospěmié hospoci-'f-stvi, děléln 

to, c porušuji-li ;:;řitott pť·edpisy, neděl.ámi to poticnu, ale hl.a&it 

tě s r.jevně. KdyDychom se Gržel1 předpi.~, byle by př~&tavbra saké.u,

~. •• ~iďronta~ pojem "kapitulace'1 :lento perspektivní přictup ~

l~•• ne~Týrasněji v _pásmu moci e ideolof;i.e. Stereotyp nep~!tele 

/41.aidenta/ ai u nás ucho'rivá plnou p:lat.nost: aby byl oprévnla;f, 

mus! bft ~•dlll'tm•IDI, ~ednorosmunt. ~altová dbom uce ;je Tlak 

iracionální, pf-ed aowiem kr1t1ckQ.o roswau ~bno~!. 116.ie • 

&akl.áclat jen na &lepé Tif-e a ideologj.ck.é poalulnoaU, tedy na ůazst

nostech antipřestavbových. '.l:vrsení o_ fat-41 ní antisocialisti.ckosti 

kal_°' · opozice je či bylo amyslur-lné v .ůtuac1, k.ó.3-' aoc1e11mus 

byl naprosto ~ednoznaěnl- definorin. ,:ak tomu · bylo T ·dobách stal.1ni-

11ma, ~eho! aoc1al.1at1ckoat je Těak . d.D.as nezvra't.lli &po.cllihnina. fiy -

ní. neni soc1al.1.amua pf-eeně TýmeHD& danost., ale přeállět diskuse. Co 

. bylo kdysi .odaoU:ztilO · ~ako · antisocialistické & antieov.ětak,. je dnes 

, ·_· v . m~oha pf':!.padech pietně rebcacili t.orino. Ocigouywú strany od pf-ímé

ho Mzen.1, smlouvy o pronéjllll ./Ymik eoYětaého t'armáfe/, nová kon

cepce koopcraUTd, ut'véfen! a!ěené ekoD.Omi.ley, legalisoYám - po&

TOlm• T6bffé - •~o""]o,ích• 1.a1eiat1T e llkupiD., obrat k "trW 

vcmomloe" • k ~n1k~ri, minai a ú.~9' aamoapraiT&, to Tle a mno

hé ~lm b7lo v •1ouJr,at1 •anu.aocial.1st1cU•. Jako kritérium je ta

to kategorie neurčiU, hranice urě~ic! &afftek •ant1• jaou plynulé 

/IIP 16. ll. 1988 : "Vtcor rady 111nist:ro Y&al v únhu, le v Polaku 

ne;iaou pol1t1ek4 a ekonomicki pocb;:!o)q pro obnoYU Telk4bo eoukromého 

aaj•tku• a proto AnTbl, aby byl &rllien pfaapia cioewi mus~íci po

~•t &a11ěstnem:d T eoutraaém sektor11. ~é dani ~i aft uplatnil\v 

podle ~•chlé áaaó.y - ne podle ronzy vlaatnictn• /. 

Ant.iaociali•ua - a v ~•l*I Tět.li aih an~OJPlm1111m1a, ktert ~e 

ulti, nauai s nim být tot.ol.ey- cnlam u1atuje a ne;,en tam, kde se 

pMao _n,r•atvJ•, ~•o úkl.114Da ~• 4alelto iirií. Je r-.kd - nAkáy 

Tice. nikdy ani nl4oallou - - dehrmaee, naaciary atd. u~en 4o-

116cr1bt)1 ale 1 sňtOTého aocial.imu /BR 2l .U. 88, & -teriilu aaaaJ 

lktch komia1 atds •Vit.lina ob7Vatelana &tratila d.ATěziu ke atranl e 

4filel1tou otá.skou rdonxy pola,ho pol1t1ckébo sy~t,Dm 1 nad4le sll-
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stári probl.ém l•sal-i~ace opozice"/. !ro ;je Y'/&T& poli ti.cké a icieoY, 

práci, aóministrat1Till: - -.OCUlaké proatf-edq ;jen 4oc1áTa;li cia11! Tffi

YU -tomu, co uml.ěu;jí. Opozice proti naonalinaké reglementaci - •~► 

tně neeocial1st1.cké a protiaoc1.al1.atick, -l.ogikou prot.1kl.a4u &dr

~• právě ~. co ataliniamu& D.iěll a 4iakredi~Tal : občanské. 

R liát:ká práY&, demokracii, r.á.koDJ1ost., tvarě1 noboclu, af'ekt1vnoat 

etu.at~. hení ~•dborosraěrn.6, celou lkálou demokrat1ckýeh, h.nm•n1~i

ckýct., ůologick;fc.t., kul turn!cn a ;i~ch hod.not • ori.ent.ací je slo

lk.ou pí·• staYtv. "úpi tu:i..ace" tu tedy nemdle su•roeua't nic ~1.ného, ne~ 

vseobecnou kapttul.act. prec ne:vretitůnou pottebou úemokratické e 

hmuni ,st1"' p . e~t&VL,~· spole~nosti, kte~ nekompromisně vyiaciu.je pr·o

strei;.;ky, "které · by upnň.ovaly e ak.umul.OYB.1: Yšecnno mra'VIÚ, humánni, 

socialistické.•/ i... Jakovlev/. Nebot po zlwianoatech a e stal S ni amem 

:nuaí naa námi ~akc ~kl.Ov aeč stále viset kategorický 1.aperativ 

o b7t.oat.M iiecibotě cilú a proctf-e~tu ze &léno saae ~en &l., .hea

liatická politika •apituluje" ~an p~ nýa1 programnými cili, ► 

zná-ll pozitiva sa. pH.noa:;y •oponce•, kóelto cesta to'Ulrd kcm:tronta

ce ;je c~sta mocenakf •rell.politik". Je tu oviem ~•lti ~1.Q# aoaent, 

rterý V6.lek také nechal stranou: problém •c11&1dentatT!• nernOf.e být 

oclt~žen oci .zá.kl.~, v~eobecno at1· oběann~ od principtl práYniho . 

at.átu. Od pů~, na níf. se ?iichni -- Yládnoucí 1 oviádani- · lllUaí &a~ 

· stavit pt-.c:t hla•aa -úk011a, ne ~akéhokoli~ ale bkoriho, kter.f ~~'

df-! oavobodiyt a himuAu1~uj1cí amysl. aocialiamm, to, co · aoc1.a11&1lll1> 

organicky zaělen! do vzestupných, Tšelidských prowiO evropské ciYi

li&aca • . 
Musím ae tu vrtn1 t i o ~••m poli t1.cko préfll! r1 tuáJ ní ~ormul 1 , 

. -
kt.en. ~• naro&lučn~ ap~at M atereot7pem upfit.al.e • .J(ie o tn. &&-

• 
;jem iwbo Yů.11 •pracujicibo 11.du•, na Ail N ~! p~ a 

úkaqr • .. imil ae opra•Ďll;>• abaence záruk, auum a kcmtro 17 tich 

ti ~1.ných org~. Ff-iro&eně 1 dia14entak~, nao:t1c1'1n:! 1.nst1.tuce •oc1 

porují" nebo •nejsou v aoulaciu" ae ~TIG' "pra~e:!.ho Uci.u". Je to 

politické 1 pránú rm'mU.l.e soutas.ně... byla logickou s nutnou alolkou 

stalinakého eyst.ému., nebot v něm ae ~u 11cw. nemohl pro~ff1t jinai: 

net prostf'eanictY!m JIOCeJUSU Struktur)' a ;ie~!ho nemiš!bo pf-eciBta

Titelee ~ak byl lid autor1tat1vni &n1Yelisoria a Qe4nmy&lAiA, aE

ltoli aociál.n~ tf-idnt.m alogalll!lll /\.eror post1boTal •nepM tele 1.14u•: 

~• to práTrlÍ kategorie/ Dyl ~ako~ -mírou Ynch Y~ct.,. ~ant.o k.lam 

posiloTBl ant11ntelektualiamua, k nfDu! totaliamuE celou SYOU logi

kou apl~• a k\.ert ae pro&rU1Qe uti.11 Urn1m vuliYlúWl ~sn.lM 1n 

tell&and. Jeyn!, kdy! ~e d ~••• ~u draatialq byl licl odcism 

apolduu•·•mu Ylaatnicni a aoai, ~• ffidantn!, ~ak Qla ~mal• o 

d.j11ech lidu ů:r& naak.rs ciaqogi~, eyAiůá. Pragr- pfeat.avb,)' ~• 

v t.omto Dhleáu realiatiokt. USD6Yá nemolnost autaritativn!ho &;jeY0-
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Tán! lidOTýc.b. sé.jmO. a ani noYé či reDOYO'Yané instit.uca, které ma-

~í pf-1.nts't aaaoaprávu a opravóoYe saatupit.el.a'Wi, nepoTallQe sa 

den.ni ti vníbo tlUDl()CD'fk:e Tul.e li.clu. ~! Jaa.li&at ,..laní. o4poncia

;j:(cí pot.f-eDám apoleěnoati • pokud lid &as~u;i!, potud ~aou pod ~-

ho kontrolou. Neboi reprezentuj!, 'YY~•cU-ldí ;jeho•~ buo. dobh, 

buč ěpatně, a 1.n~tituce nemohou btt arbitr-. T 'Wto pH. Pf-estayb 6 

tak s:.rc.hai&uje tut~ rormuJ.1 a p~náclí ~e~i ~ádro - sá~em a Y\lli 11-

au~ n& _aóekYátní pole á.emok.ratických 1nat1t.utas art1kul~ se ;jako 

~veřejné míněn!• /formou 11rocE pojaté glaabosW a ~•ltě p~e&ně~1 

plebiaci t.em s pf-íb~vmi technikmů. V pOYOeuúlr., stalinskem smyslu 

ml tat.~ f'ornul.e WlE~ váhu mrt'Yé ozv~· z mrtYýcn ě&só.. 

Obéo~né proolémy jaou spjaty i s ~pralak:ým ~arem•,. Jestlifc v 

casech _normalizac~ oyl~ p~jato jako kontrareYoluěrú Yybo~•n! z ~edi

nt apráTnéb·- aoc1al.1anu, pak .a;.vně~i! u,apce perestrojky nutí k ~1-

sté ~su tohoto pohledu. I Válek t.eay T Aim nyní nacbtiJd ziacion

Ml»i momenty~ které •t,y10 tf-eDa 'Yidit a pelliYI 4~1DOYat•. Pf-eaně 

řecuao- ;jinak rtdět a ~i.Dak def'1noyat, nakl nic a.nn1lcl,,, posorno

~1. Kéle ae Yšak měly T&ít .ayně~!i mlMt.ka, kciy! mll.y být T obecná 

zájmu reé) ného aocialismu navló.y ~louče~ ~ak 4oilo k_ tomu. le 

proYěrkovou oě1stu hxo,m ve:f"ejnost a ze~ena ml.adlí ~mrace ;jak.o 
. .. . . 

. pawiél 0:! odsouzeni ·opos.1.ce, ;Jako poli tick~ trauma, které· do·au.d nepo-
. . . . 

. 

m1 nul o , e. . samo od aebe napoaine". 1'eů:ce Tafaa~sU -byla t.eciy. phaná, 

·. apole~st· ..-yvodila ~ tohoto po&Dat.lw .súbrmil 4lal•dQ~ stáhla ae· 

_z pole .politi~y a sacílila nou enar~ DÍl beapecni~i!, aoukromě;j6! 

.cíle. Na tom„ co se- a'talo-, uf neo.&e Dic měnit.. lltlle "opraYa• o~o

"TD:t■én;!• &měnit dnein! post.o~e'T fo &ávia! . na pmz.• oprny. V 'Wto 

Tici Vilek Aen! ,-.a;ik#Jn1, t~. na~4e na kofu •le1. Jia k..onei ~eho 

nati ět-e: •s1on ae doea opot.f-eboriY~ Tel.mi rJICbl••. Plat! . 

to pro alOYa, kt.vá naaaou oba.by, ~el po~Yaj!, &a n1mjl n► 

n! patrm. energ1ckt YO.le saflenit ~to obaaay 4o naši akuteěnoat1. 

Vé.l.ek naTrhuje, aDy se ono politické u-amu ro&4rolll.o •prosti kcm

atatoYézúm oDjekt1TD1 akuteěnoat1". Mohou ld't alon takcr,ou Y4huT 

1'ato ob~ekt.1YJÚ A--utečnost ~e phce snna ul 4ncet let a aoYlt.a

~ pf'eat.avbori iniciativa ~1 &é.aa4Ai potTrcllla - al a ~aktmkoli pfi

n!kem -.ýhraó. lm.ael1 bycboa N ~•it.l Daůúet. Y ataaacl 14eol~

ckého monopolu a pOTiDného reLpek'tu k ~ea.bl ppr4Tnlnúm V~eYOTate-

11 pra'Y4, aby k.onstatOYéni cnéwého allo tak.OTOU &O.u. .J ame al ;jinde 

d•, TZhl.edem k tomu., co ae děje v 11rtch prost.orich soc1al1st1ckého 

nit.a, by ~lo k.orlstatori.n:! ob;jekti'YJli akuteěnostl pf'1~•to ~ako akt 

•Nbekritiq•, y opUm1at1ck1cb bl.a'rich ~uo 111141jnt pMellb sr.. 

. d.1~1m pf-eat.avtq. J•twSl• •• Jcaldt aosek dle rn-••l t t. • •praYůOU 

a kald.é ó.st.a ~1 mohou TYalovit /glaanoat, pluralita nésord, podM

um,st y§eho a Těecb pr6'YU lcr1t.1k:y/, str6c! mocenaká posice ml.urlci-
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- 7 -ho aa.gi.ckou a:!.lu. h~ ~tr4tu nds• Dahr..U t. ~imlk r:aa1 1.D.t.alektaál-
al &raYJú poteaei ~ eaargicttmi fúq. Xá,yl. .. t1roirt.!•1DOJUtpol J)2'8Tqt 
arpmentace atereoVJ)y ori.antiQ• k ipatné 111Dv.J..ost1., col ;je •perape 
kUTlliC. ~en z Jtl.ediaka Qorba!o'Nft. aedapkb11. ht»ol dapich neree
~o ~ll.esd sn---a, sab1oknbi Tiec.b pos1t1vnich • UT'Ol.Diat 
Eernfo.b. perapakt1T. Jieao1U'CkM ae •"' sbarlDOll1soTat, pom~ o takoTo"Jlybr1cU.&ac1 aem oraanickou pf-aataTbou, protole ;je;ií 4111! je harmo
nisace n.eboli tak.on korlatrukea • uapoff4én:í Tiecb prYkfi, aby VE 
•~ennám P~-aolaem p%"04ak.oY&ly apraTeeli Tj-, demokraticlq, bumac1 sti-

• racitnwln,:ť Hc.i. a blokOTal.y Tie , co pdaobi n1■-,, v opa~n,m -~ 
ru.. V tamto nOTém kliaa'tu BE a 'tak.f-kt pMrociní silou f'o~s acia
riud obras Tef-a~ !in1:tela, obraz určený potf-ebasi. D.OTého, 
Y&aS'.k~íc:1.no aya'téaa. Jako ■1o1nmm je v aill achopnost umoatatnáho 
~nu.i a acnopnoat. T71"0YůTat a s rqilenúl ~ird'c.b.: Jla-.r7koYými 
aln7- aeaolcracle .i• cliaku.M. t.aaM 1171lmd uise o4sU&OY&t k na
natmac:1. 

Vilek • . MYS4alqa oci posice •~•atff»4•, ani on aeenee on.o poli
tické trauma hi1t •cest.u rabab1l.1taoe btn,lé i 4Deild opod.e.-/1 
prote, i-e maos! tn. pl"Op-asirtll'W al pf-elll " k crt.fl'f-em an'tikmm
m.stick~ posi.c1"/. o .bm ae tu al.unT Oauay 11.clí ;j·aou 41llat1t.i, mu! 

. ·bit phaal~ _posornoati a 1mai '1ft ••~ v aoul.a4u 
• dataTJda ~•ta ob6-nft a ú.■edwi priYll1bo •t4tu.. . Y14:!-ll T_ tom . . 

to · 11ikdo alkclo •reJmb111 'taC1 • nal.H · ·od nlho · ěekat respekt lt .. ;úst.ffl 
a dkon6Ji. •Iaáctonálni maaenv•, · kteft Vilek shledal v bmltí 68. ~ 
ku, •117 ..-, m,a1.tele a ti patM k eb~ekt1Tm akllt•~•t1, kterou 
cloporu!~• proat.i kcmstatont.. 1u ... a1 at ~aou U.4' - na ;jedné 1 áru-1t, atraai - ~ůk•ll d41d1U s hle.U.Ilka ag,NTadlnoatl, ~•ltl po4atat-
~lt ~•u pri.MJ.pJ a uUot7, ~~cd PMlS.saee ~• dkol• np.i~ u;,DD4 ~- x„;jnek~. akaptani ep1ata.1 1 ..U.eh--' po
litika, li apih polltikahat lil.pin. DA llclafdlt na obrua, kta1" a1 
o nich T7tTof-ila, ~d• k pri.Dc1p6a a .b.odno-t.D, nebot ~• am nemá: 
~~ llirou Tlach A8Clnot; ~• clriba aocS., a namlš1.m uainill u.lni poli
Uů:fch SAU'lk • Z Uto posice - a.,alia, le Mni Vilkcna, ale ne
JtHb11mi ;• Bilů~ dle TH~t ;en karikatura •rebabili'tatt9, 
Mllol "1 Tni JldYl oUsta#, abran;ícd IIOftl.llt 111pul.a. lle~nl 
se Tieale pot.feb\Q- •t.eclud.cké", aaclůanlli.Uck, ranůil.1 tace. 

Proto také keatNntaoe 4-okraUck.foh a bue4no!ca ho6Dot & cii41c -
'tT1a •tal1nak,llo a m-dAh'OTak'bo 'teUl.l- Uldle ·ldt aactd.nel 
11.Uakt MS. XU ;lat, ul ataapnsi •~• • tmwen1 _. by 
a111 Id\ na afnell "-• •117 t--, w-. ~ -n•h~ 
.... f";,d a ma1iMR ~..,. ~ ~ )t111~ NA11 a wMmd 
a U.-1ly alapou., ~. bow.AOuai naMŠenou IIQM1f ~o ~• Tieobecd 
NpoTWu~. 04pc,Tl4Doat salo!-6 - T14md, I• s4al.eka u~4• o •re-
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hab111 t.ac1 • ew.iede8"t;n(k:4. ••bol T ~t.o pf-echo4né ,oi.l ~• tllko 

na;i!* aico, oo H napotf-etMQe•rebaaU1. ~.-t• 1 ;e u dkol Tiadl a1l „ 
a a.Utaci~ k'teri IIJ)li~, ll4ri0Tllly, ~. oalaycrnl.7 aw. 

anan neatHut nn, ~ehol ryay Vilek. neak:lonal... h-ft'O na bkOTOU 

rebabU1'tac1 a kdO, a tcmmto J)NYU o4poriM pot.Nba toiieranoe 

k ~akb., iE ba lldůQ.o &riD.í mni atc;illt. I DÚ'Ok na to, a»y 

epréni :re publlca byli a nonyaa 4uchonú a aoril.Dt au:rgie pi·► 

staTa;y • .Jen tak We aolno pf-emoatit tmlhm aes1 ~u apo1ef

noat! a Tef-t~ moci, trblSma, ~•~11 paralela ~clm 1 Te Tlach 

~memn,cn apola6eaakýdl orpa1 uacic:h /a 43/88: •c.1011 4obu ~aue 

SE: pyln1l1 -aoTOsti našich o4bortl. Xastal las ros.nodnout., ;jaký ufi• 

tů s ~ to -NYO.U aohou TJ"t.Ui t aarq• /. Vilek poulm MLl na to, 

ie ae DOTi peol1Té ~uyk •~ a cm:1 •, le 1 u ala4Lch ae 4oba oc:l 

Gura a n.liftl ?O. 1,ta bodnoU a posioe bY. --..a,ao odllit.nuti" 

Qatft e41.1ield Tl.Ml,outClh a nlidaq;fa ;• Tlaatai 'to'talllllll, ale 

Y ůa b.)'lo -bo pM&ltalMII pr•trkd atNelat lldrlnat ftkc1 ~eclDot

no.U, T 14eol.oc1ů.á pofM( • ow •trazv Pft'IMU~ 411.~ T •M

ke dlim -knn'ti. ;;;.Gl.a-al a'tc NIAU'll /t ail U úS pH.stup~• 

l no poli tieké 'tramlll/ elmalila a saaypat ~1 .U. ~e41AI ona kaa

plemň, _kolekUTni naabill~aee • autc:arehu111tao•• Pocw1aJcon ~• 

:m1Mn:C_ a asm'a1 celé akateěnoati, autori~Uwú aoao)oe /D&pMU.ad 

I ~- T prlhldm -"ti/_, ~ad-... z-oseMá N akv.tei11Dat1., N 
apelehaekou skale8<>sU, rospa4 u taay a oa1• -~. 

S:aW aku"fnoat .Ue být OYMII r6sDI ~rina a 1 lt~I 

· •&1 T1'4noac1■1 a n1'4anp1 bD4a paDO'nt _ úsední aro&1111ild, ;e~1cti 

rtdim N seela M~eduU. Jino\ - mdl,Q- SAN:J •d ataY ;_ TUcla 

~• & poTalV Ticd. •~• a peapekU..t, ~ a Hl~• & 

~11..ktar•O.SM, pn.-Whe,- ~. A&oll N lo~•• u

m o4pffNDI 'Qllltnt MllpŮO~--. k'9ri u tou ,ra1Ja', pl'OU Tl► 

4ě. JQ.IIY1a o naapoko~aosti, kterou pleti Ga"P.• ao114N T~, kte

ft tecq rl 1 o Ua1tecn aoudrfah opatf-Gi, dazatch HDUl.n!a, aw. 

at&Yem apolebo.U.. V w1nuJ(t.U, Q~ ~ l.1a1V - T Mjp sr;Jcbl.► 

m 4~1D- lknml1i1 a atát ~tm.1 ao aohl, uil ll'fdil aoboat 

Z'lld.rmilrsihe STláámltí pe.Uula,a .. ~lil to ~l illpomtai, n4tn1-

"' pnttranat. at.sin / llael:d.llT.W. a "'P •Bik• kurt ft ffl s.-
111 uzioua6 rotiei ae &J.aHQ, Jlllld T ..W anteW aolldJ"o.U" / 

)iJld ~ prot.l• aktul.la~• pfeatffba. ~ pH.ae .. -1 amoho 

~t tilko.U a ůlwnn:<, _.._\ YleebQ epa1sabl tHbDiů& 

• ~ Pftlliar ~-• únYŮ pr•la• ciel., é\l __,4lo1dl ft&eb, 

nauu. pre•W• •"- Ve T'1kffl YlJd. .phatan, N sifflQi 1 

tiz-uJ)OZ7 a uapruecllMlll.l , • ktedeb • ..... _. al u ar.U••• 

feeb' ;altl Aho 4ra.Ult~tibo ul "oll~ eperue•, kteri áa po

interYac:1. ~o by u97la nad~ perapekU.a. Jio-
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hl.a }o' ~1 naplnit práTl nemow:lrá Tl.á4a, ataiinlllcy p6.aor.!c! T aa.t1„ 
stal 1.nllké~ m.ira. Jlyalim, !e je to f'all~•Uelm pfaeQ.st.na. nm-11 
T 1iTanu 11111.t,y~ kteN U nás O aolti ti~ Tl41t maQ Tiu4a • . JlolD6, 
le ;e t.o 1 TarOriať ph<.i. tím, eo b)' s ·pNstaTDy wobl1 u411at )dTalí 
•progreairt.U•, kóyby &DOTU &iakal.1 TllW. ~ m1si atradl, ao1'll1-

~i ae atr&Mc1. Zorné ~ ~aou Tlak Aa•ta~, 116a. apotf-ald.talb 
M: napf. •aon akupiJ:Q' T~to·Oa~•, které ro41 aori koncepce Tlaat

nict.Ti, ~ff! pf-K.nlíirl ;jako pMalla &lepiu! a1'tlaace na tma a Te 

Blili~~ 1 kcqf. neb11'1e chybit ani sártat, kterou ?:!ňan, nuTall 

nu.oc:i %'\ldých ofi. Vál.ak ;je naopak - & po&.ic Taeouc:! wan,- - &.n► 
pokojen tím, iE: tyto · n.ov, skupÚl3' "bwlou aít AJaf:né aoiAOari poll-

tic:k.4.ho a akODom.ického mmévro'l'áa.í.." 

Skuteěnt N pfti.prtmlje Tellcy &laa. akcmfil.a ~- AOTOll kcmcapc:! 

Tl&a'tilictn e Tlutn:S:lw i dtlal.adlq ci•okratiwa - ú.rt&loat Tidch 
· a kald~ na : ff'tdmoati. A a!ra DUé'ri.al.oati. ~• a1roa- ebecai dost 

'tupnoll - O~ak'- aůridOIIÍ • JioYADriaa pdT a pniwaU, nM0-
4jr a o4pc,TldDDat1, 1Dd1TS4PIU aího rona;e a apol.de■Mf Jafal 111J s 

&tricala wbald..Uckt rú._, Debyla ~ an'tapmda proUkledie, 11a

pl.Ainím oo&av4bo uviamaeni, ~ ffObodú TDlll7. •• autoaaUct:Jr, 
ale apo;jeJdm Tlinm n&ntch ■polečenlik;fch pcalft a iAtelek'túl.Di a 
mftl.Jú peQ.qogické- ~aůi-yy. Zá•cin:! poalr TlMIIOl>d•.b. a nl,dazdcili 

· · IO' b1'l &&ložen na občauká k.onaenai. Přes'til'Yoa 'tak obaoft;je nej 
·· hlllbi! Tfm8J17 po~ •obbn•, · OffOOO&lQe O&i · ff'CAD0·•1i-4DAk1'be MD- ~ 

toron.ni. Bozcb.~= a. mi mťl o st! j aou lil Mké 1 _. 'trpk' a runa•n1 •ti~ 

oriet1taee hleá.é ceata anirv.6 Tyronián!. Vilek ú •~•t o to., , 
. •aby ae pf-i saridbí. noytch ek.onomick,fch ••cbanS ..O. ~Ul 

aor'-1.ni a poliUckt kap1W. 11pl.7m,ll.1ah 4aNt1leU phn1Uaatch ·l1-
ti, "•±'1 nepomqDOftli, la al.outi apr'Yllé Tici.• ~i - ~• o 
;•~eh ;inou T nadob4se;!c1ch ph&Wdl, kdll k ba M46ri1•Po
md nallll phatana stre.Ut daeh ul~. T Ut.o ft&1 pothlRQe k 

ka~tní program a adekritzú &é.rulq,• .l\ ~• tento 14eilní kapitil 
~aktkoll /pro Te.hg.noat ~e aai allou Tici Tllditelnl~i! pMJr.enm~~ii 
kap1Ul./, uuěau;f starY fth~c m:!D.la! T aoc1al1..Uekú niti~• 
a_vn! takrtý, la kap1Ul & mi.rmYl!ch usd ~• MAI •illitelnt aa ciů

Tlru a po4pon.1 ul kapi t.'1 4oD1nAt y Uto ah'Yill. teprn tato 
mrr, kapiUl - neu pr6ka&Dostí a nanratlloat! - ~• s 'to Mt 4o o
blhu i ka.pitil, sat!m &mra&aal ztr,tou ti'Ylry /nabol paalulno•t n.
lÚ totoiná s dA'Yircnv". .i.tlpi Ul., o nild mlm Vilek, ~• v ai tuaei 

llrisamho Tkl.M11•. Ma u~-.. i• ~'° poe1ta, Ullll1T1a, ~• ~::
--~ ~uo \\ftMI · la1to'-7 sll'IDlul pf-eáhl• TarnH nlW1 bal 
ute ponaa. •• Ua MpMtel•, kt.a1 u.I al bdi 11a Tl"llta, ~• pfoena
na, "°' wnobo lllllRQa • ■DOBO diKTal.iftklQ .. -J~ - IIOAOll ~ 
~ & pesic pf-e■taY'by pra4nafl fflltfld prcalna. l'r-"TJl6 ·~• 1 
licta k tla, Jcta!-i M 1.atel.ektuál ni a aarilnl obre41ll. •~ 
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Jan St E r n s Kauze teakoglovenuo 

Ve dnech 11. až lJ. li6topadu se mil v Praze konat tústorický 

aemináf- s Dánem "teako&lovenako se•. lleho cil.eD bylo poaoudi. t. ~ak 

M uciálosti osuciově. pro "teako&lovenako promítly a.o evropského dkú., 

jak 6 ni~ aouvisal.Jr • dosud souviBe~í. 

Seminář- se v Praze neuakutečnil. Jdísto tobo •• konala rozsáhlé 

police·jní ra~ie. J'if 10. listopadu ráno saa.ržal& E;t'-tní beEpecnost 

Qes.ítky moz~ýcb účastníkt sympozia, některt jeitl týl den propuEti-

1.-., ostatni pak UTěznile na tf-1 af čtyři ciny. 

~ tak se diskusE, ktEré mě~• odeznít v jecmom pražskem hot€lu, pře

ne~lf ác CC;l ruzyňské věz.rů.cE. Mohu ovšu:.. Jt.luvit jet z~ své zk~iH:-

no&ti. Sl.yťel ~se:L znamenití e~pozé historika Jané K~emi o feno-

ménu stře~ l.vropy e. mohl j sein jer. li to~t tone, že řeč.ník ~ ~ 

cale pou.ze dY&. mlad, posluchače a f~ to ne;jaou ciesit)q k .. atoTky 

stuó.ent-ů v Wli-rerzitních posluc*nácb.. i'o&oral ;jac c.led.oYal dialo{: 

JDU!~istick,bo eknnolll6 Věnka Silháa• s katoli~ teologem Mdrem, 

který mt za &ebou plných 15 let neapravaó.l.i'Yého Timln1, a pf-ece ;j~ 

ho o.uch zustal něží a otevrený bliinimu. ha ror.noyoru těcn dvot! 

mužů nebylc ani ta.K důletité to, o :čem .mluvil.i, _jako spíše t0, co 

Dyle " pocit.e:1tu jejich roznov1:>ru - .rj.u.bÓ~' Tzái)eiliOJ' respekt _e. sol1-

áari t& • .lvebyly to ketedrové monology, _ale ai:ut.ecne ._aympos1um, hosti

na, při ní! každý otenré n-0.j omel • . &kušeno_ati tomu drubéam. A 

nendilc ani, že do rozprav štěkali & vyli služební pá z vězeňského 

p~inc•• 

v té dob~ již byl v Bologni Ale~an.á!' Wbcek. Bizarnost si tU&CE Spo

čívá ~ tom, že 1 jeho slavnostní pro~ff pf1 udělorini čestného dok

torátu byl Tlaatně pfisphk.em k B7JIPCS1u •~akoal.OTanako SS". 

Pf-1.llléall ae a nebýnl.ým Mrua k bmMrd1=ta 1cieilCm &aklael&te

le ~~. att:tu ~amáěe J6aaaryka a kdy! citoTiů. památný ytrok FranUlks 

~ Assisi, měl jBem &vlášt.ní pocot. byl to opět Duběek &e ných 

na~lepšícn cnvil v rocE 19613, kecy s1 lidi bes ro&dilu nár.orO. uměl 

zícll.at ani ne 'tak nou Yýmluvností, ~ako svou nláě'tni bezelstností. 

- :E'oalac:1laě c:!t1ls t.enb.le Uovik to 6 liami myat.i dob!-&. ~ůóm a 

~loYékú;., unaveným dYac1t1 lety trá&!, Týzn e -yyh.rdlek, ae po t.ako

vézr. be·zel s'tném 6lovu stý &k&.· 
2 

'-'& namcieaát le~ aveho trvání bylo t.a1toalo-ranbMID áYattát. vně~i.ím 

zésafiem uaženo na kolene:. e pokofanc. Stalo ee tak v roce 19JS e 

v roce 1968. Je pochopitelné, le ae nali lidé - • tim apii• ěa. 

h1a~r1c1 - pt~!, acia 'tyto prohey bylJ' A"7lumt.al~, sela N TCl~l:!

mu &áaahu nedalo pfeaa~i - nebo aapoň odhodlanl~i • 4DTe~ěii1 ~t--

11 t. V prvnim pfipadě je ter~a kritiky Benel, Y d.rv.bém pf-ipadl 
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JN.b~ek. Tatc kri tikk ;j1: oprévn~, ~• -11 neclilnou aou~sti Nbe
rafi•~• Tšec.h ia.YEl.iTýct. ělen.u apole~osti. ~atc kr1tUa M však. 
stá~ mrevním absurdem, áoché.Ei-l1 k zél'ěru, te ?ilnicboT vl.aatn~ 
zavinil heneš a intervenci 21. srpna Dl.lbček. '- co ti, kcio ;je podv► 
čli ~ prepQdl.if Te jsou anaa neviňátka? llicovou otázkou r. 1938 a 
prévl tat r. l9óS není to, ~ak &i poěina.l. pfepade~; k11čovou 
otázkou ~e, cc, óělat, &Dy se u! v hvropě nept-epacial.c • k co učir...1 t, 
~byt~ cs~atr.í tci:.cvemu přc~a~et..í lnos~e;jnt nepM.t.liželi. 

~rt ~~ prRVúL ótjin \7jev~je moc~n~ úspěch~. Ce se prosaW:, 
tc ~e:: oprévněr.i.o. JE: to ošiané E.t.anoviakc, - veó.~ pf-imo k cynickému 
záver~, ie pr~vd~ má vzdy vitěz. 

v L .. ,.._ .. ._, 
\ié.s f-im~k$ é1i't'0 11.l.~ napE-.li "Victru cau&s. aeis placuit, sed vic-

ta Caton1,.. - Vitězmí Y~c &E· libí bohOm, viak poraieDá Catonovi. 
A T tamto ~"&.eae'ri"f Týroku ;je take TyavěU&Di, proě vic "prdak.ého . ;jara" &novu otlla. 1'eoot lioem ae libi a ul j1 neopusti. 

A ri:1. jsma- Yóěčni, ž~ ~EtE ji neopustili ani vy. 
Psáno prc- l •uni 't~ 14. 11. 19B1o 
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,. -·- le\eU 1'114M .UN&i\r a a.u. ... \l ... ,, .. 1 Uen 

• ~• ae11i1e4:na'.ell s.eú1 „ a\.61.e n.. a ne. •~~ ~, 
.k\a". ai tlen♦t pl"MU h úóa•, Cok.,.. 1 paNYú ce • •U~ •let 

pile UK Uewa MM\ak.i, ~. ,,.1.t, a pak DAi, 4ok•a.c:• i .o 

11.aW práTa a co ~i&:Mi nn~ • • ... ne~~imnl~&ú &l.iiotáa i &~••• 
psu-i li ,.. ~"'\aká"° •n.n • o ~ew dhN:n' ~\Z"e~.,, re.U.w. 

~ct.a &.-~ÚiiaY~ ~* .;;.a.l"t i v Comtía1o.a ~- pa.-cr.1 a l.t. .t..e ~ Uen 

GUY't-~·CU.1 Y~ÚY~~l. \i. l.U • Y perioditác.b ·~L.\.&.:rlí.1.Gh1 ~-tnic

llJfaA e -~cm, nl4Miil.t: "'"'•"'..1Qi.Jc.t., al• 1 'f' j~~. ~ .. ~ •• 

po~.woo·.o.U -~ .. ~ i.i.~. 

MM .aas4• ~ale poT1~ i.YhAa ú~, ~l.~•allÁ i.adlÍiYU 

-T ~1pQa. A loO aa~ Ph ~-tliaó ~8Mt ale • ·pre oe.KI& -~• ei„1.1 

111M1le u .. ;i-.n aca•~•Al • \ea, ~ 1-,1 • pMMat.;oa le1.NA -.,...- · 

lí6A, la M u •Ut. ~ ~•ful\ a •WU ~ -•1Mid1 1 ~elle 

Wrao.~ui Oe\\wal4a, ~\Mu • ht;~u. ~ianljil na. .. "1l.1 n.

ii4ir1 ~t.~ 4Yebooae • poa~asoc• iec1e.r~ llhrwU6n~, p:-or.a1ooe,ie 

r..a ;,ciu¼u_: ~-GIi> •• _l)t•i.~=~ ... , LIi %"~ ~o. ~•a.Ou..z• --~\.ae-..1. a~ 
. . . . . ' . . . . . . . · . . . . . . . . . 

· u :a ,t1~~. · ie •p.t1Q~ Nik;l.l l,;j{>& -~l,1 ;.J.u m\oua 6i..~ ;u~ 4:,- . 

•14 „tapll .AO-Y._ •t.s-~U:.O Ytl~~ :a an. ~li~•· ss.s& rab .19~'. 
-aia, . k -aoaMaú. MJYíi6l:' .. JMIZ'M:~1'0~ -~• &,l„DOal., ~ ... 991.N\d -~•41• 

Di •li..t ··..u-uk AQYá' -.iaw uciallNlll ~ ~G·;i . propu•. uii~a 

a ~ Y. ,. ... . u~ ÝWlo b~1..- -kuqa\u.~1.. ~~ AaC#AÚe,, 

•ailia a ·.l.Al.W.~1.-')14 ~. Uc c.bi:* . pré ciUa\ J>';li1.h •au.1 1.4\ . 

~ln Ylu\nt•.b ,llo.1 • a&.ia1 A •U'~\ 1 ~"-1 •pc~•AGi•. S.-d 

oa~íc• UMU 91.aNU •o&lfletne á.-t:ftU F-4 , ... ,u l.e\l ~ .. ~ 

191 1e •• eNiGn1 ~ 4eladenli. i•plt•- • .. ~ -Ni •~i.
~iw M~YŮ~ -~ll,~ .a, n41e· ·~-DÍ9'\.iů4 •\raaJ alla UUUTa\ 

~•'-\i •~ •ec1Aliauc1.•• teJW'6\ ~ ~ aocúal1.aiioa, Gl• ~ 

eaani&\~cl..a ui.rw, ~•~ vww.. • .-li.au ~• lill i.ca rJ.~t1 F••~ • al& pi-ac.~ 

~ ulbal a,a\.a, 1t~; npraaaa~••l.a hal. \Gb.o\G --•"ell.1, -~ pt-eci., 

&ía~n•lDI~ NYar aosi.al.lm M it"-1 ~~ &M;Va4Uca\l'i1 a l14•1r 

k1.ali toU .1~ aleQl a .,._~ ~ a w.a. :C t.atnl Y;~\HJJ 
. . 

JC"Oluli.oúl ~ aec~t Mebe ..... , ~•• ~ H 4aan:.lY"'4 '-• 

"~ ~ eia.,..i. upgA •• ~ i.ous, q ·~•4t-nal.. 

~ pila, h 94tílMú. •~ nu Mi, •n• u-~ ,.o

a\ala a b ~ &il ~Ciatii HG~&l 3 t»U• •A1,e ~1 u i ~ M~t k"N1 

aelir8Pii.) 6 -~~ &;c~Mkf• ft~t ~t pou-aťiffal. 4A. 

· &ifN •4'w-t ai.1.at • ytt.OGnoa aii.--.~.~ a,au u. 1 .... , &411 
. ·- -·· - ~ .. 
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•• ;t'~~'-, ~f;l,k lm ~l..o li~, a. .w, llGéa.;.. WUl4 ř-0 lM~ &Mli,)OYO..L. 
G'1 ni_;AU Tjao&.e f'fl&\l'CC • ai.al N Cl.es,a11, ae.b"e\.e.1'1&\ll al T ~Yl\.rul • a Cl.enail • •• al.al. al ~™\l arp.;.a. J--" .. l"OM~•l.• ~-- san-aw # 
..arJ.ai-a - p.t-.á .. ~ -w„ iíC"~ !.r""-r.~ ps; i ·ramtilul u-ie&).eTi, ~l.u 
;.l•~MQ,U.CI.Y• ~-- "· " l.uC'p-1. ... ~ J. ~ .i~ Yj-ka.nn•u~o ... ~~&,\ G ;tel; - . . 
T•QM; \.~!U, ;J~l\.ť A- ;.:tt-~wS ~lli-&:t ~c;~ ~ 1 ldUl,J.&&•~ t, ~-~1.Y~ 
Y .-z•,;;."~.:..c:i.Y~ p.~r~~•1,.\.111 •·;~CL. ~~1e.... L.)l ~•ea i..~aA:oY3..., Jol~"
~ ~~- "'~O~ .f.rWl\..f ČSSB e. VIJ-Q t- iK.a ~~" tiak.owtu:.0 a ~GF•&a~
"""' e,;~t ... r.1 Jt.u: ti.i.J;;(I~ .._.~c~, &le bedlivi ~~ftl!;. ~rtlMUj uJ.caovrt.:. ~:..~ 
i.;,_"w.., jíl•"- t..a. f.: \,OJ;. YÚ. J . COQ c \.tta., c~ t ·;....tt,l "' e~ ,..-,.4. ~w,;jef:. 
•~ &t.i T;w.Yi.,,,;;1 ;;•~ &.op~&'- iw ac.h~!.c.~ phtc.M.i.W.C\.t..1:i s ~•u-e.1.ar.~\.~ 
~~~ ~r~~. ~a~~~~~~~~~~ aa~Í ~~~. ~-~ IU"ét~ú p~~t~•~ 
~.: t ~u Uil'1•&l O a.ta.i.! ~-;~ -Ye..all ... 6'\:.UY.&l.c. P"--i Ú.~6 t ~~ • • •• po.;;1.ap°" ..r.wraa•al.1 • -~~ k™Z"&4il o • ~'a aa 1 ~~ pe ••~Ku. • ••~ aUl'e\.ari.&.w pna.tai ntaH'hl. eYúu& aparal.ll u .t~ •• "•l)•A! 
M.SČ ••• " .kl.eré CKJW orial.OY&\ », AD í..OM u .... ~ w Dil.• ;je~ě 
M "'luú.i l)w)č.ek.a• pak ii-.U STO~~ a pwt.~, ÚTl& ;;hd 11\&Wio. l96~, 
J'6 Hwaáh. ~~~1.aW m.et.r j.>l"~ati ~ ~~~ ~c4al. ~ j•lt.l. i-rot.o 
~~ -~ua.1: ve, •TjCM ~.c-~e~ ~OTii\ ;ax--G- .l,>~\J"tiJt.16, ~ ~~l'-aLLLl 
;;1fi~~. ~ -u. 1,;ya.~ pi-ó~Úc:1 a -c:a-~Y,;~ ~oTwu •nli~CL 
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Rudoli Z u kal 

Turistická válka 

Ze.hraniční cestovní ruch patří k nejvýnosnějším oblastem 
mezinárodních hospodářských vztahů. Vedle ETé vysoké zisko
vosti má neepcrně i velmi d1ležité kulturní aspekty,jako je 
poznávání cizích .zemí,jejich kulturních památek,stylu živo
te a pod .• Rostoucí životní úroveň, prodlužování volného času, 
rozvoj dopravních prostředk:i má za násle.dek., že zahraniční 
cestovní -ruch ro•te rychleji,než •klasicky zahraniční obchod. 

Eospodářeky ~•pelé 1:emě p0dporu~:í všemi• prostředky poby-t 
~ ' _, . . 

zahranianích návštevníků. Nejen nalitou-svých turistických 
elužeb,ale 1 širokou nabídkou zboží. Prodej spotřebního zboží 
zahraničním turi·stúm je pro navš.tívenou zemi neobyčejně vý -
hod!lý~ · Turista nakupuj~ zboží .Éa .maloohchodní ceny a platí mě-

- - ..,, . , - - ; . ,.... - • . . . . -v . . , " ·. - - . 

nou navstivene zeme,kterou ·si opatril ~ymenou za Taluty. V ma-
v · . . . . . · . · · - · ' V 

loobchodní cene . ae vedle. zi.sku ~&hrnuta 1 obratová dan.která 
j :,e ·ve pro.spěch ~~v'štív.ené země. Prod.ej ·spoti'-ebníbo . Ř;boií za
hraničnírr turi~tům _j -e ve. · skutečnosti export ·za podstatně 

vyfEí ceny, který by ee ve v·ětsin~ případu prostřednictvím za
hraničního obchodu nikdy neuskutečnil. Tím se automaticky 
ZTetšuje celkový vý-voz a' tak •• zvětšují 1 příjmy - zElhraniěních 
platebních prostředků.. -

Určité cenoff rozdíly u zboží mezi ni jednotliTými atáty 
budou vždy existovat. Jsou zp-ůsobeny jednak celními přehrada
mi, aále přírodními podmÍnkami Ílaciné víno a ovo~e v jižních 
státech/.pndm)nkami ekonomickými /rozvoj Týrobních sil/, i 
tradičními /styl a způsob života/ a pod. Proto téměř každý tu

riata jedoucí do zahraničí si chce z navštívené země dovést ně
jaké sboží,jež je tam buato lacinejší_,či je pro danou z~mi ty

pické /suvenýry,mÓdní zboli at~./. S tím je nutno v tu....'"ist~oe 
počítat. 

Tento E::yetém funguje la:e spokojenosti jak turist.:., tak navští

Tených zemí za následujících předpokladů. Že je spotřE:biíitoží 
na trhu navštívené země dcstatek a nákupy turiett nezpůaobují 
zisoboTací potíže. Dále že zboží nakupované turisty není pří
liš dotováno,takže cizí státní příslušník neodčerpává prostřed-
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ky navštívené země. A konečně,že turista získal p1atební pro

středky legálním způsobem výměnou za směnitelnou měnu a niko

li na černém trhu či prooejem pašovaného zboží. 

Vyspělé kapitalistĎcké státy tyto předpoklady splňují. Zá

padní "spotřební si:,olečnost'' trpí spíše nadbytkem zboží a je 

ráda,kdyŽ je turistf vykupují. Jejich maloobchodní ceny v pře

vážné míře odpovíciají reálným cenám a jsou minimálně dotovány. 

SMěnitelnost měn v podstatě vylučuje vytváření černých kursů, 

jež by umožňovaly laciné nákupy. 
U socialistických zemí je tomu právě naopak. Všechny me.jí 

vážné nedostatky na vnitřním trhu - 1 když v nestejné míř.~. 
Jejich měny jsou neaměnitelné a č.erné kuray podhodnocují sku

tečnou kupní sílu vnitřních platidel. většina maloobchodních 
. . . 

cen byla s ohledem na politické a ideologické vlivy stanoTena 
subjektivně, bez ohledu na skutečné náklady. Dotace dosahují 

. obrovekýcb · rozměri:.. U nás např. jen dotace na potraviny činí . 

·. zhruba 2.0 m·iliard. korun ročně •. A . to vše tvoří· živnou pudu ni

koli ·pro turistiku, ale pro · speku_laei • . 
ČS.SR, má vážné hospociářské · problémy. Zvlášt pol1ticlcy .cit

livá je neuspokoji~á situace na vnitřním trhu,zej~éna 'r}.yní,

před ~ánocemi. Proto ministe;stva obchodu ČSR a SSR .vyhlásila 

ve druhé polovině li~topaa.u re~ační . opatřeni při. pro.dej i ·u.r

či tých nedostatkových výroblc-ů.9 tj. zavedla v podstatě . ~imtita
tiTnÍ omezení nákupu. Občan ■i za f!IVé vydeJané peníze . nemůže 

koupit,c0 chce. Opatření velmi nepopulární.ad·nó.ni~rativní~ . · 
neekonomické. A to třiačtyřicet 1et po skončení druhé světové 

války. ~'o signalizuje jistě něco negativního. 

V programov~m vyhlášení vlády bylo oznámenaí vývozu někte

rých druh~ zboží v rámci cestovního ruchu od 1.12.1988. Tato 

· opatření však vešl~ v platnost j ·iž od l).ll.1988, čili o 14 

dnů dříve. Seznam zakázaného zboží,jež se neamí vyvážet, je 

dlouhý. NDR na to reagovala okamžitě• Celní spráTa .NDR oznámi

la,že v souvislost~ s omezením -možliostí Tývozu zboží z jiných 
zemí byly v zájmu ochrany obč~ů UDR přepracov~y celní před
pisy.'' A následuje rovněž obsažný seznam zboží,jež se nesmí z 

:NDR v turistickém ruchu vyvážet ... Tím T podstatě skončily naše 

nákupní zájezdy do Drážaan a delších pohraničních oblastí. O 

14 dn~ později podobný seznam vydalo Polsko. 
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Ee polských a soTet~kých hranicích nastaly nechutné scény. 

Poláci prcteštovali,že čs. opatření byla zaTedena bez předcho

zího upczornění. ~aše sdělovací prostře5.ky barvitě líčily,ko

lik zboží bylo na hranicích zabeveno,kolik hodin měly rychlíky 

v d~seldku celních prohlídek zpoždení~jako by turistický ruch 

byl l1lavní příčinou našich ekonomie i::ých potí~í. V I!J.inulých le

tech u nás Z6hranicní turisté zboží neYykupovali,al letos? Na

še p~opaganda i kontrapropag.:mda v :Pclsl::u se rczjely naplno. 

Pracující psali soůhlaené tlopisy E přijatými opatřeními. Jak 

jinak? V Rudém právu se uvec.lo,že ze tř::. čtvrtletí létošního 

roku v~ vzájemném ,cestovním ruchu př::.padalo na jednoho našeho 

turistu 6, Polák:ii, 4 vý„hodní Hemci., 3 r~!aři a pod.. Tento po

měr byl uveden bez upozornění na jiné okolnosti.jež ovlivňují 

počet návštěvnílol. ?lapř. počet obyvatel ds.né země ve srovnání 

a ČSSR,zda se jednal.o o tranzit /jsme typická tranzitní země/, 

zda šlo o návštěvy příbuzných /máme silné maňarské a polské 

meDliny/ ·atd. · 
. ~ . - - .. ·. . , . . 

. samozrcjme:,nakupovali jsme my,nablpove.11 T0 laci, nakupovali 

výcl>:odní, • Nemci Jr;ápadní ~ aai nev~,nebot pla.tí tvrdou 

měnou/ ,na~p~vall i1&.cia:ři.nakup0vali sovětští turisté. Šmelilo · 

se na ·všech . stranách. Nedoetatek zboží s velmi rozdÍlné ceny 

.k to.mu .pÍ'ímo ·vybízely• Lidé se z ekonocického l:le:liska chove- . 

li nap~osto přirozene,využívali daných mo_žnoet.í. Tyto jevy od

stranit ~enom eko110mic lcým1 .opatřeními.ákoli zákazy. Ty mohou 

jenom prohloubit nae:1oJU!.llst.1ck~ ná.l.ady na obou stranách hra

nic. 
Nikdo se vEak v naší propagandě nezameylel hlouběji nad 

pravými příci.n~i těžkostí vnitřního trhu. l'roč např. v posled

ní dobe pasivní saldo .v obchodní bilenci strojírenskými výrobky 

vyrovnáváme zvýšeným vivozem spotěebníbo zbozí a potrBTin a pak 

toto .r;boř.í chybí na vntiřníro trhu. Preč my,bÝTalá obuvnická a 

tenD.ní velmo.c trpíme nedostatkem kTali tního ošacení a oburi.? 

Desítky miliard korun jsme inveetoTB1i na rozšíření hJmtí a 

těž.kého prumy■lu,energeticky ná.ročn8ho,ek0log1cky ~houbného, 

kterému musíme dováKiet téměř všechny suroviny a jež našemu 

hospodářství přinálí jen m1n1máJní ulitek. A to vše na úkor 
. ~ . 

lehk,ho a apetrebzdbo pr~alu. Xáae aice m doate:telc obuvi, za-

to .~•• TŠalt třetí na světě ve výrobě oceli na hlavu.. Podob -

!JÝCh otázek je celá řada a čekají · na zodpovězení a vyavětlení. 
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Konstatování.že v Polek:u.Rumunek111 SSSR jsou na tom 
h{Lře.nám mnoho nepomůže. Socialist•ckf 1.nternscionali~e 
dostal dalčí názornou lekci. 
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Yspo•:fnáme ne J"oaefe. S m r k o v s k é h o 

V leciml 1989 vspomene čet:k.o~lovenGká socia1i&ticks a demokrati
cká apolecno&t jii pet.n&c~ého viročí úmrtí socialisty, ~emo~rats, 
vlastence Jose~a Smrkovského. Zapsal se neaazat.elně ao nejnověj
ších d~~in °te5kcslove.nske. jako pf-ední úcal'-tn!k. anti:fašiatického 
odboje ZE ciruhé svttové války, jak.o veůouci předE'tavi.tel úEi.lí o 
~emok.ratickou a sociali&~ickou ooroóu ~ š~desátýcn léteci:l, vrcholi
cíhc "pražským ;jarem " 1968. Af co k.once svfhc !ivote stál !'.l~och
Tl~nt- f-ečenc E Janem liusem - "v poznané pravciě". V pr~b~u své 
- _Dep~íl1š dl.owi'- tivotmí pouti revolucionáf-e ttiuát hleděl tvé
ři Y t"nit arti : _ poprvé v létech naciatick~ ol.--upace & teroru,_ 
podr\lhé v létech teroru atal.inllkého, kay nad r.1m b)'l T7AeEea. ros
audek mrti, promlD.ěný v treLt nolivotmiho vhai, potf-eti v roee 
1966, :t;~ měl. spolu E Dubtekem, terník.em, ~paěk.em, K.rieglem, Simon~ 
E- d&.l.šími druhy Etanout prt:d . "revolucním tfibWlálem". 

liis~orik Václav Vrabec napsal· st~dii o tivotě a _clile _Josef'fl ~
. ·koYakébo pod titulem •VyboU.i ~ foaciy". 102.buvu"· tw:l!! k uctění 

&lirkovllkého p~tlcy pLlblikuje . jeunu z profil.ovych_ kapitol 'Vrabcovy 
atwi1e. 
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Yácl.llY V !' a 'b e c 

/Výňatek~ rukoyisu autorova "ludail.onu 

JoeetE Smrkovgkáh.o e doby 9 T níf žil" - IT!lhs. 1987/ 

J1i v če:rvBnc!. ne meEtrdr~l konferenci KSČ Josef Smrkovek'Ý . . 
rezolutn; oror.lár.il: "St~tní n..--verenits přeastavuj~ prc n~E 

.základ.ní h.od.notu 1 ktcrá nemůže být předmetem 'd1Bkua~. Jehlu
binnou ecučástí našeho národní.hc povědomí. JEjÍ respektování 

je základní ?()drr.ínkou ·,oho,aoychom. b:vl.i ~njm. čláJlke.m aoci

slistického apol.1ťěenstTí a ~e 1 prnrtJÚ11 předpokl~ k to.m1. 

aby ae iádoucím z~~•o~m ro.níJ•lJ' Ts'tahy JU1šebo lln k • _ • 
větakfm .uáro4G.a 1 k ostatJÚJD J10ůa.l.1a't14:kt1:1 sMÍJI• • · 

~710 zřejmé 9 že t~ byle. myšlemca 9 !C'terou SarkoTÍ&t.f T té 4e

bě ž1l 9 ktÉcrá ho v~rukcvala e. které se nemohl &bavit. 1'7°ia q

jád.i-ením jehc ,·lastcneckénc citu.é enB:d díky proilt.kum i: CÍ~by 

_· odboje byla ·siaěj~í n.;z -cítěrl -1nt.ernacioJU:.list1clcé. UT·ědoao
Yai si . více nef kdy jinity ~Ó~:1. přítlui;1oat k č~&kéam ·J1iro4._ 

. . . . . . . . .. .. . -

_ _anad _.prc'to; že· znovu _.cítil · jeho .·bya;etD4 obroien.!·~~• -hrll 

. e · jeho oeudezt.· Jako člověk eto~ící v čele zákonodárn~ eboru 

v jutile jním roce vuůku e. z:áillu první · repub.liky .lllllsei- myelet 
. · ne. reky 191B i i9)8 6. 1946 9 musel myslet na tO,Jl5. co .my-Írleli ,e

ho Dejblliií spolupracovníci•• bJ.atorické &ku.ie.nosti..1 aa to. 
' . .... - . , - .. 

ca ee T tomto roce 4•~•.~ak u IIZ'J'Cb].u,a TJYOj a naplilll3e to, 
.... . . . . · . ·_ -· .. . 

co ~llte~í ll.41., II01ll.a4u a tra41.anl aúe4a a potnlaald. ~•lle 

dalšího :roZTOje. mu.el myalet 1 ml 'to 9 oo aám sl7iei.Ti4.el a sa
ž119cc vszblacTs.lo oprávněné obaT7.umocĎoT&11.á poeioji .amohe bj -

va.lých činitelú ve straně.kteří se přÍJlo chlubí STjJů Devlaste
necktai poc1t7.ktm pom!ha~í oalabOTat ~odzú org~8Dla9 pod
něeu,í Tllitřní rozvrat k sáaama ne.a!!. Jen proto,ab7 .a1 JDOhll 
uchovat svá mocenek.á po.etavení.b;rt ne. úkor většiDy9 &áJa.:. xuíroc1e 

a jeho blldoucnof!ti. "Pregnantn~ to y;yjá.dřU později.kd7l Aapae.11 

i~ neexietuj~ ~ádnt třídní guve.ren1 ta, euvereni te omezeni, podří

sená ztjm11.m 11lternac1~.ilním a •podobaé floalalle•.pcd.le llÍI mi 
.núod přeneehat n4 a:tazciů telniá priTa na lll"~OTání ného onu 
a oaaAu nf seaě nik.os jiúam_byl 1t1 to b7l 1 ■po4'enec u~ -
l•~li? Co to 1Ú spole6aébo u .akutačQll 1nienac1oli&llamemt Je•t
UJ.e někclo"postupuJe„ ta-to prna, nrobovanoat ~,,n a.11411 ~ W- , 
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tel.ům či státam ~in111,cláv4 a ro&4ává nioo,co není jehc. Židné 
Te4en.i rir&D;Jeani strana celá,ani Tl'da ba u1 iijící generace 
JI.i.roh ee nemů.ie vsdá_i avrchovanosti náro4a na ·•privu rré semi 
ve prospěch nekcho jiJlého,neboi Tiem nám dohromady evrchove -
DOst naší země byla jen něřena generací předcházející a my 

jsme pouze její moclačnými aprávci. Generace příští ji cd náE 
převezme jako štafetu pro generaci následující. Nel.se proto 
rogdávat to,cc je nezcizi teln,.·11 

17šlenka státní e né.roé.ní suverenity se S~kovskfan:. honile 
hlavou neodbytně právě v onu osuCU1ou noc z 20. ne 21.Er~na 196€, 
kdy nastala nejčernějši noc v československé histcrii,nejhcle~
tivější doba od roku 1SJ9. Přišlo i nejhcrií období v životě 
Jo■eta .Smrkovakébo,lcterý celý nů~ i.ivot zasvětil boji za soci-

. aliamwa,za apo~enectT! ■e Sovětským nas ... od něhož si ■liboval 
jeitě lepší a apraved..liTe~I! životné Tlast1,~ejíž o~ mu byl 
D&4e vše. ~7lo o atraiaě~i!~Del satčení a 1mče:ú . vlastními eou
clruhy,bylo to b...-..oz1vé zklamání.noc otřesné kon~rontace ideáll s 
jejich rea1izací. ~ to ještě n•věděl,co jeho osobně -čeká za pár 

· bo·cu.n • . Ani · co ·čeká jeho semi_ .a její lid · za pár mě_aíc~, za pár 

let. 
Fote,co •• · členové· přeciliednict•ra ÚV D~ na svi .ach~zi doně

dili o · okupac1~rospředle ae me&i ni~ spontánní debate.,při . níf. 
. ae postupně .zeč&la zaujímat etanov1aka k . dané ~i tuaci. Atmoaté
. ra 1 prr.běh ~huze i toho,co pak následovalc,je dost podrobně · &. 
autenticky popaáne. několika jejími účastnit:. Pře~evlim z.ny
nářea.al• také J.Sarkovakýa v ro&hovoru publikovaném v roce 
1975 T Listech. 

B1lo rozhodnuto aclellt to veřejnoeti zvláštním provolálúm.. 
Vypracováním jeho návrhu byl pověřen Ulyw. Smrkoveký ve~e -
mentně prosazuje,aby bylo řečeno,ie vstup vc~ek do ČSSR není 
~en flagrantním poM•.Jenim norem ve v.:tazích mezi 1!ocial1.etic
kými. státy.ale 1 me&inárodlllho práTa. ·v háclce,která propuká., 
říká,le ~e zr~dcem ten.kdo se e intervencí ~tcto!ň~e. fiakcnec 
nutí předsednictvo ke jmenovit6mu ·hlEování - kcio ' je pro s kde 
proti. "Každý jek eeděl kolem stolu,tak každý jedmtllvě: ~Jei 
pro totc komuniké,nebo jsi proti?• Začal jaem u toho n&prot1 
mně.to byl Kclder,Tedle ně~o Bi?ak,celé to obeělo,zasnamenával 
l ■em jid..notlivá etanoviaka. Já 3aem byl před Če:rn.!kem. ~•kl 
~••m& •stcjía ••• - černiku jai p:-o nebo proti?~ Černík řekl 
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•pro• a poaletbú, "l>lllačem.~Hi _pr9T- •pz.o.• !'&kW to -811rkeY
aký- po_piauje a ·po~e: "~•U. J••• ~ a opakOTal UlOT1l ·, 
kolik ~e proti a pre~~lo to 6t,řl lal ae4111. • h'O byli Duček. 
Smrkcwakj.černik.T..riagel-.ŠpaEek.PS.ller a Bar~ir•k• Proti ES. -
?ak.t:o1ó.er.r~go a ŠTestk&. ?red.dut STiťbo~a.ktEr.Ý ae na ech!l
s:1 doatBV'1l po tele!otů.ck~ ~áld od Smrkovakého.·se hla11CTá
ní nezúčastnl.protože :a.eb7l členem ~dseclnictva. SmrkoTeký 
jeěti zaznamenáTt,že ·ta~emrlk Sác1.onaký požád.al.,a'by bylo zare -
gietrováno.t.e i on ae staví ~e proy-ol.ání. 

Rocilocmé iniciativy T tcmtc pnwclé■ u.valném ~ednárií . &e u
jaÍ Sarkova.ký proto,že J>abček 1 ~erm.k bJ"ll konriernOTání a 
skoro .ochroaeJÍi.a proto M'1"1J. eobaplii Nil~ ~iDM n41t. 

Po při~'tí prcr,ol.w Viem llda. CeÍioalnim*tf - ~iallstiů, 
rep•blik7 . _osDeiiuJ !c! TBttp ff ~ak pit~ . ...t· 'J arlaYUI . •l.~1ff7 . 
aa územ republiky • · •t~ · pře&bec1ni.ctTa W uč ·k Diim.. 

. . . 

anafí ae SmrkoYlllq okaalitě podat zprán o· tom t1ab. a hlaJmie 
rosh.la1N,kcie s:e bjTalý Ň-ó.1'tel Jiai-ko miafil.sb)' ae ·ten· proTo
l.ání De"r7SÍ1al..ale aby se 04T7sila:1 -4opis. ·nows!. inten~DČIÚ 

. - .. - . . - - . 

To jaka. -Sllrkirnkf také pomábi %'94aktorwá Rl&4t:'llo pri..--.a"7 bylo: 
.- . -· . . v - . - . . -- __ , ' . -- .. =- _-- .. • : - · , '"· •• • - • . , 

proTolhí ot1.ltao · Te •trud.•káll . ·4en{Jtn tk4J"! · -~eho ·iéfzi•dakwr 
. . - - ... . .. . . . . . - - . _,,_ - . . .. 

ae to pokoušel imtarit 11slrY'řea!tl Halcinzy,sůieÍÚJI _ Tyd.ád. · listu 
a publikováJum ·nejakéhc ff_áho ·-•-T111k~- _ . . 

·1:e~1tí. řAda úěastníkU. sc:bl,s• o4ešla.ČU'JÚk na achhl ~lá-· 
4)-.,kisrá b7ia nolán••• T praoO"nli Dab!elai au.stali Jcroai něho 
SmrbT■k1.1tr1epl.špačů a Sl.aT~ -J[ 2'W ,iiJely k baciOYe ·dv 
auta.taaky a olaraiaa TOSJ' • -ritaldai Y;fNik8ř1 a ~•-~ r.• · 
priTod.o1. Dll4oTU ob•a41JS„ P.řill.1 ·1· 4Ó ·DaltieuT7 praDOYJIY.i>ří
tomntm naří4~l1.že neamijí v,ichá.sd a poř!d1.ll jelich aoupia • 

. "B7ll tam také adi apolupracOTJZ!c:1.aapřUJad .mt,J ta.~emn:Oc.m~ 
řiui.~ auábf.čekall na 1ui-.a 'tak4 od tlrllllich sodrů~ 
jieh· l,ylo poairni hodai." -npea!ú. s.z.:to-ratt. • ••• kd.7i. -třeba 
chtěl llěkao ~it JUl YC,tak s JWI ial. -auopa)n!t al JUl sůho4 a 
saae lut' ioYttil ápátt,. • · · · -- .. · · · 

. . . .. ., .. - -- . . -
'!'C u! oyfem cylo ráuo.ce1' zeme ·nula a Ted.ila,co ae ata-

lc. lTáTě 1t47i SmrkoTalcy .ml.11T3-l po tele!cmu e Tel17s1ancem 
Čert"011inkea a ř!kal 11111,ie lcreT padá ne ~e4'ich hl.aT)'.nebei c 
olcaa Y1děl,3ak byl Y 4emon~raJicím d&nl před bl&doYOu· tfv aa
■třelen mladý •hl.aJ>M aoTětatfm Bámp•lw{k.-.rosbU1 eoTitltí 
nlúi příatro~.• ••bol nlal..TJrÝall ó.ali! telefOJQ' se &áma
Tek Tť ad.i.aby přítomnj"m UlUIOŽm..l~ jakýkoli styk a m~škem.. 
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Tak' je odháněli od oken,aby nevideli,co ee · děje. Ještě~ no
ci se mu podařilo zaTolat n-é ženě a říci jí,co se etů.o • . Te

pr-re pozfěji se dczvěděl,že do jeho bytu ve střešovick6 vile 

přišlo ráno několik& mužú,aby prý zajisti.li Smrkovskému ochra

nu,že je poelelšéf státní bezpečnosti Ša?goTič. 

Smrkovský dále vzpomínel: "Asi tak po osmé hoEině,někdo ří

kal,ie to bylo v 9 hod.in,přišek.l zase ten jejicr. velitel,dvoj

násobný hrtin~ s nĚjaký.c:i těti českým ůobrovolníky z r:inister

stvE vnit:t:ra a volali nás po~lE jme~. l)ubček,Smrkovský,Špaček, 

f..riegel.,neví.m„kdo jt::ště; že je má.ms následovat. 

Když nás vyvolali e opust111 jeme Dubčekovu místnost e pře
cházeli 'tou· druhou místností,kde Beděli ti rtJ.zrú pracovníci , 

. . ~ 

tak nás Tyffal.1.abychom odeT&4ali zbrane,co kdo má u eebe. No 

já jaem - každého ošahal1,nemá-ll něco v lcaspe - mel nůi, Jaáa 
ho náhodou 1 tea. u sebe,tak jsem jim ho del na sta, ie je to 

má jediná zbraň.. Ten mi dali zpátky. 
Odvedli nás na druhou chodbu do kanceláře Čestmíra .Císaře. 

Když j_e·.me -tem ·př1šll~dobr~voalník z minis•ťer.etT~ ~i.tra ze. po

zoznosti těch . eovětakýcb důstojník~.to byli .všichn1. ·dústojníci 
- . . . -· . · . - · . ..., . . - ..-: . ..... . 

· EKVD,né.m osnámil.ie · se dTe hod~ budeme postneni p:red ri'!Vo -

. luční tribunál,kťerému · ~tcjí T č_ele soudruh· Indra. _ 

Já js~m tak trochu · vybuchl: ·"Jaký revnlucní triliuriái e j&-
- . . .. : . . ..,· .- -- : . . 

ey_ soudruh Indra tomu mai predaedst" 1 J.. 4: Dubček Dm€ z&tahal z~ 

rukáv a poví'-á, "Joaef,nemá to cenu.._ Nemluv,mlč!" 

Tak ~eme 111 tam Y pracOTlle čeatmira · CÍ.aře eedli..my na jedné 

straně stolu,prot1 nám d~at03JÚci mcvD9 piukovníc1...podplulcovníc1, 
takoT~ šarže to byly.., Každý j„ měli uf. ného,eede1 proti né

mu. '!t.y jako klienti a oni,kteří měli pečovat o náš dorpoTod ns 

té naší anabázi,která pak přišla.." f-ozději Smrkovský řekl, že 

kdyby Yeděb.co ho čelti,ja~ ponižování a -m-áž)cy,ie kdyby mel 

bft ~•šte jednou tomu všemu pod:ben,byl by se radě~i zabil. 

Odpoledne byli internovaní -yyzváni..,aby následovali své prů

vodce ~i ■tr4žce •. SarlcoTlllcý a1. ~•itě •trči.l do kap•J pár kostek 
cukru,_jak ho tc nau!lly ~kušenosti z Ruzyn~ .. r;ed tím ještě 

poá.strčil svému tajemníkovi tiEÍc korun.které měl pěi eobě .~pro 

rodinu,a také aktovku a různými sp1zy s přípravnými materiály 

pro •~••d ~sč,kterou pak dostal vpořádku zpátky. Spolu s dal

lim byl odTeden na dTůr budoTy a tam naložen spolu s J.špaě
kem do obrněného vo&u. Do drUhého naložili Dubčeka a Krieglem. 
Odve&li je na letiště v Ruzyni a odtuJ otlučenými voj enekýl'.l 
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le~acllem někam ns yýchod. I 0 někc11ka pobytech na záhad - · 
nfcb místech při pcbúch leti.štícb Aa úseaí P0laka • sáp.ad
ních ob1aatí sss·R ae zajatci Te Entp1n:k·ách po -dTou..po třech 
ó.one.11 do MoalcTy a konecně do budOTy 11v KSSS a ó.o Y.remlu • 
Po n.ěkol1.kadenní anabázi.. SmrkOTeký ji. Tyliěil Telm1 J)Odrob
ne. Kdyi se T ~raze mezitím ČervoněnkoTi nepodaři.l~ &těch, 
kteří dávE..li pŽ.Sdllo~t posl.ahování CllÍll Ú.j~,Ty-tTo:ř1t tn. 
dělnicko-rolnickou vládu,začelo složité jednání či dohadOT&
ní s prŮJvodnimi výhrŮfkami a ultimaty. 

Ze :&jetc~ ee ct-11 partneři jednání.i kd1f nerovnopráTní. 
Mohli ee jii také umýt s ohclit,dostal1 čisté košile,l!trál@ 
~ev.i nehlídali,al.e &árevili. 

·Jeclnání ee SOYětekým Yedenía b)"1a a1ci1tá a plná matů.a: 
dramatickým _penpet1í. l>ubček.SarkoTakl.čerisik.ti.a,lpa~•k 

· /b'iege.l byl upřitoaen,nebot byl 1.&elOTán u j1nám místě/ 
povodně odmitli jed11at 1 dokud se neporadí a lidem doma. Brei
aěT Jl~ to rekl: .ftJakýpet li<i,nPjsme na .Školen{. a.ni jeae se Dt!
pri.šil hádat. Přil .li jame ·jefu:lat .• 11 .l>ubček a o statní eoíahla-rlll 
tť ~ednáním.,ai bud.cu -v ~BJTě přítomní. ·i ·další čl.enové ·p~4 -
aacbů.etTa ÚV . .KSČ .• . Bi?ak.. I.na:ra. a Pi,ller · přuetěli e predden-

. . . . . , . ,. . . .- . .... . - . -· -

trm SVobod.ou .23.srpna.ktery do SYebo dc-proYoAu pribdal ~eš- • 
tě m1n1t;-try HUaáka,Ds~ a K11čeru.· Pak také přiletěli ·.Lenárt~ 
Jakeš.Barbírek,R1.go,~'Testk2 a IO.ynár,.-který ~l k ~ ednání . pe- -
TeřeÍú i od přeieedJlictTs ÚV KSČ.které bylo noleu llV.aJes-
·4•• Te V7B05anealL. 

X JU!.~agj,JniJlía TJ~•t.DáTa!ů s b.atraa, patřil ••41• pre
&iieD'ta opět- J • . brltnůf,pretoie Jhlb&Jc b7l n špatném &dra -
?ctJÚJI stffll a o některých mome11tech je inání l:71 1JlfcrmoTÚl 
práTě SmrkoTskýi:. Ten přednátel ěs.ná-rrlq,T;y~ednáTal propuš
těni E.riegel.a & intan.ace a nakcaec pro ně~ Jel a př1n&l ho 
de ?:NJllu. Zcle ae · ča.,přa.dstaTi talá 4oněúu oci ·~ • ~ak 
'tt, Typadi d.cma,i.a ěc.liA důau~aě prtJa1 TÝSTU ffÝCA předstarl
~elt ke lclldu,le jim Ty,adřuJe plnou· podpot"'l a poi..aduje kete
goric~? 3e~1ch náTrat. že pracv.lE iegál.ni vláda ~• Tedení né
ho míatopřeo.eedy štrougala,ie ae aeill ke nómu ple~IIR 
~ued.ání čl.~CTé ~S e že 22.crpna •• ve T7aoče.akú sáToiě 
m Niel mi•řátn/ .IIV .~Jes4 xsa .. :em! •e ri!anĎ~• l..1S2 
ř,a.e STOlellfcb ua•t•ét d~leptů & l.;.5)9.kqi •• ho HIDhl.1 

sliE&nnit tři ■ toYk)r d.t!lept~ se Sl.DY~ S~nd oa.ítl pon-. . . 
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laú BUYerell.1t7 ČSSR a iá4al okaml1tl stalení cizích vo~ ■k, 

obaoTui! l:innoat1 &ákonných státních a po·11t1ckých orgáne T 

čele~ ~ejich předstaTiteli,necbyteych pro normšlní chod ži
Yota ze~. D&le echTá.111 výzYU ke komunistickým e delnickfm 
stranám celého STěta e zvclU noTi předsednictvo v čel~ s prv
ZlÍJr; tajemnékem Á.Dubčekem,kter, T nt!přítomn0Eti ze..11tupóvel Ve
něk ~ilhán. Členem pndPednictT& byl 1 J.Smrkovský. Ten e o
statní členové Tedení · KSČ d.lící v Moskvě se o sjezdu nejdříve 
doněděli od ~žněv& e,jak v.zpomÚlEJ.l Smrkoveký,velice to po

nedlo jejich nál~au.sebevědomí a chut rvát se ze práv& evého 
národ&••• k:aiciou !ormul.aci. Jedním s bodů. tn. moskev_ek!!ho pro

toulu TiaJc b7lo 1 neneání plabost1 tch0t0 sjesda. BreiněTe 

prý psrá.Ty o •~•Ak Tel.mi ros!ílU;yiY _hádce dokonc; sacal smr
kaT■kéJIIU. t7ka-t. Jtoqgin ae ho ptal.,ak to atde oa,atarj komi -
m.ata,Tšeclmo 4e1at. SmrkcYa}t am řiki: •ri-eaě tak to a711l.ím, 
3ak to říkám; práYe ~e ~•est etare3 kómunia1;a,tak budu tím epíš 
ted. de lat politlcu,kteri je opre..-_du v · sO\ll.adu s· mým Tedomím. fl A 

BNf.nnort: - říká: _ ~1 ~sté,so~i,~y js·ťe __ ui.ci:11 -to ·nal~té 

přá'tel.atT:! •. k-tar~ bylo 111e .zi ušili ll&ody, éi nán4 bud.o-val 
. p~ sto · iet7 -1.rr~ao:rii~.Uabl ke: ·.1o-nn:tlkél111l R11Slcu,i,.-cie-

. w ._ . . . . _ . .,. ... . . • • ,... 

aát let k SOTet■kému evuu. V 11.asea lidu Jste mel1 prátele nej-
. ..-ěrnější. A T-, .jste tohleto sa 3ec11.nou ne~ Tšedlmo &ničili." 

. . . . . 
. . . . . - , - . . , . ..,; ·, - "' . , 
Jaou TJ'"Jll'&CCTAJlY - dT.& llllTrD1"f ceakoalove9ky e SCTet~· a o-

pa't náale4u~e >wiání•T :au.i Jlěkten i■• Tyjed.náTaai hájí ■píie 

atuonaka NTistki. l>ař! •• el1Jl1.•~•t aloTO kontrarnoluce 
a 40 Jcoae!a4u aiiii po,o•l• prou41 t alffo•ao!an.i• • pob7-

n TO~ak T Ce~al.OT•ulm• S m1D.1.at2'9m ar,r&ndlnoati SmrlcT•kf 

konzultuje,bud.e-11 mít tako-yý dokwlent Ttbec pl"á'T?li'. pla~nost, 
je-11 sjednáv'2:a u t&k.oTjchtc nlištníeh "Y74ěraěakých podl!línek. 
1'l7J1Ú STpeJl!m.. ie ~il teh4~ v mo skYě }J' lo cítit sTláltní ne -
n-a!ivoart dr-.BllÁka.,ehoi. reallmm.a T780ko T)"ffedá.Tali IIOTet -

ití o1n1te1é•YŮČO SarkOTakém&. 
. . "' ,·• . . --., .... 

Eůoaee ltylo ko\lJ!llf není protokolu botoTO • •lo •e pn -
kro~1t k jeho podepaán! • .!)rlo jeite ubádáno,le s prctokol•~ hu
ó.e aeEBámen 1 clr.Krlepl. B)'l při.Yesen do t2-eJllu.ne io Tládaí 
~d0T7.ale clo úřa4u Jl1l1ce,kaa Bllrlr:nůj ■polu n Špa!Jce■ s~e
ll ■ texte■ a 4al1 a ha pi,eaí■t .• Peaorrai 4'•~ pn!etl a prohl.á

a11s '"fohle •••hll pe4epaatt! lfO lrJ 1-71- koaec ie•ne lnen■k, n-
1108tatnon1. A Jdkde • Dia neá azd 'U't&TJÚ-prm poiei,iarrat 
takOTI ziva&ky.• Potom 1u1Yrhl.,aby ae delegace Tritll■ aspoĎ na 
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niko11.k hoclin de Pra>q.kde b7 'b7l okMi1tě nolán par1·aaant, 
ÚV JSČ,Tl,da a &áat•pci Tiech kra~G i porad.i. !o řekl 1 T 

místech o!1c1.ál.niho kramelak4ho 3•4n,n{,kaa 'b7l po krátké■ 
doh~ová.ní ee SOTi~ek.ými ~rdtell převese. lf1kdo ae k návrhu 
ÚV JU· neYyjáclril konkrétně. Generál STODOd.e ae m ně~ arogan~

ně obořil,jako nE nějakého vojáCka,vs~mínal SmrlmTský. "~1-
čel nE neh<l,že to neohtel pcdespat,o oq,-c,yednosti.,bcrách m-t

výcb u nás, a.b7choir, ei to všechno uTědomi.11. Skončilo to n1cilli 1 

t.riegel odmítl,E tím to skončilo." P~ ho zase odTesli. Pctom 
·nastalo závě_rečné jednání,opět plné dramatických kc11tr2Terzí, 
kdy BNžněv výslovně prohlánl,ie vo~•nská i.JiteneDCe T ČSSR 

b7la provedem 1 ze ceJU1 risika DOT4bo ril..e!aQie ko~ll.ktu • 

p?'Otole pro SoTětalcý svar: ~•ou yýaledlq 4riih, ffetOT~ •ál.k7 _ne
dotknutelné a ~e teq -opráma pc•lat r,I TO~'-q,oy bAJi.l.1 
■polečné hranice,kd7ž na čs.Teclení iaaní aptťlemmtí a nechce 
poslouchat. Mělc do;jít k podepiaoTÚÚ.e BOsho& j -ící chTíle on
dového rozhodování! Dlouho Té.i::u!l e TcpačOYal ae .DllbČak. I Smr. 
ko'!BQ. r.ter.~ ei _ Te.uchu ř_ikal, ~ vzpečx, n.t -~e .nem, a~J. cenu. fa 

. JlellÍ ~eště TŠechn.o E't:race;iO a pr0aU'IIW 9 H ~- . t _:._.NÍ»a aapoĎ 
..., . . . , . . .- . . · . , . . -- ·. . . - . . . . . ~ 

aeec uhájit a llllrát..,anai1t ae_ v aesich .-hosti .pokra6oTa,- T . 
díle demokn..ti.zece,1 když ci scelá ~1Dých _a obt!i*h podm- • 

· nek. Mno!lem ·pQzděj i říkal, h si to:to myslel ai někd7 dD l~ _ 
· 1369,ka.y· teprve· pln~ "pochopil.k ja~mu iklm doilo T -pole.dno~ 

vém vývoji~ T•AJ podepsal. Pos4i~1 u k toam. Y7JatřoTal lito.-
iiTe a liTal &a praTcbt uohroieÚJlll poato~ť ataiebéhe Irru -
tiška Jtr1epla. ~ak ~-- to JlllkoJlH pe4ap..U. Xaiil 4'eclut
ll-Yě se Jmtnl TJ',iařit - potlep!h,nepoiepíh. ~U..le •• 
nemýl.í.m. ie to řítil Černík ••• Váhali ~ - TŠ1c1m1.. Já ~ sem •'
hal dlouho - aáa,nellÚl,proto jsem n pt&l ·1 Kučeey," - vspom
Dal. SE"koTakt. •.onea bJch •hl tilke o někom říci.ekdo n ne 
TspěcOTal nebo kdo al více chl1t1 to pod.apaat9 pntoie jme . N 

T&pěčon.ll vice aúi v-l1obD1 .• - .lifkoDl •• do toho nechtělo. Já 
~au ai by1 Teclom.~akf je to a,Taiil! krok ••• • Vspom!nal takf. 
jak po podp1mi byli požádám.,aby •1 šli připít ns s4raTí a 
př!toirmým.1 Ulbrlchtea,Goalkou.Kád.é.rem a !iTkDTe&,}2rOtože 
acénář rel1J• to TyžadOTal. SmrlmTakf to ro&bedně o4m!tl • 
.l)ošlo pak J•itě ~ed.Dou t irepDéat abac10TÚÍ o !'.,~epl.oT1• 
k-ql bo zaecbiill se SSS:I T:riiit doad,protole •• tlo.ma bllde llo
aoait t!m,le napodepsal..blulem .muaed.lúk.e- lu-41.nou. lJbádali t• 

66 



- 8 -

a Xri.egeia pak našli T le~a4e1.• l1lllŽ ae vraoell Emě rále 
27. arpaa a.o Prahy. s prot okolea necl.ozírných Dáaledlw.. Při tom 
SmrkoTaký atále ~eště přeaně ne-Yěděl,kdo z ča.Einitelů ona 
Tcj~ka, "bránící soc1d.111Ucké Ty.CDOŽeDOati v Čeak.oEl.CTenalal" 
posTal,ačkol.i ještě v MoekYě ae na to jmenovitě Tiech přítom
eych zeptal. Všichů príseh&.11, i.e je .nepozvali. 

''Vrátlili jeme ee za t.oy,aoyětaké !!lltB náE. áovezla JUl ba 
z letiště ne Hrad,kde nám l.idé řekli,ze půl ho~iny předtím~ 
l~du edjely sovětské 'tanky e Tojáci. Sou.-iruh svoboda nám ne.
vrhl, abychom 8e -;,o několik prístích c.nů sdrlove.li a byd.l.el1 
.na Pa:rao.ě, snad z dÚTodli be&pečno stních. Byileli j eme tam aai 
d.eaet cm!" - TspoaÚlal Smrlc.oTakj • _ ..Tiž krátce po o .. , hadi.ni 
ráno T7■ílal roshlaa" se sáuamu krátký rozhoTor •• SJUttn -
Bkta,rterý T •• řík,,f.e ae - .tělkc &l.UT:í,ale choe •• •poklo
nit před našú, národem a na.li stranou". Z Pražakéllo hrab o
kamžitě TOlá ó..o parlamentu,a.le oaobně tq přichází ai k poled-
11íem, aby na p1enárním uisea.ání poci~l posla.ncWD stručnou in!zcr
maci -o .moa°kev5kém- j adnání -a ~ eho Týaledku. FŘ-ed. - t!nr ae· j8ště 

. úb•tní : echůse · vlády · a Te Teče~ch hoai.aáah ae .na .~ekc:m. 
_. t,dost ·riě~~•- Te Vyee!a:aech ~edám před.11edllicna tfy · -
-xslf zvoleněho na :nv .zje~du,k1:er.é ·ae z.a I>ubčekcvs vedení rad1-

- .- . . - . - . " . .. - .... ... , - - ... . lo 0 r:i tua~i.• ~mrkovaky ~lle oteTrene ml:uvi _() ~kol.zlost.ech p~j_je-
tí moskevského protokola,o i_.cích,;)ak eé áoetat se SY~&el.Jlé 
·•1tuace.a tak, n OtJObně -.-yaaáTá9 1e ~• nut.ao reapektOTat &Dění 
protokolu.ale ie ,ře■to ~bá T7aočanaký a~esd.Jcter;f 91 ae n
iel z a millDřimztch okol.Jlosti. a proto á 1 né lllimDŽ.á4n4 snaky" • 
Yyal.oYuj e Oblff'Y s resipaoe licl! na zájem o veřejné dem ZJnt
aobenou okupací e pocitem bes1110ci. 

Ve atep!é době jednal T BratiBlsvě mimořádný aJeg ~SS.kde 
se G.HUaákgyi podařile nrátit jeho pÚTod.ní •-tanOTiee a .d1.e
h.ncCTat •• od •~e&du T7110čmukóho.kd,-f •• T jeho pro~~~u popn' ob4'rril 1ier&ÚI •pele4-YI 4.afcrwe•.aětoli prohJ4e11.ie 
pl.Dě podpc:-u~& lr.lběeka.stcjí &a jeho koncepcÍ,buQe při něm. 
stát nebe ode4'4a. :Byl. ~~e n-ol6L prTIÚa teJemdkem ÚV K.SS.s„ 
tíacc V .M.?ak neb7l clo ~ebo přtuiea.mietTs xikwcxCToi@n Yilbec. 

Bne4 prYJÚ ua.bapro•třeOlle po náTrah a s licu1n:7• Dub
iák.Saeknakf a e■btm aa T~ e!i •14•11 • llA Tlutní ůi 
■J.71ell.jak aa Jl1a1 la.lid. stál.,~• je jednotD/ a odbe4l.azlt 
119oputlt Jaře• To4'enaq s,aah nutcupenou cestu • ledJlu. PN• 
otře■ spuaobent ckupací autorita KSČ nepc~esla._ ~•dčí o tom 
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1 některá průkaw fakta.která _ ěíaal.Ú ~.-J'Y'r8e•~! &rguaell't7 
natel'l7. 1 ·ponaJlÝCh. ~&kum aesi olqTateU Prahy.který pro

v~dli pracovllici Sociclogick~ho úat&Tll a Úatrni pro výskum 
veřejného mí.není prl.neml tento Týsledek,byt jen dílě!ho,ori-

enatčniho rázu. Ee xotázku nnomrúváte ae.le Vaše 
al KS~ vedenou A.DUbčekem a/ etoupla 

b/ ~~talc stejná 
c/ klegl.a 

d/ nevím 
/odpověděli občané 24.srpne 19&8/. 

4:Z.,ěra v 

a1.2 % 
ll,l % 
o.,% 
1,4 J:> 

A není jiatě bez njúaavosti,ie hlie■ ůaíce,tJ. od polo
Tizly .,-pna clo polcT~ -siří 1968 yi,toupU. ·do KSČ 7.199 no- · 
vjch ~lent.s ěebol t4miř polon.Jaa byll 481:níd. Sn.hE1ai t ·e
dy•-4·~• ne'bes-pe!{ kOJltrareYoluěaíhe Tjyo~e,rtar,f •lllll■ela• 

cn-,t1t p~l.m111Ónová armáda vcjek pěti států ae 7.500 tanky 

a tisíci letadlý. 
Tato · fakt& ovšem celi vedení · KSČ nut1:1a : pcstúpně ai ·uvedo-

-_ mi t, že bude ·pod dT~j!a -~imii• tlak•~•kt•rl-lnada pllaobi.t aa Je-
. - ... .. . . . . - . -. . . ~ 

bo postupy a tvorbu pclitiq přilll.íh~íd k · ~- -•kT7 1 -
: .. . . . : . . . . . . . ·. - . . ·. . . . .. -- . . . . : . 

. pr&í lidu. Dá a,e pred.potládat. Mi to b7l :prive . predffi:!a Smr-

k~eey ,kteey si tuto __ bimmú ~kut~·čnos, ·UTědomc-ral ·nejvíce ·• 

Tllitř 11i . 1 navenek ae - s ·ní rval,.mialU · ae pokra!ovat T . otme

:aé d.emokr&tisačau pollt1oe 9 pNTásan, a· .lill1toft.Dé eTiem tTrdý

mi snask:7 a pnku7 ••nntQlo pntokolw..~uj podep-aal a JID

nl hJ.~1.i. Dl.nha api,í.imi ňřil.ie te_ ]t\íJu.le • ŮO• llhr~e 
a 1>9ttá,,ak o to.ia )lřeafllttl •I T JIDakYe a 11'rtrsOTal n po ú-

~ . . . 

Tran s ní llllllif'etrtačne pm kasoTamoll j ed.m>tou lidu a jeho d.~ 

Těrou T pokračaTání pol.ed.nOTého Tj-yo~e. · 

Dn1ht Liezi po náTrata s MoskTJ' u kou.la pleltÚ'IIÍ aohae 

BÚ'04JÚ.b8 ahroaái48nť.J!i koaéilo ~•bo aedJd.damú drwtické 
&aaed.á.Jú T •'bkli!eaí- olmpačaícll YC~alc. Sů.ú:zi ií41.1 jii jeho 

pŇd■eu.. v,.-.ale prehli!em,-n kteŇm sQono~ sbor 1 na
dále poTah.je obauezu CSSR c.1.sím1 Tojaky aa protipré:_.ni.•<i

pcrv.jící mesi.národn.ím 1111l.011TÚJ.•.Oharie OU 1 Varln*• amlom. 
Parlaaent aě aloiu se člene nele,a.fob Jeltě lmiúu •• á IJr7 
IOTctJl!ho přece ·Jell S&ČÚlal brát pe>4 Ye4a.DÍ SJlrJmyakQae· Tetli 
roli T pcl1t1ak,a linti saai.á•bJl 3il \ellk aiEú "•&1 41• 
TadleJI a meea"_.pealala,fa aúuoje■ k oa:/Y'•ú.! ro&hodmťtí 
mooanekého celltra,3ak bylo a ~fy, nykea. Jeho hl&■ b7lc T 
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roce 19,s slyšet a byl.o Škoda. u 'to nemhlo b;ft T!ce a •~1-
eymi poslanci.. 

Po toa.co rozhleE vysílal .mál.c říkll.1íc:! a spíie &aBtú-a
jící koraw:dlt~ c moskevských jedná.nich,zakaz~ících \eře~ně.
:t:tní přijatého protckolu e dli::tá'ten; čs.streaě,b7l jeho lmlJ"&l 
objasněn stejnou informační cestou čt,m1 ;m:,jn7 nejčelněj
ších předst a1 telů &emě.1cteří ttá.le E'Jl!lbel1M>Tal1 jednotu a 
d t.-vĚ~ vFtšiny cbc;ani.. ~ylc. ros:;hod.nuto promluvit v tomto po
radí: Svoboda hned pe přeč-tení knmun1cé,co~ bylc 27.a-pna ~
polednf;. K večeru ještěprcmeei Yět.ší emocionilní pm3n Inlb
ček, druhý á.en Černík a jako poslední H č"eři.ce SmrkoTaký 

~ . ~ . . . . 
29.srpna. Vsd.al v ••ia hold a potiekrwám ča.lichl :&a l•o •t-
tečné chovúú T pommtýah arpllDT7ch. dnaeh,kteri b7a Je41Jln 
ponlou -při -IIOakffakéll ~etMn:t. •~áa!a „ Jlře• Táal.Rl' -
ním ae před našá lldem.tikléní■ n i,ied jeho cl>ětm1.eklád.■ 
se pred jeho odvahou a ron~ll" • Ňkl.. P.Je . m1 8koro šedeeát 
·rokµ a neprolil jtite.m_ v -ŽiTote mál.o • . MÚ~ ilYOt ná:te ·• nte.le 
:nel1yl lehký„ -NU:d.7 dríTe jsem·· Bi iaemysl.e.1~-ie mae ~ - iÍTo.'ti č•-
ká.. ješt~ -~~o · těži~,Jeitě t _~li! :roz:hocintí. Ejlú ,-. TÍL .n
pl711~1€' ~ byly ti11 ne~tiiií..li.•ao , .. m T !tY~tě -.~IJ.i. · .A · Tia 
·t~é to-, ž~ . ani cineŠní dny.ktué stojí před námi.-.11~~--u 1ehká ••• 
Události_ posledních dnO.. ukázaly.f.e ~sm@ ve• STéz _ cl.oŇTadníc 
úsilí nedoceml1 a8které ~artoq1 kt.eré poutauě úl :rrn;t 
wlfwis, 't1iwiwclí+1 fall l+«r• w■+, IC1++stw4MM4■f1ws+1■,11pw-. 
• • 41: ••• ,f' ~ • OT11,i!311 F,•.,.iía ~aktor, Tiaijiť 1•s1úro4ní1 
z Ilich! poal.ése !l!!ri• •~Titti a· 11ejtilií uaplikaee Ila
š.ho analeJÚ. Vít•.ie •• po.11-tika st~ na1a poatllpne t•i-
čem lcr1 tiky a -tlaku aouse4mc.h aoc. zemí. tlam.k't•ri 21. arpna 
přerostl do hrosi,yých rcsairv.. •ah •~ b7la iláhle ebeazeaa 
obrnakolil W> jenskou a,c.! .. 3íl ěeli't ate,at s~•be• bylo ab
aol•tn• be~ejné a -..yiou!ea,. 

'Botmiel.~krit leJ..aeai tat• s1b.ao• T hiatorl.1 aů1Ch 
ni:-odů non a neclrf'ykli. Jie~•b011 „tak sta1o T ceakfah a 
slovebskýct dě jinácb a vla■taě al. po4nlhé N tak stalo v~ dTb 
cátém století. Je v tom 'tragika .malých úrocl\l.,4'ejichl _Tlut 
~• pcůožena dD oltnlált ci.tlivfbD aína iobia'to koll'tiantll • 
J• T toa traeika úUí o Dff' ■pele6enak, ~boj•,~• 
těc14Heř! ■e malí ~ít .i, _me -.~i-H.tngilca ·pokuů nánd.u.. . . 
kte.r, •í kla4.n Telkf§, ulleeht11, c!1•• '!akoYI úll! není 
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Jlikdy anaiaé • u a&l.ých národu ,. ~.-·no~ú.aol, 1telk'• dYojú

aobne ai,.jené s risikem nesdarll.neúspechú.nepocllepení. ~

s.lim, ie ~ ame a1 ~ho rizfts by li vědolli.my■lía. le ~ me tu-

1111. ie se Tšechno budeme muaet pl&tit,aviak - a to bych 

rád sd'J"Bzail - ne poč íte.ll jsme s takovou cenou, kterou nám 

přilleEle noc r. 20. ne 2L, srp.ne. ••• :Na~e jednání T ?lcakTě mě

lo neobvyklý ráz. Vy víte,ie jsme tem nepřijeli nejednou,a 

JeO'U Tá~ známy okol.Jlosti,za kterých se tem kde z nás dostal 

a ~•iu:lal ••• RozhodOTat se v této eitua~i bylo.jak m. každý 

sám ~slí,krajně pro blemetick:é. Q.bsazení vojsk;y Varin-eké 

aal.Olff7 _ b7lo krutou skutečností. 1,aie apo~ mí s cíÓ .moTem bylo 

o.aeaeaé.illform&CÍ jme al.1 tpffll IÚ.10~ ekol.~ .f.ádniea IUl~edaou 

~- byli o dkásahú apíie • T:íru T pff'Af poato~ -ilch .náro-

4!i nei. na fakt1.okou ualoat aituua. Dosť př.mě m■ Tlak 

byl . aděloTán postcj .našich parl:aerů,tuši.ll jat:e i j1~4 pot:í

ie,T nieh,Ž •e "t"Jlejší TO~enm::ý áeah pol1tmky ocitl.. Věděli 

J 8Jllé .-ie ._sye1; . S mim. ■ympatizu.3 e • Že -YŠ ak Te lmoci při,BlOU rad.&

. ~1-:bmprcai~ ře·š.~.í.mei. ·cokoli 'lin~ho. ·z. těchto .olcoincetí 

~ ~-·•• ·byl1 --~•t~~ -~ dllaaa.,s· Ůllež aébyle . ón:1a.· Jlohll 

je• o·dmítnout _ ť;jů1kol1 komprOlld.s · a lmit TÝYOJ TeCÍ clo : llitua

o_e9kdy .cisí 'ff>~ •š . zůat anou ~ale na našem ú.se.mí ae .- vše.mi dů

. _aledkJ prc WT-e.ren1.tu •--e-tátu, politická pré.Ta,e.ko:nom1.ku 1 pro 

· případné ·noTé lidské oběti.~•! by patrně takoTfto ko!ďliktn! 

'rfr•~ a ••'bot přueal.. Po4Dttlr:ia.le · jme brali -Y iffelm 1 ·to. 

le Y m-Utút ·-•írti ••iYá ad •••---& ocl.miueu't ~•'nu 
pnspúsDtdT, .·řeleat~~- Ůkq ,. T dJ• c:t1 a charakteru .ú-

ro4a lepší ust&Tit bodilcu rozbalenou brul. 

\'edle toho ae -y·iu donm.í-nli..ie .přece je~ taůc-rýtc lcraj-

,:d m•Jrt jeite maanal..a pna TŠechno.co ae sb.1o.~eite sbj

Tá clnJlá moboat.k°te-rou Jako poli t1kovi.odpOT84m && 0at47 

rrtitů,nen!Ja neehat •ff7UlitG-. llroto J- •• poalése pokusi

li hledat jef'ti ,-~= ytchod!.tlco 11poě!njící T pi-1;,atém koa -

pl"Oláau. l T tcmto příp11ciějaae rd byl.i Tě4cm1 důaledk-G., sejména 

mcrálrdch a h1lltcr1ckfch9 kten taJa:JYéto ře&ení &J.ie mít sa ná

sledek. Prasíae Táa.a97ate Dám uviř1ll.le Dáš caomí ce\1d,a~ 

ÚJI ~ako mrmilota· ll4am iieb7l lhoate~nt.1trl pro nú T tca eka

alin 1•--•■,Q Tedl.e~lí. Rott.om.~icút 1110nntea pro náa bylo. 

-s4a ■e ~•!ti rfnJ• n•J*' aobost k iom.ab7chos •• pokullť 

TJT,at ~a.atit s krise.d.o Jcreré ne TlaatAÍ Ti.nou ~padl." 
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Smrkovllk/ d.ále iekl.i.c to b7l ~•ani a ,Mmtz,/ posto~ 
liau.kter;f ovli.Tn11 postoj 1 jaj ich partuar~ 1 oaclmí a1.-tu
ac1 ~aho.Duběeke 2 ostatních. Cesta ko.mprom1au ·dá.Tala Aadě
ji nE: pokrač:oTání T cestě sapoěaté x l.ednem. "Xaše rczhod.o
vání neby.Lo CTňem ani potoa lehké•• řekl, "byli lam si sr~..: 
cicmi,ie rozhoc.nutí m,H.e být lidem 1 dě~inam1 c&Daěeno 1 sa 
p~i.jatelné.1 ze z:ráá.né, b;rJ.1 jame &1 Těd.oJd. 1 problemetičnocti 
e omezení našeho l!!andátu. ?rosím, abyst~ věřili, že jsme neml

čeli. ?..e j eme se ostře střet-li - E našid partnery i mezi se

bou - že jBJlle použili TeŠkeré &r~:.tace.která nám byla do

riup.ná." Dile pak obecně '7POČÍtal obsah .některých bc:iů. mo•
QTů:ébo -.J1u\Mní a · s4arum.l...ie ~&a -clamého silffll Pěta 11aaá 

llaie &um iádnou ,1.aou fltál.Do11 garanci. a JUl4.e~i. nel nůj 
TlastJú rom a hl.aTně no:1 ,1-kwt ~ed.no'tu ••• paaat-.J-• na 
poTeat11é tři. pfltty sYatopl.nkoTytttepřlpmstae 1"0ůc1 ,... aal1ch 
řaó.áchJ .Iiebot u, by pak 'byla alnmteěJlá . pom-oaa a skutečná po

rážlai. naší . Těc1.~rázka ·_ao.c:1al:i.1111Dl :naii SYObOdné Če-oalOTen-
. . . - . . -

- skó so_é1al1 sti.c ké repubÚlcy •a .. to ·■e . 11nmí -.st_át p• 

Smk ovakého pre~ff b7l .JI& . aYOll -doba Tel111: :.~ ... áia:J-a .ote

ri'-aý~hl.ubooe · -l~d.•kf· a - atátni.okl; ów.n, . IÍ1 ,-~-. TyBlechl.1 i: 
• - • • - • • - • .., # .... ~ • • - • • 

· náležitou pczormstí a porozwniú.a. J>re·•-to se jeho obeab 1-

pÍ'ednaee e~tkal7 . v některých ~ích_ Bf! smí!~:f•; ohl.aeem. So
Tětská mís-ta a hD Tytkl..ie yzbů&o.-tl Jae.llÍ8tné Táině ~ ~aleš

aé UtOCe,a ~ ageatllra 'r.ASS.a!kol.1 n awém spraToó.a~ ■ní n

zmmla F.9iolaáuj !c ! ~ř1 ,-. 1 J •• -=• 8m-~k4bo bďcraa
c1 nepŽ'1aeala. I 4o• byl JINYŮ• ·álklabQ IIUllfell a porillpně 
i MnáTi■utmi a DLC'tiutrha&jai kBllJ)&Jlěll1. Jfenin.■t konserTe
t1vcú a je jich pro~ektorú ae stala jeazu.,aaaČD011,út0ky na Smr

kovského osobu •e mnoiU7.a -tea to _P9Cii0Tal Tieaoiný.mi spu -

nb7 - U'YraiiToat! a •n1mos1toa. k nilm.mt•lat• odstupem 
kariériJStů9ktŮÍ ua:!tili TIIU\t't ~iný T!tr. Ale i IIDOlóÍ jeho 
přátel.8 ml.i k Jrmc~ffll připa•ínq. Z.dál. n ~111 jeiti .U.o ra
dikální e. otefftilj~.: Mil prJ cm ·nebo Dubček Jaimš~1 říci.c c0 
ekuteěně jde.říci n2.plno.Jak tomu v l:oerrě ~yl0.3 ak b7li mie

se·ni a co je 1110žno čekat.-. OCU"ilelo u T toa poch.op1'telné skla

mh! s Tfaladtt moaanJc'11o ~•4n4n:C.iok s onpača1 r..Uty. 

Vysk7'0Tal.7 •• nfMrJ•i• J- •• .Mli akti'ftli brúit,JMJ)ř1-
~lllat 41ktit,"nellol. upoi ~.«nús{ pa -tahcTat • rocho41l1rtí o4-
4alOTat,sabrálli.t.aby 'byl an11l.oYam T7ao!111191tf •~•&d..kterj b7 
po TŠech artrinkách ukotvil Tymo!encst1 polad.DcTého TýYoja. 
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■mtečn.ě obrodil atrenick, Yed.elÚ a ~ebo politilcu. t,ylo o

Tiem sřejmé,ie právě to.mu aělc být cabrá.Aěno,ie to byl je-

den z hls.Tních d~vodu voj enE kého ~á.aalm. Sarklwaký • tom hod

ně pi-e~všlel e UTS.2.0V~l,ZTBŽOTlll riechm. pro 1 p1"0t1 • uohé 

evá poetoje z té doby později ~or1gc,TEl. OTšem ne te hlavní 

a zásadní - Že je nutm za všech okolnoetí pokračov-'■t T po

lednovém l-u:reu. Je oYŠe~ neepc-rn~,ze 'to byl pro~" dějinného 

vtýsnamu,neamí.rné tlŮleiitceti,t&k j6k.o byl jeho článek po 

leé.nov~~ plénu. ~ikdc -tal: otevřePlf e Teře3ně .nevyjádřil to, 

co Ei dcbe žácial.l: fl co byl.o možné Te;e jllcst i sděl1t,prc,tole 

Tf.4yck}" ~•ou nějaká objekt1Yn.Í c.meaní.pl7JIOUCÍ ~ak s od.pcr,84-

zaoati, tak z příslušnosti k nějakému apclačea*ěma prna a 

cpůaom . ůdeYáaí e jednání. I ·po clY•eti „letech ~-- ON 

Sarkcrrakého T7l!toupení jed.i.neěnýa historickým doka•nrtem a 

patří JI! jemu 1 těm,kteří mu pomoh11 v Je:.1cb přípraě, upří.&

ný dík • . 
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čest.mír Císe ř 

Čes~oruovensko v evropské~ dění 1988 

/PríspěTek pro mezinárodní aymposiwr.,liatopad 

1986, Praha-Vídeň/ 

l. Evro!')ská si tuac~ e. v:-rchodie.ka 

Studené válka & oou;,Eřeuí vel fil{IC.i koncem 40. a poc.á.tkem 50. 

let rozó.elily Evropu z!;r-,.;.b& na dvě sesk:upeuí států,tzv. západ

ní a východní; je dno opřené o silu USA, ciruhé o S!:::SE. , první se 

r,pr,J.d;enukým &ystéz:em kapit&liSlll"L.,d.ruh~ usilující p socialis-

· muE. Rc~d;.lení Evrcpy byl~ provázen~ přetrháním tradičních 

vzáje nLých ' etykú hospo~řských a · kul tu.rních~vy~ořením poli -

tického e. 1.c:.ec-logického lil'..i.tagonisJlll9 ale i vojenako.atrategi.c

k~ rovnové.hy mezi oběma &eskupením1. Díky této rovDOTáZP ži -
je~~ €ioe v ~íru Vtlmi rel~tivní.m a lebilním,vykupovaném hmot

nýir,i a d_ucňovnÍ!ti cbět:ni stamiliÓ.n~ obyvatel kontinentu .• 

. · T pcsled.rl.ícb letech se roĚÍŽ-·ily .příznivé faktory,vzbuzující 

.. "" . . - -·· ...., -, · - . "' ..... . . . . , , . - v 

nadej i · !"OZielem. :!.,'Vropy · postu.Plle J?rekonai;~ panuj.ic i · neduveru 

.n~hradit __ spoluprací_, sjednotit hospndář8ký trh, sbliži t duchovní 
a · kul tu.mi hodno(y náro.dil. ~íl_em :je ' z8:be~pe.či t_ polooj~Ý -život 

a pl.odnou -pr6.ci ve opolečnJm evropskJ.m domě~ Zní to l?rostě, ale 

je to_ fentastická ~;Lata1e · pers_;>ektiva po staletích rozmíšek 

e neSvárÚ,po dvou zhoubných světových válkách ještě v tomto 

atcletí„ 

Y.áme této P='apek":;ive věřit? Jestliie ano,co podmiňuje její 

reálnosť? 

Myslírn,.že cestu uspckojivs nEznhčuje helsinská deklB-race 

1975 E\ jej{ núEJl~clné dc1."'lln:nty včetně očekávaného víáeňekého. 

Shrnují bJ.avní záruky politické suverenity,vojenské bezpeč -

nofrt~,hospodá.řeké pro.spcrit}1 & kulturního rozkvětu pro všech

ny Evropany„ 

SmyEl . pro retlitu cynějšíbo sta~u našeho kontinentu a pro 
j E:ho příští ci vili.za ční rczvo j v 21. stGlet 1: přikazuje nejen 

respektovat e v pr2Xi uplatňovat ó.obocinuté zásady mírového 

eouž-ití ~ spolupráce všech se všemi,nýbrž jít dále: v obou ae

~kupeních, T každé. zemi,uv·n1tř politických strui.,epolečenských 

hnutí~círní e jiných crganizací,ale též v nitru každého obča

na překonávat a potlačovat trauma dlouhodobého antagonismu. X 

tetru. . je potř9bí uznat piurali tu zájm.'.l státních,M.rodních • 
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tříd.ních.akupi.Dových 1 csobních.pluralltu T celoeYrOpflk:fch 

rozměrech i v _rozměrech jedzwtllvých semí~Tsít 31 jako zá

klad a východisko Y úsilí o harmonizující kompromisy pro -

spěšné jak zájm~m dílčím,tak .zájm~ celostátním s ·yšeevrop

ským. 

Ve svém příspěvku se chci zabjTat překonáváním 1deolo -

gicqch a _politických antagonismů mezi oběma evropskými ee

skupeními,dále překonáváním stereotypů ve vz~tazích mezi 

státy soc. společenství a konečně překonáváním politického 

rozkolu a občanské disharmonie v naší zemi.Československu., 

Považuji toto téma za jecino z nejzávažnějších e nejobtížně-. 

ji řešitel.ných,ošak natolik zásadní.že bes :náprSTy v této . 

obl&trti nendím reálm,u IIIOŽllOSt uplatnění .· Tiech . ostatních 

principů nropeké apolupráoe. 

2. Vztahy západ-výchpd 

Před 70 lety ,kdy se roél.il v kl'."utých :9odmínkách války a re

voluce sovětský stát,~stá~ala .být : ideologie osvobo~Ílí děl

ník\?. a --pracuJ:ících z ·lltlaku a ~ykoř1sicmíní.1deologie . ~crmu - . 
. . . . . - . . y ·- . • . . 

lovaná N.arxe.m a noTeji Leninem,pouhou na.it:řní sál.-ži.toatí ed-

delených třídních společností a Tyšla. na scénu Diézin4rodních . 

vz&ahll. · sťal~ se konkurenční státní ideologií . dřívěj .ším mono-

. polním ideologiím odTczeným od liberálně-buržoazní~ rd~olueí 

T Anglii.řrane11. a USA,které založily mr spo.le~enak·ébo Tý -

Toje praktieq •• Tieoh po~~čilich sea!ch T 19. a 20.století. 

»7šlenka SYětnf proletmki. ~ftlee-.koncipOTaná hrxe.at 

jako postupný procea c!czráT~ÍC:Í y inchlri~1ilne ~inutýcb 

~emích, dostala náhle T Lem.nově pc jet:! podobu aktuélní ·výzvy 

dělníkům celého svět~ a konkre tizoTe.la se v akčním programu 

všech marrl.B'tiekých polit1ckjch proa4ů adra.žených T Komunis

tické in~rnacionále. Ideologický a politi.cký antagonieJ!lls , 

vnilynuvší z now eituace,stal ee trn.lim ~aktorem Tztahú me

zi SSSR a ostatním ffetem,ale také mezi stranami eeek.upenýlli 

v Internacionále a ostatními politickými_ směry. l~oskzTa byla 

nejen hlavním Diě?■■ městem SSSR,ale i ~entrem kommů.st~ TŠech 

národú a státú. 

STětové deji!q po 1"0CR 1·917 ae odehráTal7 Te snamellÍ tohoto 

antagoniamu,mocně poaílen,ho.roninut&lo ~a so~ného zredem 

4aliích aoc.atátú po ·druhé S"f'etové Tálce T řd.e seJIIÍ· yýchocuú 

ETropy,ale 1 Aa1e,předne v Číně. Ve Tiech těchto státech se 
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záhJ" uplatňoTal model socialismu převzatý ze SSSR.neboi 
tra41ČJ1Í vzhlížení k NiOS.kTe jako centru po1craČOTalo i po 
rozpuštění Internacionály l94J. 

I 

:Jak je známo,sovětský model vznikl za zvláštních historic-
kých podmínek v období JO. e 40.let, za vJ.ády Stalina a jeho 
gBl;llitury. Byl to model s četnými společenským.i deformacemi. 
vzó.álenými, humanistickému pojetí socialismu,model poznamena
ný mnohými zvláštnoEtmi Ruska a protikladný národním tradi -
cím a historickým podmínkám jiných zemí,zejména ekonomicky a 
~lturně vyspělých. Ideologie stalinismu FIVým dogmatismem a 
sektářstvím uchovávala a ještě zesiloval a antagonistické chá
pání vzt~hů mezi STetem kapitalismu e soe1aliamu. Podílela ee 
na atudené vilce a rosdelení bvropy i světa prš.Te ·tak jalm i
deologie mocensky nejsilnejších zemí západu. Byla řídícím prY
kem zahraniční politiky SSSR i Tšech států soc.seskupení a mj 
motivovala vz_nik politicko~vojenského bloku Varšavské smlouvy 

Jako protiváhý ' ;&: Severoatlantického paktu. 
_Prax~· so~peře-itl :~-~t -· retú,~OT~~ t~.b~imcováním Jlll 

:pokraji :adenié Tálky 9 jakž -takž pochopitelná v poáátečním ·ob--
. dob{ :fomovánf širšího eesk:u~ení soc.států,proká~ala Již T ~

loTi.ně _ 50.·1et STOU akutní ,., čw'tt nebe.zpe~~st . pro ži~ot ruµ-odů 
. i . STOU bezperspektivnost pro_ mírovou koexistenci a potřenu epo
lupráce všeho lldetva 9 zakotTenou v che.rte a činnoati OSii. Ide
ologie trTaltl Jtc,ntlikt:nost1 - která zplodila škodl.i..-j •obi-as 
nepřítele" & ~•dn' J. druhé strany v o-čeká.Tání tře't:! nětová 
války - sacal.a bit . nutně zpoc~biíováaa a odau&ována rostoucím 
_poč-tem vedců.,pelitikú i prostých občamú na východě 1 západe • 
Zastánci mírového soužití a rozumné _ spolupráce ~íakával1 po -
atupně půdu,ai ~ polovině ao.let nabyli určité morální 1 du -
chovní převab.7 nad nositeli ortodoxní teorie nean:dřitelné kon
i'liktno st 1. 

Dospěli ~sme do 6tád1-.,kdy .se tato morální a duchovní pře
vaha musí přeměnit v převahu i politickou. O to je potřebí 
evéet další zápaey jak na západě.tak na vjchode,jak na půdě 

\státních jednání a dohod,tak na půdě občanakých 1.J:ů.ciat1T a 
aktivit. Je tu nebýv&.lá ŠW2ce i pro ETropu a přeci~TŠÍDI pro E
TrOpu..lcterou Telké tradice antické kultllr7,křesian■lc.S }mmant-
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t7.demokrat1cqch sTebod a aoe1&liat1ckých 1deá1d předurču

jí atát se vzorem lidských vztahů. aoci.ál.ní spravedlnosti a 

. mezinárodní spolupráce. !mime ile~en vytýčit slavnostní zá

saq,nýbrž učit se v praxi názorové toleranci,vzájemnému 

pochopení,nezáludné upřímnost1,respektu k pravdě a realitám, 

rovnoprávné diskusi,hledání společenských východisek a rozum

ných kompromisů. • 

.3. Vztahy v socialistické společenství . 

Dějiny uplynulých 40 let potvrdily,že uplatnění UJů.verzál

ního modelu socialismu podle vzoru jedné země vede k .neřeši -

tel.J!ým rozpo~apolečensk,im krizím a chronickému zaoatáTání. 

Stalinská ideologie a politika 1 je~ípndě~ií ~c1divy řeši

ly TZni.klé prob léay a střet7 aocualcia nátl.akea. pc,ruináním 

národních a lidakých práv. !lato cesta Tedla k diekredi taci 

eociali~mu a k p;eměně rovnoprávných státu v podřízené sateli

ty SSSR,jejich~ vývoj směřoval n~7hnut_elně k . úpadku~ Záporné 

dusledky .·té"to icieo.1o·g1e· á• politiky: byiy několikrát dek:lara -
. ...., - . ·· . . . . ~ . : . . . . . .· 

tiTDe odaouse)Q',ffŠka v praxi se snovu·.á ZAOTU · objeT.oTaly. U-

dálosti ~ .. · .některich ~~.zeaích,Tě~tne inte~~l2Ce . v ČSSR -Y ro-
. . - ·. . . . , , 

ce 1·968,w potTr~jí • 

. Existence SSSR jako ·aociallJ:>tické Telmoci.,která .. svou o -

brov~ou ·vahou nezbytně o~i~v~e ~ění ~e vých~doe~pakých 

/a nej_en T nich/ &eaú:h.~e pro tyto zeai T podlÓ11kách rosdě

lené Evrop7 a l'OTDOTál:q tl.olmyjch sya'télllŮ obJ ekt1Tlle pozit.1.v-
. . · . . -- . . . ... . . . .. -

nía f-"-re• •c1:nárQdn.í bespe!mstj.. -Bodaane T sobe akrfyá 

■«g■ t.t1wf1pi ■•• ■ f ~b~ekt1Tni negatiTllÍ···pUeobení na vnitřní 
autonomii těchto zemí a tudíž i jejich plnohodnotné členství 

v daném seakupení,&ejména trYaJ,í-111.nterTenční zásahy do 

•jejich 1JTél,ytnéh0 pojetí aocialism:a a apeci!iěnosti cest je

ho rozvoje. 

Fřekonání - tohoto rosporu ~• T z&Jmu jak SSSR.tak ostat • 

ních soc.států. I zde·· je· tedy potřeb! uznat pluralitu · národ

ních i etátních potřeb.plnou suverenitu .i t!IU!Dstatnoet v 

rozhodování o Tilitřních záležitostech. Ostatně.ani sahran1o

ně-pol1t1cké &řetele rieathčaaoT4 kcnkrétzloati nelse ze 
. - . . 

aféry BUTerenit7 ~~a)ut,TEetne Tolb7 T •x1•TI7Jíoím eeekupe-

n! aetrvat Dabo ~• epuat1t. Jen tak T;lolil5í■e eubjelct1Ti■ ~
tické detorJIIBOe ve T&&jemiých vstasích a poatavíJlleje JU1 pn
llé sálcla47 obecných norem mezbiárodr,íbo práva a usaTřeeych 
smluvních sávur~ 
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Bech~i aepouštět do diak:utabil.mch paralel9 ale iae•ohu 
pominout aleepoň letmé srovnání s ebd.olmýa rozporrr/Ja-yjvo

jem UTrd tř kepital1stick é 110uBtaT79 .kde dochází roT-něf. k od

lišnoEti modelu epoleče~kého systému téie poclBtaty.např. 
mezi . ŠTédskem e. Francií nebo Ni.zozmcim a Řeckem,an'-f je o

slabena jejich vzájemná spolupráce. Naopak se zdá9 že rů:nero
dos't uspořádá.ni etruktury a stupně vý-Toje t~chto zemí při
spívá ~ bohatší výměně statkll a hednct i jejich volnému o

běhu,k urychlení e povznesení vlastního rozvoje každé zeměa. 
Pokud dochází ke střetu ~ájmů,zústávají v rovině mezinároda 
ních vztahd,beze sporů o,vnitřní .1110del společnosti. 

Pod egj.dou blokoTé monolitnosti se . Te TZ'tuích •&1 : ee -

c:1.al.1etickými zeměmi ujal Ull118 tn. bra:tra't'rl.~ebai ao11~áa
tí bylo mkrýyat fakt-ické ro:JK)r7 a uu.,OT&t ná.sorov, ::11e11'bo47 • 
. Např. oticiá1ní komuniké o jednéí. nejTyšiích pnd•tan.te.lů, 
líbiTě kosmeticky uh.Íazená, zacházela až do 8měinost1é V tom

to .duchu psal Ó"bretrskjch" . ze.mích veškerý ti•k. VeřejJ10st ., 
tak· bylá k1amána,ovšem i překvapována náhlými roztržkami á 
spory,k jakým došlo v případě . Jli,goaláTie,Čúcy. nebo i Če~- · 
slOTenaka. Připomeňme 9 ~e jakákel1_ kr1tická .,r;mí~ké „h :&dren 
SSSR.,dale.ko ukromnějsí,než ·jsou dnešní o~lem publ1kcTatlá 

V _BOTetském• tisku,byls donedána charakterizOTáJ:la jako ant1-

eovět1amua.~rade. epojenectTí,aiuiba 1aper1aliBD11- a pod. 

lioT~říme-ll o njšerú. úro-mě pol.itickti kul tu.17, týká •• to 
i této obl.awt2..kde MDlBÍ p1at1i oprsr4ori ote,řeaorrt.roTllo -
priTiloÍrl.objekt1T1ta.PftTdi.To9t jako -sáklaaní pře4pckl.a4y 
skutečného a nejen předstíraného přátelstvi. 

4. Úloha ČSSR v evropském dění 

Od Tzl11ku Československa T roce 191.a, sa demokrstick,u TÝ

Toje republiky do roku 19)8,po JID'li.chcTelté.m diktátu a z• oku -

paee h1tlercTalcýa Re•ckem.po 4e31.mlé• přelomu v úuroTfcb· ·u
dálostech 1948.,za obrodnelho procesu 60.let až po reformú 
vzepet:! 1968 jakcž i po 1nterTenc1 a násilném- přeru~en! sl1b
néhc pr0greBiTillh0 vjToje tn. Jl0rmallsací - aouviaely oaud.y 
A&Š.Í zeu CD U~te&neji S eT,rOpaqm dalÚII a aktině M totG 

1 

dani pu.aobll7. Snad to byly •81147 drallatictejií a pohluttelší 
nel vtr0~0Té peripetie jiných zemí.ale tc bylo a,. dmo ne
měnným faktorem,že ~SSR leží T ardci ETropy a je odedáTna 
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u-'.žovatko11. cirlllzačních i,roceaů a prot.i.kladných TliTŮ od 
západu k yýchodu a od severu k jihu. Přin.alielo nám to mnoho 

dobra a štěetí.ale i újmy a tragédií. 
R~le středoevropské křižovatky nechybí &niv aktuální situ

aci naší zeme,T současném proce8U evropského doro~umení S 

spolupráce. VýznSJtini,n rpincipem tohoto procesu je mj. uznání 

těsné souvislosti vnějĚích a vnitřních ~aktor~ politiky ú -
častnických zemí.všech tří tzv. košů helsinských dohod. Pro
porcionální zkražnost každého z nich a respektování jejich 
reálného obsahu Je absolutní podmínkou úspěšné cesty k vytče-

- né.nm cíli. Webe při.Jmout núar,ie TDějš:! a TIŮtmí faktory 
l•OD. · příkře oddělené fl!éry clě.rd bez Tr.á.~e11D1é závislosti. Eapř_. 

kritika J1e4o•tat~cl -v prakt1.ekú up1atňován.í dohed.nutých zé -

sa4 v té či oné ~emi, v té či oné oblasti ilTOta,nemůže být oa
mítnuta pod záminkou tzv. nevmišOTání do vnitřních .zále~itos

tí._ BovÓř1t _~ psát.jedna"Gd:iekut.cwat,_přít ae o kterákoli otá.z
~e : a -na jaké~li · fru. je přirozené_ - -a prospehé. Nepřípustné -
J~ou ·pour.e -náslln, _a d .. a_t~iq,:( :f7:iclcé · ~~ahy dq ilvota 

• národt;. ·-á ~tát~jakým :bya _1 r.míniná ute"8nce prcti-- našim 
ret;omám -:v -_ srpnu -Í96á. 

. . . . ._. . 

Od.delorám -~ej ší El \"IŮ třni politické afér-y a pří slušných 

!akto:rl vede k "toau.9 co můžeme pozorovat u nás doma. Soudobé 

ot~ciáJ.ní · krulq okásale man1t-etu~í avo~i vůl1 akt1vni při
spí-vat -k en-opakéaa procen upevnění 11Íru9 bezpečnost1 a epo

l•práce med. -naroty • .aYika UTm.tř &e•e nadál.e aaohoYáTaJÍ pře
:tGnanl a cdaousen! pomez, apou~ané demkraci.e a o~ mváním 
ob~anskýcn práv a STobod pro významnou čáet ob,vatelstva jen 
pre rozličné smýšlení a postoje. Snabuo · zmí:rnění napětí a u
volnění v mezinárodních ·vztazích neprOYá.zí paralel.ní proces 
smírniní napětí s nmrtclenía reálná deJBOk:racie UTiů tř zemš. 
Slovaě áe uznári pluralita s~anl,potřeb a .úzorú. ~~h sl.-u-· 

pin obJ'Tateiatva a Jednotlin:~avšak akt1TJÚ ~ ~•T7 t,to plu
rality v občanských iniciativách j ■ou omaoovány za anti.aocia
lismua,roZTratnou e nedoTolen.ou čj_nnost hop0:ůce 11 • Je zřejmé, -

ie se tu T ~l&ru některých činitelil pro~tmzJí re:1dua sta
l.1msk1ů. stereo't7P'd o ťd"lopcke.m antagon1-.U,apl1koTaní bes
tiTod.Ů e lim4eo)q Te spola!nca'tS. tndzl• praktio)q lmifikova
Jl& a dii'erenCOTamf jen T pojetí demokrac1.e · a ■oc1.alS.amu. 
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Fond trvá rozpor mezi Tn1třní a zahraniční polltilcou 
našich ofi.ciálních autorit.není ČSSR T zahraničí považoTána 
za pl.ne 4il?eryho4Dého partnera & nemůle toBlll být j1nak • .lni 
proklamovaná Tů1e uskutečnit ~ormy,pozmenit hcepodářský 
.mechanismua,rozšířit úěast lidu na apré:Ye veřejných záleli
testí,ZTětšit počet kandidátu Te volbách,připustit nekomu -
nosti do řídících . funkcí e pod. neznamená ještě podstatnou 
změnu mocensky byrokratického systému,jebož základní rysy, 
předně privilegované postavení stranických grémií nad spo -
lečností e státem,zůstávají nedotčeny. 

Je třeba uvítat,ie takřka Tšecbny evropské státy a odpo
Tědní realističtí politikoTé prtjÍlll&jÍ_ pozitiTDě _ Emalm ~-• 
Tládno~cích kruhů pop..ílet ae na Tie&trallllé spolupráci Tedec
koteeh.nické•hoepoiliaké,obehed•ť,kul:turní• BportOTn! a ~iné. 
Každý krok kupředu v tomto 8Jlleru Je cenným pn11pnkem hel -
sinskému procesu. Avšak nelze ee prltom .-d1T1t,ie tytéž stá
ty a titíž politikové nac.ile _kriti-zu;jí nede~kra.'tick:é · a re-. - .. . . 
presivní _ praktiky -našich státních -orgánů. · My9 kdo · tyto ·prak.;. 
tiky jako - demÓkra'té a socialisté -0d~e.me a uail~eme _o Jlá
pravu~ý1clíme ~ lcr1t1.oe rmějška ~práTae~,-a - iáiioůCÍ- počínání, -
aniž znamená vaeioirání do našich TI1i. třn!c~ záleiitost.:í. Vždyt . 
na druh~ stran~ ča.sděl~vsri prostře-dky 1 někteří politikové 
nešetří kritikou na adresu T1ád. a poaerů ; jiných zemích. . 

Je také J1ap%"0S'to nepřijatelDé nařčen!,.le blíůoat a neltd.1 
1 ahocla cloaácí a sahrall1cní Jeri. t1.ty ll&ii.ch po.;ro_ 3ak•1 dis
·k'Ya.11.:tikJQe 4aúcí ·opeaellt7 ,an Tl-teace a obč_,. republi
ky. Vž~ těmto oponenta neJÚ 4oToleno lffO bodně hlásat a 
publikovat ve vlastní zemi ~~ry na obrodu a reformy čs. so
cialismu. I kdyl tak činí for_,u aouaedských beaed a strojo
pisných úTah pro přátele.reagují ne to · úřa~ nen-le. P0lcud 
jejich stanoT1akům poskytnou publicitu sahr8.Diční sdělovací 
prostředk:7.V7&1oulí •1 osnačení diai.dtmtú T ci.&Ílll iold.u.pě
šáků srady apo4. 

Československo má předpoklady stát se v nedaleké budouc
nosti plnopráTIIÝm,důTěr,-hocm.ým a platDý-m ao~edem T našem 
evropském domě. _Sebeinteligentů~ií .Abram.ční politika •-.. ,. ·. ma o sobě ,-lak k 'taav. nestaě!. Jaou potrebné i Tnitnd pro-
HJQ',hl.uboké a 4ůaab,,takov4,~aké aea úa rodily T ob4obí 
Praiak-'ho jara 1968 a jak' •• Te Týr&n!S kompln:noati dne• 
prosazují sa GorbaČOTDTs Tedeni v SSSR. Jeetlii.e pro tuto 
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npen-ellloc platí.že její nová za.hraniční politika se musí 

opírat o novou politiku vnitnú,polltiku gleano_eti,demokra

cie,přestavby všech úseků socialistidc ého sysťému v duchu 

sloganu "Více demokraxcie,více social.ismut" - pak to stejně 
tak platí pro kterýkoli jiey socialistický stát,v minulosti 

postižený obdobnými deformacer.i jako sovětský model,tedy i 
pro Čcskoslovensko,zemi s tolika pokrokovými tradicemi, o

bývanou kulturními národy E nemalým duchovním potenciálem. 

Není v naši zemi poctivého Čecha e Slováka,který by tomu

to cíli nechtě 1 pomáhat .• 

Praha, 12.září 1988 

80 

• 



Luboi ~ o h o u t . • 

~•~a Er!bl~ n!•~~:~~o ~~•,PO&DéDÍ o~~~ 

~ teakoLlOTe.llSKU 

Ku cti jettě posrpnového politické.b.O vedeni samě i e~ilovjc:L 
editorů- h1atori~ l~e zaznamenat, le za~1stil1 TYdáni ~&dy cennýct 
prameim, dokumentů, memof.i.rů e. od0ornýc.r... prací, napomáhti.jícicb hluti
~imu poznRní árame.~ického vývc~ového prcceau rok~ 1968. Z nejcenně~
ě:1'.. dokamentac~ ptip0Id:na:: již v ~r11ovýct: wiech vy(Lalo llé~dni 

ahrolú.lciění všec~- své rezoluce e stanoVi eka ~ on,ch ani. K cen
ným pram~ patří =.ateri~ lti.mofáó.ného XIV. ajeae1u KSt ve Vyso
čanech, ;jakot i "terná knih2"- SedJt prafscyct wú". Venku byl vydán 

tut "&0ak.ev&kého protokulu" i ~a.ho podrobná interpretace B. i1m.ou~. 
l-"'Joé■u pocnán! stranické liL.ie v · r. l96Es alou!í aborník Bok ěe0e&átý 
o-, Ť · U8D.85en.ich a 4okllaentech ~ i.St, -yydaný ~•ltl na po~. r. 
1969 nlkolit:.atuioo,;1m mOclaci• a oOaabu.j1c1 ~. TJIIC~ do.i:maenty
dopi~ aui Tarinakou •pitkou" a ~t z ěenence 1'68, pW teJt Akč• 
n:!b.o pro_gramu & dubna a návr.h noTfc.b stanov atr~, pfipravený pro 
mill.o~ád:zif ajesd ~ Ái'Í 1966. . . 

~ -, opit-al v &atiraničí Dyla .,-4ána pod ti-'bůeru "l'ctJ.ačen.& · z;:ir,

n." apráTa Plllercrq kn.1.ae pro: saaecl.án! 0v KSC o polit.iokých pro-
. , 

ceaeoh a -Nhablli taéich /plénwn ae milo konat prévě v dvbma 1969, 
kdy byl p~op-am · · směněn vyst.Md&n:!.m IAlbčeka . liuaáka na mstě pn

ního . ~auíka/. 
· tak, pfed~e&'1ov, aat.eriily vyi~ poú.&e v sah.rlmičí a ni.l::cli" v 

C.akoal.ovenaku. 
•o1'11•lisafú stranicko- nátm Yeelezu'.. ne~m Tlec.ll.:cy uvecie~ 

pnuaen,- 4okuam:lt, &a celou dobil 4Yaceti let ariho paaství n► 
T74alo, Jdbrl ~• pM poietntc:h 4oaoTilich pro!ůidkéch nepočetn1m 
je;1ch ~ite10:a odebírá. 

Bilc~e Tlhdc6 •• Tlaa'bia vydáriní 4okmlanu.ce ~• - v kontrastu 
ae &ahram.Uza- ne airnl l:lubem.. Vydali pouse t.o, o ěem aoWti, i• 

~illl poatl.le &4llTodAont pnrTdiToat cficláJn1ba •Poučani & krizoT& 
situace•, kde cenuil.ní a,11.eůo\l ~• tTnen1 o "kcmtrarevolufnoati • 
Ei tuace "° ze:i t &rpllt,1 196.8 , vyl~ici &ov§t&ký o~brojen.ý &áslili. 

Vydali pouzen velmi akom~laném Vj,~&ilu aprévu o Situaci~ &Uli é 

T i:SC, TYPr&COT&nOU k srpnu 1968 pro ;j•Onán:ť Pf-edBeanictTa CV K.St: 
intoraaěnim oddilenia ~ I:St " Eel.e • d.r. "• ~parem. V7Dechali 
pf1toa •i•~ pMl.ŮJ, ••~éna tůul.k7, Tlaledb anket• p~ 
Tafa~no •ínln1 a Tiecbny parU• - práTI ty n•~pod&tatnl~lí- ktar, 
4okuOTal.7 aiaoM4nou alaboat tebde~l:!ch o4p0rc'1 aoc1al1amu a atr1t-
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Jůwk& linie. Jiaopak,TYCTedl.1 pote~é lndrov, ciopliůcy i. úprav~ t~t.o 

Epré"Q • t'&lešné l.ičící nebO Eveličuj:ící s cirmt1•~íei roli anti

uc1alia-t.1ck,ýc.b a antikoDIW'Úatických skupinek Te apolečenakém i:,ot27bu 

~ku 1968 T te ako al.0Ye11s.ku. - lndre kupf'. ~riltoTal áda.jnti ahromir

lc1W pMpr&Tn'ho --nuem 50cié.l.rú demokracie, pf-1preTUjíc:! pc Tcleb

n!m Ti:tl~EtTí vystoupení ~ Varšavak.éno pa!d:u, n•utra11 tu a po&l.e&e 

vatup ~eekoMoTen~~ do .NA.TO. !l:enhle ;f'abrikát., patrně vyrobflll1' Te 

spolupráci s S'X.b- KOE, .-yu::11 již v tierné Brelněv g poukazem., !e 

aoc. ae:.i1. ťek.ale 'VE volbách ai 1, í00.000 cl.asů, }; tlaku na naěe 

Teder..i, ao~ proti "kor::trs.reTcluci" mocensky zak.rolilo. 

Ttic:tilný eborník., oosanujicí. prevétně ě, tvG.vt tc~ty aei t~ropčikt 
proti wdčím pi·ed s~avi t.elům „pre.t. ského jarA", publikované již přeG

t:ím v tlaku, přiné.Aí jen dva prB!Leey určité : f..IlObeolobick~ hoduoty: 

je<!nak- tali.é paněk~ TyUeět~- ooaah l.-větwwé porady Tedow:icu t&

jemú~ k.ra;.ju a oltre&\1 1 jed.nu &pré'Y\.). o besp•f:lloatrd aitaac:1 v sad. 

a !~oat1 o4atte<ů.*h all pro m1n1•~ hTla.- 1'a1Smrd propqand&., 

~Tajiie1 a zneui1Tajťci obti. tyt.c: praaeey pro dokazo-ván! •1umtre

revolučn0 st1 • ~ituace v ~Ul.i, opomíjí preQeTiim tu okolnoatt ze oba 

T~kly v květnu, tedy v době }m)r;;inace aktiTity otist!_~•d&"f'1eb, cli-

, t.ré=íéh akupin a 1:ivlú., jet v pozdějěich mlaiE:íc.h _ai ó.o srpna po-

. klesal.a -~ · b3·la ~ol.i t1ckp;i · atranick.ýn prot.iopatřen:!;nj nl.ádÁD.a a ie 

pf-ímo . i li ·:c. k . č .n :i p o v i D.. n o ,; t í - stranických· t~emi:ú.kO. 1 

· t>espttě!ltlatnich orgánd _ ;je Úp~~orňov~t · strenick~ : ve'"ení na negativE a 

·A:é~peč{, jei naruiuji reali&eci stranickť _lin1e. _ 

~i.kde, áci. v zllhr-Bničí, s pocnopi ~el.Jlě ani aOÍl6a nebyl)' V)'dáey 

pn:te.DJ" ~c!-ádné 4ůletit.ost1: v.fůeóq četných anket • aociolo

giekýcn pr'O.sklDJ.'.6, realtSOTazdcn Y r. 1968 a ••sala prokazujíeícn_ 1 

ie drt1T& Tltline 11411 pM.jíaala H ao\lbl.aaem a podporou teilcle;)ií 

stranickou l1ll1.1, le prudce •uoa~la kf-1-vka dilvěry k. ciemokrati&uj~e;í 

se a spol~ten&ky re~ormní atraně, i~ ~eště ku aětnu l~6S se 82~ ob~

v&ttlatva ,-y~l~voválo pro r Q vn op r ~ T n & apcje.nectvl a pft&

"3.atn 5e .&SSR. 

Upozorňuji, ž.e aa poč. r. 1988 "Q'&el abornik doltumen'tCl a 5twtil 

/Bmú~ó.lltoYě/, "Proce& cin.onaticJcé 00rocy aocialiamu -. Les~oalovats

sku roku 1968 a ~.no vcjc.~é potl..ačem", obóiilaljíti .w.;j. ak.oro plný 

tc~t ~išc uTcdenc zprávy ir...:t'ormatniho od~,lani 1'v a ne~4llld1ttijaí 

% pfiloh. 

SoYitak& at.rana af 4o dnelnic.h 4nd nft7dal.a Tůbec Manou dDk.Jlaen

tac:1 ·O STÉ tehd•~ti peliti.oe, aě tq bylo DaléhaYI pot.f-ebú psbl'i.ko

Tat Eill.1:a6l.ni oDuh ~•áo4n:( •arhTak• •pttqr• phc1 &ar-1"11& apula6-

Mho 4op1a.: i:s?; i okolnost.i aeóiasti mDIWltlk.a na inY~i, obaah ~•4-

n4ni v tierr.t, ;jpc,;nQnť tarToninka o Yytvof-ení t.n. a,l.ni.cko- rolnio-
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ké Tl.áay m aik1.ertm ia. poll~J.Q, oblab ~a4n41U'. T Jloak.TI s zaaii 

CLel epcí /ú.aUnf 1 Daúaillli ClopraYenou 4o Mo11n7/, &e~ÁDR pak: Ob

•=il jectMnf pf-eóaeQ.nicna 1lv KS~, ~ei. dna 16. arpaa 1968 ro&.bocllo o 
reaJ.j_aao• n~maké 1.llYue e.ako&1.0Tea6ka. ~o.tlle poal.e4Di ~• aimoffd

nE ctllel1 ti, prot.of.e at\le poó.at. T)"ffitlem k ot.á&ce aUle dillkutoTa

nt z:iezi naltimi nonkont'ormn1m:I b1■tor1lq: proč pf-1Al1T l)f'1,i1 proto , 

fe tu '. •ffdile k.mitrareTolu..ee" v poóobě I. 2ll, tahu, pf-ipreVll#cb Yý

borG · aociťlní demokracie , pcul.1 č.n! cm ó.emons'tracť, 2000 alov, i, aan ! 

tiaku atd., nebo proto, f.e ~e " 'V pf-irozHlfch porowúch bol.eatecb 
roč.il b měl čáku n& úEpěch "aoc1al.ismu~ ~ liaakou tYáf-í•, p~edjims
;jíci podobný, 0Tie1t o ůvacet let or,olděaý proce~ v dneěIÚ.lrl SSSR? 

'l:ohl.e bu<ie .c;.j. úkolem budot.icí- bohut - s:ii6ené k.OBŮ.ae pro l~idaci 

"bílých· míst" e "čereycn E.kvrn" v č &. - aoTětacýctl yztaúc.h. 

V té aouvisloati nutno s40raz.nit, le pt-eaodnocení ucliloati r. 1966 

D.C?l~~e být jen Tici č5. k:OimJn1 stťl, ~ak. ae T)';)á4fi.l i I!. s. GorbaěOT 
nebo ~e:1 !eakého a alo,-anakébo lidu, ;jak ho a!rni opraTil ~aho 

blíúý poradce 'J'. Barl.ac~. ffanodnotit in"rnAmd politiku Bre~ 

něva & -mimof-ádně negetiTilimi ná.Elečlcy pro mcJ nejen tEak.oaloYen

ske., nýbr~. i SSSR s. cal ti soustavy -v uplynulém óvacet1l.€t:í je prTofa

d011 _poÝinno stí a .naléhayou obje"kti Yní · potřebou t-d.neě.niho _ po1i Uck.ého 

veaezú S5S~ /e veaeni tenciejMch Cial.-lích invuoi-d/; ~•~!I aplnln:! 
· up~vn! v celém eTětE - i u mocno at:! · Zflp.CU dťrv~ho4noat · novébo sahr

nicně politického kurau a •DDTéhg lQ'ilei:ú". 
. . . - % ~ ~ 

Pokud vlá~~t/propaga.nca u pMle!it_oaU ó.Tacátého výročí 

- ''.n-uu~o ~" &a,i:,lanla . éiomncí aciělonci . pro~tteóky znow p:fámí
rou llábo;j'O., Yy&tfieloTIID.1cb atile & "tébol d6la - •l-'oufaiú z lcrisoY, 
aituaoe / v Jmah• nia al.které ieho 1!1 utJ.nzuQ1c!, ~in~ pak 

"tToH.YI" V7JJ,fil•~1.é1../, pak ~1 &a ulit.~ pob.l,4Dout, a1► 
apoil atručně na h 1 a t o r 1 1 t,to ")m1 hy kni,b• llormal.1.5'tol'Cl, 

.PQ dvacet let nám nmiloat1Tě a pro •yle aoc1al1cnu", - ~• jej!hol 
~1 teJ.e ae yYdá.~í- UlOwmě vládnouci c.ll. 

Co pf-eóc.bá&elo V7dáni tohoto 1deoY'1:lo &dro~• dncetileté neblahé 
poll tiq ě5. vláci~ neo atal1Aakc- breklYov&ké ralbyT 

~~Yiřwu llkll-~ečnoatí ii•, ie ofic1,1 n:( •~ranícko- státní -ncCI! 
e ! ci o 1 ~ t a 1969 mů Te "'78to11pen!ch jeho ~edhotl1~eh 

představ1telfl., teo,y YC:etnt Bil.ak&, Indry, Jekele, I.oldera, Lenárte., 

budka a j. neU&DáTalo •kont.rarrnl.uěnoat• &1tuace v t:i5ll. f·'lat! 

to 1 pro krétké ob4ob1 od. ••tup~ ~uNka do ne~'Y)'lš! f'tmkce /Tia 
jeho pf-1.hlašorin! ae k Ak&n1•Y. pl"OgraaR 1 na nltborim pl'ml 1969, 
~ebo -.yatoupení na pralskB alatakU v-ra T 1.4U U69, • · &e~m,n• 
~eho yYatoupení na achd&ce koamd.dickfch • 4Uaiekých atran, kde 

pouze p!-11:.nán, ta SSSR •11 k inTad. rilné ~ /.. Od léta 1969 
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al 4o pod&imu 1970, k~ končila tů.a'YUÍ vl.Da l1n.ek ve atraně 6 séj-

aOTfcil or~ao1cacícn, prob!bala pouue propa&an41atické p~íprn-a k 

pM~•ti "l-ouěen.i". /Ovšem na na~vyštich aiatecm poli tickébo M&ení 1 

kádr c Y á &/ 

Dilk&&y pro t.o /;jen t~ hlavni/ : 

l/ Oc1mí~a~ poa'tOj k dopiw Yar~veké "pětky", pckoušejici.mu ae lí

čit &1.tuaci u ~s j~ko "kon'trarevolufn:!" e k po%Táni do •var!svske 

Cannoay" projevil.o Jako pnm:í, jettě p~~d plénem -OV- KSt, vedeni 

stranické Ol"Ganiz.ace '6love.naké, key první 'bi.jar:.:úl:. KSS V. Eil&k 

pfive.i.l uanet.ení do Praey na plenw:.. 0v ~t, k~ré j e d n 0 m y 

6 l n i u ě i n i l o t o t é ť l 

2/ V odpovidi ne Bil&kovu lež /rozhovor ae Epieglm/ o to~ , i e prý 

wb~ek v Bratislavě podep&Ll jakýEi doKument, uznáv~ící "kontra

revol~•t• aituac€ T tssB a s.avazující ho k ada1o1•trat1WJ:l.Úlm. 

postupu proti kontrarevolu.cioaáf-Olll UTádí Dw>ěel. po prndl, ie jde 

o ěirt ~ al a dalrnou kl•••~u. Bllak Aik.áy nmw.Ue tů.oT.tto dok~ 

JUDt publi~oYat, protože neexia'toval.. 

J/ ~aopak; ió.eo* zéirojem •Pow:an:!" namohl být ani " 4loak:evaký 

prol.okol", ffými dú&ledk__v tai:: oawio'Yý pro .llárod_y te~kcu.cTan~a, 

pf-edeTěim _proto~ le ~1 zde tó. 5tr..na v n _c~rnl ti.živých podmín

k6c!l přec~ ~a.r.ť ~u'tUa ikrtnutí Thch · m:Cnek &OYlt*• léat1 reaak-

• Oe /KOS)'g1n, PonOlllll'i}OV, Su&l.o~ ~ za D.áa li.u.&á.k, ~n&J- ~- !im.an/ O 
. . . . . . . . 

kontrarHolučnoati situace v sem.i.. 

Jettl v předTečer invase, 20. nn. v ·tiaru n. li.ronOl.& pf-e5Y~o-
. 

. . 

val QJ' • • &~ .k-ti V, iE poT~5ti O .. &O~ 6 i.lrsk~ vp,du SSSP. 

~BOU. Y.tm3&l• a pamlUYOU 1'&b.rliJli.ěrú.cll • prot180Titakýcb k.levetn!kú., 

pro\ele '1 8'a ~g,e o ebroGM aoci.ali - a Aik.oli o anti aocialiaUckt, 

kontraNYolu&li mo~. J.. po MTratu & ~ ~t.é. dr. Hu.ak pf-8'

atKildcrtw Oi ~, ie Yltlinffi při~al.o •nací clokwunt• /po ~ 

koYiioTě · klamné 1.n:tormaci, i-a ~•j pf-i;jalo vltlinoYě i pi'euaeaid.ctTo 

OV KS?:, Těetně Wb-ěEka a t;u..n.!ka ě1 Spačka, proti blasllm pouse 

!!"1!11!_!_ bmrkoTaké.b.o. .,,,/ 

'2/ ~•list.a "Pouéen:!• btoul obchatll •tvoM.Tý ataliniamus 
-brdlliri.111tua•a 4'le ronillul"Pouh.Jd• charakt.eriar1kou w~ek.a ~-

ko "aal4ho a :•11 'tntho Mapoleonka•, ~ Tlec.tma oau4'"' roahodmtU 

c.iilal aáa. 1 e ciokonee iproti Ytlli \1v Kst. V aouvi5los~1 a Tfie uYace

ným upor.o~i, l.e podobně ~ako Ák!ní pro~eit KSt!, tak 1 Těeohne ~ 

Bleciu;i.ci umesem 1 Ttetně onoho v oaudOYě noci ne 21. arpen., byla 

buč. jednmn.161.Itfm nebo TětěinoTtm ro&hodnutim Tedouciho stranického 
S"'B1a. lltapoleonak,, term1.c1oriának,, atre.nickja ~U7k.em v~ádřeoo, 

•b'akěm• a protiatnmick, limyal)- a fi.Jq pro~ffili priTI naopak •m11-

lori Zl. a,ma", ~orttl Bilů, ktert Te ntcti peitecb beso•~I -

Ill pfisn&ri, ~ak aetrplli TI lekal al pfl~cie -•~akt t.en a.tQOr nebo 
pluk.o~ a aatkne tich aea /nebQ aapcn, ~ak ae stalo, tich pit , !1 

len/ k~i pNJt1 nimu. zí aol 1 ó„caraticq Tlt!iml. A tak• ttn-cllov

haj1ci • iirulk.OTi!, a tůé Indra, pf-ipr-aaj!d pod terToněnkovým pa-
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tromt.em •o.llnicko- rol.n.1.ckou Tl,du". J. t=-ké - a<i i.at'1.rú.'ba.. ••• 1 
"PCN.Een:!• 1 ~altolto b1bl1 ~a. neoatal.inimm- breb.hiau a 1'LeoTOu 
ú.kla4nu •aoraalisece• ~oaa4ila proti Tdl.1 a pf'earidčan! drtiTf: 

Tl'tliny z:a.e~en ~ &Dl, ale 1 - tehdy l, 674.000 ělen!l čit~ící
n.t, Telice 1islr.é ůupinka armkcionáf-~ ~st a "ak•Jních &t.alinist'O", 
~~tl1.nou at.ariích ro~k.ů, teprve p o n e j -v E 't f. í t 1 E. t -
c e T d ě j i ll é CL & t r e. n y , kdy vyloučan.ých a vyěkrtnu
tycl. ~ylo áoro pU milionu /ACraali.&aěm llV. S;Jezd o,;,nám1 l, ie , 
5trane. čít.s na l, 200.000 členů/. Ta Yětlí, mlliono~-, ~st strrl'Uly 
pod těžkou existellčni nro..z.oou ~e &Vých ná~oro. r.t·e~le. e: pronlá.6il6. ~e 

za "pomýl~", l&číc t.i Jnor-élní kocovinu onil:: r.atrpk.1.ým vtipezt.: ~ 
JÓ, Jan Huf. DJ'l. hrdL'"la, obět.ove.l t.ivot ze prav<l.u, jeniE on mohl, 
on neut~l dÁti.M X&kto Gi ~ohle ~tranicto~ legitimaci - ~pracovt.í ~i
k.u" ponechat.. 

Vý:luV.Qýlk doklacia smý,1en1 st.rao:Ot.--0 b~l Ynitroatranicq pr-6-
&k.Dm z. t!~n2 - liat.op&(iu l9óé, k-.Y ~en nico kala JI ~i, komunistť. 
poTatovalo vojenskou 1nt.arv&AC1 &k sciťlYocmi'telD.o\l ~i omluvit.e.lnou 
cby~ pole(.iLového vývoje, &etá co 9Ci,6~ 'tento Zé6Sn roz.lloó.n.f 
ocuútlo, od&cn1d.ilo. 7S% ciot~r.~cb oJma!Uo te:nt.o &éaah &a ~ 
.nepoc~opení . "vůdců pěti · a~st.G . p:ro polednový v.fToj ~ tsSR. Ye St.redc,
alovenakém 12 povat&l.ec.1Lem 14 k.ra~i 8~ koauu1 at-C ocnaCil.o sésah &e. uci_, 

· poi~zujicí aoc1al1aaii•• 
. 

. 

Prověrkové cr~· ae · ani nesnatily prokazovat drt.1 Yé vltiině . . . 

vylucov'1.D.ých ntjako..1. "k~tre.revoluční" ci~st, ~~ri k Yylouče.ni 
stačilo, kóyt. člen SU'BIC' pronl.1::.Eil, lE stojí raaó.ile na púdě ..kč.
níno prosranw KSt, _ le pi~& obt!ie 1 Tl.aatrú clQ""tq 07l.a at.raD.& amaa 
ac.no~ nl4óoo1,,1t a1 tuad., ~ ne-b7"la •kezltrareYol.aěJd• a ie 
V5tup n;ia 4o ~aaoalnenaka nallllÚ'ně poik.M,1 Tic: aoci.alj_au n n~
t.ov;fcil alt! t.cich, pNd.s~e pollapmd mesinérodi:úho práYa 1 
ňohodmltých princ1p6 vztant me~i komnnistický.m.1 stranami, jako!to 
Tzt.ahC. r0vno_prá-v.uoat.1.. 17lůu.j1c!cb diktát a měiOTání jU(fch 
a.trac. 4o aálet.it.oaU. ~•jich! Niení ;e nrobO"f1Ul.1m préYe~ komun1-
stic..é atrucy kaic1é ••'·• 

Po~téme-li 1 poatile.Dé iaat.r•n1)cy, akti.n5'tl ~icých stran 
a •~Tt• ~nisaú., přeubn~• pelet tak li ODů •~1•teaěně poati
žených lidi daleko ~•clen milion /s pM.hJ.idnuům k osu4u jejich rodin
ných pfi&lalo:lk:G - •~ ik.ole, • měF-tnáa1, " mo.t.noat1 pro~eTit občanu., ak.UTity k~./ 

o ~aké sd.ro~• a c1.o ~ak' a1rJ &e autof1 a MhTalOTatal, •pc,a~uú 
& kriswé ai'baaoe ••• • opíral.it 

&3~ to pf-edevlía o.n &4ro~• sanran1en:!bo ptln4v.: •s•ac!• dop1a , 
vyro\>en! pt-edeYl!m aovitaktm agi tpropu a • sci\lTOÚu~icí" nalé.tlaYost 
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pozytuú•cr&t.raké poaoc1~. Mepou.litel.n• oT~ b7i0, ie ~'Yt1rc1 d.opiau 

•• ~ taktiaký.cb dtlTCMle ~•it.i Alé.ať k Aktntmu pz-op-amu. ~,to ct2yby 

ae cTiem bremh jil neáopuatil a ilo •~an&kého pro~ko1u" &af-ad1.l 

jil jen pochTaJ.u Ledné'Yého a l:.Titrur,~o, nikoli Dulmoriho pl,na 0v. 
i 'ent.o " 'zTac:í" c:íopis aám byl T nmoilém. opiaem čn-YellCOTfbo dopisu z 

Varia"Q. - l4'le pak materiály aoTltak• 'tn. •Bílé knHcy", pf-eó.s't.aTU

j:!cí ab1rku &ěáati :t'ebrikoTaDých., sčéati z ~1.JJ$ch kont.v.to. vytrfe

IJ.ýeh p~iUadu "Hdení kontrareToluc~•. Po&dě~ií ěs. tvórc1 ~roučení" 

a jejich ideolot;ičti noTináf-!ti rorallií0Taf1 m!:U takto usnadněnu 

práci. Nemu~1li moc premýflet c vymýilet sami, wiěleli to ze ně - a11-

tor1 tati vr..i - r.ahr&IliČI'.Í páni, rádci e pHtel.é. liez1 předni e.utory 

"Pou~eni" petf'í vecil~ jistf redekcně 1nten%1Tně pracujícího- Bilaka., 

Fojti.k, Zelenk~, ctiňoupek. Z druhénc zdroje - "Dílé Kn1hy•- muail1 

ovie:n pf>ecE ;jen /k malé rnélosti/ vypustit OllY s:;je'Yllé t'alaifi~ o 
nalezení „zbr&ni kcntrarnoluce• s 'tak . ae atalo ono •~am pa••, le 

•Poučení" obsahuje holé tvrsen:!, le be~ SOT!tak4ho d.aatm by kont.ra

reTolu&ú aíl.y &abá~ily občanakou Tál.ku. /lí1aocb.D4- pormenéTD, 

le Tlsecil.I:ly ty T&n:ika~íc:í organizace, aai 5400 pf-íalusn!kt. K 231, a&i 

2000 Udí "" K.A.Nu a 1700 v aociální cleaokracU, ozna~é "Pouěen1m" 
&a noaitel~_ kontrareToluce a pfipravoYatele obě~aké Ýá1ky byl.y -po 

c.iou dobu né kritké exiat.~• ůedÓftIO' · or~álq StL, kt.eri{ do -~ch 

nai:ačily ·cel.ou Sít ných ·udí. liediaponnaly ~~u_ ~bran! a- tak,_ 

·n1kcio -z -orgáml St.S v nich pracuj:!cích, nepf~es1 zpráw atd: o dmy ii

_lacn· kc.hokcl1 si zbreně o_patf1 t 1 / 

Nepocilybnl _ původm.m. českoslovenu-.ýin zdrojem pro ~o:rmul.aee · "Fo

\lěení" j~ cil o v é n i pf>eánieb t.e.hae;jl!ch t. pol1tik-ú, • & nich 

&e~méae. těcn, kc'-ol J1ám dodnes Yl.ádJ.lou, T dobl 1.DTue 1 po ni. 

:t-'okwi •i>outcd" femo~•, manicbe~a'q, pf-iao plt'tri ~ a f1lq 

b.od.ntell Fr1c1ol.1DO a ..Uch Dittic.b:a, li.Jú ~- & h1ed1aka uchopen! 

ob;jekt1 vní ciěj~ pravey - ze zcel.a nepMpusti,tch dxlTOd~. O pf-edn

.c.ieh aoučaSJ'.l.Ýeh T6dfích politicích ai prc období de Srpna bua "eym:/-

-ili &bol.ně i hero~aké 1egenó;y nebo cu.4nl mlfí. Jiaopak., nejtltaně~lí

mi t.erěi nrqbiravých tit.okO ~aou oni T.Yloučud /~ doma d.licťch Du.b

ček, Ciaaf• Slavik, liá~ek, L1tara, Sabata a pf-amnc:i ;j1n1, z lid:!, 

dlících Y e.xilu ~. PeJikút iiejs.lar, Sik, Liaba, Janoueh, Gold

•t~oker, L&bl e dal.li e &-mozřejmě &euul! j11 Ertagel., ~koTllký t 

l~•l a. dal. li. '2/ 
~/ Bu.dé préTo ~. pfetiu.lg ~•ó.Aoho aápa4onbeuého komunistu, k~e
r, tTrc.11, le pre~ nlkolika 1•v ~11 doma &&RJP.1$ gen. rrchl!k 11~5 
y aigrac1. a kuje p1.kl• proti Meial.iaticktm.11 •i.geru• T• apolllpN
ci a JU.XO. - hebo ~1nl:, doalcva anek4otick' •:tam paa• pénl ~o;aarM 
.o: !ten př1aoud.il roli podporoT&tel• ~ 231 onoau. Z. ~n, kte
rt ae o kl.WN vysloTil lJ. 5. 19f>S tak.to: •x 2Jl ~e ~eT, kt•rt z Al► 
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~aka •dok.cna1osti ClUlokraci.e• namé. ani br1 takt:. knUoTD&, protole 
;1• i.o apolek. l.idí sU■U práToplatnf o4acn.aentcn, kl.&M aami Nbe 
prohl..&alli &a odaol.lHD.é neprivoplatnl•. - ~ po4poroTatele &altládáni 
aoci.'-l.Jú 4emot:r8 ele 114llall ag1tpropfici ~ onoho F. l.rie&J.a, tterémi 
Slieleiek- Pithart déri polllrbwu hoku & dru.be strarq sa "'fýrok., le 
•sabrániae &al.o!ení aoc1,lni deDLokraci.a thbEt s naaasenim milici". 
AW., atp. 

Ce~ ta intanzinú pro?&&&fní kampaň k ~očí pratakého jara ne
-' ~ako cíl pf-sn-ěó.čit, Jl!brf &astra.lit lidi. o t~ nědči nadutá 
pýcha , 6 nU. nositelé monopol.ni moci nad hromadnými adělovacimi 

proatt-edky suverenně Ty6lo~í a píli &;jeTné lli E tleTety. 

Upo~ornuj~, fe &e ji.lll dostalo v této době ~voó.něných oó.pov~di. 
Ko.Qkrét.ně nB st.eti Sllúa, 1ndrJ· , .ř'ojtíka, 1.ojsan., Skal.íckébo, ho-.. 
ráka, skupiny be~eáujících v teleTizi i ne. strinkách BP v čEle ~ 
.-ato\lae&, Boa<iové E. cialšá o<ipov.1'.Q.ala kTa.lit'ikoTaně e argumentoYIUlě 

f-al1&. autord /& .rů.cb UTádím au'tor.;y abormlcu •t.e apo~ o obrodn$ 
proces r. 1968•, 'f'1Ganállo -v létě l.988 - .B. 7.wcal 1 V. Mencl, t. C:Laat 
l.. Koh01.1t, z. J~Unů:1, R. Slúalq. ~. Stern, A. aene!k, F. t .... 
lík, lá. lit1bl.. J aou &de i stati polllli.~ci etc aoyětllký]:r.1 autoey h.O

.zlova a i ... oruiralovem. 

Z 'f'Ýě~ uvedeného rozaáhl.ejěího aborniku upozorňuji ze;iménEl na pr&

CE aemoároYé poTaby -/V. ~ilbán ~ probl.mtiee mimotícirlého llV. •'VY- . 
. ao~akého" a;)esdu, . ~ SimoA k JIIOIIU'YKáU ~•óoénť .• _ .. protokolu" . 

J .. liAiaéj( -k ~.an4n:í ... '9 CQ T ~mnfch dnecb/ .;_ dálé DÁ pociata'tzl!. 
Týt.ah ~ rozeábl-•;jěí studie \·. Vrabce, aai dvoustrénkO'ft, TinoTe.né 
f1votu e clilu J. ~koTakéllo. Mimof-ádat Týs.r.am pro pochopení pfí
či.L . vi"cl- nal · ú.apěaiwo.o ekonod.ck.eho TtTo;ie obou "krts.ovýcb. let 11 ·má 

rosá.blá atua.ie ~ 2.iuk•J a /aai _70 atraD/ téf •• sborníku a autorem 
Ule rospraeoriYaDá. 

Sko4a, h o4 aoulasúbo rel2mi Ael.H oě~n:t apl.nlJÚ ono.bc 
atarof-iaakéhc • Aud1atur et altu. paza•. • také lko4a, ie e:zUDTÍ 

editof-1 dá~! přew pracemi obohac~icími ne &ák.laciě prcr,if-eIJ!ch 
:t~ naie p~cn4n:ť Tj'Toje v dylumdck.ém roce 1968 pf-ecim>st spíše 
pracia charakteru apakulati.Tnfilo, Tlóy alec1Q!cá ap:íie ne! pt1-znén1' 
minnJoari al.dbu ni~ak'- dobré ~1 ipa~ politice dneika. - Ale 
1 edice T &abram.ti dl.íeíc.ti aut.orl\ .i•, ~ak aowlUl.1 4o&t. ~•ó.no•t~. 
Lni k 20. yfroc.í n•~l& česlq ~dám. ~ce pcl1tolop V. iiorakého, 

K""-1L.,;,..-
n1má:a& ~e pr&oe Valentan., málo čtenáf-ů ~ ro&aáhlcu práci Awww.:::i• 

~ G. Sk111.Dga. z. liejf.lar a1ce TYčlal &born!č k n:fch atu41.i, Yi

nn~cl:l nal! a pol.a, probl-t1.ce 1 ale ~ello ataiu-U ,ao\lbrlmé prá

ce k pz-olal.-ti.ce r. 1968 aaad TYlla /T DOrltinl? / a1• &de ;je 
:uesw'ri. ob,.,áa "• le aé Y01'n:! ~• YOl4'n1■ 11.Di'riho pout.nika 
na poult1. 

lli~illni Ttsn•■w', a dna a &nOTU SYtz &pť1aobE akt1iál n;í a pou~ 
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h1ator1e obrodného procesu r. 1968 ai sajiett •••loulí lepli dal!! 

osudy, nef t,y]s ty óo&a'ftdni. !ialb., jist~ ekraan.tm, ale mad aplni

teln.,'ht cílem~ mě1o být, ab~ BE &óe publ1ko'T'aly aleapoĎ některé z 

pramemi a dokmnentů r. 1966, jal: jsem ,nredl ?ýěe. ~tím neEpknitel

n...vm sne~ ae mi zdá realizace takov~ho dokllmentárn!ho bohets~v!, 

který.n /~ pra.c:íct. C:e.landaucra a Vaňka / disponujeme pokud ;jáe o ob

áobí vzniku n&úí republiky p~ed 70. léty. úv6em sťle p~aobila pragma

~ickl ~vaha vládcú. V pfípaóě roku 1968, tel, p~aobí hlavně~ 

seoezácnovy, vědomí . že pravda o rocE 1968 dle Olloho positivistické

ho "padni kOQU peani• by bua zp~Bobile nebo připravila jejicr. poli

tický pád. 

~rana dne 31. fí~n.e 1988 
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V'-cl.av V r e b e c: Demokracie E aoc1ali ■muE 
/ t tra41.c1 bcje s~ lidská prán T ceii.kém Ail.DS.ckéJla imlltí / 

Le~in.1 ~ubilejn! rok, kdy npomnéme vsmmmtcm bi.atDri.eklck 
u44l o.U s olai.EkoTým Tročesiim., ~• také pf-ild1 to.U pM.pam•nout % 
llO. Tfroě! 'Yzniku pl"YIÚ dllnické -~ u ••• Pmmta.ta na'tomarkét
akým ~•dem T ~•són1Jll ho■tinci O Jtaftanu v Bf-nnoYI byl.a 7. dub
na 1876 ze.ložena teů.osl.OYen&k.á etrena aociál.nl dtDOkraUcká. l>o 
nal1ch novoa.obých dějin vstoupila ~ako organ!.sOTam. politi~ síle 
dělnick& tf-id.&, 8tá.v~ici ae organickou aou.!áatí drodaťbo organi
anu e ~ehc apolecenak:ého ustrojení. 

~eden~ b$--vnl.Ý kolega~ pfítel nap6al necáTno v jednom uilovém 
ěasopise, lE- • aocie.limmu; pré.vl u Dáa měl Yidycky sklon Tidět v děl
níkovi byt.ost t.oužic! pouze po -yyňší.m livotnim standartll, a!• mu 
ri~clq f1n,lll potíte proniknout dál• úl/. M;yal.im si, !e ae t.o tak 
kat.epricq tTrd.!.t udá. ~aké 411111.ctTo a bskj o.Éa1k se necboYal.1 
~inak, nal ~~leh dru1 • ~ild'ch Maich. Zápas u 8ri prin a poata
•ui saauOTall 4o liriic.tl aolffialoati. ~oc1aliat1cké bmlt.! u Mf. 
oc poEétku své uia'tence artikuloTBlo napf'. 1 poiadaY~ oběanllkých 
práT, .>U ~e~1ch! ref').izace cynebylo e1Un1cké mncipue • .liásorni 
'to ..-y~actt-o~~ ~ programové č.okwua'ty _ pr'f'Di~ d~cktch ·argani
sac! a apoklt či resoluce mcbutných ~ l14a • :roce 1868 a 18?0 
nebo -!1,p1q - d.E.Jd.ů.'110 tiau. fiapt-. nso-l\lft P911-'talho Woora feaké-. . . ~ 

ho a a~ho 41ln1ctft 7. arpba 1870 na · Jeltlda, ~ehol se sáěast
nilo JO Uaiclid!, rezolutnl .polac1c7Taly l. občanská_ prin Te amysl.u -ronaesti Tiech liti,· se~na ~. neobae&em apolkOTé ·a atlromaio.oTací 
pJ'ÁTDf YieeDeCM bl.aacnaeí PftYO S t.ajQ1m blaN'riJda pf'i Tiech Tol
t.ctlf J. úplnoD. nobodu T dld1:tonech dbolu.ateh a lkol.Diah., 
o441la:! lkol.7 od etan, ~esplatm lkel.Di VJdnú11 nobechl u•u; 
4. 11proKliTD1t ms4a apo4 ./2/ Dllni~ list, l. kTltna 1S74l pili , 
le aocialiaticq or1utOTané clll.nictTo rozhodili po~• I. ••••b•c
né atc~ a pf-iu prá'Yo TOlební pro Yiech:q st6ta! ob!aey do Yiech 
aaatlapit.elat.n, n. liplDOI& noN41l u.a1cu., apolinát • abnaallerin!, 
~akoi 1 \1pln011 neWu prift kN11fa:tbe, tile wobodu YJ&Mn1' • '9711-
ěcmblí, naoclrtal.oat aoudv. a nlw •wlctl a!t•m l.14• atd. /l/. !ta
ké -otut i.lřeY1111Tllký aQea4 prokl.llaO"ral •••~li a YWhAl~lt ci
le, nel ~• maaenUJa:( poY&nesw dll.n1ctTa. liD9d besproat.f-eaAi po 
~uda T.Jkl v b&epiae .&wlD1i1CMat •u:t.t"'at., DUYalV -~~ 8'ro4 a 
o\4V- ••i'J n:t, y nlal be na1,st \a'\o alnal • ••• ~•-' -dkol• Dalía 
'11)rflit1 y U. úl pe~• ;L!4■M9! Rá!9-llůk4 pri'Ye salumQe T 
aoW Rffl! u ltut , 11Yot Udllk# pak .., ... ,--·p1fitllS1, Tsclf::. 
l4gí 1 nob,tu, 1 Jlesaani ae Déo4 ~•akt •aanpouc! aU.To11•, poku4 
ubll4• .. atkviU noWou, blaha, aaáiullTO&U l1dakcni,_ pokud 
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pokutl k t.éto za aaQě vlastní i ostatnim nérodům ailou poYzneien, pou.t 

predadk.~ ných sbaYen neollde. •/4/ 

.1e ~ jeL -nlkolil pren~Tých pf-íUadťi tobo, f.e ·trad1.ce boje &a 

lldaká pr,n a ob~anakt nobody mé nejen T naiem nérodl, ale i v n&

iui dělnickbl hnut! déTm a hluboké kcf-~, tkrlcí nou podstatou 

v onícensu! a Dároa.ním oorozen!, jild romach národJ:úbo a 

apolečanaůtého života v Bede&étýcb & aeámeieútých letech rnj nulého 

století dal nDvý T~let. ~cialisti.cké hnuti v našich zemích pře s 

~j in~ernacionali•us spočívalo pevně v .mu-oaním spolecenstvi, pro

f1valo s rúJll všec~' jeho výooja, pro~ 1 vítězství a pro:f'. ltissc.r:;k 

pré.veir. TE STi otázcE sociální vč:D.oval tomuto !'enaménu petřicnou po

zornost. ProbléJr. sociátlU ..- lní ~ stal eoučé.stí š1rlibc problém-u 

immao1 tn!h0 f:; promítal ~ ao v isech sfť r života nároCoíbo. ~cest cil;l

~ctv& v na.., ve vet-ejAém poli tick.ém clělú, by1a neodd1ak .. ~tovat.elnt 

jli v n:iDYlém století, ~ebo vl1T, ~ako~ i Vli'Y i1rokých lldo~ch vr

stev, •ehjného IIÚ.Jlim, byly &natel.m mnohem df-!Te a &ilnl~i ne! 

v nlkt.erých jiných sudeb a nacbá&ely ~ Ttru, byt adekrita.! da

ném. aociálnúw. l::.l:hne'tu, v poli t1ckých atrultturách sem~. Děln1ck.i 

t.řió.a Jláročnostně . potlačoTB11ébo ně.rod
& si Tice než kde jincie uvf

domova.la nutno_st zápasu· sa . obecně~ti- c!le, sa občanské .préYa e. svo

be>ecy, &a mu-odni . 811Yeren1.'bl, v je;j1chl uakute&iini apatřoTal.a 1 

rámec ll podFťak» nébo.· onobos·mú. ·.Proso ODD ·prol1c'a1 bo;j·e ze _no

bodu Dárodni i sociál.Id. 

de ~ist.ě .nesporným fak~, že ~e~oalovmiaká republika vstoupila 

přeó. seóadesáti. l.ety cic_ -apolečenstT:! -nuodll jako st&t pokrokoTf, 

mociarn!, •Idami a1 přes Yiecbny peripet.ie TýYo~e ff/ch portnnost! 

ke Tšem alolk.ám občanatTa. Síla poěe'tnébo a yY&plléno eoc1al.1.st.1ck'

ho hnuti a U&Dá.'YU811 utoritou &ab1m(ra heral.a, a nepo~bná ;jas

no&foiYOat preai•enta Maaaryka a eatablilaentu, letuj ae kolem 

nlbo TytvoHl, dala do Tinku zroseného státu mnohé, co lse ve sro

vnálú s ji.Dými zeměmi obdi.Yo'Yllt, 1 kóy! nelse ani nekriticky~ ne

ob~ůt1vnl nev14ět 1 use a ú&kaJ1 ~eien! rdzných probl.ém, jak ná

rod.i:uustnidl, 'tak aociáWch a pol1Uckých. lfy&lim ai však, f.e ne-

jen v hodAoceiůcb. relimnich propagaacU etd, ale i v nlktcrých Gta

tích neko~o1'mlúch historikd, a sejméne pub11c1et0. jf! doba pnni %'e

publiky líčena ~ern6~1 ne! si scslou!í. A to ptedeTiim v širších ko~

paracich e dijinn.vch konteitech. A to 1 v hieldctl otések aocié1ních• 

aěkol1Y o ~•~ich al.ebiúcb N Yellce ot.evtanl allffllo ~11 v dam 

dobl. 

tJ
0 
yt aut pf'ineal nta pouoko"Ytm chankt.aa ne~•n d.oat1 propre

coTUt systém politické 4aokrac1a, ale 1 nab$Talé QaDluoat1 • prá-

TB pracujicim, tak.lev mnobém ·akceptoTal let1tf poladaTky aoc1al.1at1-

90 

• 



- 3 -
ckých proi;r~. Jiz koncett ro~u l~le oyl pH~at &ákon o Tšeobecné 
státní pcxipof-e v ne~aměst.n.anosti a &ákon o oaú.h.od1nOYé 4obl praco
vni, · ěisa~ se ~R 5tale prvnim kapitalisU~ sbium, který U&á-. 
kon.1.l ó.odrloTán:í pracovní doby. &yl rovnH p~at &ákon o ochraně 
nájemn,:fkd, - e:formové.no bylo po~ namocenaké po;jilt.ini, ó.o nlbož 
byli &ahrnut11 dělníci zem6dělšti. ááaledo'Y&ly &ákony o &l.epšem 
úrazové.tlo pojiltěni o.ilnictva a orgmů.zaci péče o Tileěné polk.ozen -
ce, e. také &ákOll o pozemkoYé re:tormi, kt.erý atanonl úbor pozemko
vého majetku nad 150 !lE. zemědUaké p~ay nebo nad 250 ha p~dy -veške
ré. Byla zéaéne e. E.ll.bovt.na socialisace velkých prdmy6l.oYých poó
nir.:, dolů E &é.rojfl auro-viL., podnikáoy k tomu některé nezbytné 
kroky. Zakázán.s cyl6 dětská práce e noční práce žen, u.:ékoněny 
byly aovol~ pracujících. Ve všech prfunysl.O'Yýcb oborech 1 v země
dtlrtví oylo u.&avf-eno nnoho k.olekt1Tnich ml.UT, které &Da1Peoe)y 
rrýiení norn1m\lnich ·mesd, zvláltě 11én~ k'Ya11fikovan,tch kategorii 
c:iěl.n!k'O. e také jt.n byly př~ znány romen1 t. pMpleatlcy ~otn:!, .DB 

ošacem e pod., -yynucané porileč.afm nedostat.k- liYotaicb potreb 
~ zvyiování.ir; jejich cen. ~evolučn:!.m činem bylo pf>1jet1 &ákcm:O o&>
voa.nícn E rev:í.rni:.n raó.áct.1. v nornittví a &éYoaních Yýitorec.h. v ostat
nic:; průrnysl._ovýcti. oavč'tvict v r. 1920 _a 1921. Znamenal;y ·&astoupení 
městnaneckýcJi kolekti~ pf-"i jNiMD1ch &e zaměstmivat.el.11 je;ji.ch 
urtitou ú~sst na __ ěistém zisk.u.. Frogx·ea1Ynim aociélnim ~cmo~stti.c: 
ae tak . nová rep~llka staůa pf!kl.aci- jirlýi!! .Hmá e je to třeba 

· m.leži t.ě ocenit, i kcyž daišim "f'ÝTOjem, ;jak opa<iale poTál.eč.ná reei-
. kaůi.zaee, bylj mnotié v~oženost1 oklešt~ ěi nedo'tažeiiy do Uciouc

cícb skutečnosti •. Přesto po celou dobu pnn! repu~lik7 b~la soci
ál.ni prán pra~íc!ch pOYalována se ddlditý ťaktor aut.ní po
liti.Q, o ~11111 něd!i 1 důld.ité postann! odborO. a ú~moytcn orga
n1zac~ i rO.zlJtch spo~ Ye atrakt.ufe ě&.. apoleboat1. 

~staYa ~ l1ncra 1920 kodif'ikoTala ~áklada1 občan.ak-' práva a úemo
krati.cký poli Uek#- aystéa, který 1 pf-es koall.ě.ni aoustaYU umol.ňo
Yal. tnalou parl-enud opo&ic1 .kterou mocenak, ora'rq a 1nat1 tu
ce n.e1gncr~ a aila proto snačnou mirll no~• reali.zace. • ple 
tUo to 1 pro ty, kt.eM otnfeni hlásali destrukci eU~!cibo .10-

litickéh.o ~•téau. 
Je tf-eba OTiem pf-1s.nat, že&~ od druhé poloTilJy d'Yac4t.ých let, e 

ze~áD& pak po dopadu cl~ů~ nitoTé hoapo4'!-aké kri.&e ne ~6. bo
apodé.fatTi, aUle rlce o~&ly hl.•~ i &e --,t.n,6ho demok~at1ckébo 
~bora o nelioat.ateE.Dosti a maezanosti poll'Ucké aen1okrac1• a vola
~ po ;)•~im roslil'tld o d•okr•c11 hoapodilakoll a aociální. bpOAo
Tal ae • tom 1 6'm presicíent Jiae&Z7k, kt.er,f a1 -1 Tidom hetarogen
ncsti struktury státu e snažil ae ji překonat cestou u.;iiitild in-
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~rtóuart 01'.ch ffobo~. hts prclorm dYacátýct e. tř1ct.t$ cil let s ~ %&.č.iná 

ron!~et d.iakuae o krizi o.emokrad.1.e e cb~e~i ae n&:oey s. n.évr.tu·, 

~•k politickou demokracii T)'lepl1:t, -.ciokunalit a r~ormoYBt. VedJ.e 

l'. ~. Salay ;jaou 'tc pf-eclevlá lertccrri prouay 1ntel.ektuil0 " aociáJ

ně 4Dokrat1ck.ť stran.I, ktef-i pMmo naatolill otá&ku, aue. pru~ na

piň~~E samu poast.atu proklaiaované čGiOkracie a d~&ledně do~vát'i to, 

I; jakýcn sciro~fl a ideji republll.e vznikla • .Jif v éiakusi o pl'Oi:-?'lllnU 

avciél.ně óemokratiChÉ strany, který byl pfi~et na jejím XVI. EJe

zdu v r. 1530, v Memorandu k ~VII. sjc~u v r. 1933 a z~jménB pa~ 

~ pro&r8.lllú Co chtějí socialisté z r. lS)~ mladí n~spo~c;enci s ko

bliěn!:i prak tiY.emi étir\12.er~ .: clem Děl-1:lickt akac.tuů~, :fo~:au.ji 

pozoruhocmou &l.ternativu s ccialinickébo výTojt ~eskoalovenst a a rj,&

vní icyalenkou spojeni demokracie SE sociciamem, s,;::jstost! kole1'ti

vianu ~ l.idakými préTJt a obcansk$mi svo~oc.ami, ~cjichf zvýraznerwr.. 

ai:lo být dč1nnlj1 ~eleno nebe&peči ~ailnu. !l)a~me notj ob t ah cie

mokraUcktm 1Aat1tllCát• hláá prograa a tonkrita1m1 mínhy s. pob

cian:y :tcmauliQ• retpzimn! úall1'. nýd:l autorWS/ 

Neni ed Tici pf'ipcmenout., že s jaj1Cil okruhu TYil• v květnu 

1938 j.nicietiv& l zn6a~ pet1čni akci .na obranu rQUCliQ, ~ej!t 

. pllllátaý 111a01f'est pcxiepaaló přef. m111on oDčan.l. A také t.o, ~e na 

po~tkÚ okupace ae s.tali ;jácu-em. Vlivného odbogoYého se&kupen:í Petič

· . . Di ytbor _ Yěrni sd.-tan.i•., ·k'tfft kromě jináAo VJ)raconl po&orunoc. -

ný program Za nobodu, k ttj ů pak stal ieieoTou · platf'or:aou, ne 

Ail -ae „ Qednotil cel.; teskt domácí nárocini ciao~r~iclcy odboj. I 

. p1-es _ciobDYÓ~ poůminlnost ú program atále co · f-ici_ dnešltu, pro.tož E' 

yYcbésel & pr1ndpu, 1e mociel apoleěenakáho uspoHaán:f, ;)aký pože

aeni_pro nou repu.bliku, lllla:! T7=-'&et s Tlaataicb ú.roGn!cn ~o

~ri a hiROrickfch &ka.Jmiint, m,.&i L.:T aoW i.n~t hodnoty ciemo

k.racie a aoci•l S ma, tvmen1•t1ck., 4icll.ctn TiehO pokrokov4!2o, co 

kq nit poznal~ jinak &byt.ni e nepf-ineae to, co M od ně; oěeb\vá. 

•dleie na Dáa"', ~iká h v obaáhlém prop-mm s analýzou aocavaan!nc 

Ttn;ie a 6i 4et.a1l.AI propracoY11A1&i poladaTq a DáTl'bJ-' 4cmokrat1%ace 

viech úNkd Ten~~. boapodátaého • kw.turAtbo 11vot.&1 "aty se 

obnovu.s republika atal.a attl't.em nobody a price, pric• tvof-1Y' a 

raciostaé, .U.t.a pNm! ~1ato't7, clucbo"mib.c pokroku a linvúho bla

hobytu. Vybll~em• ~1 T domoY pracu;jíc:ic:h 11cli, U4! ffObodných, ni

koli robo~ •••• mu&í.me ;,:rohloubi t 1 zQů.ad mravm, uailoYa\ • abychom 

ve Tef-e~ 11vot.i QedDal.1 praCllcMi praYCii a pocUvoau proti lli 

a -.ail.1, á-11 • nt\ akutk•, na~en al.ff• atátem MaaarykCTým , 

"'-ta Ti••~ a Mal ... ciellOlcraC1••••• l'Mka&a takori demo

Jcru1e ~•ň, Ev apo~Oftla eo umW &in no~ a Mj'l)'U:! mi 

rou roTnopré'YllOaU a &~ed.úYal.a roTDOftbll v poalru ae&i ~eó.notli-
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vcam ~ a olečnoatí. ~aa.nou 'tohoto ú&il! ~•o~ uzoQní hoá.no~y / 

č1oYěk.s.., 11.ti5lt' oaovru,sti •••• Jen clamokracie usiluje o Yládu rosumu 

a mrnnoati, jen • n! pl.ati Yeřejnost, kont:rola, d.i.akuae, JIO'ilenka -

jen~ ni mdleme ufin1t1 pravdou, že pravda n!tiz!/6/ • 

.Jen několik t.ěcntoc ci ~eci svěděi o myšlenkovém i.boji programu e. 

vyzrálosti jeho poče~ch aut.orO v čele s doc. Joaefem Fischerem, 1 

těch, l:.tef-:í K k němu přihlt.1.i.l.1 e Tsal.1 ho za nůj. Jebo východi

ska: bylo &0cialist1cké uapohidáni yztahů mni lidmi pf-1 plném. reEi

pekt.ování pluralismu n.é arů a u.jmd, ani.I ae "nehodlal pro soc1é.ln! 

sprevedlnost z!-íci ideál.ů politicko- občanské SYobody, usiloval ne

opa1 c j~jich syntézu", jak to napsal ve svých pamětech prof'. Vác

lav ~rn.f il I A jak to takť bylo 'V aoulacíu s tézí pre&i<lent& Beneše 

o demokracii soc1alizujíc1. 
Pro,;rmt byl cbé.pán e ocibo;jem ~•tne -~o 80llbor agitačmch 

hesel, ale ;jako propwn akěn!, i k . yi naccnt, pro kritkou dobu 

p:-ecbociu po/:, akcmčmd vál.t:y a pak pro ob4obi 4o Woatilett re
publiky, do kd~ mfl.y být jeho miffby a poladn1cy uakut.eěnln,. leay 
do roku 1948. Bylo ironii ollWiu, ie právě do tohoto me:míku a 
předUi VE tj-voji nalí společnosti, byly .nlkteré _jeho principy a 

postul.sty ~elt~ zěást.1 - proriděey ·e real1z0Tány.- Pak se na nf za

pomněl.o• byly . · od.m!tnuty. ·~ . by~ nadl~e · a rlra ~eh.o trtrc:O., 
ppravdových vla 8 tencu e ciaaokratfl. Je ·lkocia, · ie- sapacil, ·proto!• 

~tie c dokument h1stor1ck.éílo Yýsn-n,_ o dok.l.a'1 myšlenkoriho poaww. e 

vyspnosti na~o antifaŠisti"-'ho hnuti odporu, který dok~&al. -r.Y

stihnout smý"llezú větli.ny apolečno&U. · .Je iwiáectnm prog:1imoYého 
úsilí a i;J.edálú., ne upoóoYD.Pll ono-t bleda!atn v r. -1968, kdy 

obrodný ciemokralisa!D1 celoapoleěenatl ~ce• &nOTU dtlra&nl pf1.po-

11emll., ie neld akut.e!Mbo aocial11111111. be& clemolcracie, h ol:>~ hodnoty 
tvoft:! neoódnitelnt celek, ie nadu nepHblilet k nú-od.n.tm ZT1'
štnostem e tradici&, Chce -11 ae ua1loTil't o opraTdoyt 'Yěestra&:U\f r01-

Yoj m.oderb! společnosti a kalclého ;)ajiho občana. 'eeaké aocial1stic
ké hnutí má b1uboké kořeey 'Y naia lárodnim organiamu. a ndM bo 

teáy elimSnoY&t & dljioo,bo mo~• ani remikOTat ~- na ~•dma 
~eho &lolku, které aoc1al1111n1t nt& ut1l1UrJúm po~etia d1akred1t.

T&ls G popiral.a ~eho Tlastzú podstatu. Jak aa to kcneěnl 1 dnes 

o~1ci&lnf pf,iznáni • 

. Odkar.y: 

l. Jan 'teaaf, Jak !iat polak.é wlilosU, &'Tideetn č. 83/84, str. 

507. 
2. llokuunt)- k poMtkb 4Un1ck6Ao hmit! 'Y t.cb.6ch 186,_ - 1874, 

Praha 1961, str. 178- 180. 
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J. l)i1rdcké l1a~ ě. 9, roč. III. l. 5. 1874 

4 • .Budoucnost č.~ s, roč v. 24.4.1878 

5. Co c.hti~í aocialisu, !'rabe. 1934, vyiil.o ;iako crotura péčí D~lni

ckébo Tý&kumnébo ústavu při dll.nické akademii. 

~. z.a nobodu, do nové 'tes.koůovensk.é republiky, Prahs 19~5, t.nif.

nice N0 Yé svobo~, str. 52, 57 a 59. 

7~ Václav {;er,nt, Pl.'f koruny české, Torontc 1977, s~r. 173• 
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Eva X a ll t .i r k o v á 

Jak se nÚl zachtělo svobody 

Vzbuclily mě divné zvuky,m~j,.muž stál v pyžamu obklopen 
šeEtí muži v civilu vecpanými ao naší haly,bylo čtvrt na 
šest; poznala jsem mezi ~im~ toho,ktérÝ si xíká Tichý. Mo-
1:_ls tych pe-.át jeho iivotopis. Jako pcručík aostal Zf: země 
básníka Jana Vla~iElav~,mě před sedmi lety zatýkal u! jako 
nadpcručík, proSlEvil ae u mě tí~9 Že se neostýchE.l prohlí
žet E-aíň se spodním prádl.em; naposledy velel toJDU,když 
nás -vodili do antonů j alco· uličníky ze třetího fora Charty, 
a neč.áTno mi někdo říkal, že už je podplukovníkem. Oslovila . 
jsem ho tnk,neohradil se,bnau ho tedy ·nazÝT&t pplk.f. Celá 
_léts jsem se ó.ržele zás ady o státní bezpe~nosti nepsat,kd~
by ·mi provedla nevím.co, .· při prc,hlídce ~enská osoba utrcusi
le,.ze kdyby -~ebylo .jich,neměli bychom . o čem psát; s-ť tedv 

. . ~ 

-zakusf„jak cbutná :' 1 glaanost "". 
·r.uie · odvedli. dvtt~jedním byl podplukovník .Smolik -z obor:t,. ' 

vyšetřování _ StB; zne.me·nalo tc·, že muže· být . obviněn; pyl Čtvr
tek · 27 .ríjna_- Já za.e;tala. v byt~ B povolením .k domovní :;:r~ -
hlídce ·V :ruce a snej asným v la.st ním post averdm. Du-vociem . pro
hlídky a zadržení mého muže býl M&i:!est ~Demck.racii pro 
v.šeclmy",který vydalo p:rávě vzniklé Hnutí za občanskou svo
bod.u. llaniteat podepsalo 122 11clí •. Prohlídku povol.ile pro -
lurátorka Fuchsová9 c zabavení · věcí ro~odoval vyšetř6vatel 
kapitán dr.Tomko,byt prohledával pplk.~. a jakýsi Mladý Ýří
Elušník,jehoz jméno jsem na protokolu nerozlu8tile. Později 
se dostavila rúná iena,kterou jsem prvně uviděla na Engel-· 
aově nábřeŽÍi Ivan HaTel sltff"il padeeátiny„před domem seděl 
v autě muž,který e1 rtká lca:pitán Čermák.jehož životo})iS bych 
tsky mohla napsa-t,a tato rázná d&ma př1 per1ustraci přícho
zích na úpatí schodiěte rozhodoTala,kdo smí neho:ru a kdo p~jde 
ze roh do antonu. žene dúetojníkem StB a v operativě k tomu, 
to D.ás fascinovalo,Ksrlu Srpovi o.ala al ee sveřepotl hrdostí 
své č:í~l.o i jméno. Se etejnýa,e>po~ením s.-ou funkcí- se mi př1-
hláaí Tečer,ai mě zadrJí,ale protoie jsem jméno zapomnela,bu
du on! peát j&ko o ppor •••• ové. Jakc nezúčastněného svědka 
s sebcu př1Tedli dr. L.!'rocházJ::u z OliV Praha 5. 
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Prohlídku začali mými deštnílc7.rozebral.i é.o.mác! 'telefon. 

chtěli bourat i kus ~d1. Prohlídka a1ěla na mého mule, věci 

ale máme v bytě ob&.dlouho trTalo,než jsem si tuto TÝhradu 

wosadila do úvodu protokolu;, u.mnoha Tecí jsem se musela 

přít ,že patří mně,ale uhájila jsem jen něco. Manifest ani 

nic E ním souvisejícího v byte nenašli,zato m1 zabavili ru

kopif románu Pán věže z roku 1980.chteli vzít i rukopis o 

Hueovi,vzali lti soubor esejů o Sabinovi,~urychovi,B.Fučiko

vi,V.~erném etd.,vzali můj referát na mezinárodní sympozium 

C:eskcslové11sko "se "Češství -v Jaměte~h Václave. Če~ného"; 

vzali Slovník čs. spisovatel.:.:Pamět1 V .černého.které mi pan 

profesor osobně TěnoTal,a taky · dv-ě . různi aamizde.tová _ Ťydáhí 

·sborníku yědeckých pncí o Jcae:!u PekařOTi.lc:ter.f l ■em uspořá

dala.. Zabavili i fotograt11 atub ke kyticí.m,k'teré l •• ~ako 

ir..luvčí v 85.roce položili ne. panát~ · mí.sta padlých amerických 

a eo~ětských vojáků i pražských ba.r.ikádníkú, do · protokolu ne- . 

p_sali~že na stuhách je text ".Charta 77".hle __ už nedopeal.1 .• že 

se tam dá · číst "sovětským vojákó.m". - A vza.11· mi· _jiné un:iké.tní 

památky; . dÓpie spisovatei"e Jě.J;i$ Beueše •. kteri ses ·S _e mnoli na ... 
- . . . . .- . 

dálku shodl v názoru n& ?lemužnoeť IIIU.ŽŮ; slova,jimiž je t ·e:rt 

. upoutal. měla "Vaculíkovy jarní :větry"' čímž . Beneš ~JDÍ.Jlll 

·nic :z ·vacúlíkf?VY veřejĎ.é činnosti·.ale př~e jil!l to· nebudu · .:Vy

světlovat. Je mi lítc,jene ,jste opět v Ruzyni. A.taky vzali 

dlouh;,; dopis Františka · Janouclla, 3akc profea,r ~ada~é :rizfty 

byl před1tm2 v SoTětakém fflSU M Tědeckém . 117s11p9ziu a _pop1~ 

acval,co tam. viděl a o čem ml~il .. ~ --~ademik~ 'Sac~oTem. 
. . 

Zaoavení zdUvodnill tím,i.e dopi• neae znaky wiwé•• miio!ené-

ho textu.a nechtěli rozumět to.mu,že FrantiŠkúv počítač jinak 

j)E:j.át nedovede. ~ -u.bavill mi i clop1s če.1Atelektuálů , před -

stav~ telúm sovětské kul tu.r,.,-pře ■toie Jsem je upozomila,ie 

nám na nej odepsal SacbaroT. 

VyšetřOTatel dr.~ollko_.náro4Boetí S-loTák~n Jinak chOT&l 

korektně, u něčeho 1 u.znal·. ie by &abuení Tolalo 4o nebes. i 

kouřit chodil na terasu. Taky ae vl1obn1 zull. I pplk.T. ,aai 

i.e věicbrů. stárneme a jsme moudŇ~li.•ekolikrát umal muj dů

~od9proC Jm1bn neTsit,do prádla.do př1k.r,fTek nelezl,poiádal 

o to .e. Zato ml.adý pn•l11m:ík Ml hl.áTil plnou nápůu. Jest

li v tom 'Q'tn'á a jestli potná teato režill,saěal •• mi před 

očima odvíjet další žiTotopis. Můie mu b:ft mesi 25-30 lety. 
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hlaTU má mallu,kuletou.-lcrátoe oetříhanou,kulaté tmaTé oči 
se- umějí rozsvítit koniášovským leskem. Je to prototyp ne
eolidnosti a podreznictví v pražské operativě StB a to,co 
o ně~ nepíšu,jeem ochotne zopakovat do každého vyšetřova
cího protokolu. Ze zásuvky už Tichým prohlédnuté znovu 
vyndal listiny k videorekordťru; Těnovali mi ho prostřeenic
tvím Tuzexu švédští spisovatelé; když jsem byla v jednaosm
desátém zavřená za Y..llihu,přijali mě za čestn~ho člena svého 
Penklubu e občas si ne tc.- vzpomenou. Dr.Tomko mi zabavil 
všechIIy videoka.zety,i prázdné, s ČejskovskÉho baletem -v ·pa
řížské opeře nebo s de~ektivkou .Agath~ Christie. a nadý 
Příslušník v3hledal a dal zabavit i doklady o tom,že přía.atroj 
je řádně. zaplacený a proclený. A se :~tejnou ch'utí přis:aasl 
ne. třídící stul doklady,že mi má italská přitelkyne složila 
v be.nce 160 USD na o enidenní pobyt ve Florencii; neuvědomi
la si,duše evobodomyslná,že nemám pa& 9 & teč. nemám ani pctvr-: 
zení o je jím-daru~k_dežto -naše _banka . m~že. e u.lož~nými _ deviza
m1· volně die_pc;novat. 

Prohlidka získala na razanci .když ee llB. pracóvfště dosta
.vila ppor •• ·• ~ovi. -~ezuia Ífe. A hrnnl.~ s.~ zapisovat zabavené 
věci. Taky oa ti ~hvíie prot ok~l_ ztratil° pov i.nnÓu · přehlednost • 

.. Je ' jí mezi třicítkou a čtyři~ítkou.je hodně široká v bocích, 
postavu má tuhou,je karyatický typ. Su.kn1 ze zeleného sukna 
měla ne bocích · 1.dobenu Te.llcými knc:!"líky,pře .s ivetr sako & čer
né kůže-.pclobctky ťiedé9 punčochy ·STetlé. Kroký děli - dlouhé, 
rázné.pohybuje se negraciézne.aie mrštne,řeč má úsečn0u,Jat
T1kli policajtksá úsloví Tyslovuje s chutí. Je ráda ironická, 
ale aby to zabolelo -a vyvolalo strach. Je z poTah..které by 
neusnuly bez _posledního sloTa. Odpovědi 1 na otázky do proto
kolu TÍ předem. Vdaná prý není a 4ěti nemá. Vní■ám lidi 1 e 
kuží a ta mi napovídá.Je ta ·_evládavá že1m má li lný mateřaJ-i 
kompl..ex,který ZTrioeáě pr·ojevu.3e i pro-ti •nepřá<telťJii•: je 
pevně rozhocinuta ochránit je před sebou eaJr.ými. StE si T~bee 
cevojuje způ~oby lékař~.kteřií Tás vedou k operaci,o n!l pře
uem Tedí,že ~1 nemsíte přežít.a chovají ae k vám 8 naléhavou 
ie_trDostí. Tato iena, uvědomila jeem ai, b7 mě s naléhaTou še
trnoatí · dOYedla 1 pod !1bm1ci a měla přitoa dobré STedom! 
pro.fes1onálne v,xonan,ho aktu sprned1nosti. 'Xakto 9 1117Blím si, 
kazí 4~~tc3níky St:B západm !11~ o tvrdých sice.ale· čestey-ch 
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polici stech. 

Když ppor •••• ová ode dTe·rí sp~třil.a T má ladhOYně celé 

ročrúky eami.zdatových časop1sll,řek1a: "Tak tohle pú.~ de šmaa 

hem." A šlo to šmahem. Tuhla mi kůže na tTářích. Jen já T 

této chvíli ev té míEtnosti vědela~co je v těchto očtených 

evezcích psaných na stroji ukryto práce,duchovního vypetí, 

chytrosti,zna.1ostí,myšlenek,kol1k je v nich skryte tvůrčího 

~le i opiscvačského úsilí. Srbrali Střední E-vropu,Pare.f,Pro&

to1t,Ini'och,Lidové noviny,Kritický sborník~Obsah,Revol~er re

vue,dokonce i Spektrum ze 70.let,Ze zásuvky 1 z bloku,Nový 

brak,H0 sta,Jszz-Top,Info:rmece o církvi. Protokol o prohlídce 

má 87 položek.z nichž pod kaid!)U je 1 něko11k k:n:1b. I dr~ 

Tomko musel vědět,že prohlídkou nevykonali právní akt,ale 

pomstu. "liemá.š háset ;_ a po ~e4né1 :.. dvacát,ho prnúho arpna 

kytky k VáclavoTi," řekla mi pt>t om· T útě§n,m humoru -Aniěka 

1:arvanová. I pplk.Smolík 'řekl mé.mu muži při výalechu,ie BOU

druzi byli zbytečně .horliví .• Ta· žena TIJ.e·s~ do ·atmosféry 0pro-
. . · . ... . . . : . . . . ·,., . . 

hlídky Depokrytou · agresivitu. Vecné e.rgumenty.·na než dr.i•.omko 

předtí~ i slyšel.ztráceiy ·válni. ·l!ez1 mnoh~ '. blihami ·vytáhla 1 

moje . dopisy ·z ···:Rur;y1,i.byly·. tenkrát je~ ~ov:~ _raclostí~dal 

si je pekne svázat • . Jako diJcaz nesvědč{ o .·· ·J:dčem, byly 
0

!:>Statně 

cenzuro~ány ,ona ·· j etť e . bystr~stí zl,·ého čl~_ěka . post1.hla 9 ~ím 

nejvíc ublíži.t. Dr.Tomko mi je · vr~til~až •když jsemmkla.že 

zabavit je je nelidské~ ",o ,se mýlíte,• řekl.a ppor •••• ová, 

"my nic neu.banijeme.jmom &~1štu~•e•• A přea'tože mi ava

seček xu::l. nenal~&apaale .~e~ -do protolcol11 . a pomáuikou "po

nechány v místě•, a aby její elOYo bylo konečné.pronesla: 

"!o stejně bude její poslední extempore.ft 

Dramatické situace .nají .1 své komiéké atránlcy.každý ó..ra

matický apisovatel ví,ie jmi napětím.. bez humo·ru. hra ztrácí 

účinnost. OTšemie hwlcri■t011 jsem by1a ~á • .Atmosféra trochu 

povoliJ.a..lcdp oba sačá'tečníd svých kariér opustili vrtl •

li jsme jet ·na prob.l.ídku ·cbalupy.poládala ~-•m.j estll. m1 Tez

mou éio ~ozu vyprané ložní prád1o • . ~seli ještě zaTé.1:t kcřiet 

do Ruzyně,a tak do kufru i&)witit automobilu nslož1l1 ■ dTě

ma obrovitými papírovými pytli sabaTených Tecí - do každého 

b7 se Tešel metrák brambor~ 1 ~alka a poTlaky; ai T)"ll&illi 

před Tě5'nicí,aá taška T pi.4pt1hll pz jel.a branou 'tam a sea. . 
. -· -

Ppor •••• ová do Písku nejela,jen dr.~omko~pplk.T. a JC.adl 
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Príslušn:ík. z půdy si TYIJe&l jen pllVllči.ny ve Tlaaech a nUdy 
neupomenu na Tyděšenéno nezú~e.stněného arvedk~k'terého pplk. 

~. přiÝezl z MěNV. Ten čloTěk ae neodTilil odlep~t se od 

dveří,ani si aednout,když _jsem mu to 11&bídl.a. Do Fraby ~tte.;,. 

vzala sklenic i naložeeyc h švestek, u obecní studny j ame d1ou

ho čekali,než pplk.vrátí evědka domu,verně ke mne jlÍ-ibehla 
černá kočka se ZElenýma očima,která si celé 1éro chodila pro 

pohlazení,taky sousedův bílý špic vystrčil veselý čumák; ji• 

nak veBnice vypade.la jak vystěhovaná~sousedi se radši dívají 

za záclo_nami,jedeL ale přece jen vyšel a založil nejhezčí 

motiv mcjí anabáze: dal mi jablka ve velikém košíku. V těch 

dnech jsem dočetla výtečnou knilm ·Am::s.y Bau.eroTé o .zlatém Tě

ku země Bojů. Ve 1Statku.na který ~ me se clíTaU, ll7d.líTal. - -

soueed NO'Yák.který v minnlém stol.etí roural kel-takou aohylu 
s pohřebním pokladem a protože jej neukradl, dost·a1 •• do oéi

borné literatury. Ne druhé straně návsi je statek.v nemi 

sloužíval Jan Cimbura,a já opatrně zku.sila,zda je dr.Tomko 
- -

neoaoba,_mluvíc í jen -ve služebním· .žargonu a bojící se -sv_é-
lídské podoby, o knize o BÓjíc_h -věděl a líbilo -se mi~ ie en, 
Slovák a vyšetrcr-vat-el St~-, -doved.:Í -doceia· obyčejně -_říci~ie --c -

, - . . - . .. . ~ .. 

Cimburovi a ~aarovi nev1. _mc. V moto.restu :Na Halcie j _ame Te- _ 

čerel.i SJpažený řízek, je to vecile ·Hy-tízu,kde robot'"al Karel 

Pe-cka v uranovém dole a : kam :si eituu~u jeho Hore~u. · 

PPor •••• Gvá eeděla sa s~o1em ně~akého dllstojníka ~a,oq.ní
ho Tel1'teltrtT! na Smícl:loTi.T . mís'tnos~ b7l ml.aclík_ v 1Ulitcr

mě Sboru Jláp.rané Ticbt:lrs a ~•den. ciTil. -• Jcníraa; _ bu&l Blil 

říkat - .mlěenll.Tj. "Jste na púdě S?m" ,:řekla · •t:roze ppor.• 

"vyndejte v-ěei na st~l. • Pro nezasvěcené Tynětlí-m, .že toto 

opatření údajně slouží jako kontrola9 Že nemáte u sebe zbraň. 
jíž b7ste prulu.šn.í.ky ohrozil, ale pouiíTají je,ab7 se dosta

li ke Ýšemu.co ;je zajímá.a mohli Táa to sabaTit. Dému mu.ži 

takhle jed.no11 u.baTill .moje FF. "liÁII '787P&t i ~ablka?" Do-_ 

volil~ jabl.ke nechat · v koši. Byt Zoščenke.m,od této chTíle 

bych líčil.a všechny další příhody prostřednictvím těch ja

blek. PPor m1 dala uTařit kávu.vyslechla mě do prctoJtolu a 

·oJmállla rásni,že protoie nt!l"ypovídáa.blldu. z.areina. jsou to 

Je~.1.ch 1nné -triky.byla b;ych sadriena..1 kQbych T7POTÍ~ala. 

, Kl Těci · roztřídllla cle obálek.kompot jaam přidal.a k jab~ 

a uchránila nezapaanj hře'be.n..ona -p~úcbiou taiku ~•peěetil•• 
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Do Ruzyně auto dirigoval. mladík v urrl.:fprmě SNY• Měl be

zel stnou tTář. Jestli vozí vězně k soud.u a na vjElechy, dě

lá to dokonale. V přijímací místnosti jsme museli chvilku 

pockat,předeannou přivezli někoho v teplácích,vrátnicí pro

šel . muž e generálskýn.i clietinkcemi e mladík e bezelstnou 

tTáří oddeně řekl: ~soudruh náčelník tslcy vypadá unaveně.~ 

Byle to má první informace o rozoár..lost1 záeehu St3 proti 

dizidentům. Rezervovali pro nás v Ruz~~i celé petro.co ~e.r-

1 tolomějské b~hom se neveš11,a ráno,pochop:lle jsem z né.zna

lců,když mé přátele sváželi,vznikl~ ns vrétnici ež tl~čenice • . 

Ppor. mě vyvezl.a do čtvrtého patra,dala mě na samotku; od:pc

ruje: -to řádu věz.nice,o umístění zadrženého Tšek rozhoduje 

bezpečnost. Kcšik 11 ~ablky mi do-vol.111 vzít e eebou,kompet · 

nechali v kancel.áři,sklo ne. celi neamí,abych s~ nepodřezal~• 

nepřevlékli mě do tep lák.'.";., přikrývky donesli jakž takž nee!!lred

laTé,n·a cele nebylo mýdlo, byla očiTidne ne používaná., nebyl tam 

toaletní papír,neměle jsem kartáček na zuby. Pálily mě oči , _ 
1111' • 'V · . - . . , . ~ . . , - • 

chtela jsem,aby me ~e smichovskeho velite1stvi zSYezli dom~ 

pro lé1t9 antem to ·byJ.t tři minu-t7; _vymluvila ae 9 že ~-jí _ schů-
- . . .,,,,,· . : . . · . . . . . . . - . . 

· zi. Vzdorc-vite . jsem si nelehl.a.usínala .jsem v kabáte na tvrdé 

. etoliěce a až"_: ie~ z noční -~1uiby mi rczwnně "'rekla, že je to 

nesmysl. Ea ce"l~e byl.y dvě · pala~dy o třech postelích_.iehla jsem 

si na tu pod ótevřeným oknem. Byla do ba mezi vězeň-slcjm psem a 

Tlkem,věsni na aebe vol'11,postl.ali si koně.dole pod okn,- se 

saři-v8 roshěkal1. vl!áci, •Jl:1.reěkůů, clobro• noc, pusink:llů.ů," -vo

lal · j umý díT!í -hlÚ plllý pnalib{l. Obklí.!ila ae má.má atmoe

f éra az:radu,marných lm&h a snů a nevýl.íčitelného ffl!lnltku. Vedle 

sprostého nápisu byl nade dveřmi na.kreslen tužkou kříž,mel 

správně provedenou geometrickou perzpék:ti vu. 

Ráno mi ppor. ukázala ve Týtahu pouta, "mám přik.az je pou

lit, ale je mi to trapD••• - "Nemáte u sebe radši .trochu ple

tOTého kréma?" - -Vidít•"• řekla žell.akJ' chipni, •~o .mě nellA

pa4l.o. ~ Auto říc11l iofér,který eTidentne šoférem nebyl,ppor 

seclěla Tpřeclu..,Tsadu se mnou E.čenlivý. FPcr. dirigovala i šo: 
féra-nešoféra,ai jsme zabloudil1. Na amíchoT■kém TelitelstTí 

nejdnTe opatřil.a krém pro me,pai ilÍČ od náčelnické .místnosti 

pr. eebe,aepaala •• mnou jedi•ou Tětu,ie nebudu vypov-ítat,řekle 

•nmlte- •• jelti je4Dou clo sáeob7" a jel-i j11me zpátky do Rv.sy

ně. Fi-edje~í legi t1aací ae oteTíral7 ~šechny ruz,Ďaké b~ány,· 
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dveře a katry fl zase jsem •ea.ěl.a aama - čtJři.•taět7řicít

ce • .Byl pátek 28.října. Odpoledne s& měla DB Václavsk,m ná- 

mestí konat zakázaná manifestace. Ruzyňští Těmi~ oken 

probírali právě ohlášenou dost omezenou cuifwwiw«i amnee -

tii. Bývala by se byla vztahovala i na některé mladé lidi 

z nezávislého mírového hnutí,mi.nulý týden obTinené: včas 

jilr. obvinění překvalifikovali na paragraf' s vyšší sazbou. 

Hodiny vězeňské samoty jsou delší~než jakékoli jiné hodiy 

ny. Rozebíráte a dáváte do souviElosti různé drobné příznaky, 

kter~ jim uniknou a z nicht se snažíte usuzovat na skutečné 
. . 

postavení; že vás nechají v nejistote,je jedna z jejich psy-

chologických lEtí. Už jednou jsem zalila trt• prnií dva dny, 

během nichž mezi masou zadržených vybíra~í :ty,které obTiJlí, 

je to asi nejhorší doba pobytu Te visení. ·z· okna ~sem ?idě

la ruzyňské nádraží,můj muž mi tam chodil .máTat .a přivasoval 

kytice k zábradlí, tenkrát bylfl má c.ela T choclbe hloubej i o 

sedzn čísel. Taky mě mrzela ztráta Těcí,mohla· _jsem si vyěítat, 
v ..... .... , . .... v , 

ze jsem je nemele ·u nekoho achovane,ale. je to neresitelný 

rozpor: když je máte doma,niů.žete o ·ne· p"ř1Jít.když je ·ms:te u 
. . . . . 

· někcho,užíráte ee b-ezmocnou nesTObod.ou,. Je to rozpor . 11# , • 

kteří se brání dát 8 i .ehnat do schlloidní . p.aj-c:trl.-ký. ·Jestli . je·. 
," """ ; w . . .. , . 

to utecha~ze se na zabavec.ych vecech sepon pozna9 co jsou oni 

zač,nevím. _ Večer se zas rozštěkali pei,pr9Tok0Yalo . to asoci

ace na ty,kteř_í možná přilli odpoledDé _m Vác1neké náměstí. 

Ze oknem hlasy bou mladých kluků.,ssřenioh sa nějakou bl -

bost,TyuikoÝal.1 "jdeae na aminu' domů.•~ · Mr'-žat mi při.šel 
nabídnout mé hestq,bylo ~ .milé.,ale nevsala "jsem si je,Te 

sklec.ici jich byla napěchována dobrá dv~ "lcH.la,sama bych je 

nedokázala sníst. 

V sobotu ráno rozvážela služba na neobsazené postele při-

k:r~QJ my-alela jsem, ie je to pro ty ,které zadrželi ra mani

feriacif to jae.11 al• avažoval.a příliš 1ogick7,m7 té.měř n1k4y 

neuhodneme pře4em abarurclity v jejich po!!aán{. ~•3dů.lež1ti~

ší informace se ve vězení dozvídáte.kdy! ul nmaajÍ nou 

vlaetní cenu, tento zásah byl ale tak nenládnutel.JlÝ, že už v 

sobotu dopoledne j sm mell obraz téměř úplný. Manifestace 28. 

října byla tak rozsáhlá a útok pohctovol!ltního pluku __ bezpe5-

nosti proti ní tak lcrutj,a ohl.aa ve něte 1 dema tet,- tak 

ro~hořčeJlj,ie t,-,rter, ee mo!flá chystali sa Manif•at obT1nit. 

okTal1~1lcoval1 ml pouhé podezřelé,jeite k rámt s pátku na ao-
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botu 3e přemístili z odd~len! ra.syňslc~ v„ emlice na vypůjče

né ěnrté patre,na celách už byli společně.byli tea zaárže

ni jen na osmačtyřicítku jako my všichni ostatní. 

Má samotka ekončila,nejdřív přivedli Jarmilku Belíkovou, 

pak Lenku Marečkovou a Janu Chržovou,p:rožily o půl dne dří

ve než já policejní lest,jak udržet občany ve vězení d6le, 

než crovoluje zákon. ~ezpečnost má právo zadržet podezřelého 

na dve. dny,pak už musí rozhodnout pro1.--urátor; a tak nás 

všechny po 48 hodinách formálně propustili,strážní nám ~Y -

dali ne.še věci,my jsme jim vrátili vězeňská prostěradla a 

přikrývky,a bezpečnost někoho ui rovnou na dvoře věznice,ně

koho al · za bmo·u poaadile. zpátky do auta,dovezls na výslech 

a n-átlila ·na dva dn]' zpátlcy do Ru:yne • 'rakže ony prtkrýTky 

:D&Jlášeli ráno pro náa,kteří jsme byli ještě na celách! Ve 

vrátnici vzn.1,kls behem dopoledne,kdy nás propoušteli,aby nás 

mohli znovu l'.adržet, taková tlačenice, že zadržení spolu mohli 

volně mluvit. strážní . křičeli na muže z bezpečnosti, a.by ne -

. pi-ekii.e1.{ ·provozu a aut~ se ·zadrženými prý před věznicí řídi-· 

·1a T-eřej:Jtá 'be.zpečnost. MJie· se dostale i první zpráva o mé~ . 

-nndi~~áhl.1-~~j : :rán~ .v půl_ ěm-té r;. Těz ·eňského . oddělení a 

Olga· ŠUlco~á viděla,jak jej Tedou na . čtvrté poschodí. Podle 

počtu zakl~páv~ých okýnek j~me při obe:ie ·spocetly,že je náe 

přes · ospiedeaát; příliš jsme se ~2:;mýli~. 

ltfch ~h 48 hodin up1J'llul• al Tečer,ppor • .mi při Zh 

tikání 11uapo!ítala ce]i den atrá-ený proh1íd.kam1. Čekal.a ne. 

a u 4e~~úťvel1tel■ni9-.eů mě JD.ienllvj se šoférem.co 

nebyl iotéra aa schodech jsme potkali Lt.dYíka Vacu1íke.. Krá

čel důstojně dolů ze schodl,sám,bez policejního doprovodu. 

•Ahoj 9 LudTÍku,fl řek1a jsem, •ty jseš tu taky?" -~Jen e.111 půl 

hocl1JJ.r'.řekl.. Samozřejmě to na náe mohli nahrát,a přece jsem 

pocítila za L. ,jeh.D mohutnou ponavou Tolne odcházející k výcho

du coai jako nou Tlaatní Jl8do.tatačnost. -Jak ~en to ten Va~ 

culík dělá,myalela j eem e1.. RozliJ e jim mlíko, slíie mne tanu, 

ayrc,Tátku jim nechá, a nikcly ee au za to nestane nic až tak 

zlého. Naprosto nero~lišuji hod.notu lidí podle tobo 9 jestl1 

byli nebo nebyli sa.-ňení 9 ta1c můie UTaloTat jenom ponížený 

nebo TSbouř.117 _ otrok. Jen bych ráda pro!dkl8 do toho 9 jak ae 

40Tede sám ochránit. V Set,ře citu~e nlbo tatínk-., ie dobrá 

yÝal.UTa je lepší.než psí boTno1 ~en dobré Týml.UYy ale takDTOU 
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eílu nemají. :Nedávno jsem poroT1u1Tala RrabalOTy texty a Čc•
kým snářem a napadlo mě,že Vaculík je Odyaaeua. I ~edna zá -
padoněmecká kritičke ve Snáři jak<' jeho hlavní rye postřehla, 
že Vaculík aeustále uniká jakýmkoli zneBTobod;ujícím léčké..m. 
Chytrý Odysseus nejen před ~rÓjou nepadne.on pak dopluje až 
domů a na své plavbě "střásá všechnOyCO mu Tadí",jak o sobě 
naspal Vaculík v jednom fejetonu už před mnoha lety. Kdežto 
AchilleE p;ed Trójou pa(llle,protože má zranitelnou patu. A když 
už j'serr: v tom srovnávání,Aehillovu pa.tu má Václav Ravel,je _to 
jeho slušnost dítěte z měš~anské rodiny a transceaentní odpo
vědnost. · 

. Ppor. zas seděla za Telitel·skym stolem.byl tam i l!1adý 
příslušník,aě přiTedl . Ja~enlivý. P0 _jeei116 větě do protokolu, 
že nebudu vypoTíd.at,mě zaae zadriela,!cnaalit7 proběhly skoro 
přátelsky; už j8111e Tstávall,ie ae odeberu do hotelu Ruzyn, a 

, _., 'li,, , ..., - - , ,, • Mla·dy Prielusník zaujal vyset rovaci pom,.. Optal se dlouhou, 
málo srozu.mi-telnou větou v obsahu .JJeZVládmltou.-a .lllOU .odp6veu . . - , - , .., _ ...,- " . : - . - . -~ . pak mohl poci ti t jako sve. zesmesneni. Je to Jiste :~je neclo- · 

. ·. statečnost,ie nesnáším ml.adí)cy ·doet hloupé· n~ .. tc,~by8fytaho- _ 
vai"i nad bezbrannými mÓcí,k'te~u ~1 --nijak .1ITT7sl1>užili. U~hý-
111 se k pohrůic e pr-olcurá torem, já pohr.ozi i• -stížnosťí pro. ·v,tiro-
žov ~í, ppor.hasila n~petí,e Já se dopustil.Ji ·nádh-~:ného · ~&U% .. . "" . - ..., . . ~ - . . . . pas. Rekl mi,abych vsala svoje veci 9 já rekla,že už ne~sem ob-
čan.,ale sadriellá. a věci ai _llepone.au~a osl.DT~ ~~em ppor., 
!Můf.e .mi ~ e nést vál pobočJlik. • Vn,rakla a · ~á podlopila9 ie 
naařízmýa tu není ona.ačkDl.1: tak_ T7Padá.al.e cm;rteri ·•e neu
mí zeptat 3asnou "fětou,a proto ona T7alýchá1 a jalc je náhoda 
zlomys:Lná,v chodbě seděl zadržený Achilles HaTel,vypadal smut
ně, "Václave!" chtěla ~sem ee na něj 11.8.mát. "pokraču.jte'1J)okra
čujte," vklím.l se lu> mezi Havla a ime a u Trátni;_ce .IID9 nechal 
čekat • m.čenli výa. Vrátil ee • poutJ'. •xqi _podle předpiau, • 
prartl. •tak poile před.pin.• "Xrál.onta, • .. řekla j••• j{. "am-·. ·. -- . :- . ... .. . . že chodit 1 v náramcích." "Jen abyete neupall..a," rekl. !ilcenli-
vý nesl moje věci,aniž Je~ ubylo,ppor. mlčela taky. 

Mladý Příslušník iídil T~i dostal a~ do euforie Týrostke., 
který ví, že proTe.dl něco~ co se nemá9 ale práTe prete, ltt ~e jen 
Tjroatek.na tom 'trY&f baTlli eeh1aeite 9 3e■tli, ještě v noci po
~e4ou n9~ k · BrDu .• ppor. am JUťt eřak7 pomáb•i a elďorii stráv11;s • 
T křeoovit~m wchu 1 hlase mil odstín hysterie a nedokásal se 
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několikrát od Tolantu neohlédnout dozadu na moje spoutan6 

ruce. Ve. čtvrtém poschodí mě postavil ke zdi a odešel do kan

celáře, nikdo z tech, kdo přihlíželi vidi te1ně ztuhle.mi n~

řekl, že mám. stát čelem ke zdi. Strážná.rterá me mela prohlíd

nout,se hiaeitě omluvila,že si hned pout nevšimla. Přišel 

pouta odepnout a neuměl to. "Opatrně", řekla strámá nahlas. 

"odřete ji!'' Hmoždil se se zámkem a cloumal mi rukama,a v té

to ;ieho očividné nevýhociě jsem řekla: "Podle toho,co jste mi 

provec.l,jste hodn; Malá .Povaha. 11 A prctože taky někdy zatou

žím mít poe:led."1.Í siovo,zopakovcla jsem: "lr\alá .P0 vabo.~' 11 on 

. před všemi t;mi svedky odsekl: "A to je mi jedno." 

Pak byla neděle,povídaly jsme e1,sned.ly jsme kompot a zal.o

žily ženské hnutí na ochranu mužské !!IU.Žnosti; manifest zamě

řený hle.Tně proti sufražetkám v~láe íme v příhodné chvíli. 

RaC:im ;palouš dostal srdeční záchvat I ale oumítl chtít domů.ne

může odejít oón~kuc.,ka.e joou všichni,jichž si cení, Zdeněk 

Urbánek čekal ne svou operaci a jednu chvíli nenr:>hl najít Kar- · 

la Pecla1. Václavu Bendovi civakrát přivedlp . a.o · ·dveří omylem · 

dívku. K večeru nás zača_li po půl hod1~ách ·podle :_seznamu pro

pouštět - domů,Jarmilku vytáhli z postele ve .tři rá110, . kdy se . 

z Ruzyně ·dá. odejít jen pěšlcy,potkala se ale -ns chodbě s -mým · 

DIUŽf;m; . dopo'ie·d~ službs. sklidila z cel přikrývky a prosterad

la, zůstale jsem sama s holými palandami. Odpoledne mě s Vá

claYem RaTl.em.,k'terého nechali celé ěty „ ri dny na samotce, a 

Jiřím. Grlmtoráde.a odTezl1 4oaedět zbylé hodiny na· Bsrtolcmej

akou ... Á", UTÍ'tai mě 11tráiJ!t,kdyl jsme vešl1 d.o 'cbodby, "ja~ 

líčka jsou.• Bylo jich v košíku ui jen pět. Pustili me v osum., 

šla jsem · kolem Betlémské kaple. Jene Eusi,sde11la jsem,ří.káme 

si hositi. Podale ROS,Enutí za občanskou B1fobodu. Před Májem 

mi sast 89'11 taxík.řekla jsem odkud jdu, taxikář byl člen stra

ny a přestof.e Těděl..s kým IŮ.UVÍ.rozčiloval se.že takhle ee tó 
nedá 4ělat. •Já . 'tBll byl.madam,blaj:Í republice ■■ t ■•• ~pa-tnou 

nověst Y zahran1čí. Dneska j SIE o tom jednali na strenické 
, 

schůzi." Myl.sel tíidrastický zásah bezpečnosti proti demonstran-

tům. Tak jsem se dcsts.ls k první sutentické zprávě o tom,cc, se 

29.října na T.ácl.8Tském e Staroměetském náměstí událo. 

/Listopad 1988/ 
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fejeton ze zásuvky 

Jak jsem chtěla prorazit 

V určitém ohledu jsem měle na maminku amo.l.u; když jsem v necelých 
jedenácti napsala do ěl:olníhc sešitu hru o Kašpárkovi, maminka mi ten 
sešit vhodila do kamen řkouc, et se raději učím počty. Nedala jsem se 
od.radit e ve dvanácti jsem sepsala povídku. Byla o krásné dívce, které 
opustí svého místního r~lého a výhodně se provdá z hornické kolonie 
do hlevníhc města. Po letech přijede své proletářské rodišt~ navštívit. 
Dojatě obzirf řady šedivých nízl:ých comkú se záchodovými budkami nés 

dvorcích, e ženské, co ne kočárcích po dčtech vezou prádlo do mandlu. 
Sama naparáděná sedí v elegantním automobilu, nic jí, kariéristce 
jedné, nechybí, a přesto po jejím sličn__vch tvářích stékají slzy. Je jí 

totif pojednou něčeho strašně líto.· •• 

Po-vídku, pečlivě velkými p!smeny opsanou, jsem poslala do ženského 
čaaopiau., ne"fím llŽ kterého. Podle máho názoru "f něm právě takoTéhle 
příběhy tiskli. Dlouho se nic nedělo. A~ jednou, když jsem přišla ze 
školy dom~, řekle mi maminka. tónem, jakým se plísní onanujíc! děti, 
že tu "fě c, co dneska přišl,.a poštou zpátky, hned spálila. • Přímo 

jsem na mamince -vid~la, · jak ji mrzí, -že raději nešij u na · panenky. -

Znovu něco napaat a poslat jsem si pak trolďla dna střední . škole. 

Bylo to ·povídání o · tom, jak jsm~ byli 1 s profesory nli řepné brigádě • . 
_ Příspěvek vyšel téměf- nepozměněn v krejských novinach, t _i tulek 1 celé 
mé jméno byl:v vysazen.y tučnými_ verzálkami. Byla jsem det'initivnf ztra-
cena. ••• 

V.nohokrát za uplynulá léta se mě lidé z mého okolí ptali, proč už 
nepíšu. •Protože mi nikdo nic ne11Veřejn.í,• odpovídám. - •vám zakázali 
psát?• ptají se ti lidá účaatn~. - •Nezalcázali,• říkám~ pravdě. - •Tak 
proč nepíšete?• diví se oni. Pokládají mě zřejmě za hrdopyěku, kter6 
se tenkrát, kdy!. ji od novin po osmašedesé.tém vyhodili, urazila. Nemohu 

., 
jim t• mít za zlé. Zákon, který by někomu zakazoval publikovat, v Ces-
koslovensku akutečně neexistuje. A v žádné redakci nevisí jmenný seznam 
oaob, v n~mf by byli podle abecedy, stáří nebo velikosti U"f,edeni ti, 
kdož si nesměji ani škrtnout. A přesto: zkuste, jsa ne indexu - třebas 

úředně nevyhlášeném - zkuste poslat do kterékoliv tuzemské redakce s~j 
příspěvekl Vůže být sebenevinnější - o dětech, kůzlátkácn, málo vyda

řeném létě nebo nepřivětivých tramvajác!ch - neusp~je. Vytřiao-vací 
mechanismus, byt neo:ticiální a zákonem nepodloien,ť, :tung~ spo+ehlivěl 

Nezasv~cený občan - pokud vůbec o ně~em takovém přemýšlí - ff' .~omn!vú, 
!e redakci přede'VŠÚL zajiú Bitia•napaaného, neotřelý nápad, "ft\~á 

pointa. že se. anad redaktof-1 nad rukopisem i rac!ují: Ta to těm ~ramv·~ 
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jákún: dala! - Ve skutečnosti - kdyby byl našinec tak bláhový a opravdu 

svllj příspěvek do některé zdejší redakce pos1al - budou mít· události 

přibližně následující průběh: První redaktor k Druhému redaktorovi: 

,. 

•Nevzpomínáš si náhodou - Bu.lcová, Rlll.coYá ••• něco mi to říká ••• • 

Druhý redaktor: "Nebyla ona v Pražské jitřence?~ - První redaktor: "Asi 

máš pravdu ••• " Druhý redaktor: "Psávala tam, .mysl:ím, o tramvajácích ••• • 

První redaktor: "Tohleto je taky o tramvajácích.• Drllh.ý redaktor: •v Jit

řence skorc o niče~ ji~ nepsali ••• • První redaktor: "Nevíš, co je a 

tou :Rulcc-voi.:i. dneska?" Druhý redaktor: •To ~edy nevím. Já mám Ji třenkt1 

tak mi.lokd~' v ruce... Jen když ji někd.Y zapomene ntt záchodě náš kluk ••• • 

První redaktor: "Zeptáme se Standy, ten má s Jitřenkou styky.• Standa 

/po telefonu/: "Rulcová? No jasně, byla v Pra!ské jitřence, ale vypadla 
.,,,.. 

hneo v prvni vfl.ně. Tllhle jsem ji potkal, byl.a dosti ae~lá, dělá někde 

pořád nočn.1 ••• " 

A kdesi ·jako by ae znovu otvíra1a zaěernin.é dvif-ka .od kamen.-•• 

Snažila jsem se to tabu prorazit /Jey, jejich! první rukopiay konM.lJ 

v plamenech, s& jen tak lehce nedáael/ a zpoěátku to 1 gllll80Valo. Ballo 

se tenkrát ještě dosti těch, kdo p~jč111 své· jméno pod článek, reportá! 

nebo fejeton • . Patřilo v novinářských kr11zích skoro_ k dobrému tÓ~u, . choVf!!t 

. se takto k vyraženým -~olégům. Ale třebale ae · v dobách počína~ic:! •noi-m!l

l.izace" pohyboval.a tato . přátelská altl!ba v rovinlkol.egiál.ni nezi!tnoaťi 

/dnes uf prý je to vět~inou ·byznya, T nimi zúěaatněn.í ~•dou' plll na pdl./, 

· ·pro píšícínc 11 načerno• byl tento pokoutní způsob publik.óván! dosti Ty-· 

. čerpávající a otravný& Dol!l.1.ouvat se s údajnýl'l autorem na témat~, aby mu 
nebylo cizí a tím pro jeho ckolí nápadné~ zasílat mu kopie ·napaaného, 

chodit si k němu pro honoráře a snalit se mu při tom vnutit alespoň tu_ 

ka~ku, kterou dal listonoice. Velká obtí! byla 1 v tom, jak ae dostat 

k potf-ebným podkl.adOm a pod jakou záminkou vyrasi t do terénu. naatnío:. 

psaní bylo za těchto ztížených podm.!nek táměf vedlejší e hl.avn~ p~!jem~ 

nějši částí celého podnikáni ••• DrWlé strant zas hrozila rdzná rizika. 

Přihodilo ae třeba redaktorce, na jejíž jméno psal "zakázaný" literární 

kritik lektorské post1dky, že se k ní ve společnosti naklonil '7dávaný 

autor a zeptal se: "Co, konkrétně, máte proti rukopisu má poslední knil

k:y, soudružko?• A ona, chuděra, leknutím málem spa~la ze fidle, proto!e 

nejenom neznale. zmúiěný rukopis, ale zapomněla si pi·ečíst i .kopii lektor-

ského posudku. 
Jak konsolidace postupovala, ochotných zapdjčov&teld jmen ub~alo. 

•Nezlob ae," otlouTal ae kamarád, •ale je stralně nápadné, co tea 

toho jako by napíšu do ~1n,ých novin ••• R - •víě,• vysvětloTala ~řítellcyn~ 

•iéf m1 p~edhazuje, fe piša fejetony jinam ••• • Mrzelo mi to, ale zároTeň 
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se mi ulevilo. V mém novém, dflnickém zam~stnárú mi totil moc čaau na 
psaní nezbývalo. Oatatn~ zážitky z toTé.rnib.o prostředí mě natc11k za
valily a zal.ljaly, le j&em pro t11 chT!ll ani paát nepotf-ebovala. HlaTn! 
pf-ece je, že mám ten báječn.t materié.11 !e ~ - t;v krásn~ náměty I , A!-·· 
tohleto jednou nap!iul těšile jsem se. Asi jako geolog, který ch~d:! .PC 
Měsíci~ sbirá· twn šutř.íky a raduje se., jak. budou kolego-vé ne. Zemi 
koukat ••• Posléze jse~ své nové záfitky začs.l.c i zpracovávat; cílem 
proto. že m ě to bevilo, dílem v obav&ch• aby z nich nevyprchala vťině 
okanžiku. hle čí~ déle jse~ iukul~ · ve 'Vol~Ých chvilich do ~ifb · 
psacího stroje• tím v ě tší ve mnt rostl~· pochybnosti: Mé smysl psát . 

' ' sam& pro sebe? Novinái· p:fece potřebuje odezvu, čtenái•e, l::te~ý se ne něho 
třeba i oboří• prostě ~ea~uj !cího člověkL, s nímr j e možno Tést dialog. 
Herec si také nepřebrévé Har.l.ete po~ze sám pro sebe v ob[~áku; chce 
hrát pro diváky, T~dět z jejich reakcí, hraje-li dobře či špatně. 

Slyšela · jsem vypré:vět C? ~•dnom českém noTi~i, po únoru 1948 pf-ed
ěasnč penzionovaném, kterl9i!i8u let - al do BYé amrti - paal dil ayé 
komentáře ke dni. •Tak, maminko, e jsem hotov,• fikáT&.l., kdy! pozdě 
odpoledne VEtáve.l od psacího stolu.~ jeho man!el.ke kaf(lv ten komentáf 

. pečlivě uložile do zásuvl:y k ost&tná a ělh připravovat veče~i. - Kroml -
-lítóa~i nad člověkem, jemuž se tak nepotlačitelně stýs~aio pc jeho 

. dřívějš!m pcvoláru, poci ttlji vůči němu téf obdiv. Nedet se ~plldi t :e ~ • • • • 
I • • • 

. započaté cesty -vyladuje veli}:ou silu. 
. . . . Také mnč se po paan.í strašně stýská • . Ale zatím nejset:1 & ještě dlollhc 

nebudu penzionovaná, musí!!: se živit jin_ýn zp~30bEm než psaním, a l:rorně. 
tóho: zatímco sedím u paacíno stroje·, nedotknut stcjí koň pl.nj prádla 
na žehl.en! a také okna by potřeboval.a wnýt ••• 

•To bych rád věděl," pov.:ídal mi tahl.e kamarád-d~lník, •jak by ses 
zachovala, kdyby ti v některých dnešních novinách nabí~l.1 místo.• 

"Nevím, o čem bych de dnešních novin paala.• 
"Psala bys to, co kdysi." 
"Kdysi se ps&lo jinak." 
1Prosim tě," amál se, •s výjil!!kou oamašedesétého & pár miaícd v de

vitaňedesátém jsou to dneska -cytél noviny jako býváYa~v." Urazila jsem 
se. Pak jsem o to~ rozhovoru znovu uvalov&l~. Co, kd.yf má pravdu? On 
přece nemá d~vod být p~edpojatý. Byl a je to prostě čtenáf. Třeba jsou 
dnešní nov1ey skoro tytéf, jako byly kdysi. Novin,v moiná ano. Ale my 
jsme jiní. 

Moje maminka by řekla: "Vi~í§, raději mělas i1t na panenky ••• • . 

V Praze v léti 197& 

107 



Olga Berg g o l co v á 

DO M CJ V 

Domov mít nebudu 
Nebo bud.u lllÍt ? 
A b~d:: x.i líp či snad ještě smutněj 1· ? 
O tom roce budu vynrávet až potom 
O tom jak ničeho u~ nebylo mi líto 
ani že stárntJ 
ani že Te ztrácím 
K čemu je Ei krása,láske,dcmov útulný? 
Abych v něm mlčela? 
Kdybych měla jen mlčet ! 
Ale má se i lhs.t 
Lhát a třást ee bez ustání 
Povídat lži a přitom se i chvět: 
co jestli zalžu žpetně? 
Inhed mě stihne ponižující trest 
Ne, víckrát už nechci, nemohu 
Sama zahynu 

· ·Jak je to všechno podlé ! 
Čekání na úder! 
Copak tohleto má dělat ženská? 
pít víno sama po pi tykách ? ! 
Pila jsem 
Všechno mi bylo fuk: 
nestydatý de.jí~li .mi odklad. 
~-vého pláče jen mi bylo líto 
v neděli, v ten pogrocový den 

. kdy ód.loučení ga·lejnická dálka 
jasnější n8Ž nastavená dlnň 

_ přede mnou se náhle rczevřela. • ·• 
Jak Ty jsi nlakal ! . 

_ Posleclní svetlo tchoto světa 
· proudilo de mé duše 
v záři Elzí Tvých · 
Nez~ám takovou modlitbu ba ani píseň 
kterou blch v sobě svou vděčnost vyzpívala 
za Tvůj zal . _ 
Vždyt - nahlas bych ani nesměla 
V prokletém mlčení ztrácím eíly 
A divné je -yědet 
že k Tobe prijde jiná 
která Ti bude s tváří slzy utírat ••• 

. Potichu - žiju _ 
Žiju sotva dýchám, 
vzpomínám, hledím a nikde místa není 
kde duše ~~á by stopu nenechala 
svou bolestí, důvěrou i písní ••• 
S tím nic nepořidí ani čas či,pochybnosti 
Ani utéct nřed tím není kam 
Také je ale nenajdou 
ani ti, co Ei přijdou pro mne 
Ti, 
kteří když T ě vedou, 
jdou vždycky ze Tebou 

/Podzim 1949/ 
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Olga Berg g o l co v á 

N A S CH 9 Z I • • • 

Ka sch~zi jsem seděla ~t den celý 
chvíler::i ruku zvedala - a lhala chvílemi 
Jak je možné že mi zoufalstvím nezbělely vlasy? 
Jak to ~e k jsem hanbou nezemřela? 
Dlouho jsem pek bloumávala městem 
Jeno~ na ulici je člověk se sebou sám 
Dcmov~ík v pr~jezdu ci připálil 

V putyce u pultu jsem si dala vodku 
· _Dva mrzáci tam ještě se mnou stáli 

co přišli o kus těla ve třiačtyřicátém 
když šturmoveli Krasnyj Bor 
Dodnes j~ ,álí bezohlednost oněch 
Težké je veci utejit 
když starý popel v srdcích .zadoutná: ·: 

· _· v · trestných rotách je hnal.i jako ovce 
. . -- . 

na rozvedku bojem 
· přes minová pole 
S medailí se vidycky nekč.o vrátí . 
ostatním pod drny ustelou 

v "" , ; Za co se tak strasne plati krvi? 
Za hříchy kterými nehřešili ?I 
Jak jsem pod parou 
povím co na jazyk mi padá 
I slovíček pár silných: 
!:.!ám po krk našich hrdinC. 
bez hříchu 
neomylných 
Zato naše hříšníky mám ráda 

/1948-49/ 
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Olga Berg g o 1 o o v á · 

ECH O /variant a/ 

Ach 
jakou ozvěnu zekázeli dneska? 

Hlasité mnohohlasé polyfonní echo 

Než náhle mizelo 

vracelo nadšený výkřik 

jako jméno Hospodina 

Na úsměv odpovídal celý svět 

tím nejskvělejším smíchem , 
A zaplakal-li člověk 
o_zýval se · nářek všeho · lidu 

Už nemáme ozvěnu 

_ A přece jen ona 

na mne vzpomínala 

. Nyní ? -

. jen šest kroků 
. . , v . 

Tak daleko smim vpred 

Šest krok~ podél ozvěny 

Ach 
jaké Echo 

nám 
zakázali 

dnes 

/ 1975 / 
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· ?:al-• pr~GigA:A4u " poaleb! dobi !a•lot:r4, a.ť.~a.la. 
i.e ul• .._ J• J'2'Ya! •~-'t.t. ~úa aQa~ tetq Jla1n0 ltndr
t~at • .1-.1.S&.l:l pon.loYáa.í b l• oprÚ'aČÚ tnnú:e. lioamn
u ·.u ac~tav~ ,.::k:lchkol! ukon:. _&0 1p• aa TJtTir{ prl.YA! 
atit._~e Y~•-e aaproa\•bo .. 14•o~~~4b• u.ala;taú. 1.ákanJ 
d bldj s'\át.al• pru l•lu •eJ•u Pl"9•• -Ylechay at·4t,- ~ri•
~ími at,'i1• Z;:ety~ a.ai D9"jn! C ctaaě.{ t~Y • ~rK:Í ř!J1 &• JlnYllÍ 
etát~a ~rec~ 1 ~jkr~~ějA! ziretil~daktf &1.oťill7 ::.iq prřn.:! . 
cpeé,:tat»slŮ - N~?6 ~°be.ra, stt~fl;J. ?riT:Í řá.tl pŽ-e4-,oklá4, 
-určitou kY ali tt:-.~n ltu.rv z ~~e.c.: • cd;:-cv!.t11i.j ic! ~•ra;a~.é l'lcaio
kr~-:.1cké ~-rac.l.ci. SOTi~t.eJc;~ tiek v ce&Ee'tJlie.ti lliaci.oh. p:ři-
1'.tt..-il.i.e SSSR k ;;r..iv~í~ lit&':\. 't*Frtt ~l'tv.)'llě.nekc7 Y eu
~WUlll óca;..>ČJ~. T,-tt:· otá;ay j ~I:. ~..ax-stndu Yar-e~áh• ~
-- a po•unJ&í •• T~niYi II oe s 14• lopa.:ých 5'waa.. ~"P-IIOI: 
!. 4) UT•r9.ía1.l U .µ"Í.tiad. r"e~Ye%" 8 ~ ;tráflL!ů Yi4. 
Jíl"OfeN~ !.M"t1Wtll lrt&tk A ~~úa .AkaCle.c!e Te4 ..l.X.J&teYl•.; 
.-ea,Jtllei c0~•~ et.tnuJ~ _ _. H.1"-'lca uaaeati.ntúl
aicll 1 pro sás. ~ak'1Yln neala-.lia. allvatt-crhqe ůtau1 
eoYe~ni a:,~l~6aort1 c-\facnei · · 

..... cts.aa nl iUmi pa Jů.bl.l~ t.aj•=mn!•,t. •n-ri•á bur

loaruc~ t.e-d.Dc-t • cé.eollS c!.c buri.oaut!be •prt,!:m.1libf.; 11.lte ra . -

&am•_ .• · .Tiel.!.Jaklch asqllct:k_.i&kl> J~ -F~SUllp•~ ~Y!Jl7.pr1>-
. . . - . .• . ... . . w . .... 

pa.411 ,lW Y Juat-1.ci RU"e4oY.kMAI 11Yetcr.ái.on1,rtnUioT•k1• 1.a-

kYidb:íe -c~nsktvá. •~~e:u-~t"'4!írá ~tr,a~iU7 .i,i,:· t71~ -

k' . 1 pro ac~e:n. ři a u! • .tom tz.Uy e Ýe n t&.bl k l.ida: ••• · !t.ro-
illaiil Jm ze . Jiné ~tapi· 4ij1~ tfí4.m kr1i6r1á R .· ~JyYl:t! . 

· - . . . . . ._. • ... • . r . . . . ·_ - . . . . 

a vlaetae so ja-úia- clwcilttJ,a ti: :cac JU.ikrt~&l1 ~lkaq 
11šel1U&/eh 1so .. ,. tlMta , .. , • . dklH~ J ... e& řUUU u •l
ataYlt7 abank6 biA»•J••• J?:uisa.,■ltt •••ki-•11 J• alú kri -

tisffat. •• °"' _atNaa u •'••-nst• ~kniJ•ť •ol.U.tlo
k• l:iaologla.ale. 1 „ et-ao-rlů.a totaUuraího,ccl •• t..ilo Ílo
Jeaaou„ totalltbil-! Y/p•~ •• T7WD!u.Jí „nt!.kel.1tme:• .11r.! ~·ebno 
aifL°,Hr,oa9GiTaJi & YiaU.4akkh c1Yilu.abích bOtmt k/J14~ · 

.._ kaia-Al • 

. Idea prnlÚJs státu l1' ,sákl.a~ aq,{ a MN ,n!ataYJ o oc

~l.41Jů• z,op•J1 a G nftluc1 ••• 11-ariou~ d.etekrca1e .11 .,_.,-)la 
:rc:~it ·ui prcrt,.t.~ T ant1~tt• Aiéú•h lé-d:nt bl!rlo-e&it- ll~yla. 

~&=ol:raci~ :ů:c ~:litittck, •~tlU"a Je totil T1A'l•~ u,1~
kieh .1t,a ••• Ex! nu.J! č•a. stnaui r~•~Llllf \1J>1 apolel•·~•t10b 

YahllÚ.. •• •1el•'-•t••b t•cm~ ,,,1 Jeou .)•4ni U4' ,oilříae
:1 ~ .. , ...... •aJť Yíe s!l7,t,l.aoel. To ,. anet-,,a př!k• -.,,.-~-.t• autnraUed. Y. 4nl.hú ~,.,. 1 ,t,k48 aa:i ftlkft. 

-~•1 tt..k~ :! .~,! AIŇ a•bo Ji Tdbee •aaJl,J•o• .,,.clř!s•l 
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apoleó.u A• .?'OYll~ a.4kl~ ADrai.dkctn1l.~áY1t. řraTILÍ 

atá\ ·ilfQ •1c• T]Ul.ÍY' ~riTa ~&:Jt• úettcJe ISIOC1-.-al.• .1• 
t!•to prl.Te& da vúú. i 'rini! st,t .,. SN Tis.aú priYea, 
z.1kol1 Yr:~rojecj ~rtTas.• 

. . 
.,,ye hlaYllÍ jjttk•lq brm t .0J1U,liby Cia ~r;s?. e\~l v ne~

tli~!:í 4Gbě „ pl.n~s sl'.·Ta &flQ"Sla · pr.iYa!Jc. rt,te-1ru 
. . , . 

* i=-Ň.d.ni.a~ěte1;j ll'-T&k ned pocii fl.:ODC<ll1.«6 AL-•t~j -

noflti,s~ r.:t.?'\1.hé - r•tln~ zoc v ei.:.c.ru~~1c.e Ú%1"tx n~•ú. ten. 
kac _. ji aú ~it .••• Nej ,.1.ec c.. tO„U.OJ' t:.a~f Ml 6(.rSt vi@bo, 

cby e .i. t.akůj t.oé:.I:ě ~!!ra1bel. Jt!.a- ,., t.c- 1 ~r1 koj,N: .na• ~le 

viabe @ .at. a t, lc t~· ~~tupať kai~v.m.. ~a t vt. ó.~1:a1.ek. ui-.
•~vpaich pnd.::tit t .•a1cst kó7l.oli s!ant &boi.! a~ &lUi.bJ• 

. .. . . . . . ... 
&iak&t J• bea Ga.li!ů poo.míaek • &liTt,a&l~ _,,,ouí,dk~lli-
t/a. s1'••'baa.lj. 'pbtit prBť- ksapt·t d..tato •.t•at YJ -

tYet MH1rů dil• li ti aoc.iilai p-,cholt>g1.ck I 1' .... , po

c 1 t •kcm01atc:u il 2- lrte~:aci•t1.e ta ~e u.klad•• 114-aki ~~etcj
noni Y~:.l'.;.aG. ?t:ew.4u urči:ti G.poyat Ýiec.mw.al• ••• Yěo.aai. ie 

.·. ~ •. ..,, us1 .•• .• ji. •.iáilaicll okol=at'! ••bil~ .uiá.\. ,. pcall0Y•t 

a. d.o-pr-olcvat,Yadoai,ie ~-- •lna .... 1c, pl.DopriTJd,piiál{ po-
. . - . . -_ . . . .. . . . . . _· . . .... ·-· .- . 

c-1t J1atot1, •pct.oJ•~t1 a 4tl a~J)aón1. · la .truá .ab'aU -•• 
s ·ákat obrc·••t6 ~~'tatY!.alé. )'Ooi\ eko.neaieké· a ,,-~ll•Ó · tiu, 
4\;.llt~iK-at1 , M~.Íakáa,~tob _YE.•ohao .E.UIUiD sb'8e-t poi :"ŮDU 
Jaithe p.ř!..tilc..-i.-~t•kc'! ••• · · , · 

s .... J• •hollieeydYo4,tolcbos,41-1lhtYG,liila!Í. ;_· sl.ffell 
~lanáo )lrin,·_41apeAHa~ ·tjaleikJ n,· pr••• a kllpff•t /u 
•• hpnlont/ ••'-7'111 •-ta-W • •"'9.1•• 'Rcaů " a:.\e al.11-
Ti • --'l•--.!ell •l•aY,cll~ _I,aiÚ. Prl •• ·cio 1.iibe.l•t• pŇce 
••cbotlnít _- ~·• Je a•am7all J4j•oo• na! U4nou aYObocu .• tupuJ• 
a1 •ba4 hlioJiYa a 11&atroje? i1.k.ol1„pcaJc7~11Je sebe neii.o&kyn>

J• s 3•kGléboa. · .l proUri aad 1u-odukt nt prioe? 111&-cl.1 , 

t•• •• • ci!ebírá p0ile pnde!? •t•n~eú c1n7. ~•Mlej• s! 
1lllM.U4.rd .:..aúY'i.ai, T,frou& 1,1 ,da ~•xiatuJe. b& • ko -
ae-ěM pNbofit,tte lt elaaen.Uz-ní eko.a: :du.i pr&Yt> C!aponovat 

syfa •lrobkett. anaeecá tc: Dikeli o,irrs.a:lá.Tat .al• prot.ávat. & 

idit:oli eeaiáYťi,tt.lf' k:U.,,:OY&t a1i J,OWWr t.•hiil .u.-~h ~ to'kl 

pr'•• y/:ro~ ae1uao,Otiiató~pcue tocll s!•k'n"j{ T.tro'bc:1 
ahwho11 •••.-11: kn n-eNcbl a . •U•aJ i N pmo1rhalai 1r.lb

jekt7 priYa, .. M · proaiiJl Ň!..U _llo•pod.úi i1YO~M• 1rort10-
·t1eh Mbo fl••uw.Jtc( .• }l Vf'OSttek. 
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-~-

r-oř•t •• :-c~!11Yje.u :a4 Thteeaoatí ~)'.Nt.raci.a. !'uo-. 
Yia ~ocrta ~tnl~Íl l!Uiatera-we Jlou _uh &x.úaf 7.a!.4011 
cbTili e:..:leu •~iei: ,~ ti-cl>a CIIM&11 pct!e-t '4.řa4~,sdt.ku11t 
br.ekn.t1·, zkon~ v&t s~ sáplno1.. Tle.:r.ef.ný~ T7h1ilek ••• 
Jd&niá, láei'.y ED&ll&t třady tetii TJ"njÍ aŮUe&Í Y Jia;,?"Oa
t J:-; "e-ula4u tte avfg rc,lnf• p··.-stciqa!a, t.1. _pi, !k&&CTj.c.1u1:
:rr,ze-nfm. Re:áb'l~u e·kom1:.1c~o1.. tsoc .-.3! ·rř-aoe 1nrt·11;uce,te o-

.J .,. , ,, • ~ ~ ··1 f • Zl) c~P.t:,1:r-i:j1 vy!""o-bcu:: Ty:-ct.ky ~ pr.1 ~• \..J1 J1. -~ld.ni.kDl!T 
t1..~~o j~ • y rábijí. J&-l! tc::~ ~.~t T:,d~YRj:í nař!.so~i g 

1n ~tr.1t..ce,~~l" t!ich i V5lCh41 mL•Í• i.ít,a kvMM~~! v$~b
ce zcel~ ~ci..:Yo.:.n•nt. A 1tprávna <iě.l:aJí 1 ..illClii. ~řaoe iial'1.a1 
pá.A,-! ·=-~• tOJai ::,~~ ~C, té -e.Ď.7,&0lUI~ -n,hli 8'C _., . ekoaemie~ 
•1'"-l:11.e 0 1 pridal~at-.. l ! k "1robe!a,o4 apNYmů '11H-~ 
k ulcixi·~a. ~•it."e te11i, • .aikaa _.ono.u k.' dt.lat,aa..aa Jiiť.l 
Jt-é.1~@ a, .~i~ t;JOěÍTat ?riTn! a& etit .• Ada1a1atrat.1Ya ú t.al 
přt:c:i: cn.:pglLi posteYen.í •• Y_iecb ohlecech - 1 T ohladil 
privi:ú:i -1 :- ;;oi.u; e eilo\l,~!. tu Ňbita.nat . ~tNfli.~ • pri-

. •o? Právo jato ~oet~clck při.rw.cell! po:lf.!uajch á· dvi.alteh 
- tt: .s.to potř..tuj~. _J.lo prúo __ ::_ato __ Jliř.!t~ cboT-ÁIÚ ·:~b 
·a Dt&áT1a 'Jýcb •xSKS11U.J wl;Jett"C;? ••• .'.i.I butl.41 adna.l~nUn! 
J"Crs.t olc:ivmií rateri'-lr.ú.hc 'bohlltat-Yí ,um.rn-eno ~l'chodllími v,gta-. . . 

hy me_z1 vj"Nbc1,p'ak tep.!"Yě a:aa. Tládr.icu~ VÁYO. Z••·~~ ~ .. 
t.r~n.JU_ riúi ~•s aeéu b7rokr&t • .\ 1111 a.s:1 bo tas l:iri.ía. a -peqe ••• 

Jo stará p:raY4•• r.. ~tuka aoc1 •• i-al! Ý_ ·ekoa=ai1:ae.. !lt7 
. . ~ . teq 11ec almt•ě~ úl.dela aoYetu.~ &&pn"• 11U'll7tú Nfor-

.s~ .e7~ti=i ac••t~ a u ~1i4,op&klt,1,ua! pře~!t sx ·.,. •ko ·
co=ic• r.,'1 ~~!.Btc-atc~ k Týr~ flC ~&. J. Tfi-cal:Kl1, ~ ,.at 11d, lt-a
á-cu ~"třo-i.u1ciYi;c E~-Cb Sa&R.po"!. l&Rt:.tel:icmat ·J:OC T SOYe - . 

t,ch. ·r yt~ ~~• ... ~.1 3ccu • po~ata\i lrihá ceata k práYaic 
atátu. Vlt,-i úklad priYllÍ?a aUt\l tT~i sastuptt•lská (..,,__ 
trac:1• 11uvte~icmaú rřtt4atn1t•l1 llcu ••• • 

~.~.J&k~Yl•• pu pmhis! k ercbl4a o"aask1cb pr~bsů. 
kter, jao~ ~o~• "ho ~•wi~eutAe pr~t1a.!.ton.n.' Teop. PrÚk&! 
A&. jeQi.Jle~ ~i&o~~u twů.oia pGiYr4.1t o~ki h.ta. a • aeji 
"t,f-;. ~(;-~gratia„uTe<h~ rok_DAN&eaí.•J!telův _po: ti• a o.ř.o
ai ra&ítko,alc JWu " D•a oft. •tuú..preuYiia tn.pns;.laka. 
•eoi je :,•~•• ••JIP~Oilt61Jal do U4.aiN J1Mho ln,ka• JJ• 
i~ potTJ"&W o •i•t•-to-hrt•.kt•ré . .&A&-~alo f!k7~ i1u. 
&eJa.1u •••at!U: ktert oaobzd pri..kasy Twbeo a.eaeU - :.J .r. 
h'áYaík ,u ,.., •. u~ hlltor-11 YuikQ •Waudo~ ~tku!i • 
at.aY! •• ••~--• p?Ot1 rubric• •JI.Áftl4.aoat•,kuri •U•tuJ• 
fOtlSD y S~l:;t - • y č•ai:.oů.DTaJ:Mtkat 
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•1Arocu»a\ j • reCJa, i-i TalJli · poai atai k.i kgorS.•. tle 

její reilao•t · sz,o!ť•• • i,ot.řelti Ueatit1ltcYa\ ·ce • Thet•! 

náro4.a! kul ~gnia e. tuto kult1U"U ffOll !1.tUICCU r,rodukoYat. · 

t.-:.1 tedy národaoat kul ~r:ú..1'1ator1e k.,v -rJaa,,.:.. 4le -tád.aý 
- .. 

•!;ne.:: adrtD..1!!trat1Ya!! J.. :eai ho Jl!Ítt Ja.me k.ategtt1ck7 

proti tGJ1tU..a1', se b pr-.:.it&DO.h :aa.bvYala rubrika "náfti!r»et• • 

jeem utegorick., pr~t1 „pt.t.~ -~"du.• • Lá4-roT;-'Ch 4ot1n.d -

eicb, pOČÍ!i.~1~ YJ~tl::cYlníc trac't:aí kB.l"tf pr!. ~.-tU~ll do saast

ntní ~ a::~11-~.t- tliir.,\1 T'! č-tmúa„tai .fcn;llliri k:1b.cYcn. tJ .J•e:-, 
prt:-ti &tttt11tncmí t~tft- kultw-ni fit.ni-.~ ket~guri-E. l-.~t-egor14: 

ei~.1.k.r l c T.á.lt:!1 t0et e;.,ol~..čr.wn:!. .u!.la, li r:-ttit1.1.. ·,; í~. 'Et e:rj 

t. ti t p~Y-jii.11 5árt:cinect nt. S:::átn.í ~o•.:iu lláro~ě aoc1al.15-

t1etj. _ 

~• .1•1ti jt& ae nedot.kl1. tGhC Mjsá.Yaiai~lil'!O a ,:atm 

e•~•_trabijl!llo. ?ref pc-třab.oYal eta11mtkj &:t&t e~bn! ,:~~

ka•7 • ~uncí e pobytu • - • VY~e!1 BAr-o4.zu~•1.~roč •• 

př1 TBtllpC d.o Sl"-Ui1thú:~ Í Jm~el.y 'Y)")lattst ~in,·a:-i~e-ia, <!o

t8%.AÍQ •••~-~•11Jie-í IUUl4 i• -atCYq ct.áa.•k? /C!A .-!o c wlaě 

v!a.i!a YÍC ti koi,ti-elvj1. JR ·s1 &k~_-aiJ&k ee i_.·pr!t~_;, 

_u.~'1:. u sa -,roT•~•• ~ ~1c• a;>n•t•.~• Jai ai _ J• :wlolil · 

4.-o. ru.kJ.-_-. 'f(a "l'lace'h= o tTjc"b Ú!YtJ!!Oh n.ů•t-uaíah.- ~t-ro- . 

~třft.iek ába'o11rttl! kouu-ci, je .t.lÍ\.AÍ -v1-1iroěttwí.11áatn3 
Jlt,é:icl.ogtot.$h0 nátl"u • .t_ atit a& -~;mi!Tal ~a ;._( tal.1Juť 1 .&8 

lratniY-•,ab1 mokl •'-•t t-oj • Jiaak c.jil~.icíaů.,._lq •i1cim1 

IŇU ateja,.a.-z,vaé ay!l~•ůJ ae Di•= aesac•1ile a,J1.

t1~ praY4a o •1aUJlakicll l~dl•• ali ·-'~m••hr41Uk4 
11Ululoat1-e "1" : •• ·yl1emd -•~ob wa!Ya.11, &U'.1.T•• t.s !rni

• a pettexte .• ~ ·•!1el;m1: lii.4 1'711 dc'bn n4c!fat loutkaAt •• ·• 

J!!e• ale atťYitnýtt t•běane:,p:-otc,L':> ~:1 obču.li;j pr~k~? 

;,;ew n&C'J'd•ÚS'i -~~aukJ p'J'i:.kaz.alc tc, lc J US N JUlrOCl.11 
. -

sde a I• sú t1~1. 
~ilo .k ÚMAe ,-:~d.Jůho ~ÍY.t. ola!uatt! atitŮ pc>Yvla -

atm priTe■ lt:lt oWnea. 11•· ~no ·,rOJlliiu Haepr: lnih ,e_n 
ntt :,,ai,!n.Y• nri~c:te~.~rú.m,.~h t~raul..aeict. t7hl.ilq ~ ob

čamtkich pr(Jkcasoh. Pl"'OMZUl JIIU!lola i Y i1YC.ti•Y aale& Ye -

4eai. M)' ewitlt:! 114, J•m• - př1111 v- J'7k.trl Tclm1 46.l.eUti 

~oit,poolt,le l ba& ~, ap~y l•J•t•r.pap!rcY!C~ .. J)OW,ltu1í• t 

be• oaf '-""'•-' n!la!k7,be• ,r•oml a inna! ·n!fq,be&e 
· Tl•be Íe,he,ah pi-oni jea tak~jau •uat•.M5 ~u,-llUŮ ~ 
tT-_t•Jl! ~-- ,nato a.obodA! U .d-á,pho,riYIÚ eltčaa,. ~•• -
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:nc~u-•&u.i toh'it," p(41 w práYaí ~t,, llt!Y'r.tU1'~•-·· •• t 
USA .1• -.&é -sbaY•t oběaC&Tw! J&ll oaoby aa\11r11lj,aova.nl,při~ 
1:'t,hovalc•.Ji11Í •t.át o~l.-ní tacl.111 • . Ah -to.ho„k~ c• .ca:ro
tilT" U.SA.ntu:~ú stitní aoc r.Uciy • ~• i3~~yeb. ~rol.Aoat.í <'~ -
č&r:w~-vi zbaTi t .ne.boť c--bÍ.ru,tTÍ l ~ i,t'iroZAtOÝJt práve.u;, j~ ne~ • 
cleJ A'u t" e l~é • j c • oJ. .u b-1;; ba ... 

J)~l f..í ok::-~ ti 0tá~ek .!>I! ty'k:•l. Úko~ 19~ 'I"rc eta!t.:o i.ák~ní\:::i • podle nÍlh~i se ..) ~ .Šiř p;e.ct ctv-ů.a l~tr tre~tale „p!"'tt 1e~vits!tá 
f~.&1 tca.ee s. pr-opia_ga!9c!a•· .oo-í. by 16 nnpf. v l2tt ~f!1;Í r.~kt-e rých t.niti.. j•i se d.Le~ki b, ni T,::á•~;f.. J~Št-é: lc-r..i T roi;.hc-Ycn:; E ~e~E-:kc 1 Or,o;o~ A.t1.J&lcovlrY tTrč.1.l,i.c t~tu~ i.áx.o~ 1d,. ·"c\.? Clyršvr.;,.r..c,r~. l>ne.r ~~ mu ~. j ~ b~ od -tt do.ti; t:ylrr:r~l-t:. Ye.~C2C~~, d.w:fl ;;rci-.l.t.ln,je·• lt> po~~...fl- • e.;! iacr a ,P:-CF~D.~•.., Jtl ~l'i k Íirotý e •.i,raí.ie ••, :ca!!tů.a.t heicluot1t Jam tNtU1 ť!.n.. _ · . · 

-~fi~,. tM!S\Q ~1. Je: ~tú ~!netit Jt:Jl Tf&'Ylá k náa1W-= 
ré,rl.olÚ ",u,tiiueaí r.ecl .a Y~ÍMIÚ k tadcn6• rn--1„ní. · • · 0-

1 1._ ",, J„ l ! . . . ~sc.n~z pr1pa11e ~:: i!'.~ "%.Jsa'! ~ ~ ~av l"š.t ~.f.i ••~Gl. SR ~at!"C'u 
i:!" i tikt., z c ?:;.ÍliOr llC•tuhl: .-!ci ~ r.uo reA -~ to 1 • tc"k jůo- ~~ e,t* lr. 
Y ~ŤÍ padi- 4a.~i•l~ .l: Si.LaTtt.ki'no.-. ti ůť ~A)Ťs~ ;:.~c~t. ·.ÁÍ• peuč5-
lt ~ l :f' :M,Jr-1.r~d:.n•J iis .~1:r~i,-k·t•l"l!'\: fttt1 r.::hi ~it ~tr-jt1i i'1,t, j,. ·,;8k~ krlUq.-aw Yěe:;l: tri.~~• 'a acY~~ic&t F.·.i._~ů. ~ i~u
e1. t:h"ltc~ol !\"t. f"lh.id:k~íl>CC'i t ~;:~tttl --ll;~kCJG1m.;t1 •e.- ytía . . t. . . . . . . . 
ktrltJe$_. MJ,' ·a~ ied _kri,tiky ut~Jí~ ... . la l f; .~.11tert-.nci poěal 
tt r·r eá~1ttcr Priwty_ _biYrl~.~kJ' tir.k; uil _rcl1. ·-·1:coili lls-tielí.i opo
l;ice. ~áYrh · ii•b7l sic-e ~i-i-1&t,ale ji 9f'i:ris,le i!c \.Etc eti&b 
~byl~ da~ait1•a• Y)fllaa.• 

.5e~~fll0 ·-yl HliYil•a YJ•• -e ~1'191liU-YiaÍ Nllž',&t 9 au-oúi-4elÚ • - 4emutnc-í.ki•rl a&, frůCiekJ &ú tlú.m •(;Tit~:.• právo s.akizat l:.al4-ma 4•.e:,onatne1. -~• ct úkli,Ja •• a t•11to "rjru:..a tí
Y i.o .-;;C'tTtt~•l J.. i .... 1 al.4iYl~-v, 

"':Co.:r. ! Tá= i,:t, ie t11.keTf Tjr-.or.. 'b7 •• ~~tíY&t d.)cli Jie 
,!"!.nelpu rt0'11Cl•cY0Ntc.al.• nt;istNWa, n•~!-l.1 • ehl~fl ~&d 
~~~on•t·?-s-OI! 111c ,co j t. &nkú.ino ~ke:os..T.:~:uj „Jt.or ttoTět~ 
j:; :,~,:-_!tt,; ~ ji =ar116 iS~NY1>t 4 1&.r~i\ '-Ob-U " ;::i~to irnt:..il:lÍ. ~ei::U~ 

_ j--1i• o !d cto.n~! ~* .«ťYl,•~ ·ia&cat~'\ ri.c~ • ~?"<'~I i .i-!'!Ú kc-net Te 
~tr~~'l,i lTiéCtlli 'I" llt:.t'tt.Z"l liónat• -~~:-t!i jJakj c-n~•l b;, 1'!::ělt- . :le!'!e~

.li\.rov•t ru~ 1,ún[ par1f,r11? l•~ir\uačn! ;:.t"~!'.i:1fl bJI iutpo-ohl 
:ron~l1 d~~kreci1•,11~n-t a~t1Y1t1 • sues.11 't~ n : 11 aíc,iú~h 
•o~•n•kjob ~!'!U~. A u~ DOraa,t,eri ~.1 ;•dl• ccae Ůla b.j-\ 
•platar,w..- aa d.eaoastrac•,~• aebeal u.t«l~Y&\ rooo~,hr.ili -YJ• 
k.cuméno rjbc.ru aowi,a c "'u•• deaoaatreae. :..at!a j• to alt.f»t
aó •••• 1~ ic ~~ :ára~ni rrct1~~~rat~k~ ••• Cia ae ~laattě T7-
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-a.za•~uJl!I ~rATt:.! tt-'t? Od~v•dnos'tí caě~a před. Etaťtl!.~ • 

hlune C•:f QTedno•tí 1n,1hu před. obč~• ť\.-f\t.ei~iaéřů přtt~ ob

čuy. M~ch~a1!1%UC této odpc-věducsti . i:vcř! tOll.dfti olDŽ.aloYe

tel~,at j~k.;nokoli aktu ~tátní moc:1. To je blt!vr..í ptka -!•
anok:rac'is. J&bude--li i'u.ngova~.ne.poh::t!>IM' s• 1,. wi:í•t• • .Kd.yf •• 

• ., , \... , t..J.., , .J .a.. , ., 
v:,aos o cr~~i llí(n·a1u J;nrotDa~eru ta "'emonl'-,. ~a.c 1 , ri pra•f.'Yol, 

odbor~Íc1 a 1ejméca pracovPí~i Ú~tavu státu a práv~ At&~e~i
e. věd pŤeclloŽ.1li r.vá návrbf. AY:ŠaJc. i,ebylc ~ nim př1hléd»~t~. 

J)esnol(r.aci.e Je v~cly těhotná "raele_g&laíet 11 51 t-uaced., nt -
Pt"MW'!ciate l.r.jm.:!. . ascea; ••• l>•~tra-eia je ~••• Žálúoll "tn•
l"u , !.2ť&.otu ~~ :iet.:~d.•• ! V•~:.• ~ •• balucc.r. 'i aa -bren~1 
.r.e-El ano a ••ar.i ~&pl"Ci•tca ln'4bo4o~ a ~proetJa r,oijc!kem. 
7'§T•d.--11 u jam~ ,:c~áóe;.-.ad.fl to ~•1~cT,~Yli4Af.-11 t.~s

=r4'?sná.,tl~~GT.ěttná J!Yobed.a,IU'l:sta.ne ~cu-c:hie. Vl1ChE.1 e-e nud-
.,, t , J. - d..J. .( ,, .,; . ..,/ -..1 .,, ., 

t::t' .uc.!. n~'l~bkft' _Y• e. cpt1m•ln1~ ~s•~í,"Yyva:uru~•t1,uur.~ s.a-
. . ' vv . 

ctí.set a n•p~ktoYat. -Uael"'~iwv.t .... . 

Ost~tisa lft.ál• t:e pj(.•Y•é.~u3eae. i• ě.ereckřae1e n•~1aí ná.lď 
livot &ů.k~er&k ideáaif\oe-,l~ioJtCe • yttář! . 'ó.•lií •lr;i'.it~.ti a 

· ·. ;J-iná.t!' a ee\;~ 8~tt~íu .n~;!<ti~n!eb jeYŮ. ~ d.okc~~c• 1 t.r&JUt. 
D ern(i lcTu 1 e je v ~lc.1& t-ku ·ta,'. jhe: t•_-l i & pÚ.ec b t' .i z itn! -• pc l e ěce at 1 , na

bl'"r~-11 i·víem v '1v8tu.i •?.:e-et.~y ó~t~t:i · Z.P~"-b1.aati~re~ll 

T ha.m rai14e-Yi-tlml a br•beY:.t-11nl,eteil11i1&tw1 a fůicna. 
-ll1c le\;Une.mel .S• -cim•n.cta.si utí■ 11dat•• &n7a,al•lG • ., 

Zpraccval M.J. 
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Dac.ing. Eohumi.l Uilllill ,Dr~c 

'"' _.... ..... ... , , ..., 
Jeden z nejrczsirenej~ich aoT. ekonomickych cacopisa -

EKO,jehoi séfre~ktorem je č~lnt &ov.ekcn.omo~ Abel Aganbe&jE.ll 

e kterýx vydává sov.oddělení ikaée~ie ~ed,uveřsjnil v lE

toěnírn 8.Čí1;le besedu,jejimiž eu1.cry jscu clve ČE.ekonomové, 

kt~ří po roce 19Í>8 nemohli pracc:Tat ve zvém oboru. J>oe-.in.f;. 

:ilohwůl Urban byl vedoucím kated:y ekono.rr.ie nE Karlově uni

Terzitě T Prau a je autorem catím zcel~ ojediněl, stue.ie 
. ~ - . . 

"Zrod s. konec Telké c!uk.use. Sociállla eko.illlozick~ teorie s 

dvacátých let T sss~~ /vydtla Kariova uniTerzite v r.lS6S/. 

Dr. z.šu.lc je autorem dvou bůh - •stát a ekcncmie•,JeJíi pu• 

blitování nakl Eic!atelEtTÍ ~kade.mie ofunítlc 
I 

a "K@ kri t1oe poli

tické ekonomie ~.ocialiemu" /rukopis/ . e. řad)' gtu.d.1! a pTab o 

ekonomické . reformě.které kolují :v opiéech. 

Redakce EKO UTedl.8 · be.sedu tímto. redůllim 'évodem; · · 

nnTa ~s.ekon moTé .zimpr<Wi.soYali d.ial.og o na!! pereetrc~ce, 

jejích cestách~ ocekive%2ých obtífíeh. Vznikl ují=.BTt t~rt, 
který :předkládám€ · pozorncst1 ~:ťenáře.· S ná.zory dvou porin -

Pevf~ e Jana · - nelze ~iey ·s;culila-s-1 t. V něčem js cu příliš příalO

ěaří.,v něěem neberou v úvahu aoTet.icou specifiku. Autoři Ti&k 

zcela nep0ch7bně ua11CTel1 o to,priepit k Tětií efůt1TJ10sti 

a l1voiaachopnoat1 JK>clialiat1ok4' ekOJlallikJ.k ú.epěehu pocletatné 
. / 

přestf@J,b7 ekmumic~ébo mechaniau•k ml 4cohán T Bal! sami~ 

Čtenář si ;:ři to.c můie ověřit pra-ró.iYoet přísloví /volně pře

loženo/: více očí Tíce vid.i /BC etorony vidnee/." 

lan: Pre aoučauou přes~u je ro1&hod~ící.ie hlSTJÚ.m tak-· 

torem pro formul.~1 jejích aílů ~řeataly bfi iQeclog1o

ké bariéry• 'Pekud ee Týké. E kc,no.1rJ.ky • pře atal.~ být -.bol• 

ně-peni!ní ekoncmika ee Tie.m.1. svý;:d &tribut1 ~prctiao. 

cial.1at1c.kýiM• ctraš!!kem.e etala ae naopak aocialiatio

kfa pro~em.Tyjá~.řeftta Te sféře ■tát~:!h.o podnjkání . 

hesly „liplzl&ho chosraa~otu" 11 •aamcf1JuaoOTání" a 'Y dal-

1.íeh oblastech reJleamisť ·dnliatnA1cn! 1 o'tnřen!m T1-

mezen4ho prostoru pro soulcroal podnikhí. 

117 



Poel: P.laTním ri~1kem pze reu.i.saci · prcgramu soc. s.belne

peněuú ekonod.lcy je pa41e JD'1lo .mínění to.zda ngyě 

!ormuloTaný mt-che.nismu.g fungoTán! ekonam1q.jak b7l 

narý.ec-Tw:i na čerYncv érr. pl'9nu KSSS, ~e • to jako penětně

tržní meche.c.igmus oprmrdu bez podstatných po.nich f\m

goTa.t. Tím mú ne mysli především sda to bude mechanio-

mue konzistentní.to je.zd.e jednotl1Tá jeho kclecke do 
v 

seb~ dobre zapedcjí a jejich pchyb je ve vzájer.mém eou-

ledu,zda otáčeni jedn;ch nebrz~í či dokonce nezabr~nuje 
"' ..... ..... . 

chodu jinýct. Webct jedine pak lze predpokládct,ie očP-

kává.ní spojeni s přestavbou ekonomického ~echaniamu /to 

je řádoTý posun v e!"kt1vaost1 ekcn.om1ky.podstatné ný

šerú tm životní úrovně cbyTateletTa/ •• akutečAě aapl~ 

.ní.col je opět základním pŇdJX)kladem ioho_,eb7 •pole~ -

nost ~yto re-v~luční změny akceptCT&la. F.eúepeeh.Jleaapl• 

nen! tohoto očekávání jsou hlSYJ1ím nebespe~ím nejea pro 

další osud tvůrců současné přaatnby ,ale pro oaud eo~1-

al.1.stickfno po_jetí ekcnoirJ.k,Y- vůbec-. 

Jan: FÓsuzu.je~li přestavbu,Jfk . je vyJádřena v .•zaladních 

.. ustan~Ýeních zásádní přes~7 _· řísru_ ekononiu:y• -~ ·..- _ 

■O'Yětelcéc a zé.kont.t o podniku". z -hledina. inechani.smu.kte-
' . . . . . 

, -
, • , • 'V • • 

. ry ·se T SSSJ\ e. i v - jiných noc.umich uplstaoval _dc:sud, 

je charakt e:rut1k11 nan-hoTallýeh mn 3&kc „revelliUle" pls 

aě na mís.tě. 

Pavel, "°•pl.ati to přeci•TŠÍJI O fenmlaci poa'tÁTení poclnlku T 

ekonom.ce.rteré aTědčí 0 • ·.nase poataTit ~e ~ do pod.d'nek 

odpoTída.jících peněž.ně-trž'nímu mechanismu. TYor'ba podni

ltoTých dů.chodu.el jii na msd7 tt odměny,či m ro&YOj ,in• 

Teatice,již neJná být odTosOTina od plnění c_entrálně ata

noYenj'ch plóoTých ukesateltJ., ale má být - pln_ě záTialá na 

tl!'ibách a prod.an.f __ &bolí /projekt poěí tá r;e dTeaa .moclel7 

řešení této vazby/,číal ee m, realisovat ~ápl.nl chosrae

čot11 a '·a&JOOfj,mcoYáaú" podniku.. 

Jan: Projekt -4otcnce Yyjadřuje i vUi.uplatnit teato pr1noip 

do ·Tlech 4ú.aledků, t~. al po př!paclnl zánik ne_pnaperují

oího podaikll,_ Toto nné tr~ porinení podniba neá pl.a

*it jen pro Tjrobce apctnbního abol!,ale 1 Te •t,ře TJ-
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robních proetředk~ • .má ae př,ejít od rosaěloYázú k velko

obcbodu,a dokonce i T peně!nictTÍ /cp~resět>tní po6tave

ní bank/• 

ravel, Zvlášt význaffmé však je,le t&ké mnohé ťormulace charak

terizující vztah poo.n1ku ~ plánového eectrs ~ědčí o 

sna~e přizp"sobit ruistroje centrilní regulace podniku 

jejich ncvému patuvení jakožto vý~cbc~ zboží. Pletí tc 

zejména o instituci stswilních dlou..~odobých no~mativů, 

které roej í umožnit centrálr....Í ri.:;; e.ni bez 

tace velkým pcětem plánových ukazatElŮ. 

... . ,. 
.jrims ?'€ g:le.men-

Jan: Tctéž však platí ·o nov~ iru;ti tuci ~tá~ních s.akázek, J€f 

mají aosav~..d:!.í příkazní akcawsl• vztah nadřízenoati 5 

pocří~enoet1 meci centrem a pod.nik:J nahradit ronoprá•

ným -m.l.UTnim vztahem dcdaTatele a odběratele. 

Pavel: Tyto ekn~ečnoeti nepochybně svědčí o tcm,le četné de -

klar~ce o vyútívání . zboi.ně-peně~ních vztahů v projevech 

i dokum~ntech ~ovéhc e.CTětakéhc 'Y~ den{· necbáze j:! ffŮJ 
~ _álnf výraš v ·preat avbe _ ťw:agcTtt! e_konoJl!i.Q·. . 

· Jan: J.. p:ře_•to~. l'ři · J>c8úzcvá.rú .Prc j.ekt·u jakc celku .z hlec3.iske 

podmúl~k ·nezbytných prc fungování pláncYi tě regulcvanéhc 

pe:raě1ně-tri.ního aechaniBmll ne.-~ie oedcjít k. ;.~Těru, z~ 
stále ještě· přílil mnoho _ koleček T něm do sebe nesapa-

. , , 

dá~ie polqb J1DOhých s iůch bllde D&Ysájem prot1ch~4Jli , 
ie prostě &daleka ·u,iá M~4• · o •chanJ.amua kaas1.-tentní. 

že tedy po jeh.o ,rpuštin.í• ·nntno po~ítat e tefoYými poru

chami.kterJ mohou oharozit zák.ladní cíle, -pro nel ae c~lá 

tato d~lekosáhl.á,ba přímo h1~tcrická operace podniká. 

PaTela Zkusae to formulovat kc.nkrét.něji.-. 

Jaru Tjk' •• \o PředeTiá TS~alnt. ~.;n1 ku a pláncvlho centra. 

V tomto vztahu bychom d.ilaW nekon~ietenc~ mohli struč

ně TyjáCř!t jako neeo11lad nOTÝch ~ynómC'tvoajcb prvk:... 

/trh.i poauvení poan.UU/ • prTg i-enilativní.mi, t~. ~ 

n'9troj1 centrální replace,.ltt•r• i „ projektu 11eaou 

aadále all.Aá· -i•řaká U&1DIÍllka aurébo centrálně i,řídě

·loTého· aeoh.aJla~: Plat! to~ pře:ieriili- o ~l&l0Tání.< .J-ře11 

..-lechl!J' pola4aYky 11!- Jeho DOT~ pcjet! . přeiíYi T prcJek
tu ~tc.ré pcjet! pětUet~h.c plá.Bu j~~- n~f:Tt~oj~,k~erý~ 
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centrwn na celé pět1letf období předurčí gákJ.adn.! 
rosdělení vředpokládaného vynářen-ého iuírod.níbo d,
cbodu, z něhož pak o ::rvodí ostatní regul.e.t1TI1Í 1.Jlstru
me~tir1Ulti vůči poci.nikcvé sféře,sejaé1ta směrná čísla, 
dloubod.cbé normat1Ty,atátní &akázky a limity. 

PE:v~l: Zcie se vytváří prv::í :rizik.ová oblaet 9 v níf u.čí.ni eko
nomika balsncc.vet ne pokraj 1 oblaat1 mek.-roe konomi.cké 
nerovnováhy ••• 

Jan : Se.moz;:ej.:r.Ě. Tvcr·oE: pětil c,; tébo ;,l~_.1:tery mu&i 1·vyJad
řov&t v kon.kr·ětnÍch čí~lech e úkolech E:~e.tegii etreny, 
určovat výcnQzí parametry plánu na ~ejbl1žlí pětll~té 
obd.obá. e zdůvodňovat mol11at_1 a termn7 jebo pl.Děrú v 
jednotlivých letech pětuletltr' - e to je fcrmw.ace -ze 
Základ~o ustanovení - je tspoJena s tak poč~eymi a , 
v~likými prYky nejietoty,jak pckud jde o vn.1třní,tak i 
vnější !e.ktory ekonor.i·ckébo rů.stu• že více či měně _ pod
stetný ·odklon reálnéhc ekonomick _ého v:ývóje ·cd· pětile -
~ého _ plánu j ~ jedinou ·stopro~entní jiEtotcú při tomto 
způsob~ plánoTáJú. 

· Pavel: Celá · do.e.slo.ní hiEto.!'ie . pětiletých plánů • · s.oc.semícb 

Je.n: 

Pavel: 

o toa:: p_cáivá důkazy neTyVratitelné,nanajd-er:e ened ~'~edi_; . ' . . . . 

nou pětilEtka bez viraznější korekce zeJ■én& ?Okud jde 
o inTeatiění &.kiivitu. TakoTý Ti--rc:~ _CTi.em eouěeaiiě de
TalTUje regulati\'ni rol Tiech nástrolů éezrtráiaí rep
l&ee a ns prndi! mís-tě pak dlnhodobfcb norintiTlt~ 

Prcto také VBechny ekonomick~ reformy ~c.k.l.ád2né na nor
metivecb odTOEenýc~ z pětiletých plánů skon~il.y ~atím 
vtdy neúspěchem. :&epř. u ú.a,T Č?BR, prnú eko-noJ:1i.eká 
rsforma s přelomu pa~esitých a šedesátých let. •Soubor 
opatření ••• • & počátku o•d~sátýoh lei,v JmR reforma • 
z poloTiny aedmdesátýcb let,jedna · fáse maaart1ké re!orey · 
std. Centru.111 - nemělo-li přl.ruetit 1aflační yýYc,j - mu
selo ·od dloubotiob~ platnosti normativů ustoupit a tí.m 
vlestně retornm sad.uait. ,/ 

Nejde yšak ~•n Q risika apo~•ná s dloubodobým:t makroet-o- · 
nomic)cya -pl.ánOYú!ll. Jak T7Plf,á ze "Zákl.&c.tního aaiano -
Ten!" .mají bjt čllouhoc.cb-é normativy pQdn1ku11 urlcvány 
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reaoriními Jt.:illiEterstyy. ~e3ae tedy o jedDOtné /pro, 
c•lc• ekonore.1.ku/ • ale diterenco Yuné č1 indi v-idué..l.llí nol'
matiYy /pro je-dnotlivh odTětTí či de konce podniky/. 

Jan: To oyf.em v prarl znereená., le ona stuá "hre c puametry", 
při · ní~ s~ pod.Lik v~ fá:d. tt'orby plánu en.;.ž'..í ~ískat co 
nejTÝhoc..nějLJ podmín)cy prc 'budoucí tvorbu svých dŮcho. 
dŮ, jen ~mění rvou pode bu: .ir,ínc dohe.éi.ovíní o výši illlll
n:xů:ju::onu::~ plánových ukaza..tf: lů., bude na pořsciu 
vyjed.r.6.vání o výše, dlou'nociobých 11c::-netiVŮ.,které se tak 
Ét.&T&jí jen jiným č.ruhec; plá.nových u:t1::.zotelů. 

. 1 . To je dal~í cblast,kteránarul.uje ~parametričnost" tržni-. . . I 

ho pz-6atredí,jF-i má vytvářet objekt1TllÍ,na VÚ.li podnil-u 
nezávislý tlak n& Jeho ho apoó.ařerú, poé.nikárú. ~ení Tšak 
pCF-l•~í • 
.Další hrozbou je oblast cenové tvorby. 'PreYČLE!9 progremo
vaná přel!tavba cenoYfhc mechanismu, v ť: kte.r-é t=,,e rJ..~ní 
dŮ.TáZ Uaa.e ne to,aby cen~, vyje~řovaly · ·•s11olečen-i::ky .riutné 
nákla~ ,patrně povede k překonání nejYáiněji:ích hi.~to
ricl:y y.zn.1.ltlých ~o~í me-si "z_trátcTý!ti. •.· Cenal!lf ~llv' 
energie a l5Ur0Vin & . T.yBOOe -.. Eisk.ovjmi" C€DaQ zpracO'Yft
te lekého průmyslu. Cencvf Meébe.nismuE mi být · T~ak . i' .ne
a.ále . zru.ožei: ~ - cenách T pocl.atstě centri.~ně stanovenýcti 
á skutečn.e„amluvní cen,r•' butlou tvořit· jen ~aho nepod -
stat117 4op1Dek. i.. to l• Jiei, oesta k dal~í.am JW~eni 
"p&rmtr1čm, r..1 pro střeti• .které ~ • pro fUllg'OTán! pe,
něbě-trlnibo meohani!!lllll nláli yfzn.amn,, ba přímo osudo
vé. 

Jan: .Dovolíš.abych to rened.11 
Ta.k tedy při centrální t'Yorbě cen ee.ntrum hra~e r.d.ánli•ě 
předniím jen rcll ~e 31ch sku'tečnébc tTú.rce.- l'ři mneham1-
11Ónovém ecrtimentu ~·sou ztklea.ei:r. tétc tvorby stejně kal
kul.Boe poo.ni.x~vé e úředníci ce.ncTiho ůř&du mají malou 
šanci na tc.aby ~ÍEk&.li dcstatek 1n!crmací 2 tím i tio•ta
tek ueumentú.s n1m1t by mohli "přetít" ;:cd.nikcvé návrhy, 
T:Y3•dřujíoí rpíše 1nd1T14uální nei •apolečem:;ky _ nutné• 
~lady,IL8Tic ~aeto pi,-edem kallcul~ící 1 a reservou pro 
pnpadtJ.& DÚ Úriuplq Te Tneclnnán! S centrem. 

Pnel, l'řeane tak" Centrální ceno•'- tvcrba T,-řazuje s vl1Tu na 
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ní toho ziej4.ů.leU-tě,;1š:!.h.o agent& - epot~eb1tele,e.i jif 

· obcma či podm.k.a oteTírá cestu.aby a1. výZ"Obce BY6 dr.
chody".ajUtovc.l~ spíše tlakem při TJjednáTání o oe -

nách e centrem.n~ž. opravdovou podn1 ut~ekcu akti Ti tou~ 

orlentoTanou ne uspokcjoTání. poptávky, Enižován í nákla

d4 2 růst produktivity pr~ce,aplikací v~aeckotechnické~ 

ho růZVOje. 

jan: To však ne.ní jetiná závada ceLtrálni.ho určcvání cen. 

Tento způsob ne.ni s tc ?.E.tbezpeči t stejnou "rer1tabilitu'' 

/podíl zisk:c. v ceně/, takže 2. 1'..J.Ediek& tvorby podnikové

ho důchodu zae vŽ.c)1 €:xi.Et~jí v§robky prc poúnik „výhotl

né94 a "neyýbodn6'1 a tan ci poae tohc vYbi.rá. .»cr.timent 
. . . 

čuio bes ohledu nm· stn ·poptivq. A to ~e mechaill.enms, 

který velmi nepřiziůTě působ! jak na ekonomckoa roftlo

váhu /"ner}hoc.né" yýrcbk:y jscu p~k ne trlm Aed.oatatkoyě/ • 

'tsk 1 ne :reelizeci E:oc. principu odc.eny potle práce. ne

bot d~chody pooniků a je.jicl: pracov~ mohou b;;t tim 

vyšši .• čí.m účimiěji. -se ."podnikavost" p'~o~ev:í - _při "v7jeó

návání" p~dniku. s centrem c ·~enách a ve Yýl>Ěru . ~výhodJ1~ 
.· l i . · ~ . · .. · . . · 

bc :acrt imentu _pri určc-ván! výrolmíhc. ·pr~. · 
·. . . 

Pavel: Za těchto ckoJ.no1.tí s& nám cvšcili p..~ncip. v~by poiim.ko-

vých ó.Ůcll.odů ne tl'.'žby .za pro :iané zboží a slu~by jeví 
.. . ý - ...... .._,. ,,/ , 

ponekud J:5nac,ne.z je- 'toJDU v pe~zne-trzrum mechanissu, 

kde cen, určllJe spotřeb1 'tel.Jeho ·poptávka.·-··. ?od etiketou . 

ka teg'1rli peni~,ni-~rlu! . ek0A~1 k,7· n. vlu tne · pm J ekt ~ 

vétw e·kes ~1~:ho .m&cbaai.·• opět : mTrao·:! staré stereo -

typy c:hoÝání podniků z mechaniamu centrál.ne-přídělového 

et: všezti jejich d~ledky p.!'O ekcnc.rc.U..-u.tj.- ní~ká e!ek

tiTnon,nerovJ10váha /n•d.ostatkovon/9:áskivlní dúchodu 

více méně neúv1sle Jla reá!n,ých e kcno:-.ickýcb eykcnech a 

tak poci~b~ě.: 

Jan: Mobost! pronikán! p?'TkÚ. •t.arAte !!eehanhmu dt> ?K'Y~ eko

nomiky je Ještě .tnohem více,mpř. resortní princip říff

ní Ekx>110m1lcy,nchoYČ.llÍ eměných ěíeel a limitu při ~rbě 

a ro~pieu plhu.ncrmativy pcT.lJmého 4Čle1Ú A.ilpozůbilního 

z1aku do po4niltoTých fo11dŮ.DiDrJ11at1Ty tvořem msdoYého 

f'o•clu pod.le prnúho Md.el• at~;_ 

Z4aadne ,. třeba ai 11.věclomit.ie T prc~ektu &abudove.n, 
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r.ataré" ~charů.smy p~sobící k mi.kroekonom1cké roTDOTá
ze.tj. k rovnO"Váze podniku /maximali~ace podi1.ikoTfch 
důchodů při minimalizaci úsilí potřebného k jeho Tytvo
řerú./.jscu ve velké míř~ současně mechanismy.které pů. -
sobí k .!!llikroekonomicke4r·ovnováze /nedostatkovost.nesou

led efektivní nabídky e poptávky.dichotomie,tj. reu. -
tivní nezávislost tvorby podnikových důchod~ a národní

ho dÚchociu ved.cucí k otevřené ci skryté inflaci/. 

P~vel: 1 naší an&lýzy tedy vyplývá,že je pramalá naděje 9 Ě~ re

alizace projektu,jak ho doeua známe.vyřeší již existu -
jící silně infla~ní si tu.aci. ekonoci.lcy a vytToní tak 

eol.1dzu základnu pro 1,,1■Č•d uplatn'ění .mechanismů pů

sobících k podstatnému zvjšení 3ejich efektivnosti. 

Jan: .Ano.spíše naopak. Je mnohem _ prBTdepodobně~eí.že nedlouho 
po spuštění přestavby včetně jejich nekonzistencí bude 

ve.dení .postaveno před o·btížné dilema: ~achOTst pět-iletou 

pla.tDOst emnoclckých normatiTŮ a při-pustit dal.ší prohlou

berú u.f'la.čního. y-;;,.oj e ekonomiky anebo .J?řistcupi t k nOTé 

lccrekc·1 mechanismu fungc,Tání ekonomiky„ Tato ke rekce je 
možriá · dvojím ,způsobem: . _ 

- přéjít ·od pětilet~ k ročnÍJ:J normativům s tak se zno
vu vrátit k · jedné z variánt stare'bo centrá.lně-příó.ě1o

vého mechanianu se Tšemi jeix> zná.irjm1 4ůaledky. 

an•~ 

- uěinit ·.dc.lší ~nergické · krok,- k T7nořu.í kcnůsten.tní
ho plánovitě r,gu.lovm ého 

1

peněžne-trin.ího mechani.8111.u 

se víemi nezbytnými systémotTornfmi prvky a jím odpoví
dajícím instrumentáriem centrál.ní regulace ekonomiky. 

Pavela Je jiatě na míetě položit _ai otásm,proč tv-ilrci záaadních 
princ1pů - pi-estub)r soT4ek.oacm1Jcy.kteř!netrpí ideologle
ký.mi předsudky T~či zbe i.ně-peněbúm vztah~m a naopak 

_ programeTě usilují o Tyt-voření l!leChanismu fungoTé.llÍ eko

noaiky pr4vi na nicb založeD,a,byll při jeh~ koncipoTá.ní 

tak nedtslechú,preč připustili telil: netcns!stent~,atí 
v pro~ekta ~•ho př~■tuby~ 

. ~ w 

Je4nou • aolnjch odpoT•d..í ~• 9 le pre■1:aTba ~• tak 4al.•-
koai~ a hluboki1 ie Je třeba j1 reali.soTat poetupně.~. 
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Je.n: Takový výklad ovšem eotve múže uspokojit. Y.dyb~ to.mu 
tak bylo,muEel by pm jekt roslj.lit •~1 cílovým a pře
chodl'.iýc řešením. "Základní u.stan0vení 11 je3 však _cha -
rakter~zují jako "vytvoření ucelené.efektivní,pru.žné 
souetavy řízení umo žňuj í cí co nejdokonaleji vyuzít před
ností eocielismu",tedy spíše jakc řešení cílové. 
Zdá se proto 9 že blíže pravdě bude hledat zdroj~ cmeze
ncsti pr~ektu této ekoromick é reformy k v bariérách 
&noseolo gických,tj, v nedostatku teoretických znelostí 
o· pod.mínká.ch fungování peněžně-tržního mechanismu a. způ
sobech jeho plánovitť regulace i v Dedoste tku praktic -
lcjch zkušftností - vždyi,kromě krátké a již :iávné epizody 

- BEP,c_elé generac-e nepoznaly nic ji.ného,nel ekonomiku s 
· oentrálně--příděloTým mechanismem. 

Pavel: .Anebo - což je odpoved nejpr&vděpoiobn.ější ~ návrh pro
jektu .Ékcnomické .přestavby je výeledkem ko=.:promisu se 
zastinci starých struktur • .Rizikc tohoto kompromisu v . - . . . . .,,,; . .· - .-. p.ro-jektú pro reálné oandy ~restavby ·vyplyne _nejen z roz-
borů gnoseologického východiska . ·s:utá.nc·Li zschOTán! pe - . . "" "" . - . - , . . . . . : . -nehe--tržní ·ekollomice cizích .mechanismu -& instrumentt,a-
le především ze ·soci.0lQgickéÍ1.0 rozboru ~ej ich zájmu na 
setrYání Te .starých,ináeych a z_~bydlených strukturách. . . 

Jf.il1: Pokueme ai u~ě4omit kořeny násorú.,s nichž ~hárl pro~ekt 
ekcnom1ck4. rafor.117* Z~á~eni ro~o4 se •t u1n1 eaea n.a 
ll„e3esdu. atraiq přiTeU generaci dnešních Tedouc!ch pra
eOTJlílců k kmii~aby se Tr,tila k původním předetalinalqlll 
zdro3um aoc4.myšlení.zejména PB:k k Leni.noT½_ LeniJlova kon
cepce soc1al1etialé ekonomiky.jak ji rczvinul na prTlllll 
poř!jncvém sje~du strany.zcela ~ednomačni chápala tuto w\■ wc 
ekonomiku jeko ne-tržní a bespeněin.i:/ .iTŠa.k reall.JCta ~ . - . 
pro n11 mel Lenin velký smysl a ~e11pekt,~e, přunrtila -
tyto pŇd.a\ff1 kcrigoTat. a vypracCTat dklaq ~.sa k'\e-

l/ 

Zde redakce EKO připo_,11a tuto pOSllŮIQ.& ~,to předetaTy V .I.Leni
ne. •• dnea poTai~i sa Tal.Jli -.Jedaochli•~' /přeůeTiía v aoUT.1a -- ..,,,,.· . - . loet1 • ~ÍJI Typraccvan!ra pro~ektem paneW ret.en,q/• 
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ré 1 činnost zestátněnýcb podnik~ měl.a bft • alespoň 
v období industrializace - zaloleJ18 na prl.ncipu podni
katelské kalkulace v podmínkách plně obnoveného trhu. 
včetně volné t't0rby cen. 

~evel: Sám _Lenin,ovšem,nemel &:tnobo času tento dalekosáhlý krok 
domyelet do vš&ch důsledku,tc ~~stele na jeho následov
nících. Z nich za nejzávožnejší přínos k této problem~
tice moř.ne považovat m:rxšlenky E.Preobražene.k:ého é I;. 
Bucherina.. 

Pokud jde o LeL.ina,jeho rozhodt:jící význa~ je v tom,že 
osvobozuje od strachu z peněbě-di.lníwh ~tahů jako 
ně~eho protisocialistického. _;no,zde nachází -an~in! sc
Tětské ek0nom1cké my§lení jistotu, le soc1al1atickf me -
cbani11mu.e tungová.ní ekcnomilcy je ne~en· molno.ale - při
ne jmenšírn v určité historické fázi ronoje soc1al11!11!U -
dokonce nutno budovat ne principech peněžně-tri.ního 
hospodářství-. · 

. Jak by mě-1 tento __ mecháni~.mus konk:rft~ě Typ~t9 to . OTŠém 

v ,_Leninových prac ech nikdo · neneJ cl.e • .1- kdy-ž jeho 117ilenka-"" . .• . . . - - . . - . . _ 

o preTedení -atátnícb pod.ni.kú na podnikatelskcu kalkulaci 
/kome~českij . rosčot/, po zdej 1 chybně interp~etoTaná ~ en 
jako vnitropod.nikový ·chozraečot T pocuůkv. a centrálllía 
u.kazatelovým plánem, inspirOTa.la daeiní hesla o •úplném 
chosručotu" a _• ■amo!iDancOYám•• 

t . • . 

"" I Jmu Japroti tomu. oT.šem ayšleůa o u8J)Orá4áaí Tli'tahů mesi 
centrem a podniketelakDu Eťérou na daňovém priacipu zů
stává málo pochopena,zřejmě pro její tehdejší konkrétní 
jednoduchou podobu /naturální dai/ a konkrétní stéru u
platnění /Te Tztahu k rclnictvu,teciy k aoulc:ro-,._podn.1-
katelůzn/• 

Pnel, Ano,pOTe.ha probl••tilq ekonom1ck-Qio TýTo,e ~.Rueka 
20.let,ve které přeTalují otázky vztahu -ct,tu k 110ukro• 
mému rolnickému malovjrobnímu sektoru, je oTšem lil ape
c1f1ck,, a histt>ricky omesená, ie hledat právě &de 1Jlsp1-
rac1 1111 konkrétní podobě. ekonom.ck,ho mechalli.11.1111 pro 
dnami! indnatriilaí elmaomikll.. bes aoukroaulho aektoru,je 
věru úlo na4•~n,. 
Jádrem tehdejších d•aku&Í o ekonomi.ce tEPu byl problém 
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prvotní a ·kurnulace, to je probléa zí■ .kání zč..ro,i'... pro 

induetri.&lizaci ~emě.v níl ae Atřetlf avě rozdílné 

tecsretické koncepce založené ~a T,U.Žití zbožne-peněl

ních vztahů T ekcnomice~to je koncepce Preobreženeké

ho a Bucharina. 

Jan: Nakonec však byla, bobu.žel,reelizována třetň "pragma

tická" Ste.linove konce-pce náe~é kol~ktivisece země

del.ství, jejímt důsledkem byle ~dukce těchtc peněžně

zbo~nícb vztshů ~ na maloobchoaní trh epo -

třebníhc zbo~í /nehle~ě na to,že i zde až do roku 1934 

bylo uplatňováno přidělové hospodá.retví/ e konstrakcě 

centrálního přídělového mechanismu fungování ekono.mi

k7 /tn. plánoTané hospodářství/. 

Pavel; Teoretická koncepce jak Preob~aženského,tak ~ Bucbari

na - po -tehdJ nedávném krachu říttení ekonomkj princi

py vále~ného komunismu - předpoklád.Bla fUll[::ování eko -

nomidl ého · mechani-smu. jako peněině-tržního. Rozdíl mezi 

Jilini byl v pc-jetí ~le c~n:tra /s_tátu/ 'V této ek~nomice • . 

Zatímco ?reobraženský chtěl ·sdrcje •prvotní akumulace~ 

p'ró· 1.f1ó.ustrializaci9 kro.mě _· forzíJ:C'.'f'IÍJlÍ příl.i TU ~ahrmič-

. nÍbo kapitálu např. ve ·formě koncesí.~{skat ze eo~ro -

m6ho_· sektoru_. pomc:cí rusr.cych daní a poiónucených pJj ček, 
tarifní ·_ a ·celní politikou_ státu & %e jménéiá: pak pro~třecl

ni.etvía úvěrové p0l.itfi7 bank - ool b7la tehd7 patrně 

k.ODCepce ne~reilne~ŠÍ9 Bu.c.har1Jl u.preti tomaPaTaioTal 

sa .&had •tarategie boepo4ářa:k4' pellt1ky státu eche~_ 

n0st atátnch podniků ZTítěnit Te aTobodné konkurenci 

nad Eoukrol!.iým sektorem,a proto doporučcv~l,aby tyto 

po~ik_y sniiováním cen TytlaěcTaly kapitalistické pod:

nikat~l.e z trhu a rolníka při.mil7 ke Tatupll a.o druf. -

$tey /tzv. vrO.•tán! rolníka do e~1al.1am/ - což ovšem 

při tehd.ej!ím nedostatku ~bcf!_ na trhu a slabosti, ba 

ča.ato přímo rozkledu mtátn.ích podnik~ byla koncepce ne

reálná. 

Je: P.uchariDovy př•a@t&vy o soa.kcnl"1ll'EDČJlÍ pnlti~«I ekono

mice ee zřeJ118 utTářely pod tlxka vlivem zahraniční kri

tiky půTodn! ■oTetaké pore~oluěn! ·x0iicepce netriní.be&

peni~.n! ekonolliky.ctotol.Jdl •• • JÚ a enaž1l •e vyvociit 

&áTer7 pro kcna1poTán! SOTet.ekonomi.ckého mechanismu. 
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~&Tel: L. von ť~ses byl oTšem l.1beril.e vlbec teh~•~ší neaoci

alist1cké teoretické ekonomické ,všlerú bylo ještě zce

la ve znameni l.1bereliamn,který lcaMé zasahoTání etátu 

do ekonomiky povatove.l ~a nežádquc:í či v nejtepš:ún pří

padě jen• :E nutné zl.o,které ·je třeba mini.mallzoTat.Do 

vydání Keynesc-ry "Cbecné ·tecrl.e" /1936/ ,která ukohčila 

éru liberaliBJIIU a zah.áj1la noTou éru propracován! role 

státu v peněžně-tržní ekonomice,hledání její adekvátní

ho instrwnentárie,nástrojú hoepodá~ské politiky státu. 

zbývalo ještě 11 let! 

Jen: Tím ovšem bylo 1 ekono.::iické acy-!lení 20.let v SSS"R, přes 

všechnu _ snahu poul':.it n · s poeatků soudobé ekonom1cké 

věd.7,d.o'b0Tě omezeno. Je pochopi'teliul.ie po deaítq let 

tnající na ,.:vládě růzeych variallt netria:! ekonomiky • .., 

níi se podniky staly převážně :výk~nni•i články centrál

ního plánu,jsou myšlenky Lenina .a :Ptucharina o al.nčitel

noeti tržního ·poi:tave.ní poclnikO. . ·ae: .aociálismem '·i.11apira-

. tiTllÍ •. Ňeměla l:y TŠ&k bjť ~ -st:írina . Bkuteěnoat,I~ ·samo 

zTýŠ:ení aamoE tatnostj. · a ,proomoc1 po4m.kú·. ~e ~·ich pře - 
chod do ·podmínek peně2.ni-t21žní 

0

ekonc,mil:7,j~tlte. · neřei! . 
pro bi ém flÚiguj íc ího eto~omi š .éhD meéhanisnm, ~• at lii~ -

. -- . - . ..,. . . . 

eou~esne ·není. proTúeno Ty'tToreJÚm adekYátního,pod.min- · 

kám peaěb.e-triní ekoao.aiky plae -odpoY~daJ!cíbo acubo

nt nútn,~G centrilň plAnoTité repl.ace ekoaomikJ~ 
.... ff . .. . ... 

A pr&e w sat:!a, bolmlel1 T konoepci ek no.ů.ok.é pre•tr,-
• . -- - "'W . • . • ·.. ..., • . : . . . 

b7 nesdařilo a sre3 ·■e ul s4ař1 t neaohlo. Je charakt• -.. •··• •-~••· riatické, že přes · Tšechno upří1111& .cdta.ruňování · 

rozhcdující role •ekonomie qch nástrojů„ při centréJ.rú 

regul.aci ekonomiky.si,.atáTa~i t,-to nástroje /odvoq,nor

matiTy,ceny atd./ plne T sajeií staré 11pět~té ideolo

gie• ,Jsou pouht&i •Týetnp,.- pětiletého Dilančního plánu, 

J~ho! pro,tře4n.1cn!a ~ _oent~ •nal~ Timtit _e~omice 
a společnosti STé •etratagické" přeQetn1,cíle a prefP-

rgnce,eniž ;,řitcm chápe.ie priTě touto !centrl.lní" cee

tou se permanentně d.o elconna:i )q propaioTáTají scela lo• 

kál.ní /podllikow a jiné/ 9 konsU'Ta1iiTní,ale velai holliev

na-iě •• uplatia~ic:! sá~ari-·a. t.end.cnoe k pohoclli~-neTfkon -
... . , . - , : . -

ao■t1 • .tecbrdok6 saostaloati;pi-on~ celkoTé neefekti'Ynoa-

ti ekcnomik:,. :: 
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Pnel: Xd7b7ch chtěl tedy tento problém shmcut,lue říci: 

Koncepce nástroj1 centrální regulace ekonom:lky.3alc se 

pre&entuJe v návrzích ekonomické přeetaby,set:ím nechá-. 
pe,že v peněžně-tržním mechani!llDU makroekonomické plá -

nování ne.m,~že vystupovat v roli univerzální determinB.D

ty eko.nomidt ého výYoje,ale jen js.ko doplněk,který nastu

puje tmn,kde krátkodobé 1 c.louhodobé, ziskově motivované 

podnikové plánování.reagujíci ne současnou i anticipo -

vanou budoucí poptávku,selhávl /kde ziskcvý motiv neú -

činkuje/ či p~eobí Škodlivě ínapř. ekologická problema

tika/. 
Tudíi, že makroe lcon omický plán m~ie pouse být plánem cen

tra a nikoli plánem pm podniky a realizovat ae allie 

3ed.1ne v rámci rozpočtového oaesení& clanébo Tfu■em d.aa:í 
specifickými nútroJi,počínaje sakladatelskou činností, 
státními sakázkami,přes dortační politiku až k politice 

emisní, .zabezpečujíc .í kTa:t:t:tnti tat 1vní . :zákoey peněinihc_ 

·pohybu. 

· : Tato koncepce satiai nechápe rczhodu~ící ~lolnl .ctai~é 
. . . . ·~ 
-eoustav7 v ce11trál.ní regulaci peneme-triní ' -ekonomilq • 

. TakoTá 80USt&Ta _ představuje .právě ~ sec.ekonomikách do-

. sud marne hledaný účinný nástro~, který umožiíuj·e · vytvořit 

.· toužebně -iádanou situaci • .,: níž silné postavená:! regula-

tivllÍho centra AeYede· k o■ezení či fakt1~ é likvidaci 

plae -moatatn4ho rósho4.oTánÍ podniků. 

Jmu Chtil b71:ll rfláli s4~Jdt.i.e ~•41.Dě vhodili konatru.oTa

d 4aĎovi &crust&Ta doToluf e pl.ne překonat dlouhodobě 
' 

pěstované a hluboko ~&kořeněné tradice natm-álního poje-

t:! ekonomik7 a přeměn1 t celospolečenské bohatstT.! ve 

tungu~íc;( kapitil bez kapi talisiú ••• 

Pavela Rapříklad tont011 úkla4ního jmi.u! niřenébo podni.kcvfa 
koiektivú~ tak říkajíc · •4o provice• sa předem ur~enj 

•poplatek~ - daň se ~áklsdníhc jmění ••• 

J.a~_~! Ano,a tím do ekonomiQ navrátit vysoce výkonný m0tor • 

Vspoaeň_ na i!arXGTll l!Jtlenlcu. o kapitálu jako tunkc1,kt•

rou Tyaoce · ooeiu~• jai:o ne~účimaěJší motor itiu ekono

mickl Útencn1ti.,a kapitálu jako vlutnictT:í,reali~:!c! 

•• 3alco TJ'koři•ioTán:! n-evlastzú.k&. vluWq • • n!mi •• 
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práTe aoc1all·lilDU6 navždy roschásí. 

Pnel: Nebudeme sde však pokračovat ve výčtu makroekonomického 
regu.lat1Tního instrumentá:-ia T peněžně-trž.ním mechanis
mu.. Shrňme jenom, že ne■á-11 přestavba ~konomickéh0 me -
chaniEmu zahynout llfi sTcji po~ovičatost /což se již jed
nou stalo v 60.letech/,bude muset uči:nit další kroky.ze
jména pokud j d.e o charakter instrumentária centrální re-, 

gulace ekonomiky. 

Jan: t ty kroky budou ÚEpěšné jen tehdy,jestliže naše ekono -
mické myšlení .dokáže vstřebat a při těchto krocích uplat
nit poznatlq,které STětoTá ekonc.mická věda zíelcala ve mm · 
né pokeyneacvaté éře. 
~ýká ae to především teoretických pwcm1iwwct poznatků 
Keynese a jeho núled.ovn~. Stále na ne hle~.me· jen jako 
na "buržoazní ekonon:yt1,které je možné jen '1critickyt1 od
mítat. J.. za.1:im právě ,~eµesOva analýza :e teorie jsou ·pře- . 
devšim zk~umáním -~enXěžně-tr.žní :~kon~y,1 k~yž s& spe -
citikami kapitalismu.které Tiak práve u :Kéynes·e j BOU zře-...., - . . . . . v . ,. .· . ~ . . _. .. . 
telne ~deJitifikoYaielné a od.deli·telzu~ od obecných nrincipů 
/záz.onť./ : fÚngov~ peněžně-tržního mechallismu. Obsahují 
tedy posnatky relevantTÍ pff> jakýkoliv,tedy 1 sowialiatlo
ký peněiaě--tržzú mechanismua._. 

Pavel: Teore'tickl TJ'Jaaění si nedostatků pragramr:rvané el:oncmick, 
ref Ol"IQ' • w. aúie TJTU'OT&'t n,t:J adn,ho poučeJÚ z ch7b
nýcll ~ických kroků. Varování 11.R7ikova na ~aaedárd 
?aejTyŠŠÍbO IIOTeh. před opakcv wÚJI cl::y'b Z reformy Z polo
Tiny · 60. let - ~ltd.J !iknaTÝ postup a polovičatá řešení 
praktickJ anulovaly ú~i.mlost noTtH10 fQechanium hospodaře
ní a síly •etrvaěnosti a atapaca tebd7 mtěsil7 a vie -
cb.no •• Trát1lo ke star,mu, anad ~enom -v horší formě• - · 
dáT'1:Í ~i.notu. že re.formů lisS.li dlouho4obe přaoe .jema 
T11Íatí T u.spoko·jivé řeieníi Ve vytvoŇní konz1stetntního 
socialistického plánoTitě regulcvanéhc pe=ě zně-tr;níbo 
mechailiamu a adekT.i tnírnm inatlll me:n:tL-1.u centrá.l.Jú regu
lace, bes nehol ~- předataTa o JlOTÓa,demotraUckém modelu 
spc1a'l1•n urealir.oTatelni. 
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stavbě • .Proti konzervativnímu pc,etí strany ~Ilko 
čáati ekonomického mechanismu - b,i Tedouc:!ho.~e 
bs pochopit vedoucí úlohu s-trany " současné době 
aevším v tom,že 

aou-
"tře-.. 
pre-

;.. vytyčuje ri ne ríi'i ■ i:ix Věcif,ckém základě s:;pracoTané 
Úkoly e cíle přestavby, 

- mobilizuje prc je jich splnění pracující, 
- prosazuje přestavbu proti cd poru sts.rých struktur a 

a využívá všech jí a.ostupných prostředků. k vytvoře
ní nových ekonomických mecha.niemů,jím o~ OTÍ"jících 
náetroJu a nových struktur. 

Pavel i ••. e staré konserT~tivní pojetí Te4oucí dlahy Etram7 
dále neT1.dÍ a nechápe,f.e sama strana ~ato každý i1Tel
ný crganismuE se v prúběhu přestavby _ůJÚ,sby na konci 
tohoto procesu stál& jakoš žiTá společenská síla,která 
se zbaTils i všech stalinských ~efcrmací z konce dvA. 
cá.tých let. 

SURE 
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Praha ónE JO. ~I. 1988 
nádě t:ssB 
Nérodnimu ahrom&!dění t:ssR 
ÓEtf-ednímu vjooru N.u-odní t'ronty essR 
~eskoclovenské tiEkové kancelé~i 

PR O li L Á š E
1
N 1 

tlak.o úce-.stníci oorodného procesu roku 1968 aktivně pociporu.jeme poli
~1ku hlubokých reforem socialismu zahsjenlt* KSSS~ i.ns~irující spo
lecenské změ.n,y také v n&ši zemi. Vít&me všectlnJ· pczi tivní k.roky,, k.te.
re pfekonriveji obtížn~ dě~ictví stac-.načr.iho obaocí a otevírajf ce~ t, k. obroó.ě socieli s:au. Oceňujeme, le pf-ečlSEaíd6 :federá.lr..i vléd~ l..6-
dii:)lav Adamec vyb.lási1 odho<ilé.ni urychlit. realizaci ekonol:l.ické r-~ 
formy a v té aouvislo&~i poža~oval "zásadní uiěnu pol!tického kli
matu v ~emi". I .m::t ai takoTou &minu pfaejeme & ;jsme připraveni tomu 
pomáhat. 

Odehrávaj:! se Yčak jevy, které odporuj! demokratizaci vef-ejného 
fivot& a dosažení národního konsensu. Máme na mysli ~eEílenou repr~ 
si, již se dopouštěj! oezpecnostni orgérly. 

l~ásilné . potlacen! poko~ných Óemonstrecí _ /napo&l.eóy 28. f-ijna/, 
preventivní e následné zatýkání aktivistd demokratických seskupení• 
ZBS!-eni historického . ~rcipoaia Cesk.osl.ovensk.c 1918- 1988 e ·:růtE! o 
brutalitě Tdči nlktErým za.d.riovan..,~ lidem znilmena;i! popření vyhla
šovaných záměrů vlády a nebezpečí růstu politického -napě.t! v zemi. 

Podi \'Ujeme se, fe vrcholr.ý orgán liároó.ní . 1"ronty se s rep.resi vnimi 
ekty &totožnil, Jmil u.aoel u Yhoci.11, i-e nad D1m1 rilně zamy&li t a. 
pf-ed ~ejicll ddsledky Tal'OYat. 

OdllU.liujeme poli tiku „tTrclé plsU • a 164'me, aby se vláda vrátila 
k tracliě.n! • v dijinách naieho aoc1aliat1ckého hnutí úapfišné poli
tice kontaktů a jednání, vztjenného porozumlmi e Qemok.rat1ckých 
óohod, přeSTěděo'Yán! a ~iskáTáni jinak amýšlejicich oběand pro 
konatruktiTni apolupréci na rozvoji apoleěnoati e státu. 

Pokud j mne 1.n:rormo'Yán.1, jsou v t7t0 4ny vězněn.i z dOvodO. svého 
soiilw a občans.kt aktiTitJ n~teří obfan.&. V du.cha práv a svo
bod nali ústll'YY a v sá;jmu demolcrat1&aěnťho procesu !6dne, aby 
byli propultěni. 

I,e souhlaaime a tézí• že "kaÍdá oposice u nás nem.úie být jins • ne2. 
prot1aoc1al1at1c~" a v důsledku tobo kTa11fik.oTat nekonformní 
násory a poato~• ~ak.o•protiatétni "• 

•~elim• si, l• at6tl11 orgélq ~i trplt ekutečú poruloTérd 
úata'Y)' a zékond tam, kde lt nlmu 4ocháú.· Je u nAs nn4lo negativ-
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nich a protispole~enakých jevů.. od rozkrádáni a korupce po z.neulí

vání moci, které za1;;luh~í represi a tre5t.. A'Yš~ občanskou akt1'Yi

tu, směřující k uplatňování pluro.11 ty zájnr.:i, názord e posto;jO, · 

včetně úsilí vyu.tít svooo~ slevs, ti.Bku, shromalaován! s spolčo

váni povdujece za jevy pozitivní, zákonzu.~ a prospěěné. 

Ve Bmy$lu vládni.ho probláěez:ú očekáváme, le buóe &~eó.Dána ru'.í.prnva 

v č1nno&ti bezpeč.nostnich e ju6tičních orgé.ru'í, aby nedoch&zelo ~ 

událostem, které hrubě narašu.jí proce~ formovuní příarúv~ politické 

at.mot.fér.Y a poškozují ciogrf jméno teskoslovenska ve světl:. Y E'VrOpQ 

začal procei. v:.:.ájemr4éno porozuměni, cillvěr~ e spoluprác€ ve "spole~

nem domě", k ni:nu.ž chce svým přínoLem pomáhat 1 naie vláda. :!"ento 

i:;řinor. však nemd~e být ner.en ~e.n slovními deklaracemi, eybrž reálně 

zakotven adekvátním pf-inoaern k vd.jemné.mu dialogu e vyt'ri.f-en! 

důvěry také LWn1 tt země. 

K 30. Xl. 1988 prohlášení ponepali1 

Císa.t testltír Rorák ~obert 

C!saf-ov-ské. Blanka · Jičínský Zdenik 

Dvofák li.mil I.abrna Vladi.mír 

. l)yořák.ová Eva 

Fischerové ):11.luse 

Hájek Jiří 

liájek Miloš 

KadlecoT'é. l."rika 

Kor,out Lu.>oš 

Kolmistr Vladimír 
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· Kolmistro~ Blalene. 

Me;jdrová hana 
Menčl Vojtěch -

~s Karel 
Stehlík .lo sef 

·s trek.a hud o tf' · 

Stoces Karel 

t13Jwl Vbek 
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lnterYcnce zťl.etane interTe.ncí ••• 

/ K 20. výroti 21. Erpne. 1988/ 
V noci. z 20. na 21. srprm 1968 prOTedls Tojska pěti zemí VarěaT

ské 8:llouvy intervenč::ú voje:iský zásah proti suverenn!mu spoje
neckému státu, teskoslovenské socia~istické republice. Byl uskuteč
ně~ proti vů.li československých strEL~ických e ~tltn!ch orgánt i 
~eskoE.l.ovenského lidu, který pr8vě vstupove.1 do 'tidobí elc.ononické 
přestavby a demokre~ické obrod~ socia:ismu. tesY.o6lovensko pro~ilc 
jednu~ nejtragi~t~jšicb události sv:,'ch noyoaobých dějin, jejíi 
dt~ledl<y dJ ouhodobě ochrou:.ily život čs.. spclečno~ti a jejíž stín 
leží dodnes nad zvětov.Ým ko1rluni stický!::, eocis.11 stickým, óemoi:rati
c:h.ým a národn ěo svobozeneckfl'I!: hnutír., nad virohodností poli ti~y SSSR> 
států Varšavské smlouYy i dalB:íc:h sociE.listickým ~e?..i. 

Letošui výroční rok ~es~oslovenského jara 1~68 se svým politic
kým ovzduším podstathě liší od uplynu:Lých dTaceti let. Rospor meÉi 
r-evoluč:ú sovětskou pi'·e.5tevbou e. pokračuj!eiI!! &d~vodňoYáním nor
me.liza.ce, systému, zrozeného z vůle e k obr-e.tu dnes přestavbou od
suzover1Ěho a p±·ekonávaného stalinsko- prezněvovskét.o I?lodelu vnitřní 
i zsJl.!'ar-ičrú politiky SSSR, si uv~domuje trt1vé v~tšine čs. občanů . 

~odovně, jako si -po celé ftúdobí norma}izace" uvěaomove.la rozpor 
: . . 

mezi tíživou reaaii tou a ~h.'1.l~eno sti občane ne stran·ě jedné, . . a vi-
děním . ·situace R chovfním orgán'.l a přetj.stavi tel~ moci na_ strQll~ . . . . , . 

druhé. Tento rozpor vyvolévé. v · čs. společnosti nespolrnjenost, zn► 
klidněni a . nedúvěru, které _v poslednicb měsících ne.rústaj! - a 
to z řady pfíčin. Tou zákla.dn.í je nepochybr:.E vědomí ·_ 6louhodobého 
rozkladu, zaosté.véní a p.p·adku společen&l;.ého fi.Tota všech oble..sti 
a s.fér občanských zá;,rr.ů a ekti vit, med.národní SUTereni ty a pre
sti! e čs. stá~ hruhou pfíčinou je p!-enědčen!, že dloUhodobě 
ňejmá ob~aktivní nutnost proTéBt d:O.klaclnou re~ormu ve Tšech obla
stech fivota společnosti by se d.oeE mohla, v dtslecru Zlllěn v 
SS5R a v jeho zahraniční politice, uskute~nit, ale je potle~ovt.na 
domácíit vedem.m, které svůj "i:,rop-Sit" založilo na ne~lodné, umrt
vující "normalizaci". Tfet:í pfíčinou pak. je obe.va z možnosti ko:1-
promisu me&i fs. pfecttav1tel1 politi.ey ncrme.l.izace a soTětský= 

re~ormním vedením.: v souladu se &ásadou nepřipustnort1 vnčjšiho : 
pol.iŽívání ~íly a vmtšoTání oy eovětůé vedení ruch.lo cbecn~ uznet · 
ne&pr&v.u.ost srpaovébo zd.sahu ~ovětské armády, avěe.~ s.oučaEně po• 
tvrdit relativní oprávněnost chové.ní domácích or~e.:lizétorů ~á
sahu cizích ail, Jctefi v ohrožení sytcb osobních pozic viděli ~on
tr-arevolu.ci. PfedEta.vi t~lé norl!l&J.i~s.ce b:• se za potvrz~ní EprtTno
ct1 ~ pfed~rpn.oTé a posrpnov, normalizabá politiq reva.nšov611 

·-
"p~estro~en!m" do kostýmu refcnuiter-l, & t.sk by se v nových pac~ 
recb kotů.fikovala · norlilalii:.&ce" pod maEkou reťor·~• - ted~ "re:forn-
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rd ncrmalis.ace•~ prodlulldíci nabybnoat_· !a. apoleěmurti y relum 

_monopolu moci._ Tak ~ •• mohlo aut, I• 07 y r:&sa clol1o T ne~ieplía 
pf!pa4ě_ k Vj'tTa~en:! rdimu• v n~ b7 b7la akti Tit.a o·bfand Aahra&o

vána manipulací .podle lJl.lUlaž~rrlc.o - ekon.omiatic~ch pf·ed.etav; a k:e 

uuteěné. de:no:kratizaci by v tss.R vůbec n~ohlo do;>:I.t. boc1al1stické 

ref'or::mi úsilí ty bylo v očícr.. čs. ob~Bnll opčt zdis.k.l'edi t.ováno • pro

to~e b~ z'tre.tilo jakýkoli-v i=iortilní zákle.d a apolečc-nsky obrodný 

sm,,v sl. 

V této situaci považujeme za prosp~šné S ru.ttné 6tručně &hrnout 

zťkladrú t.istorickl, . politické a morální přeépotledy a principy, 

~ nichž vzniklo a jE~ chtělo v životě společno~ti zakotvit ~~s.ko

Elov€~Ské jaro, e z n.ichl vyctází nlš pchled n& dal.oi vývo~ ~esko

sloven~.:k.e.. 

1/ Nutr,_o~t rE-:f'o.r~ v t5SR ~e ne1,rojevovala ai v r • . l9ó8. Společ

nost;' a· ~ _r...í ; Xbt;_ ji pocftovnly dóvnc předtím., a __ to · tím _ ~éhavl;. 

· ji~ ěím více se · ukezovale. nef~votnost. .a neúspěinoat .schémat; "7dá• 

v~ch :z.~ obec~ ·~ záv·e.~ -principy · : &ocialismu • . r~miml_z~ -by

Íé jasn~, že stalinský model revol~ce a socialism~, dogmetickf a 

kateg~ricky dlouhodobě uplatňovarcy' v ruezinár·odnL~ ko~unistickém 

hnutí·, je y · c'..Sit pom,rfrCQ. neuůržit·el.oý a · acestllý. -· 

tSl\ : byl·~ ji! id-ed. Té.l.kou. výspě.lou - p~fucy~lov'-'-.. a&rarn! zemí _ 6 po

·. ěetnou, kvallf'i1':óvanou clělnick.ou třiilou, s Póninutý?n: zeměděl-i.trlm 
. ' . -. . .• - .,. . . . 

. a :, venkov~, · propoje:zym s pr~·slem a ·městem:, . á početnou společen 
sky · - auchovně pokrokově _orientovanou 1.nte11gencí._ ·Politický a 

veře~ný život byl určován• trac.1cí ciemokratick€ samo správy, svobody 

t.i.sku, ~o..ia.ža.ování a ocganizovani.. ~innost ro.zví_jely apo1ey, 

crgar.d.Z&'=.! ,.a .. _p~~1-~1cké 8 ·:.ran.v, ELtZi . niJrll _ pnořa.iou . lUohu ·tiré.ly 

orsanizace a _ strai:r.v nároó.ní~ aemo~tické a socia11Bt1cké. __ l)lln1~ 

ká třída byla ma~oT~ 0rsan'1zovtna v odborové~ hnutí, atatisíce dll

r..íkc. · b~-~ č.lecy 60Cie.listickýc!l stran. Po r. lSlS, v nezévislim 

tesi..os.lovensku se ·roi,...'iinul plnohodnot~ politický s veřejey iivot, 

na nem~ se le5&.J..uě podi.l~la KSt • . tsO byla počiei.n Toličd jednou 2e 

tfi ne~silnějšica politickýcn stran republiky. Počten-. člEIUl v. po • 

aěru k _počtu obyve.tel oyla KSe trvale :ne;ipočetnějěi str~ou Kom.u• 

nistick~ 1nt~.rnac1oruuy. 

~a venkoTě a ve mtstech existovalo rozviLl.uté čruiatc'l'DÍ hnutí, 

p~aobicí v nejrdzně~ě!et. lďérách f1Tota - od hoepodářsi:ých, obcho4-

n1ch a pmělo.1c:.h &i. pc kultunú. 1 aoc1'1n1 a chEri tat1vn1. 

Vadělanoat • ki.ltarnost Č6. apolečnoati se opíral.a_ o roZTinuté 

ikolstn Tlec.tl ~ -- Věó.&1 __ kul~~ -. v~děláD! čerpal.7 _ se _eamozfo•~ 

mo~t1 svobody ·poanAn1-, svidoiú • · TÚ:7~ 

~áeodL!, aociilní, mravní a intelektu4lni pozitiva byla v· let~ch 

193&- 1;~; W&oCL'1ui c&lon'-rodn:im bojem proti ~afismu. u. csvobo-
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zem a oonovu t:sR. Pře'Tá~ ěást ča.. apolecnoati ae pf'itom ztotof.
niJ.a E- programem &oc1a1i stické demokracie, aociali. atického apo-
1 ečenakého f-ádu. Výrazem této orientace a TÚle byl.7 111.1.Jllo jiné 1 
volby v r. 1946, při nichž v teckýcb zemch 801, Toli~ů odevzdalo 
!ůe~sy přímo stranám socialistického progranu. KS~ sama získala 
40~ hlesů volič~ a předst,vovala jeéi.nozneěně vedoucí sílu v~&. 
spole~nosti s rozhoóujícÍm vlivem v řadách áěl.nictTa, sťl.n..t~ vli
ven: v řad.ách malých a střeaních rolnikt., fivnoetníkťi. e. f-emeElnik~ 
i v řadtch inteligence. Svůj vliv zakláde.le. K.Se ne. progTamu. ntU-o
dni E aemokratícké revolucE a jejího přernstáni v revoluci soci
wisticko~ s ceEkoslovenskou realitou. 

!t'ento poli tichy Úsp ěšn_f e hi stericky 1 :morálně odůvodně:.ý a kon
ti.'1.ui tni proGr&It čs.. speci!'ické ceEty k aoci&l.1.mnu ~St krátce po 
dnoru 1946 opustila a tím ho ex post v oě!ch vefejnoat1 devalvo
vala v pouhý taktic:k~ manévr. Vedeni KSt saěalo tvrdě proaazoTat 
oezpodmine~ou závaznost sovětského &odelu se Tlud ddaledky. 
prE;llllc.nicirů z poprení ekonomická, aociálni, duchovní a po11tické 
sp~cifiky čs. apolecnosti. Negativní vJ.1T této mylné oest:r se v 
živ·ot~ společnosti začal projevovat vel=:i rychle. ~a poěétku byly 

trag~ck.é politické deformace 50. 1.et, které vyústily T . just·i~ · 
a pol.itické vraždy, v odsouzení, uvizněni a internorin! tiai~O. 
neT~~eh lidí, É. l::teré na.rušily demokratickf, poli t1ck, a mrav -
ní duchovní klime:.. Jako cet;kosloven&kým p·oamfnkém a potf'ebám ne
vyhovující se brzy projtvile restrukturalizace č-. ekonomi.Q, 
~alo::ená. na jednostre.Ilr.ié :prioritě těfkého pr-Omyslu, vyvol.éva.jicí . 
neúno~ nároky auroTinové, těžební, energetick' a dopraTllÍ a 
zatě!~1c1 společnost porušením ekologie krajiny a i1Totniho pro
&tf-ecli, · stejni . jako destrukcemi a dd~rm•c-1 v oblasti teore
tick~no v~dělání 1 praktické výchoTy k ~eae~ln4 doTednoat1. Ekono
mika se proti a::cysln~ or1entovale. na e:zten:ivn! rozvoj, je.hol myti.
laní a psychologie prcm1ka,y do všech rďér !1Tota Tčetnl !i.ve► 
nich kriterií e chování lidí • .!::;yrokraticko- adminiatrat1Tn1, di
rektivní zpJ aob fízení národního hoapodáfatv! podporovai podc••
.ň.ování vae5tr~no rozvoje aocialiatické 4aokrac1e a p~amlml .oe
lého systém.u politického vedení v edministrativn.f - byrokratický 
sy5tém monopolu politiky a moci. ~yatém a duch oběan.ak, samo
sprá-yy byly nahruercy struk~u, v níž ;jednotlivci, atejnl jako 
&ai~moT~ a.kup~ či apoleč6n&ké vrstvy a tfídy, •• atal.7 .pouhými ob; 
objekty, vykonmteli politiky a w.le centra. liaf•i~ &daUvaly 
1 iuirocmoatni oUsty, a t.e neje.Ll postavení Sl~Tanllka, ale 1 národ
ni nebytnosti techil. 

~okraticko- pó,ministr.ti-vu.1, di.rektiTilÍ sp~aob řizení pro
nilral nou 1'1.loao!"ií 1 met.odarR1 pf-edeTlim do Kst. Rozhoduj1c! úlo-
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ha Uend atr~, ciemokraticq Tolelllch orpnd od V,bor-'1 ~a4nict. 

O_Z'&aniaac! pf-ef. 0v . J:St e! po st~_anic:k4 ajezccy b1la nab.ruoTána mo

nopo~am TllTll, in:to~~•, rozhodo_TIÚÚ a moci aparAtu. Moc Te str..

ně a státi ae aou.atfedila v rukou nlkol:1,ka ~•dnotl1vcd, kt.e!·í se 

- ~k.a.li j~koliT kontrťJle a ktef-í a1 o·atib0Vá11 prňvo nsdřa.ze.n.o

ati ~ .nad nataTOU a &~ony. 

Na poč. 60. let ee negativrú dúsledlcy projevovaly jU vel:.ri ~ .,,r·&

zně. Pf·es celospclefenakou zem~stn.e.nost, kvantitativní několiLe -

násobný rest hrubé produkce, přes jisté úspěchy eemědlls.kého clrui

st~ictví TErťi.staly pot:í~e v uspokojování potřeb obyv.•0telstva, Ue

sala schopn°.st :V.onbuence čs. výrobkl.i r.a zehraničních trzí.ch. Ná

rodní hospodé:fstvi ttag,novs.lo, systéltl ~ah.o řízení se ukazov&l Je.ke 

neúC1nný. Zastavil se r~~t tivotn.í úrovně.Ve apoleč.nosti, &.l.e i v 

se.motné K.ti~, narúst&l.a ne sp oijo j eno Et, pro j evu~í cí s.e pa a1 ~~1 t.ou 
. . . -

lid!:, kten dále zesilovala negativní jevy v ekonomice i v polit1 -

ck.ém !ivotě apoleěnost1. 

Naprostá Titšina _ společnosti proto přivítala ·•Pra&aé ~aro•, po

kus o re!ormu sociál.ismu -~ iniciQtivy a pod Yeó.enúl Kbt. Pracující 

podporon.11 ~ nového vedw ~ , v čel• & iluandrem .úu.běr· kar. 1 
zv~leoýc .na leónové;:_L pl.énu OV -~ r: _. _ 1968, -Ó obnoveni ~ ěs 

_ hoapodáfakého a veřejného -fivo.ta. ·v _souluu ae . speci.t'iiou čs. apolec.:

- . nosti ~ svoboc.ně.;•- ·~emokr~tickJ' pro~e:ve!'aw:>Ú TO.U Uchl. . h-ogram i 

·áuch E>: EIQ'il ·. retomi .jak.~ poěáte~ "non . e~an ~o~e aocialiamu 

Y : ?;eakoůiDvensku byl~ ·n•~ucelen!~i · vy~á<lř~ Y J.kěn!m _programu 

KSt, jedA~ tJ.ni &Chváleném · dábnoTtm plén•• OV KsC a p~ijatem _ k 

květnový• · &b.romáidinía Ýedoucícb p~eastanttld organi~ací, aL'T9Ufe

'SlÝc.b v l1áro41ú fronti ~ako AltW program. Jiúodn! tront7. 

al-~ VtTo~ · ·• C.akoaloYenlka. ~-~; ·1968 n•~l pfir.osml ~•cmoiucht 

a poklidný.·. .· Nůll.pem probiéJQ'·· a rospory byly._ alo~i u. Non ieden! 

v důaledku p~eQcb.úe~ícícn neóemo'kratickfch pa:alrd ·• monopolu byro

kn.ticko- •ámtn:1 atrat1Tnib.o ayatéau_ nemilo pfeda yYjaan~n.:f ~ Yypra

cov&DI progr m r~or,q apoleěnost1 a socialismu. Práci brsdila 1 
~ . . . •· . 

~•o Tlaatnt po~áteW neaom'Od.oat~ ••~n,TáAt nlktutch před!taTi-

telt\ · stu. pol1Uk7 á myllení Te Tedouc:!éh or~in•ch atrazu a sUtu. 

Hlnn1m sdro~~ napiti a nědawdno sti b;,la Ťlu dUerenciac.• ve 

vedeni, mo~iTOTam. tlakem nen~. 0(1 drálWeké schO.zky se znč&l.1 

něktefí •1ec!nm• politiková pfeorientcTé.Tilt na mo!nost vnějěiho 

&á1ahu a jeho pr1.r.matta r.aěal.1 vidtt situaci T CeskoslcTensku. Ke

toulili po amWch, nebyli schopni. spc;it s1 aoe1al1Rlua a pol1t1-

ckcu mveNDnoat! obEana• neTH-111 T pol1t1ckou ~oat ·• ob!anské 

uvldomW ~~ apole!ňostl a ř:!4111 :ae: -p·odle ha&la •átel . eT!tí pro

atfeaey•. st,le ~hl'octnl~li a beao•~lni~ff &ab.raniěni Uak7 pro

ti ref'orai nedstal.7 Uta~anJ' a nepftm1TI p0.aob1q na klu• •• 
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•tratl.i 1 ve epleěnoat1. ATěak oeikori. ai~c• T sea1, sila aocia
li•u, molnoat i nutnost ~•ho 01Jro0;7 b7l.7 urěoft!J.7 silkl.ftdnfm1 tf-í
dně soc;_,1 n1m:I a poli ticl::;tmi akutečnoatai, k~~é 8Tými koř~ tkvc 
ly v socialistických ekonomických, apolečenakfc!f a poli tickfch · pfe
měruích.. 

Vě tšino čs. občcnó UTěřile. v r • . 1968 v mofnoat re1'orcy sociali
smu e byla ochotns ;ro ~i pracovat. Ocroán;/ .proces ovšem .,-ytvořil 
podmínky, v nichž si občQilé vedle z&jm:O. celospolečenských - a jako 
jejich soucá.st s výru - z&:te.li uvě<iomoTat 1 záj~ skupinové a zo
t~.li je uple.tňovst. Ob;,1evila se i přirozená netrpiltTost skupin e 
:j cdnc.;tli vet., ze cil ovaruS. zejména tim, že nebyly. do!-ešeny nó.pra~ de
!or.:u.e.cí:: pade~étých lete. zé..klado.í problémy f.ivota apole-cnocti. 
Působila i nedijvěre.. v prove'-lení ra1'orem, podněcovaná chováním k.on-

- . . zerve.tivníc.b. skupin ve st:::-eně, v or~cil Nárocin! ~ront.r a at_~tnim 
apar&tě, plat:foniou "o~ez~é reto~•- nri.t;rfc~ _před~-~vi tela po1-
lednovéb.o VSQen! strany . a _státu., spj~tO\l n "atále vyhroceněji! _anti
rtfoN.Ili ·po~icí t;.~B., liDH & PLB.. bla okra~i vtvo~e a . ~pčl&fensklho .. ,... . . 
pohybu z;istal.y tenoenoe a názory anUaoeial1st1ctck, a · antikó~u-
clstické. 

Fakte., ::mohokréte již ~v-efejnená, scel.a ~•anosna~ ·_do~Ůuj!, ie 
v ~"SR r. 1968 (';- __ iédnou. kontrareTolŮC1, aa1 ~ ~-~1 pf~več{á', ;jak. 
tvraili a tvrdi '104nes pfeástaTi teÚ •azitµie~ru.c~• ~ "normnliz·a• 
e:e" · a něktdť jejich zs.branicn! 1.na_pj.ra'tef-1 ·a · SJiO~enci ,- Ae~lo. 
l.onst.ru.kce kontre.r~voluee se opírá o př~~Tifd ,- pl-ec:eňovélú .S: 
genere.lizaci dílěich · negatiTIÚcb jeTO., :kteri -pro!ú•~í~· a b-uč..oti 
vždy parazitně prorizeť k.&Uý ~-uteěai Tfsn•ut .~enluW •~olGčen
sk:;ý potcyb. Ko:a.atn.kcl kontrareYolu.cw ;ed.D.omafnť 11vrao:f stav , 
Tefa;izuibo .míněn!, kt.ert bylo- v -4oW -• !a.=· ~u•~ pi"ecmitea hay. 
sociologick,tch prd~. tleltě ~•dzloznaěně~1 pak ~i popiri real1• 
t.a aociklní ••• JU v 50. letech Te mietech a na poč. 60. let 
n& vesnici ztratily ddinitivně svou sociál.ni „ ekonomickou a 
ideovou zákl.Qónu aíly • ktQr, byl)' ap~at1: a kapi"811aa. a m.o~ 
.mít pf!padně potenci.U.ní zt~em na ~e.b.O oblM,TI. V procew výstavby 
Á.Uad:6. &0cial.il!lllll U.Jlikla ,U.:!4a puilníť ~alo--,é• oPChodn! a 

. -e.grirn! burloa:ie. SocJ~J 06- ekonmai~• politUQ · a ·u.olo&1clq 
se nově konatituov.aly Ýiechny tM"-7 a natT7 !s. apolečnost1. Je
j:! naproatai větl'iina stála pemě na poncích aoc1al11DU, 1 kccyl. 
pochlpitelni • ~ -ph'cístaTalli o ~ello podobl • .b1 to Ylak 
nllli nepřirozen,, prot.oia pfeata,j o' -llOAÓli tni ~e4noti aoc1al1 um 
~sou sce~W. I ~ecmota .aoe1allailek6. 8l>Ol•ěaoatl, ~• ~M\aoto~ 
v ~mosti, je~! ~ednotl1T' aou!,st!. ~! ffl 4illt ~Qa které 
chtl~í ~jad.f-oTat a htj1t, a hlaml pfecho4 od e4m1nt atraticni b7• 
rokrs.tického, mocen&ktho, monopolntbo f1seni k 411110krat1ek, aamo1-
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apriTI 11411 anu,.ed Te aronwú a phcieta'l"CŮ byrokra~ TÍcy 

nek11d. -ile jen takoyja •nu1.1.4. .... ;i• aolao překo~t ne.bybnost, 

ztrnulost . ;a ata.pac1 společnosti.. V t:eskoalOTenak.u tedy ;jif v r . 

l.968 ZD•rnenalo ... ~Tíce ·0emonacie- Tice socia11amu. • 

J( lliakuae o ·T.fvo~i ·y ti.SR v 6C. letech a ~eho ~ch aepektecb 

budou . jistě ~eltě ó.louho pokračoYat. Jed.no je Yšal: jiat,. Pokue o 

re:tODm aocialiamu byl v r. 68 potl.ačen Tilě~šími ailUl:1. Byl pot

lačen vo~enak.ou iatervancí, která vytvolila &ák.l.aču:ú podmínky prc 

vytlačen! •a.ubčekova" vedení, n.atil.a . naděje na vie&trannou obrodu 

poměrú. v ts~R, a to je sotva možné pokléaet za "internacionální 

pomoc• • . Intervence vfa1:i· zůstává intervenci, teu~- aktei:i od ;.,cruj!cím 

mezinárodnimu prá.-u a zásadám vztah~ mezi sociel istickým1 zeměmi • 

.i-otlačení ref'o~· v t-SSR způsobilo tl~k t šLod;y v mezi.nérodnícb 

.Tztaz!cb. a politice. hejtěz&í d~aledky mno pro tesko&lov~nsko. ?o

uaě'Qic! _a prohlubující se podpora odpfircm re:f'ormy al. pó pf>ímé 
. . 

podn~c:ován!;: f'r~fnibo bo~•• neusté.lé omezovéní prostoru pf-edBtav1-

- teld re:tomnťt>o_ br~ •I aa hran1Ce _moskevského protokol.u postupně 

ro&kládaly Dal>ěekovo · ..-eaení a oslabovaly d-0:T.ěruobčE.ll.Ú Y možnost 

pokra~ováni rdorzey. 1,ovť ve"1.e.ní v čele 5 G. liuaékem pak poli til:ou , 
- . . . 

pro kterou se · riil · po~em "normalizace", e JEjim.1 ~ .chara,;: t cristiccy-

. d Týp1od)t ~~ou . •~o~čenť' e m'aaová čistka postihuj:!.c·:í ~tatisic.e • 

kom.Wli.-td 1 ·: nako1Úm1at.d ne~en :r·7louěen!m z poli tickétio ~ivot~, ·aie 

_i e:1táten'.~1-, ·· d~~it1vni zl.1L.~dOTIŮa ·pokllti . 'Y celém.· rozsahu. 

DO,sledq ;jaou dne$ ji! obecně .známé., _mluví o nich 1 pfEfi St&

vitéli · aouěainěho . Teuení. Í.ebr1 ~ešen ani ~edeL ~e základních 

pro-lémtl . c&. apoleč.nosti, z~ťůých ~11 v š~cic~ťtých : et~ch, problt

my_ ae naopak ,clále zau&l~. a přibyly ~lš!~ V plném ro1sahu po

kra~oTal ~t~i:m!~ific~ · národn1bo- hoapodil-stvi. BJ'l .piňě obno

ven . · -~~' ~:-adl11nt•~rat1vii1 ~dirůtimi. _&pdaob ~eho ř!~en!, . hla

vni _brda . ať_ zábrana ~eho intwi Tniho rozTo~e. ~ta.;nove.le a po sl~

ze poklesla livotni úroveň. Byl obnovem ~ p~sílen edlhin1stret1vnf 

byrokratický syatém p.oli tického fí&en! společnosti, .založ en,ý na 

11LOA0polu u;juli! mocenské akup~, ne ~ st~~ "pi·eToclových t-d.k" • 
. . 

pre:rerenci ?OCenstých státmch or8'D;O. ·~ poUaEe.ní ~aka.oll T t'ekti-

ckti lcontroÍy -~~PDA stát~ obč~, kteM 'tak. b)'ll ocusousen1 ~an 
k -,ykonáváni p~~ . shore, k pe.e1v1·t1, k ponytectTí a pf~tv&t~e. 

'Elyní ~~ přet.1'.ládml ča„ Yef-ejnoati nový program reforem, prop-DI:l 

ptes'taTDy, časti~i Da&SYflll3 program• urychlen! soci&.lně ekononc

kého -no~•• Je př~imán ~• malno~ altepsi, mnohdy i a nec.-0.verou. 
~ ~ . . 

FM~~ ;aou rd&Dá~ li_alse Tiak pf-~clD•ut předcviá nedť1Tě1"1 ~U 

nlkter/m ·»'fedatni ieltm. aoubail--.r~~•rrq • ••~lna. wa1..:..~1m, kt.eft 

&e triM, ii•o 1>7 ;;e1tť .,:čera ub711 .b.1avn!m1 twrc1, reai1s,t.0ry 

A o~c1 politiq •nonal.1ace•._~qat1Tlll ovlivň~j• chováni obča-
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ntl i MtrYári.rd 1a po11~1ek41le !-!sen! apo1ečnoaU systémem •pf-avo-

doTfch pék, T 111111-' nt acmopol.ni poa'taT~, které N ~~ ko.r1-

trole lidu a opirá ae o monopol v ·kádroTt polit1ce, · o stoto!n&ú 
ideolo&i• atrm::cy a at.étu, o ne:-·e&f,~~t.0vání ř0Ynost1 práv, občaw, . 
no'bo~ nidcmú, ··pozcání a vi:cy, _ o "l'rávo" koiitroly _v~ech ·a věe.ho. 

Ro&hodu.jící příěi.Aa t~íd paa1T1'ty Tětlioy nai1ch občan~ vt 
však apo~Tá v tom, te v tesko&lmvenaku byl · za fivota dnes žijí

cích generací jil ~eden pokua o re.tormu bruté.lml potleěen. lie6la, 

která TYhl•i~• Tedaní ~t'; dc.e~, byla ;1! jednou vyhláAena n poté . 
prohlášena za pravicová, revizionistick, e kontrarevQlučni, navic 
mnohdy ste~.aými liwrl. Te.kov.:!. poli til:cvé jsou ovšem jako propagátc-

ři nového myšlení a moré.llg,y a vůdci .Ie~crm.niho kursu více jak n~
vě.rohoaní. 

Pokusme ae na ÚTĚ:r o ab.rnutí a lláiledilt nlstin vjchodisek. 

o I<efill a ayaUa DOrmalizace,: 4o4nea potn-z'1Vtil$ obhajobou· ": Pouě€

n!• a •teortí'• o kai'1é _ "opozici" ~elko pro~eTU "entisocialiamu" • ;je 
díla inteneAce a "da~cích" konserYst1v~. ~pjatich ·s · pfekonaným 

myšle.ním a pru:l'... ~• p -::pfenim . apecilil. č5. ak:ut.eč.nosú, . zmat.en:ím 
jil d&vno nazrilých JJOÍ.noEtí _a po,tf·eb aoeia~s±ického rozvoje čs. 

spclečn0at1. · 
. . 

. o l.n"t-erYence a normalizace vr.hly : č~ společriostť zpět,.· zbrzdily, za-

. ·a-taTily a ·snebo4not1l7 yÝVG~ aocW1m,-. oc.tlromils ékiivitu atili-
. . . . . . . . ~ , 

ciati'Yll oběanůť snerilil7 . a &po~· mrar·em.tu -a úi.atméi čs. 
státu. 
o InterTence a n:oraaiizace ~brscti.ly -p~ocea ~tvátení nově :ťéze ;:,e~ 
noty . JIUH;j o&romúho k.onnarii at.ickéb.o hnutí ~ako :: jecbloty . ~Terenní -r~ -
.r.noat.1 a n4bytboat1, ome&il7. ·-i.~ek~imi 1'4t>w:ť :··proc&a ť0r1z1~ván! 
spolupráce ~OPND,ctického. aoc1alláU-ckaho •. daokratickt:.ho . e Jlé.rod
Ai ·onoboÁoYU!bo:· !umU Te m~:i-inlf-1 tkli.· 
o btUYméé. • · ~1sa~~ by~- .ěl4vk•· kon~ti.tv.ování ayst4mu 

stagnace a neadekvátní l'cfie::se · něta" Sovětskjm avuem. 
o InterTence a normalisace pMspi~ k uplatňoTání negativních 

avanturi_at1cktch~ 4ogmat1ckien a . aektářůtcb tenc.enc1 v uárocml -os

vobosovacbl ~-•ti.imper1al1atiekém hňuti. 
Negativní oo•an a _Clepao. in~e~;yenc♦ _a ·aorm&li&ačnilÍo ~-~tě:nu v-3!a

duj{. jednoznaěn~ .f • i e n .! 1 ~eboi &ákl.ad vidíme 

- v "nulizaci" srpn3 Y pl.ném ro&&ail.UJ tedy 1 v odmítnutí a od
aou.zeni noraalisace ~akc dů.aledku illterTence a znárd.l.Jl.6ní ěs. 11du. 

jeho TOJ.e a préT byrokrat1cko- l)O;icejni moc! TD.Ucenou mu a zkon

ati tuoTanOll po4 tiov.ho4ot>tm : tlak•· 'Tlll~i! a!l.J, 
- Te ajednowad 6a. apol•b•~t.S. Ďa · aa~-41 prop-amu suverennihó 
aoe1a11atick,ho ěa._ atétu.,_ ktert l»eaeslqte~i plní aYé spojeneck, 

zéTe.zky, rozvíjeje pfitom inic.iatiYrú m!royou politiku a poli-
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tiku vieatrann, celoevropak~ apolupráwe T séjmu _b7ti ěesk'1lo 

e elovenského národa, čs. lidu, prosperity jeho duchovního a ma

terillniho živou, 

- v demokratickém socialis~, ztložen.ém · 

- ~a suverenitě v~le a zodpovědnosti čs. občem, 

- n& objektivní plur~it~ ztj~ů socie.11st1c)cy demok.reticL--y di~eren-

cované společno st1, ::.jed.nocované E.;:>cle~nými zájmy nérodní..mi n E 

stétnir.:-.i, v-ujadřoYanými ústavo'Q a háj e~rx:.i e. r·eE·pet tc,v~i 

svobodně demokra~ic~y zvolenými z~stupci čE. lidu, po6lanci všecb 

stupň~, vJádarni a presidentem, 

- .:1.e rov.aosti práv a pcvinnost:í obč~ • .: 

- na svc toC:~ poznblli, svědomi a viry, 

-- na respeittóvt.ní Evě bytnosti v~~, kul tury, ~w , · ěkolatTi s. ~-

boženství, 

- na al:tivni, zcdpcv~d:l~ a poctivť práci věech. 

Nebyli bycho~ l!pfúnní a neřekli CE:!.ou pravdu, · kd~ybycho:11 zernl

~eli, že proceE obrod) a vz~stupu č~. spclcuiost1 bude ~očný, že 
. . . , 

bu.áe vyžadovat ~ateriéil.L.Í oběti, obl:t&.vost, poctivost s. vytrve.J.ost 1 

_ a f.e bWlf; trvat clouho.· Jeho přeáooúadam ·;;e akt1TIÚ ~edno·ta čE.. 

_ ~ •poiečnoati; ·--.- sbaveJ1é st~chu, po~teatvi, :privll:•&U ···a · prot-ek-
. . . . . . 

cionářstv.!, o.svobozc.ué od .nadvlácy ~e~ritroiovatQlné moci a us11u:-

jicí o sl~=ná ~ivotni pocroínk~ i pro ~fi~tí -generace. 

Poůepael1: 

Antonin Beně:!k 
~•l tejka 
Václav eerid.k 

Alfréd Oerey -
"' . 

Josef Domanskf 
Je.n Fiela 

Václav Grulich. 

:r li )C 

tilan J.elinak 
Karel ~Ml 

v,c1av E:ural 
Jo se1' Le sov g"r! 
·Jaromír r.1 tera 

Olge. F9.pirnikoTá 

Zdeněk Pfikryl 

l'rantilů ~ehláne~ . . 
Joaet Stehl!k 

· JU-1 a1ri 
Josef' &pa!f-k 
VlaEta ~es~ri 
Jan Tre:t'ulka 
nadim:!.r Ventruba 
Pavel ?ydrf!' 

Bylo odeslino - Tfiem· E~skc,1:lOT~nsktm 11rtaTrrlm a· stranic\11!_ O!'p!l&ri 

. _ • plti ó!ás'tntkdm int_erTence _ proatfet1nlctrlm-pfťaiu
·snych · 'Tel vý·s1.anec·tv:! 
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l 20. TÝr:oU Ya't~U plU 8U1.0. \~arleTůé-hO pak t.'1 ů i'rabJ pi"t.'>

blab~• r11::a1tiua 5P.D n1. SUTi•• čar 6?4 ~ Pr•~ .... .Punk, !i """'i- R. -- -- H . - . 
Wi ~ Yatup J>IU . adtťl '7-,~ _ten.cll1oTea6a r. 1918 ;a

alll • u.S•~aJV•l.ÁI. h'6bl-h iat•rY&AC•· ~ron1 cesic,rMniaa ;:ré
T" a &AUU ffllljlk11 poi.u~ korm.niaUekt a\J"&QJ op!-! t •'rd~ rall:. c 
po4.poru ob7Y•t.el•·tl••· };HÚC 4dTod 't.ab4c~ti Stano-Ti sto •lid 't. w~ 
ta1. a W.~li Yedeiú l~C l\e &e a.v• aalé naf poku&111 c, '-OUl, 
o ao aail~• L hr~atfl, cT!em & J-IO&i.ce Yeó.o~cí mocaocU ytcu~í
ho bloku. úůěen! 'Prelu.thc jara ;ď-'1n•~lo n•~•n \lt.rr-~ci t.1&1cdm 
licií• ale pcliti ci,;.y ~•O-"•<ioY&llc ia ev~ Ciat:t1lct1: calt l1é.ak.6 
~ol•ě•na~•i • olouµ1lo ho o ~•bo o~roé.no~ aOu •••• OlckáYÚe, 1~ 
zkut•nogti r. lS,68 po"e~ou k t.GZ;1u 1 ic t-ucu o4vt.l'-na t&Y. "hre~ě.
YOYa coktriu"' a i.o uatna.lo, tu., •'-1 t)"lo mol" AM&pet1\ no
oe4al ~~ ~~o\li•t~h at..t4 1 •• V&APÓQi iYrapt-. 

•eui11.ar.l SPI po\n&'-'e l prui aya ;>0l1t.1q u.1ri,oy'81 .11aplU. 
tak, ~akQ b7lo ·a'cA6 • r. 1968 sabaapeUt1 .., ,-uiua lA~cnea
c• umit1la pro~•• \ffcil.Alrd, -.ik,nlo u • 11pl7.n.íil1'cb letedl ~Ilko 
'llf.el.M a.pt-•ni!tt pcli ti.ul 4.1alo& aan ?.ssB • liSA. S<li ac proto 
pok~~fla t.1,at ~ru ;jat A& kgrek\c! .'Y~tŮ1 k .Utn(mli YKCn! tsSR 
tak 1 Dapk~"t -ff~ k.o.c.í~i,y ~ .kr1ti~ ·•aaff-.,fJ:1 akv.p!DMi -;.
ko . Ciulrta 11. SPD, • dácbll nfch ~~ ·•JVJ.Ua otí•1ilntcb koct.akta.- &bJ '7be.Yonla _hŮ:;•n·~~ dle~1to:st1 a: pom~bal• ~•~tl1Yctuz,. 
Při U&o poiit1c1 ch~ea~ &datat. · _ 
Součaané:. Yeclan.1 . C:.akoalcwe.nůa H BG8fi:! r,te~onai b-~k. &a .krokc 

· šok t r. li6e a uTtat Y c:r..o4 Y• aYf &ud epatrAé rdonq. P~r.aé . 
. --1&• ttkomo procea. aYc•i .:,o4pof1t, !lila _,,.: i.o .la \&fial\. :iel-

&e M Yěůď -~nit_ aa~. -,. ~ _. C.aoa1-.u•11 : euhriri pOklll O 
Pueatro;jk:ta ·bea·:-Giawatt, -mba o pnlal~lt hO•Mt~ 1 ůbn-

. nibl -ů.ODftickiMl '1>0liill1a·· be~ pO\f•~ cl1111~t~H. tiPD Ďe~• . . ,... . 

niko:m YnUCGY~~ ní~. ale &a•ttri ~aor~ le taknáto 1.aolau 
ekcmo:iek;Ch ref'oru oc polit.ioko- _kul~o l'jToje ne.CA-• l,fi 
t\anktll!. 

V rimetl _ Uilb' táu JJOli ~1.Q &airĎn61d upliU· • aa k\el'M Tit: aWa, uú.nla. tPV Aa4~ · ro&boTor.1 ~ - • Yeclt.ná ~. líapt. ~
N:ud o . TJ'\~ aorq be& dlaicktm.. •Dnllii'· ... av.Urinddl &Dra 
n.! a volJl,.fch ··url4orech. ~ai, dYalq t&T • .lakelon pllau aa &f!&aiú 
I,~ ~ylry .... •U•41ú bropl, aw, ... ~ai:• kenaU11kt.1Yd. f'řlnt.al.1 ;i••• I• N .tssJl• po lfteoil aanru1tat ,o11Uek4 pa~lT!.t; opil ů.U~AI &allu.1la .. •'n"fP••·· cualca&i,,a• J.l• po4l.• D&iebo A'Hft llť1h ta~o nori pol1\Ua tsSa •~ 4•lW ~•A,~,. aia6-11 st 1 Ye •laaui &a1 U.rit pocl'poftt ul ;ůn • .nt. 1-ak 411Nho • deku& a'4n'kJ 1A\elekt9'11 W• JIIINI.Ju• W•• . .dM m _pnolild a tak tloab•• p0ku4 reten6\ef-1 ar. 61 '-loa pl'Ollllal.efAorial • al'ánorini, aela• tůoYR1.o pe4pon oleka.Y•\• i•~"Z'- J• proto nbab111 UC• Tl&c.b., k4ol pro akt1T1tll T Pral. ~ara QJPl1 ~atrici.o0Yá-A1 • proA4&la(,lOTÚ1• • 
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Oenerálns prokuratúra ČSSR 

Fe4erálne zhroaaždenie ČSSR 
Federálny minister ·vnútra 

fiajvyšší súd ČSSR 

Ústredný Týbor KSČ 

Pre r;ident ČSSR 

Vláda ČSSR 

Prednosta ::?K F-1sP Olomouc 

. V Košiciach, a.ňa 10.10.1988 

Vážení eúdruhovia, 

· elcc redaktorke s členka čs.zvezu novinárcv,cllhé roky sa 
angažujúca ze politiku našej str~ny E vlády i ak.o csobe ms

júca zmy11el pre prevdu 8 epravocilivost,cbraciam ee ns: Vás v 

náaledujúcej zále ži toeti.: 

· Dňa 13.9.1988 110m as. zúčastnila nrejnéhc súaneho pcje~

náTania :na .Okren.om e6.de T Krcmeříž1 9 kde bclc proti Augue -

tínovi Nan-átilov1.autorov1 Petície mcrBTEkých katolíkov,na 

základe žaloby okreeného prokurétora v F.romeří=i vydané u~ne-

. a~nie~ tykajúce sa zme.ny ambul.antnej _ ps;,rchilltrickej liečby n& 
~ v - , . ' .. , . 

liecbu ust-avnu. · . . 
- , : ·. ·, ,'v . . 

Tohto · -sudneho . po~e9-Ilavam.a B& zucastllili dve.ja znalci z 

Psychi.etricke·j _ klini~ v olo~ci doc.imDr. -Bogdan .Busek ' 
. . 

CSc. ·a MUDr. -Marta -'l.'ichá.csc. 9 podpísaní pod sudnczneleckým' 

. posudkom na .·_Augustíne Na..:rátila. 

Viac.-ako nezmyalen~ a úmyselné obvincnie .Augustína Nevrá

tila s duieTDej chorob7 /paranoia kveru.lan■/ ,tlac.ako nev7 -

netlite?ni nra'h. pamit~ d.oc.mnr.Buzka,k\orý na zániné 

bo47 T ndnozul.~ck·oa po.w1lcu.kt0rj aáa TypraooTal • podpí

aal,nnedel 4aÍ odpc,Te!,:ma šokcn.lo TynetleDie znal.kyne 

k~.Tichej,ktorá prítomným v súdnej sieni na dotaE,čo zname

ná výraz paran01k,odpovedala,citu~e.1ru "Paranoik je každý 

človek,Jctorý dokáže ovplyy-ni t a strhnúÍ maey ••• ... 

DcTo?te mi,Táfení aúdruhoT1.a.ab7 so.m sa Vás opýtala - ako 

, je moi.né,i.e na tento nehcrázny výrok mlčal predsed& senátu 

JUDr, Jindřich Urbánek ·1 okreaný pm kurátor? Prečo tento 

EP ravodlivostichtivý prokurátor .ihned na _cieste alebo aspoň 

doclatočne neobžal.OTal :mDr. Tichů Ws najhnabšiu urážku všet

kfch i1~úc1oh a neiijúcich TOdcOT 11Tet0Yého proletariátu. •

kým1 boll Karx1~l■,Len1n a Stal1n1 ~ akjm bol aúdruh Gott

wald a ·T w!anoat1 aúclruh Gc.rba~OT? .Ako ml>le aúd.na zna~a 

obTiĎOTat sclraTych lud.!,aktm je J.ugmťtÚl Enrátil s dušeTDej 
.. 
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choroby,keČ. sa.me verejne a beztrestne hlá.aa. bludy? Z je~ vý

roku totiž vyplýva,ž~ všetky eoc1alist1cké štáty na evete • 

kterých ideclÓgia stcjí ne pozíciach marxizmu-leninizmu,žijú 

v bludech! 
Žiadan; vás preto,vážení súdruhovia,abyste spravoc!livoeti 

učinili zaaost a voči WJDr.Tichej,ktorej výrok VyPočuli senát. 

ol-resný prokurátor a okrem cbvineného ej 16 pritomných,vráte

ne záF-tupcov velvyslan.iectiev US.A,V-e!kej ~ritánie,Y.:ane.dy,novi

nár.~' z Talieneks, dvoch lekárov zo š-vajčiarska a našich obča -

nov,vyvcdi1i patričné dosledky. ile MUDr.Tichá robila evoju 

kandid.atúru na zák.lade henužíTallia pz,-chiatrie vo-či. nepohodl

ným občanom, ako je tomu v prípacle Au.g1Jltína Navrátlla,v dtsled
ku čoho sama stratila s~dnosi a kontakt a realitou, 

Za epravodlivé vyriešenie t~hto pripadu,rtcrý s~ už netýka 

iba Augustíne Nevrátila, ale aj dobrého mena cellhc socie.11s -

tického tábora.,ako aj nešej stre.ny -·E. vlidy -\'O n-ete.vám ·vopred · 

na.kuje~ . 

S pozdravem 

. llária ltOaároTá 
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