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!!ádě ~esko&ovenské so~!!~~~~~~~é republi~-

Ji! čtvrtý den, dvacet let po smrti Jana Palacha, dochází na 

Václavském nlměstí a dalších místech Prahy k brutálním zásah'llm · 

stá tní moci v~či občano.m nejrilznljšího v~ku a smýšlení • . :, 

Je řc(da zr rJ.něných a zatčen,ýcb. Příčiny, které vyvolávají tato 

střetnuti jsou hluboké. Jedbo je jasné: lidé nejsou spokojeni se 

způsobem, jakým se jim vládne. 

Situace nabývá konfrontační charakter Tak však nelze řešit naše 

problémy. Jako přesvědčení socialisté Vás vyzjváme, aby státní 

orgány přestaly s násilím vůči občanům a okamžitě propustily všech

ny zatčené. Začněte hned s přímým a smysluplným dialogem se společ

ností. 

V Praze dne 18. ledna 1989 

Jifi Dienstbier 
Jifí Hájek 

Miloš Hájek 

Marie Hromádková 
Milan H11bl 
Zdeněk Jil:ínský 
Vladimír Kabrna 
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VladiH:ír Kadlec 

Erika Kadlecová 

Luboš Kohout 
Vladimír Kolmistr 
Rudol:t' Slánský 

Václav Slavík 

Věnek ~ilhán 

Václav Vrabec 

.. 



t-estmír C i ::. a ř : 1:~illhůy~~ 
Dny 15. al 21. ledna letoěrúbo roku z~stanou dlouho v paměti 

naleho lidu, l)yacát, Ttro~ sebeobětován! Jana Palacha ~am• jako 

aoutaan1ol ~o•U lel 1968 - 1969 naioh11 obejít a nemohla~• 
•· ·~ . .. .. .,,. ~ . 

obe~!I ani ala4' ·aenerace. V náa atarl!ch clila znow lhav, bolea, 
nad ztrtff'óii ''d•d~ho a nadl~n,ho livota. Cesk4 mládei "naěla v ~eho 
protestním gestu symbol n~rodn!ho uvědom~nť, 11dsk€ hrdosti a odpo
roTán! zlu. Vspkmtnka na Palachovu plamennou výzvu by nebyla tak 

bodavá a zneklidňujtct, kdyby naAe dnešní situace nebyla právi tak 
vyost~e!á jako -e chvíli, kciy vzplála .v lednu 1969 nezapomenu1el.n4 
lidské . pochoc.;.eii. 

~i~em• T tliké době hluboké apolečenaké krize, jejíž nejvážněj
ši ekonomické pravay a ekologick, aouTislosti nej&ou veřejnosti T 

úplnosti ani &Dámy. Všichni si přejeme z této krize dsplěnl vy
jít a~•• pMpraTeni tomu napomáhat. V &áklaciních obrysech Ticlíme 

1 Týcho41aka, 1nap1roTmi' nalial tradicui a re:rormoťm5 p0kua7 1 &ku

ienoatal ~1.Jatch aad. Co YAak poatr,4éae, ~• pevn, • ~aano&fiv, po-
11t1ck4 Tedent• ktezitl bJ tato ytchodi.aka vep&alo na n é.~ itťt a ve 

ahodl •• vlal nshami a skupinami 114u ~• Ttělilo do cílevidom, 
politiq •l~ťct k daokratickému aociallama vskutku modernibo 

typu. IUato toho ~ao,a nú nabísena tlltn•~ ~ablíěka poloriěatlch 

• al.haytca retorea, proTázed AaT:!e 11daklmi 4rmt7, polioejiwd 
repreaal, &oatfo'Yálda krizového napiti. 

PréTI tfeU lednc,v ttden, kt•rt afejal Te~d• ·clo miz'od.Aiho po
Tidomt ~ako •Palachdv t,den•, prokai&al pfesvidl1TI, že doMTadd 
politick.4 prue stranického a stétního v1uení trp:{ emot1vnim1 im

provizacemi miL~o V3hraninou koncepčnosti, občaa dokonce byster1i 
mate roaumné \1T~• TakoYé aelbonť politiq /v ~•~í blnnt :tunkc1 
sabezpe~oTat apolečenaké. aoulitt rovnoprávntch občand v prévnia řá
du/, ~akého ;jame byli právi nědq, nastalo v naií h1ator11 ~•n 

zMclkak~-. 
Pf1pomeňme •1 nejpne několik akutečno ■tí. 

l. Na ~oěátku b7l &Úlěr nikolika ne~ormáln.ích sdrlllent uapof-ádat 

pietn! akt na míst.I, kde se Palach obltoYal. llily tu být polof.eny 

nltliq a proneHn tr,ttt vzpom!nko'Tt pro~n. ~hd.1 akt nepovolily, 

ale 1Aic1étoM nicaáal oso4m111, le •• pfeato bude konat. 
Co Tecllo on.c1,1m ě1n1tele k df•doť■u a,taauT Poclle mého aowlu 

~•~ich principiálnl odait.a~ peato~ ke mahúa nesévislých akup1n 

potilet •• ~ů• plmalitld t'ůtowi u ul• Ytf•~n• 11Totl, T)'~•d
font -o•ta\d dnrJ Da atn a T!T•~ nalť apolebostt a pfich► 
set• alteruUTllial' ndalV na felead problllld ayatuo'Ttdl př„lA, 
pfedeTiú v oblaaU deiaokraU&ace aUtntho a!'!seni a sabespečent 
lidských práv a nobod. Tyto akupi~ po l ~t• nabízejí vládnouc:!m 
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stru, turám di~log o nal i heVjích otá zká ch ž ivo ~a národa a s t é tu, av-

ěak marn-t. Mocenské Apičlcy a jmenoTi ti Tedení KSC j e prohlalu;jt za 

nel1a,w, protiatátnt a n•~odn• kontakt61 pfifml y-yuliT•~t nich 
. . . . .,. Ji ,_ ·. 

datro~d • pák k ~•~ich o4auso,ázd a poUr'-ní~ /1. Tt~imkoa poTolen4-
. 

-~ . . 

ho m!ti.ngU na SkroupoTI Mmlsti·-, ttert TAů pJ'o nikoli.k o.eko.rďorm-

n!ch V,roka prohláa111 rovnil za protiatátni &kol/. 

Zákaz pietního aktu je ojedinělt v kald4 ~•n trochu civ111zovan4 

•~olečnoati, nebol odporu~• obecnl lidským citllm, moré l.nim zásadám 

a tiaiciletému zvyku uctívat mrtT,, který u 114• panoval jil v po

ijan&kých dobách. Svého čeau sei nesměly kl~st květiny na hrob pre

sidenta T. G. Masaryka v Lénech. Pohřeb J. Smrkovského byl atfeien 

policii a ~•ho !ena pod.ne• n:emá k- ulolit unu a ~•ho popelem. 

Nejinak tomu bylo po smrti F. Kriegla. Rozloufw a J. Patoěkou ae 

kona.o za fevu přivezených d~eselových moto~. A Jan Palacb byl 

ze hfbitova na Olšanech pf·udatln '10 Yletat, ale ani tma •• l.etot 

ne •117 pololi t nltin7. Rw14 prán • uapoko~ema sasnaaenalo daplch 

po11••~nich ú.bru kol€1l obce po4 titulea •04ell1 • nepoMauaou•. 

J~ raóoat nad tou hanboul 

2. ~ont'l.1kt ae&1 1n1c14tor7 pietního aktu T Prese a orpnJ aoc1 

propukl T okaalln, kc7 ae - &f'e~ml •• lpiruoh Tl,d.Aouc:!cb uub4 -

roaho4l.o psoU '1Ea•~ aktu aaN.hnout tn4oa :represí. 17111 ul 

protikl.adú ~páld l14&ttch préT a morilntch d.aad Yystoupilo na 

•Tltlo v cel, ni nahota. Be~orm'lni adrulud 6• pMClrl~Yal• 4•o

krat1clté předata'l7 o oběanakýc.b nobo4'cll T plnéll 111;1alu uatanoTeú 

nati dsta\7 o llhromalGoTáni, apolčovém, pro~eTa atd. Or~ repre

ae Tychá&Ely se acb.'-atu /vlastniho atalinaké prui/ roa4iloTém 

nároaa na plnoprén, a méniprá'Yné lidi podle toho, &<la•• po4fizu~! 

dsor~ • poato~a.t moci nebo -~i odl1in4 a!nln!. IroA1.i ;;otlaEo

Tacich IIIID.,ffl. o&bro~en;fch alolek bylo, le poatihla n•~u lnic1'

tory nezclafen,ho aktu, n._ýbrl deleko Titl! počet nesdl••'tnlatch 

chodcd, 'Yčetnl Elend E:St. 
Sdílím názor napros t é vltiiny Praland, !1 piet.ní akt - nebft zá

sahu policie a milici - by byl problhl. nej~píi1 T kl14u, a to pfe• 

T&rUleú apůaoben4 Ji;tmai TYIQllenou hrosbou noT,ho aebeup'1.en1 1 ~eE 

•• pochopitelnl nekonalo. Usah rhua &alnil charakter aktu• piet

ní a,lel1toat1 T daonstraei, kteri pferoatla 'Y bouf'l1T4 ac4q • 

odhalila propaat &e~!cí dnee -~•~1 -noaiteli moci a mno.ba oběLV, pfe t

tole počet daonatre.ntd nepřesáhl Alkolik tiúc a &alu'noTal pfenž

at m1,c1el, kter, sfe~I ~•ri :..11;i• o Tici 'Ylf'e~ a chce vatou.pit 

do poli tilq• k ěma&& ~• i TYafTáM • ale ffd~ ki'e at a1 takhle ••1 

nepfe,ataYoTala. A· aotYa ae ~1 podafilo pod pendrek.7 pfenldfit o 

potfebl kOA■trukt1Yni angaloTanoati. V •'plni Todlů kano~q • ply

nového čo i..ldU ap!ie Y&roatlo odhodlání c:lemonstrantd projeTovat 1 na-

5 
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dále Tefe~ni svou nespokojenost a od~or, vůli po raáikální změnl, 

Yolb\l ~iné, nei vnucované alternativy. 

V po4n1nkácb autoritativniho rellmu ntb$T4 ko.rďlikt lidových &4-

atupd a ozbrojenou moct vitlzný, ale vldycky pdaobť apolečensk:7 ob

rod.ni, podé n~dectrl o nemo!nosti oficiální politiky, vyvo14 1 Te 

strukturách moci pohyb k reformrun, někdy naznačí 1 sch~dná výcho

disla a aměry řešen! krize. A to není málo. 

J. Demonstrace se neomezily na jediný den. Represe odjak!1va vyvo

láv~ protiakce a stupňuje emoce, zvláitě když ~1 prov~zeji zatýkání, 

výslechy a trestní at!héni konkrétLích osob, pf·edeviím těch; ktef! 

po!!v8 ji T proatřed! neformálních sclru!ení 1 ve veřejnosti jist, au

tority, Tá!noa\1 a úcty. 

Mám tu na mysli napf. v. Havla, českého intelektuála mezinárodní 

úrovni a nezlomného bojovníka &a respektoTáni lidských práv a svo

bod. Je to ělovlk, který bJ T demouatická aoc1al1amu &fe;ial 

paal dobrou literaturu a pfe4al d.r-ta, spolupracoval by a divadl.,1 

a nakladatelatTimi, p(iaobil ploclnl na V,chovu mládele 1 4oaplllch 

T kultur.a:( občan,. fo viec!u!O • TO.le •o~·• ch dělat nead a ta,I se 

au hr~f ~•GP 0r-ta T aahra:.r.1U, oatouse~1 ho&• honorUe, ktar4 

o4t.aftud clon,_.. A pfece lédD.' traplá T.>'le-, noyi.Aáfak' apoclilq o 

ebo burlo,mta p~Toclu aD1111 o kolaborantatn ~eho atrtakd u 

okupace newli ~eho T.fuamnou '1loh11 Y nal„ apoleěenakma ~~iTotl. 

PriTI díky neamal.uoat1 s,krokťi proti nlmu a jeho pff tellla N 

linel at,n symbolem nesáv1slého mylleni, mravního pf!etupu k ělo

vlku, oběanaké statefboati, ale tak~ pMltúa neapornýa partnerem u 

kulatého atolu, kde ~•dD.oa do~d• • mua1 do~!t. k ládoucimu dialo-

gu o ateTU . a Ttvoji nalí ehor, apoleěAOati, o ceaUch t demokl'atic

kúu a hwn4nof•q aoc1al1811U1. 

4. ~t.la poul1Wch sr,!ek byl pferuiea na ětvrtj du PalachoTa 

týdne, kcy se náhle repre&1 proti sb.romá!děnému. ciavu nekonala. U 

Václavovy socbJ ae pokojni diskutovalo a účastnici•• tu pfeli o 

nou. Tic • pol1ce~nim1 náčelniQ, načal se kl1dni rozešli. ,_ 

B1l to \iatupat orpnd moci BAad ~en pro tuto chY:!11, ká.yae :ve 

Vidn.1 proúi•l.J OE.lrmé .fefi naa dal.Ita hiatorictia dok1.1metem o . 

enopa, beape&lcati a apolupr,ci • Týsnamnými úTa&lq o reapekto

Y~ 11dalqcll priT, ale kayl/.á tall -&a&nlla j naléhaT, kritika 

pollce~ch akci y Prue. Ca. miniatr &ahl'anlU ~1 odldtl, ale 

1,4a1 & llluvtich. nalicr. apojencd ~e~ nepodpofil. i.iém sato,le tp 

b7la pro yeuw k&C a státu nepMj~ &élalitoat, tterou nuohla 

aaatMt cbauú dpl.ast y po4ol»I pi'eUltlní 11Tocln!tu Budjho pr,n 
... 

•Jlepablika a1 roaTracet nedáme ·• -v li atl berlinaktch aouput.n:!kd. 

Jil ne ~drfJtr/ du se uk,saio, le nello o l11tupek Te smyslu uznén1 

nept1mitenoat1 a besvýchodnosti brutllních potlačovacích metod. n.-
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monatranti, kteř! se mohli v poklidnou stfedu cítit v morální pře-
vaze ner,apoklal.l /fekl bych bohulel/ welkou cenu n4ho dap~chu a 

. ~ . . 

TylolU1 al ~•~ ~ako klnečn4 .vitla•tvt.- ·•••••tan.11 ••' akce, nao-
· pat pokra~ovall T demonatrac!ch y naivním domnlni 1 I• tea ul ~sou 
pány v,clavsk,ho néměstť. Moc ~im dala besohlednl najevo, !e thlu 
tak není. Don~tila je ke kapitulaci, která- nesévisle ria subjek
tivních přéiúch - vžuycky počáteční úapěch oslabuje, i kdy! jeho 
podstata avou obrodnou hodnotu nE&tr,c!. 

2 2 2 
~ol1h k základnim taktmn. Co říci 4áleT 

Pou.liěni bitvy s nespo50jenými oběaicy v Palachovi týdnu moc vyhrs
la. Velmi by se však mýlila, jestkif.e by se ul\'cítila vítězem ce
lé války o zdolání čs. politické krize. Nadále platí, fe její politi
ka aelhala e musí být besodk.ladn.i nahre.lena polilikou novou, c.q.o
kratickou a pro 1141 pfitellivou. Vlichni IÚJle o ča pfemlllet, 
nahofe i dole, T aestúl4 Néod.n! :tJ'ontl 1 T nea4TialithL-l4rulen!ch 
pfe)qpujíc!ch dynami■llleDL. 

Rledúe-11 pofftek debakl* kouenatiTni politik)', ne&btv' ne! 
•• movu vr,t*t k pfehodnoc,ik! ob4obt 1968 - 1969 a toho, co 
pak následovalo pod Dánem "normali&ace• a co doatalo pregnantnt vy 
~4cifw v pemí'letu Pouěeiú s krizoT,no ~o~•• 

J:irobafi obrody a ref'orea 60. let, ktaM ~tu a.6a atále ~•ltl 
velkou moc a vliv, •• &outale br"1i pfi&nat, !e pfed dvliceti lety 
v&adili na falešno~ kartu, ktu, ni.kó.y nemohla · po rok dě~1A pf-e
bít. UTiřil1 ve věcnJ trvání neostal1n5ké prEUe ovláciállí lidu pr1-
Tilegovanou vratv0& aogmaticko- sektářlké garnitury apuátnikll a by
rokratd T kaf.dé sami ae aoc1al1at1clqm s.1•túim- futo pru1 1 ~•~1 
pnldeak, ideologické ad0.Todnov4.At ro&m1tala nori politika ISSS 
apjat, a náatupa gorbaěovak, ,_ geberace aovětaké a;:;ole~enat, e11 ty 
orientoTabé mod1rnl, demokraticq, hmnaniai1cky, vielidsky. V je~ím 
pojetí směf-uje aoc1al1amua k pln~ rehab111re.ci .nejlepších tradic 
a hodnot Tiech Aérod~ a civilizac!, k uakutefilAní ne~vyA ~ích ide,-
1~ lidat~a T daokratickém, právním a nobodnéa socialistickém 
zf!zeni, Iro nale koniervativce ~• to politict, kataatro~• 1 oaob
lÚ pohroma, tter, z Ilich čin! stroskotance. 

Jubilejní rot 1"8 byl pf-ílelitoat!, aby•• v&clali své noraalisa
W ~uloat1, čntill pf-imal1 n4 politické omyl.1 a chyb~, dtJ.1 
•• na po~ a ocieil1 do '1•trant. tuto pf!lelitoat, molů i poalecl
n!, nechali upl.Jnoit a naopak n, cblbJ h'~ili a kritiku pohrdavl 
odlliU1. lie'Qalli•ll takf'ka ~•~•lot poladavů Td'e~no.U, •117 
UTOl.A111 ceatu k moci .mladi!m, Tsóllul~lia • achopAl~lá lidem, 
kteM budou walt z! akn t a~věru nál'oda a probudí T nla novou ener
&i~ k népraTI .Ak.oó e k. pokro1- 0váw. ro&Toji apoleč.noati e státu. 
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Je celk.m zřejmé, proL ~1; h takovýra krokům nech~ji odhodl.at a 8 
naopak mobiluzu~i všechny ~imi ovládané nástro~• moci na obranu avýct_ 

roa!1: l11n1ch posic, Bo~i se tre_at_u, ma;j:L _ strach a 114oTé pomat71 11e

bol míra ~~jich hf-_chd ~• pfílll velké. Ne~aoQ a ·to pochopit, le •• 

boji zb7teč.nl• Ne~ame n'rtd dobr~druhd . a katand. Je·n ·4 ·aí.··~n1pfe~1me, 

aby nám n~do bránil v rozlet'l. A stra.ěnl nás urá!:!, kdyl nám nikdo 

11 •• 

Věru nemoudře ~ostupovali ti, kdo naf-íd111 Tl'Elet ddern, oddíly 

proti pokojcym shromáždalÍl!l a . potom jim ještě okázale dikovali &a 

"politickou vyspělost• přk "obnoveni pof-ádku•. lložn~., !e se oby od

d!ly dočkají l NdO a odměn, tak se to u nás děllvá. Veřejnost ee 

věak ptá1 Proč nikdo z před&taviteld strany nebo vlády po Těecbrr_y 

d!J1 dremat1ckáho nepěti nevystoupil a nepromkuvil k vefe~nost1T Ne

viděli jsme na obrazovce žádného t.a~emn!ka -OV xs?: nebo ministra, aby 

přiapll k uklidni.Di aituace a zorientoval ob!&IQ' T chaotick• atao

~•h. Boapaě1U alova pralak4ho pri.11'.tora neata611a, &T161tl kdll 

•• nlkteM po alanci parlamentu a ~ini • ú.atupd 114u• • choTmlia. 

policie ber,thra.dnl ztotožnili. V deaokraticlqoh poalrec.ll b7 ale

apoň "f7~6df111 pol1t•váni a T7nut111 al rospr&Tll a iatfed, pro6 

Yk1 4oap~ ~ daleko. Je T1c11t, le &aatupitelak' sbo17 M na-

4'1.e poalulnl pod.Mau~ aocenaknu dstřed1 a neal~uli 114", ~ehel 

•'~ ~i pfe4nlia b4~1t a Tfkon...ou aoe naopak pHal kontziolont. 

Ve 1141loTacich pro1tfedcťch •• o u4'1.oateei re~ezioYalo aetodou 

li:! • podvod!. Oěaarnici llhromáldW a daoaatract a s n1m1 TA► 

chy oběanak4 iniwiativy doata11 nálep)q •nepHtel aoc1a11amu•, •pro

tiat.ét.nich l~Tld•, •~gent~ západ.nich centrál•• zcela jako T 

ob4obi _stal:,1A1- a po&dfji neosta11nl111111. »lktef:! s41voěel.1 piN

tel• volali po 4all1ch a Titlťch pogroaech, bano~l oběauq pro 

1•~1oh úaadov, poato~•• po4kl,dal1 ;jim llivé zéalJ7, ~•noval.1 v 

rozporu se úko01 &adrlenf a dosud neodsouzené 1141 a pl..D,ýJJi adre-

6ami a po4. Novináf-ská etika mohla nad tim leda zaplakat. 

~oprTL •• Tiak ob~••ila zřetellli~ií kritika pofin,oí mocenů:ých 

or&'Ad v hldách UenO. ist, ktefi li~i Y poalecmic.b letech T atmo

•~'f• Ae~l•totJ • leylfi v plodnost 6patnl -alpTaú kODSanat1TIÚ 

poli tiicy, a'él:! ~• neochota fi4'eich apar,td opraTClovl realisont 

pfe■tavbu, poc.tqb~i o achopnoat1 415k.red1toYan$ch f'unkc1on.6fd te

lit olehav, problám1, nebá~i ae&1 lidmi politiku atr&QY• Také tato 

okolAoat "'cli fi4íc1 centrum apoléhat hl.aTnl na represind orgá-

8"• a a 1 

~•.U.S.I• plati, le deaotrauck, přeataYb: 10ciali11111 ~• hiatoric-

koa natno.U a til• ■-ého 11411, pak ntamí pokraecnat konserTa

tivn! kurs atranieko- stát~ch OE'gllnd. Na pohdi dne je ros.bod.nt 

a ápln$ rozwbo4 s t!mto kur&em a pf echod k pol1t1c• opraYdoT, obro-



dJ a ·radi~l.lúch min, To bude teorTé za-~4tkem akutečn, pfettavby . . 

"f pft&niTÚI . politick4a klimarli 1 ·po· n&ll-·vo14 pf~dseda Tlá~. ,L~ .Ada

meci; ·,a . pro ~ehol tTo.rbu ~• potfebi apoÍečnl 1pracoyat. Bes Todn!ch _ 

411 a slzeycb bomb, bez neuvé!enl TyToláTan$ch· emoci_ a !kodliV,cb . 

střet\\. 

23. ledna 1989 
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UiroElav K u s ý : qtraz_nepriatela 
/K udal•atiam na začiatku roku 1989/ 

• , I • 

Koje okolie, ausaLia, pribu&nf:, &n'-1 1 priatelia, apolupracoT-
nici, Tšetci ma povalujá za slušného ěloveka a podla toho saku mne 
•~ aprávajá. L&ll rellm vo mne ul dvadcal rokov vid.! gaun:era. - Badťva 
mi po celt ten č~s do "samozYancov, ztroskotancov, politickich do
broó.ruhov, grafomanov, dokonce do"ntl.lllizmatikov" - to ako sberatelov 
minci - "rozvretn!kov a pravdaže kontrarevolucionárov, renegátov a 
odrodilcov, "podlých ohovérečov". Na tento obraz refimu voči mojej 
osob• stačilo, že som ocimietol prizna\ oprávnenost vstupu Yojak 
v augu6te 1968, že som ae potom pr-ihlásil k Chart• 77 a nakoniec k 
Rnutiu za oběianske slobo<iy 88 a fe ao.m po celý ten ěca svoje- po
veózme nonkonform.mi názory - otvoreue hájil a zverejňoval. 

Nie je to nijaké moje ěpecifikum. Rovnako aa to týka Těetkých 
mo~ich priatelov. My všetc1 a::.e pr• relia "fYT.rhelmi apoloěnoati. X 
válen,. 1piaovatelom, universitatm docenta a proteaoroa, k neto
Enándm dramatikom, yYnikajúci~ lekárom, anelja literd.r~ kritiko~ 
~ furnaliatom, -,Valýra 1dolom divad1e1, tel1rlz1e, koncert.nich 8'1, 
al• 1 pol1t1cktch tribwi aa relim apréva ako Je onuci&ll. lla~prT 
1ch 11kT1dovel prores1onálne, ttm, le leh p~'YJha4SOTal. so ••••tna
nia a teras aa ich atále anali likvidovat pol1UckJ a oběiana)q t,tir., 

le lob ohoTúa a ipini. 
lielim á na to no~ monopol maaoytch Jtomwdlmc11. Oplt na ~s tydť 

z nich bahno a 1t611 viac v ňom nacn,c.same a.lovn.tt uaalovanéhq bre t 
nevizmu aeóemaesiatych rokov. titul dneěného úvodn!ka Budého práva 
a Prav4l ~• snodoj s he&lom, pod ktorýa aa Tiedol útok proti ChartE 
na ~ar 1977~ •a.publiku a1 ro&nacsl A1Mae1• - hovori tento titu
lok. A~ arguaenUc::.a ~• rovnak,. Sme prot11t4tni, •• prilllllo poclpo- · 

ro•ent SeTeroamerickýa paktom, &Yláit 6pojantmi ětátmi, viatto, ěo 
robíme aa pripravuj1 Hlasem Ameriky e Slobocinou E\rro~ ou. helim n, 1 

tot11 mÓ!e T)'T'1a\ Y hnoji kolko len chce. A~ to mé.Dle potichu 
trpiel. Pre addy, proku.retúey, masové komun1k,ci1 prestéYame doma 
esiatoTal akonár.11 •• pok~aime protrstonl ~ !iadal o sverejneni1 
no~ho vyjadrenia k veci. O&ývame aa ·v aamizdatoch. Ale to je obro~
•kl nepomer voči pro1trtedkoa, které d t 411poz1c11 relim. 

Jedind, ako- tak primeraná o4pOTea mo"'leae dal iba proaterci.n!ctvo~ 
&,padn,bo roahl.aaa vysielaj~ceho pre Ceskoslovenato. Z tohto .hla415-
ka aom oaobne vuEol BBC 1 Blaa11 Aa1r1Q 1 Slobocln•~ lurop1 1 le mi 

t\1\o aoboal obiaa poaqt.nli, fi ul ttm, le a1 pr1Ut~d n•~ů.1 a6';) 
NldAdatoyt U~, alebo aa - primpo aptta~d na d';i ú&ozi. Iba icb 

proat1edn.iatT011 aa totil aól„ da••• t11 4oaa, eítil ů.o pol1t1c,i 
ůo-iů no~p'UV~ oočan. l)okonca T latom &my5ll Yiae, 1111 keo ao& 

bo2 ••lekat)' v pria&ni našich saaméd11. la rozd1€l oa nich mi totil 

l n 



- 2. -
~lobodná EurÓpa nikdy nekládla podmienlcy e.ko mám písat ti hovorit, 
aké et1 ávery ku ktorým muaim doap1et. 

Lenle livaha rel1mu ~• T _toato ohlade proaU a priezraěni. Na 
• l Q• 

ros4iel o4 SovietoT, Ka!aro-., a PolillkoT u nás nie\ opozici•, hovo-
ri relim. -.A ako aa kaa, ten ul citove.nt dnelnl '1vodn!k Rudého práva 
a bratialevakej Pra•dy, ani nikdy nebu~1. Toto věetko · s~ pre refim 
1ba "vyA1nutť ~ednotlivci, neukojení kar1er1at1 a záškodníci''• A 
pravda!, •agenti II>C", to je toti! terminu& technicua a ktorým na 
n,s teru vylla itátna bezpečnost. Ideo v o D 1 ve r s n, 
C •nt r á l Y• "Vea sa len pozrite, pre koho píěu a hovorial" Je 
to ošúchanl argument, ktoey poulil volakedy ul Novotn, proti llus&
kori, kel tento avoju kritiku vterajšieho r~limu uverejnil y Spiegli, 
libo t11I .uaal 1nú mol.noal • "'rým se odhalili"- reval vtedy No
votiJI a trie&kal do stola. Je tu eěte aa11ť oblúbený argument. sako~ 
len ro&koiou aie noTiny do nekone~ olliel~ó tr1ed.rq pÓTo4 také
u 1,01ua Havla. •fo&rite aa•, hovoria, •to~• preclaa typiclq pri
kl.114 EloTůa, a ak;fld. tu úu 4Aea 4o finwa. Po-'4a• • ro41-, 
kapit.aliatu, velkopo4nikat,la, majitel• prdat•~ LuoerJITI • to I• 
onol Pritoa -osr1;jm1 naapoau.d, le na ~•dn•~ lo41 apriasnU,ch 
duchoT aa • l6cleTom Havl0111 Tesá •~ lu41a, a t1 ad T naproat•~ Hl
llne, k'°ri po~~d • rodia 4robatcb l'flln(ko•, linoatn!k••• • 
ro'botúeqcll rotill pnorepubllkc,Tfch koanllltoT. to ~• , poTedae, 
a~ mÓ~ prťpa4. Y tomto ••r• •• proste belú, typická vsorka aoci
áln•~ ltrukt'1r7 ěa. apolo&loati. 

liežim Tlak nia je ochotni pripust1t, l1 a Havloa nás móle ap,ja\ 
aj nieio 1.n,, ne! je ~•ho triedny pÓTo4. O.n- toti! relim- potrebu
~• IU'o~1\ a1 • n'a, so vi,tklcla, •Jtapitaliaticktch sapreciaDcoT.•. 

-.tr1•~= ·Aepriatalov.• 6 tůfa1 ••· prndale n•~~ Uk, Ilko b,y ae. 
aalo ~•4Dal • politickou opoateiou. •• n4soey 'tak/ch •• .ueodpoveti 
proatr,o.ntet-woa politického dialÓp, ale T;flufne p.roatredcictvom 
policaJného v,ietrovania. Ha icb podn1t1 aa nereaguje politickou 
odpoveaou, alé domovou prehliaó.kou. fakí aa jednoclu•~~o uml~u~d 
a aatrir~d. 

Oo•~•~P• priatápU 8";jbo ěasu na koncep&ld smenu T takzn.noa 
obru, nepriatela. A to nielen pokial 1d1 o Reqana ě1 !atcberovou, 
ale al po prost4hoi prirodsu.1 antikomuniatick,ho Aaeriěana. N1e
lu pokial 14• o Pentacon a vletQ t1e apoaínan4 tak&van, IDC, al 
po r,41o Slo~. Ge~laaěoTOTa aena obrUII nepr:atela aiaba hlbot o 
al 4o Tlaat.n,ho 4allie4Jlo 41auw. Pr,Te tll od dkladOT aw onen 
•obru Tlldtora~ nepriate1■•, ktfff 1.nicionl llalenl &talinoT 
aoso1 a ttort prelíval elte •~ • brelnffiame. GorbaloT aafal esem
plÚ'lle, najpn najprominentne~lá, na~edstupn•~l:!a doúc1m disiden
tom akaoemlkoa Andrejou: .sacharovou.. Uviedcl ho do Kremla, vrátil m.: 

11 



- 3 -
jeho ak.aúem,ck4 precovisko, kde sa sta1 až členom pre useciníctva AV. 

Pustil ho do 6Teta aj a ~•ho názorml, ktor4 Sacharov ne&menil. A dne~ 

• neho apravil a~ kacli4'ta na poal,anca _ do •a~Y7lěleho eovieta, A na 
• . J: --- • ·•·•- 'f ~ -· 

taato apoaob OorbaěoY prak\1c.k7 róapuaiu ce]I doúÓ! dlamt. Zru-

111 hranice me4z1 AÚIL a of'1c1,lno~ ltrukt~ou .A ť~"'' iaólame dtlee 

v1d1ei,le Roy MedYěděY p!ěe pre Moskovakije ~ovoat1 a Boria Jelcin 

dává rozhovor Bádiu ~loboaa. 

!ak ako vo všetlcých oblastiach perestrojq, a~ v tejto oblasti če

skoal.oYenslcy refim preberá od Gorbaěova len to, čo priamo neohrodzuje 

jeho poz!cie a nemÓfe mu teda ulkodil. Dobre. V obraze vo~ajšieho 

neproatela s\1 dnea ochotni uat,~pit a nehádzat Gorbačovovi brvM 

pod nohy na medzinárodnej aréne. Vieme ul napíaa\ slu~• o Reaga

novi a Teacherovej. 7.drlime aa nadéYok pri Bil'O, hoci dneě,nl d.vod

ník Rudého práva a Pravdy sveděi, i• ni• vidy, Uatdpime dokonca 

v otliůe Il>C natolko, !e IQ ke! 111 nepzaeat.anae nad,val, pr1st.ane

•• icb aspoň ruli\. ~.a však pl'!4e rel na Ym1torn4ho n1pr1atela 

na!al.•~ To ria kypt t.riedna a atrcn!cka 11!. !• Die ate ochoW 

ani uok dat.llpll o4 ~eho atal.1nako-breln.1YoYůého •od•ht ttort Tú 

~• takt bli&Q a pr1esraěnl. liik.Ollll at.e tu Q n'a 1lt1 nepri&nal.1 

atatua D.Ol'ÚlJla~, alulA•~ demokratick•~ opo&icie a -n.ikOJldl ho sa 

liacllqch okol.Ao.U a&li Aepro&D.6te. Pra ria ~••t'YIQd lu úlkoctnt• 

ci a ohrosontelia Talich TJDloluoaU. UTacicat.1 a1 Tlak, I• pl''T• 

toto ~• poli ~ika konb'ontác1a, ktord am1 a1 sq n1T11Q1aleli, • ktorou 

•• J1Y nepr1111. fo/.~• len at.al1nakt pek•~ Y1nil••• to bola jeho 

úcie~ f'int.a no vyaporidanie se a opodciou. •vot oni, qenU 1m

perialismal • Jeho pMě1nl1yt žiak r.. Gottwald ju vy&kd~ To no;jict 

proceaoch. l.olko aa tu vted)' u náa odhalilo agentoy iap1r1al.1sam, 

aioniat.ov , trock11tov, fitoytch sapredancov. Yái recept. ~• aM.l.e 

naenn$. Mech 1111 robíme, hl,aaaa i pom1kame čo len chceme, vel Char

ta vám pre4aa no;jho ~a~u ponákla 41alog, 'Y1 nepretrlite bi~ete na 

poplach a kr1ěite ••rada, demontá!, rosvratl• 

~••ty 4an' Palachovi aú pre váa hanal:m.ll provo~cia. Posillate vod

n4 deli na lwU llkÓr než aa doatand na Yáclsvat4 núleatie a 11.látite 

1ch pandrům.1 akór, ne! aa na tomto náea&! mÓlu pre~avi \. Idete . 

•Ul• na do~u be& ohl.adu na to, ~1 14• o aodlit~• brat.ialavů,ho 

katolika ao nlelkou T ruke, ě1 14• o 'tl'lanu aa Júa Palacha, alebo 

o •1qae pdk • Ceattch děU. J ~a Yietkému tomu priatup~•t• ako 

b7 to u.I bola pr1- kont.rarevoluW ů.cia.Vabura Y&či moci. Y 4obe, 

tea vo~enatt cd.kUto~ varuaelakl po&ýTa Yodcu pollk•~ opo&!eie 

Lecha Yalen1111 k okrdhl'-u 1tol11, tea polakt ÓY lapl.1:s;u~• pol1Uckt 
. -

• o4boroyt plurali•u• a ttm p,4em Yla•tn• ad opoa!c1u vobee, "f'Y 

to brda, atalin~ netompromiane IIJliete na koať'l"onUciu. 

Spofital.1 ate si uf, kolko obyčajnych neapokojeeych obfanov se 
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d' ~•tnou ranou Todn,ho dela naraa __ premeni~ na ansalonne ~árytlcb 

. ' nepr1ateloT r111mu, ktort ho na nich poalalT 

· 21. ~anuúa 1989 
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V Praze dne 18. ledna 1989 
Pan, pfedeedo vlády, 
jako oběan ~eekoaloTenBké sooialiatiek, republiky povaluji za 

. . .. "" ...... · ·: ' 

STOU poT1nnoat Vám, adělit náaled~~to:l. ---;.-.-
v nedlli 1,. 1edna 1989 jsem pfil•l ·v odpoltin!ch ho4in11ch na 

Václavsk4 nám.let:! v Preze, jak~ tia:ťce jieych Pralana, uctít tiš·• 
památku Jana Palacha, jer.ož hr~zn4 smrt p~ed dvaceti lety m..~ou hlu
boce otfésla, a co ~iv budu, nikdy na ni nezapomenu, ani na pfíčiny, 
kt1r4 ho k sebeupálení vedly. 

Místo toho jsem věak byl hrubě na.pe.dan přísluěniky vef•~ i n1v1-
ř1jné bezpečnosti, ztlučen obuiky, postfíkán vodním dělem, pošlapán 
zdivočelými psy a hnán ulicemi Pr·ahy jako poalcini zlodi~ a lump. 
Stejný:lt zp: sobam, 1 horším, dopadly 1 tiaíoe dal§ich nejenom mých, 
ele 1 Va~ich apoluoběand. 

Podlt mtho pf1,vldě1ní v~• to, co jme tuto nedlli zalili na 
vlaatnť kO.lt, ale 1 celé llivá kampaň veden, v tisku, rozhla•• 1_t•
l.eT!zi pfed 1 po 15. le~u t. r. . je vysoce nehmru,no(, nedaoua- . 
tiek, a arogantní T~•tnf pu.blikovaeyeh 4opiad dall!ch, tzT. kan41d,
td sebeupélen!, ktefí nepocb.1bnl poc~sejí s 4íley dea1nf'orm.,to:rd 
st,tn.ť baspe~oati, ěi jin,hQ orpnu atátni mtai. 

Jako ebě~ tohoto atátu 1,dám v,, jako pfedstdu Yl,dy, ab1•t• 
nepro4laal aú oaobnl p:roletfil • Ttf•~noat ilďoraeTlll o po\reaU
n.i 1.napirátora a o:rgani~,tord Uheto pfed„ a sálrnl pflpraÝeA4ho 
pogromu, kt•rt trn dosud, at ~11 ~•ou s ;akýohkcli mooenaktt'h 
orp.im •. PokuC:. tak neučiníte, n1budu moci ani ~,, a Tím , I• ani 
T~těina národa věřit v upf:!mnon Val1ch &lov o pfcataTbě, demokra
tizaci apoleěnosti, respektoriní pluraliamu n.ázorO, o budoTán! věe-
114'>•4no autu. Je Vám nepochywnl ~am,, 11 bas po4pory a dsiU sdr
cu~ic! Tltěiey nalicb nobodnleh obiand, tlA!eich ••••Tlach 
&llkladnich lidskfch prá.T, T~etn.l p:ráTa ahromal!ové.m, n1po1toupí
•• ;ni o pi! kupředu pfi TyVtden.! této &Ul.i & hlubok4ho dpedku, 
stagnace a morální d1Etrukc1, eof ~•ou ty hlavní a lkut1čné 4uTody 
ktar, vedou a povedou l1dt 4o ulie, kter, nutí ~rod, jako kddf 
jiný žiyt organismua, bránit ae ~•ho wnrtT1ní. Z.Um•• o•tT•~t j1d
notlivc~ a men~í skupiny. Zítra to mohou bft s'-koniti atatlaive. 

Kddá aemokratick4 vláda~ povinnost nému ntlrodu aloulii, 
chrárdt e napod.hat :rozhojňov,at jeho ata'tky, kulturu, db,t na te, 
ab~ ~• v &Clli lilo 4obf• a spokojeni, naaleuchai bla1111 lidu a f!d 
41i se výhrawii ~eho TO.li, ct1t úataTU, aa~i!loTat prdchot a napl• 
Aov'°1 sákla(izúoh pi-áv eTébo lidu. U úa •• Tiak 4i;i• p~•Tt opak, 
~ak tomu naaY~dě~jt posledn:! ud,lpatl - aanrttt dm dsta, bi~eta 
D.lia pendreq, vyhazujete K& ěkol a saměetnáo:t, savúQt• do ullli
nild. 

V aouT1 alo ati a tím Vás proto rovn~l léclám, aby byli okam!1 ti 14 
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propuit.lnl YliCWli . 'ti 0~1i:m•; .. ltt1ft • · 11.sil pol~i~ekt~h'"_ ~TC>cl~. b;yl! 

' • • • • • .,, '- r • • • • •• ,-:-;-, , ~ • • 't.. • • • • I • , "" • _._ ' ~ 

•.. ~aoú uvě~1 pro "' pf-tBTl4~ent a politiok~\I linn~•t T .•inult•h .. . .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . .-.:· . . . . 
1•tech1 tak 1 ti, kteft b711 s~t~•nl T aoUTialo•~l • událo•~l.okolo 
21. erpna 1988 a 28. f-íjna 1988 .• Pole.duj! neprodlen4 p~opuitěn! na 
svobodu těch občand, kteř! byli sstčeni T pr4vl 11pl711ulfoh dneeb 
pro ličast na pietním aktu spojeném se smrtť Jena Pele.che. 

Nikdo z nás nemá patent na ro~um:. Ani já, ani Vy, ani Val, 'f'l,c!a 
· či strana. Proto ka~d! ob~an, pokud chce, mus! mít právo ~•fejnl 
fíci ěi jinak projevit STOj názor na věci v~fejn~1 et je ten názor 

-· ~ j 9kýko11. Núod si rozhodne sám eo ~• ~obrf . a muu~r,. Poku& toho 
nebude, nabude nic, budeme dále !1vof1t ~ako jedmotlivc1 1 jako n!r 
rod. A toho nelze dopustiti 

ICopie toho\o dopieu sas11ú 1'edakc1 llucl4ho pr,~ k pf:!padn'-b . 
&Ttft~Alnt a 4'1• nlkolika • .,,. pHtelm. 

• • I • • . : • : •, • • 

fan 

-La4il1.aY ~4••• 
pfedN4a rt,47 ?sta 
Pre• 

•·· . 
Ing. lt1chu4. Un. 

Bal.g1ek6 21 1 12000 hůa I 

... -.... , .. 

hdakW pPCJt4mk•. i Ing. Ur:s ~• syna erudonndhc, mar:sie't7 1 Yylli

ka~te!ho noTiD.Ue, hrdil:q protinaeiat1ek,h0 o4bo~• lcluarda Urse. 

•· ... ' 
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bdoU Z u kal I Václa~ak• llÚllatť 15. led.na 1989, 

, V~ta •l nalť hiet_oJ'l•~ ~~to ~-••f ..- I'• li7' pí••mn.ě prote5to• 

.· ~ piaotl -~u.I~ -~~ . M~n• ~ako · aUWhcf mttu~. :~to .. 4en ~IHl ·· 

poniOTa1 a po ... u~l •• n•~Tf•umnl~1i ·· ..- nalť no.-~4ob4 h1ator11. ·up. 

Mmnl ~-- ae po41VO'Ya1 na4 tím, •• tyt41 org'1ly, kt•r• STátek •ru

~1ly, jej a vilkou pompou T roce 1988 obnovily. Zď~a~tnil jsem s1 

obou oaln 70. tj-ro~1 na§:( republiky na Václavů:4m námlat1. - ~. 1 

28. ft~na. Ovz4u~! tlchto oslav bylc n•~rornateln, podle toho, jak 
. 

. 
to organ1s,tof1 obou meniftEtacť up!:!mnl myslili. My atarlí jam• a 

v1lt1m potlten!a, ironii 1 ddivem sled~vali v televisi kladení kTě

tin k hrobu T. a. Masaryka ·týmil pfadstaT1tel1 1 kta~t aocby pr•si

denta On-obodllel• necháTali strhnout a jeho júno •• ana~111 TY• 

masQt s h11tor1•• 

Ct:!m nal1 dě~iny. Proto j~em •• ehtll &áčastn1i ate~ol jako tis!-

-
. 

ce Pra!end piet.nt vspon:Cnq na up'1w Jan.a Pel•eu, kin'# táto 

!in•• ehtll piiol»\141'\ ~• núo4 s letaziai•~ liezdlaatnil ;•• ••• V'1e

laTak4 nabili.U bJlo uaaTfano. llomú tt§'to aaal •• n'• opit ro~od.11 1 

1, jen onS. jaou .W.1 kom.petuW k~. ab7 Ul'ioTall, .na koho ao

bo npoadu~ I 

Xolua s,tuald bJ'Wc!cll yatupu na ,,e1a••• nál•tt k114AI n'11 

d.1t•p1 Pralad Ylech YlkoY.f•ll kat•gor11. ·•~1• ••• ~u.oa 1111'4•1· 

Ra 41-11h• at~anl aftaral6 •to'Yky a111oloáH • 111l1~enoTaa;tell pf!• 

alulr.!ka T roll "oehrlinea kul turnťch p-.átek PrabT", Jlá poaoe alll 

TOdn! dlla a pohotoToatni pluq Sim. J11111 •f-•~· núo4 , ·anclald. 

Na JungmsnovG námA ■tt jaa •• pptkal a in&• Riehu4• Uriea, je

hol otec b7l aa I, republiq redaktora bd4ho prán••• okap••• 

ll••• I. 111&'1.n:!ho t,v ~se. Kaciaté ~• •• j•~• llanoat poprartl.l. 

Richard mil dpad, all,-chom si n1 po41akutont • 11111ei.edM., prol 

tam Tlaatně ~•o~ a •4• ~•• rq nn4alak4 11 p'rotiat6t.rd 11.Tl.y. 

Na naAe otáslq mil1c1onéf1 ner■agoTali. ~•o4pon4al.1 1 bllČto •• 

d.!T&li ptas hlaTa nebo do &taf, Pl-aillel ~•am o 'ka, ~••tli •• b► 

11 Ci aty4ll1 sa to, 11 t- byli, to a1 Aed 4oaud ~•u.•• 
Dav sa núd obfa1 Tolal heala, al blisk4 a s,apatioUa Gorba6oY, 

QorbaěoT, nobo4u, rrobo4u.• Jeden n1i>'l•t •• Yi•o~eaa4ho webu 

aTolal I Al li~i l14on milioe, O&b~o~w plat ~61Aiak' tfí4y. Ji

AŮ •• 1144 c:bonl1 klid.Al a 44ato~I. 

PJ', ••• . k4yl ~ H11 •• ~•dAoho lll.a4aa mU.1o10AU• ptal, ~•nli 

Tdb•• T(, pl'ol •• up'111 Jan Palaek, ;181:lel ~- apr••• hluk a 

koutka oka ~- n411,blliet hq nnod.o)dcall GolUIA •• IU-t7, ■ 

4louhtal pen«req a N pq. ••I ~•• N DPC2•1· , - ůnal j- ••• ... 

prw!kou H1111 ph ■ hl.nu. Jeltl I• ~- ■n na alaTI teplc,9 ees,101 

kt•~ r- stlm.ila ••. Upadl ~••• Jla Id dda dopadaly 4allí r~. 
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Dcera, kterll tuto scÉ:iu viaěla, rosb~i"~ se proti postupuj:Lc:ím Gole-

mlm1 aby mi pomohla. Okamfit~ v~ů _poZAal.a, le tfídzú pf!atup ned11, 

ro_sd.11 ~.si mu!em -. !enó~. Hromotl~ ji pfeťáhi p~~4r~ka.: _Maa b71a 

tak ptudk,, !e •• j:! pf1trhl páaak 'o4 kab•ll7·, ""oběan·akt p~~~-, klt

če a dalÁ! věci ~. vysypaly na dldbu • . Jak ~- sbírala~ do~t,vaia . . 

dalě! pfiděl. 

Skákali po nás roz :... uření psi. Ještě !1 měli néhuck.y. ~&lím si, ' · 

vňak, I• byli humánn tjš1, než ~•jich psovodi. V ži·.otl ;jsem neza

bil králíka, alt v tu chvíli jsem pochopil, co ;je to zab!t „ af'ak

tu • Pfi~návém, i• mi moc nevadilo, ž• m~ nějaký ten "hrdin&" zba

b~l• vf.i ailo11 prettil zezadu p:·•~ hlavu. Fodla jeho pf•dstav jaam 
. 

. 

zfejmě d~l&.l 1~tologickou erozi v řadách obhájcd reálného aoeie.lia-

mu. K~i jsem alt viděl, jek stat.r.f 1 dobf• ziY•nt a .plac1ey •oc~,n

ce v1f-1jného pořádku" m1,t1 pelldrtkem pf·• s &éda b1sbrannou kl•-

č!c! ~,nu, matku dvou dttí, kter, a1 abirala l'O&IJPan, 'YIC1t vidll 

~ sem oko li kl'TaTI. . . 

Tito "hrdinoT,• vědomi si be&tr1stnoat1 a, ·op6~•11 noa a11ou Yd• 

či bczbre.nnfm a baaoc.cym. lJa ltiatí mf děti odY•dl.i• Chtilo se 

mi avraoat. ~slil ~sem si, la~• to s ro&rUIW, al• po&dl~i ~•• 

posnal, I• ~• to lehkj otřea mozku. fo se st.al.o _ve atfed.At Entopl, 

., aoc1al.1atick, &ud, pr,vl v t1A dm, kcq Tl,da m, zal •• alav• 
. . . . . ~ . 

noatu ve V:!dni san.aovala, fe bude reapektont mimo: ~1n• l svo-

boda ahromataoTá.Iú. 7a vl,da, ktar, neuatále mlun o · 4uolcrat1&ac1 

spolefnoati a p1r1Etro~c•. Ne nade.rao lidé pfi sáaahu policie 

volali "To~• Tati• p1r1strojka•. 

hicb.Bl'ó. Ur2 také n~;akou t.cbytal. Mokrý e. rozzuf-ent na mi Tolals 

"Ty ku.rvy. Tak tomu ~-• , ~óo, pamábali"- 1-erlm, a4a to ~11•1 

~ak.o otátltu nebo ;jako e1bek.r1 tiku. 

Hesla davu •• prcnika'VA změnila 1 ~•jich tóns "~ůvy I t'aliatl, 

[;btEtapo". r\ada fen e děvfat plakala po.tluč•na hrdinakými obrán

ci v1t1jného pof-ádku. Bazbranni mu!i hrozili p~stll:.1. Jen mě na

pedlo, áak dlouho &I mledi da~i bezddYodn! mlátit ~ako Ěito? 

Kdo •laatnf TyTol,ri chaos a nenávist, ~d• aOatala atétnick, moudl, 

rost? SAů •1 nal1 T•~•n! nepfedr.te~• dialog tet, !e ~im na j•

~1ch t'rázt bude odporldet lid p0tl1skem a provo1,~ slávy, jak 

to 4oaud činila ~obft placen, klaka?~ doby zfejml minl.ly d!ky 

T.fTo;i T S&R. 

Otf1cen4ho •' diti od'Vtdly 4om~. Bilance •r1,1nlaoc1al1at1ck4ho 

pfl1Tl46~· byla ú&leduj:!c:!. M~l ;j ■am bouli na hlaYI, 4Ya prll

~ pfea sé4a. a aocu-, r••no„ l>o1ra na road:!l od• mni mlla ~•A leb 

tt kab,t a prot• ~•~ť &áda a raena hr,la Ylem1 barvami. OataW 

ěl1n0Yf rod1~ mlli jen menší ěr,my. Poznali j1111e r1,1niaocialistl-

c)cy bumani&1&u5 "' pru1. 17 
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Md~ otac, &tarý komunista mě pf•d rokem 1948 řikáv&l.a "Správ

ný komuni ■ta aapoň jednou do atane pendrek Ul■. • Nyn! doatala ptndre~ 

kea ' ~el4 moje rodina~ Polo!il ;jsem ai haml1tovs~~u . ~táKku~ Budo~ . ·_ . . 
Ílá-41 t komu.ni am.uaT . . . . · -· · · · . ' . . . . .. ·'· . .. 

U I . . ·. . . . 
Xdybych mohl, zeptal bych se veřtjnl minietra vnitras "Komu va-

dil pittn! vzpomínkový akt? Jaké škody nepfche~ protistátní živly 
a jak byly po~koz1ny historické památky? Proč pohotovostní pluky ne
vytlačuj! demonstranty, al• proč je pf!mo surov~ vytloukaji zná
městtT K čemu mají vlastně pohotovost.ní pluky štíty? Ohro!oval je 
snad někdo kameny, hofícím1 láhvemi jako dc~onstranti v Chile a · 
Soulu? Al•spoň tak nám to naě• televi~• ukazuji, ~yto a podocn, 
otázky by měli polof.i t pteacvěim poslanci l 'ed1rál.niho ahromáfděni • 
pokud ještě ma~í pocit, 11 za&tupu~1 lid. 

I>oporufu~1 poalancOm branného a b1ap1čnoatniho vibcru F1d1rál• 

n!ho lhr~41ni, aby si nechali promítnou\ •r,&.Dj• &ákrok pohoto
voaWoh plukd, nebo ra41ji ai a1 ho TJ&ko~št na Ylaatn! kůli. Po~ 
chop! pak, p~o~ Y 11'.roal roste n1&ájm · o · věc1 vet•~· a · často 1 
n1návi,t k mocnfm táto z1ml. 

Kolik pak aa1 plati tal1v1s1 sa natáčud atil• jeanoho a téhol 
.. . . 

•pankáče• na daonstracicht J, 'to ~•~ich aUl.l &•i•tnan•• nebo kom-
paraiata, PJ-o! ne4' delli a deta1.lnl~~ &4bl1' poatupa ochráncd vef•~
n4ho poNdku, aby s, diváci na vla•W o!i mohli pfaavid61t • srovnat 

. . 

brutáW z,aah kapitalisrické polici• a humánnoůi pohotovost.nich · 
plukd? 

Na~c va61ni neustál• a posornl naalo~ché hlaadm lidu. P~o~ nepu
stí roahlaa "protis~tní hesla• jako & "Gorbačov t• vid!, At 
lije Gorbačov. liubček, wbf•k• "Sqšal ~- aamo&ře~I 1 he~la 
avěděici o ~cti, vilnosti a oblibl naiaho veeam, jako nJak.ei-lUkei, 
Jakeě vin." I to je praTda. Ovlem 11ep0k.láci'11 je r.P. proti50c1ali5ti
ck,, jen l'a symptom určité obliby. 

Náailí plodí ua~e násilí. Zamysleme se nad tim. Cb.aoB ai nik.do 
u nés nepř•~•, ačkcliv by Bt nikomu hodil k oap~av1~lnW určitých 
&áaabd. Tluě•nim a zavíráním lidQ pravé pfí~~ neapokojanoati ne• 

oó atran!mt. 
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Luboš Kohout t 
Ll1 moci a moc pravdz 

/ K událostem T ~eakoalovenaku pfed dvaceti lety/ 
Vedle jicych statí ěa. vládních propagan41atd hodnotil vfyoj 

po arpm11968 &e~,na PÍA hrel ·s~r'6k1 14:tredaktoi- •hibUD7• ·y článku 
•»ad resoluci liatopadoT,ho &ased~ OV XS0 v r. 1968 - DO.l.elit1 me
zník v boji te pfekonázú kriz•• · /R.P. 14.11.1988 a nyní, v souvi
slosti s tra~ickou smrtí Jana Palacha, trojice Armoět Bak, Marie 
Boudov, a Jaroslav Kojzar ve stati •Bylo to hazardérstv!• /R.P. 12. 
1, 1~89/, Po&léze re~e.kční článek R. P. pod Týmluvnýa •gottwaldov
slqm• titulem "Republiku si rozvracet nedáme" /R.P. 20.1. 89/ před
stavuje pokua zamyElet se nad proběhem, pfíčinam.1 a důsledky pra!
ských áemonstraci a mocenské rtakce na ně v týdnu od 15. l. 1~89 do 
čtvrtka 19. l. 1989, 

Na tyto tři protilové stati chci ve av,m testu reagovat, 
s s s 

Pan Hor~ V7t1k' A. lbběeko'Yi a ~am bl!&ktm, I• uta~111 sn-
te&Jt obsah moakevakáho protokolu a úvl17, ~•I s nlbo pro politi
ku 1tre.ny a ■tátu TYJ>ltval.y le vlemolnl bo~kotovall ~•~leh plnln!. 
Pravda, notoricq zmbd, ~•, le dle Brelnivova 41.kUt~ byl •ao•k•v
s):/ protokol• usavfen do tresoru p~o tajemníka OV ~se• &datal 
tam dodnea, Utajen! protokolu pfed ě1. vefej.noaU b7lo pro sovl't
•k4 vedeni Týhodn,, protole pfedatavovalo pMleliton pro ~eho 
porulov~ ~ pfekralo"W"án! v sá~mu 11k'Y14ace cel, polednov, 4emok:ra
tisaW politi.lq 1 ~•~ích ~ormulát.ord a proaazovaield. 

Protokol byl totil na jedné atranl b1zpr1c101nlrúa diktátem in
terventa oběti intervence, na druhé atranlt věak pf-ece ~en pfed
~tavoval nérá&aý kom pr o m 1 •, V7nuce.n, na interventech 
pfedevi!m apontwda odporem drtivé vltiiiq obou naiicah ~ocld 1 ko
mnnistd proti intervenci a ~•j:!m muiMlo'aC11 c!lflm. Je~1cll a!Aim 
vyj,~fil mimoH~ I.IV, sjezd liC ve YyaoEan1cm • po nlll- proti hru
b,au nátlaku • hro&búi krvav,ho áčtorin! a národy zul- i poato~ 
v~tiiny nal1ch sou.druh~, dobrovolně 1 nedobrovolnl dopraven$ch 
k •jecln'-n!• do Moakvy, 

l'akt nérám,ao kompromiau stnsuj! ptemnozi, ne~en Hor'-k• uv,
dial J. Smrtovat;t v Ul.u!:! u Kost.u, albrl mimo dall:(cb 1 G. HuaQ · , 
n1~ddra&nl~i na llimoH4°'m sjesdu us. Zde~ .potn~• brat;t 
odchod otupaWch vo~•t z \Úw Ceakoaloven■ta i brů.:4 avolúd 
XIV, •~•&du kSC I tlmi delecát1, kteM naň b;rl1 lep.lni, pr,voplat -
ni kr~ ůfa1 kont'erencemi svoleni. Po 4louhn hand.rtov'-ú laJlo 'd.apl
ch• korunoT'-no 11•111 ča. 6áat1 Uliien, redůW koaiae/Rllúk, IIJJ'
nU, Siaon/ proti UakOa aovitak4 1,1tl t0111ae/lo11(;1n, PoAomar~ov 
Sualov/1 ab7 •• &ávlrefllého teatu •protokolu• ~i, 171kr~ vle
Chnl m1oq, navrhované so•ltakou atranou o 11d~n4 •kont.rarnoluW• 
situaci~ ~R. Timto ae k.tífily a mafil.y p~Todní plány interTent~ . 19 
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krvavě i jinak úrmtálně z úč tovat/děl.nicko-r ulnická vláaa a revolu-

ClÚ tribunály, jež měly &oudit asi- dle sovětské "Bilé kniny• - A 

_40,000 kontrarevolunonáf-d/ • pottAc1~ním11 :takticklai odpdro1 

intervence.• V tomto konte2tu bi mlll objekti"Vld lůator1Jtov4 4om.á

ct 1 &ahra.niW docenit 1 SvobodoTo odmítnuti poataTlt •• 4o iela 
dllnicko- rolnick4 vláč.y s argumentac!, le uznat ji by znamenalo 

prolévat potoky krve. 

Pfijetí moskevského protokolu patrni nemělo jinou pozitivní alter

natiTU. Otevřenou otázkou ovšem zOstává/asi nikdy nebude zodpovlse

na/, zda s využitím po!itojťl obou našich .národd 1 světové vefejno

sti nemohli naAi př·edstavitelé vybojovat pro nás poněkud pf-!znivlj

At teJt protokolu, než byl onen fakticky pfijatýJ 

To ae v prvni f-adě týká zneuznáni, anulován! vý sledkd :nimof-édného 

XIV. ajezdu 9 neurčitého formulováni jeho druhého zasedéni /až bude 

doaaleno blí!e necharakter1zcvané •normalizace•/, dále pak ponechá

Id sdiak.red1toT&n$ch :tunkcionUd KSC Bilakova tn,u Te rankcich na

T&4or7 v\Ui drt1T4 Tětl~ atranti~d i ajeadoytch cleleptd. V '-éto 

aou.v1aloů1 sehr'-1 o. Huaák velml negat1Tni roli, kdJI TehaeAtnl 

popíral- v aouladu •• aovětakými pfáo1m1- legalitu vyaočanakého aje

sda a poukasu na neáěast vltěiny slovenských 4elee,td. A T)'•lodil 

a1 ~IQ'ginoTo hodnoceni v rosnovoru a~-• ~oud.ruh liuNk ~• 

tobrf aou4ruh. ~ ~ •• ho pfedtim ne&nal1 ••• 

lepf!lil cena/, pos41j1 •• uká&alo, le besceno,- komprOlllia T tom

to llimoHdnl dlllelitém boclu moaknat,ho protokolu ln anacl apatfo

nt v tom, le BrelnlT poTolil kooptaci nlkter;tch 4elept6 XIV. aje

&du do stévajic!ho OV v nezmlnin4 gestaTl/jeho pfe41taT7 byly, le 

pd~de jen ••1o10114!; DÍlbčekort pro~eTil nelibost T tele~onickém 

ro&lloToru, le ;i• ~ich 80/. A 4fle T pouze '1at.nia ~~'41-•zd, le un' 

ytalec!Q ~aledu;ícibo f-ádn4ho sased'-'d XIV. •~•sdll, 1 k~by iv~ 

~en atTrzen!a t,4roytch V,aledkO mimořádného nv. •~•zda. X.St: prý 

konec koncd avobod.nl rozhodne jak o n4 cialší politice, tak i 

o k,o.rovém sloleni Yiech orgánO. 6~ran1ckého a státního ~izuú
1 
vče

t.ul před.pok.licianého •~•sciu KS českých seat. 

Y naa'tal, a1 tuac1 muaila být arpnoTá vo-.,enaká intenece &ddvod

lov'na nikoli k.ontrarevoluboati ai tuac1 T ~R, iqbrl ohr~lan.ta 

aociali a ~ic.Uho Ubora 1aperial1 •u, ••~Jlléna &ápadonlllecttm. i akto 

o•i• Brelnlv &111nil nar,s nevýhod1.1 Te T.thodu, protole Mtr~ 

To~at na nalem '1am na neurčiti dlouhou "4o6aanou• dobu nemuail vli

aat aa •tcmtrareToluěnoat.• či "nekontrarevolu!noat• nali situace. 

•ota1 opt1J&iat4 T ISC aoudill I le int.enenW vo~ ata o4 da odejdou 

ft" tf-Nb etap,cb, n•~po&dlji k ,o. ytroě! T&lliku republil:7 28. x. 
1t18, pak byli ů.lma'n1 tím, I• Bzoelnlv ai vynutil neomalentm a bru

táln!m tleka llSa'Vfoen! aclouvy o "doěasn,m• pobytu aoTltských vojsk 

v Caak.oalovenak•• V poupnovcm obdob:! až do dubna 1969, k c.y byl v ') { i 
,.., \. 



- j -

nejvyš~í funk ci vy ~třídán Dub ček Husákem, do šlo ze s ov t tské str a-

ny k nlkolika mimoMdnl závafným poruf:ením. _moakeTaké.t:o protokolu 

a datn!ch alibd Brelnha. Vedle ot,_sq a,trvéni To~ak sem ptede-

Tl:!a patfť1 · 

- amai'enť _druhého sa&edá.nť m1moH4n4ho nv. ajesdu xst pod s'-tin

kou, le nebylo dosa!e.no "normalizace• á1tuace dle aov~tskýcb pf-ed

stav5 
- zmaření jil připraveného sjezdu X:S čeEkých sem.i /vedoucí funkci 

měl &a&tévat J. Spaček/; 

- tlak na kácirové změny v neprospěch progreEivzúch funkcioné.M, vr

cholíc! poaléze '1spěěným útokem proti J. Smrkovskému ,pi"eďse6.ov1 

.Národního Bh.romilciěn!, vrde.ní klinu mezi tecby a blové.lcy poiadavkem 

aby funkci předsedy Fe~erálního shromáždění zastával příslaln!k 

alovenů.ého~'- národa a t'in16uj:!c:! změnou v nejvy~ši stran1ck4 t'unkci 

v dubnu 19695 

- dail{ o noT, &hodaocen1 poleclnoT,ho T.fTo~•• s4dram~tci ~•ho ne

gativů atr'nty, n1,1t1 pak alflQici :t mon.naatolezd tuh, censury 

• :t poailenť úailnlcb, represivn:!ch pnka v politice ne. 
Na tomto d.kladl poTalv.~1 •• 11 • • n 1. :t , od ktenho •• aUle 

Ttce prohlubOTala propaat misi lidem a po11t1cktJI Tedada /1 tlmi 

ne;jprogres1vnl~l1.m1 s nlho/ kOIIWlik• • ~•dn,n< l>uběůa, e.i-n!ka, Ru.

Nka v lloanl J. • 4. M;jna 19681 ttm o&úailo rosho4mtU o pode

púm amlo1n1 o do~aaném pobytu aovltaktch To;jak na dam t:ssa. 
Vlóyt hl.avnim argumentu pro proaastu:d nepopulútnťcb •nonalisa&lich• 

opatře.ní do té doby /r.načná tisková censura, rozpuitin! novl v&ni

ka~ícich organizaci naunupdua2ita1au,alit~•u•sz11a2us,■ 

;.az1au■zp•taut2nsall~p•aai•u!pinausJab,W~•~uzaauliD

~2U~ ,nánat ke k.abinetn:! pol1-t1oe ut~orini s4valntch poli tic:t!ch 

~•do4ať a ror.bodnuU na aezi.Jláloocbda i dodcim poli a mnohé ~1A ·.; 

bylo právi tnsent, !e cizí vojaka o to d.fíve odejdou• &now •• 

TytvoM prostor pro realizaci obrod.n,ho proceau. Brelnlvovak, Tederú 

ESSS takto 4óaáhlo dvo j~ho vítlsatrli sabespeěilo ai molnoat kdykoli 

bleskurychle nad.hnout vo;jenakou přesilou do Tnitfniho vfTo~• v sem.i, 

pokud by•• sdál.o, !1 je v rozporu•• aovltlk)fmi pfed1tavami o nor

malisaci • •• 4ruh4 nasilo klín mesi poatoji a alllen!a d.rt1v, 

núodJú a atranick4 vltšiny a ro&b.oelnutiai a ~•dn,a1m1 Tddc~. Ono 

pdTodn:í her.lo •pralatibo ~ar•• i •J•• s v'-11, bu!te • námi I• •• 

promlňovalos "Byli ~•• a vlla1, bulte • núil • 

lqlo tu ovlea ~• ti tteU vťtlsatn vedu.i KS~ té doby, i k~I 

tehd1 ~•ltl &f'etelnl n■postUu111U1 potl aovltakta tlak• •• sa6alo 

ro&tllldat doaWi Tc■ln ;jecinotn, lpilkoTé rd'onuú vedu.i ~. ae

~na ona a~adJú•pitkaLa l>~b~ek, Cern.1.:t, SmrkoTů:I, Svoboda a Hu

sák Huaák do s.nafne míry terník zafali hleóat kontakty a konserTa-

• ' 21 
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ti'Ylll~ěimi kruhy atranického Teó~ a hlavni aafali Y1ce nel dosud 

db,t na tp, aby ládnt j•~ich krok nťYJYOlal neliboa, brelnlTOY&k' 

ho Ytdent ESSS. Naopak Smkovatt ae daleko nejnct s této •pl-tq• 

opíral o stále pfeTe!uj!cí radikilnl reformní sily ••jména y pra!

ski stranické organizaci. Ji! pfi oficiálním pobytu v SSSR v květnu 

1968 se dostal do těfkého konfliktu s Bre!něvem, jen.I mu nabízel 

podporu, pokusí-li se vystřídat Dubčeka nt udati 1. tajemníka. Dal

ší konflikt vyvolalo jeho chování při jednání o "moakevském protoko

lu• a jeho - ze v~ech nejotevřenější a vefejboatt nejlépe pfijíme

~~ojeY po návratu z Moskvy. 2/ 

2/ V ro&hoToru se sovětským emisarem Kuzněcova fíká Smrkovskýs"Je 

mi znéo, le a. BrežněT a Politbyro nebyli a mým pro~evem spokoje

ni. Jaem toho núoru, le jsem ae nému lidu muael TyzpoTída\ &e svých 

pocitd, abych jeitě mohl pracoTat ~ak.o ~cionáf dlln1ck4ho hnutí 

a ~ak.o mluvit lidu. '14 jaem muarl f:!ci Yle, oo ~HIil all na a-del 
•bJ 114 Yi411, le a nim 84:!lía ate~nou boleat ••• ~(tyl jaa b7l pf-lTe• 

sen 4o MoakTJ, f-ekl jaa s. K0 ayg1Aort, le buclu 41lat pol1Un podle 

z,aa4 aocial1 am1& a T aoula4u • IÚAilůa n,ho lidu. V 41 akuarda Ty• 

a'toupent na 11atopa4oTém pl,nu 1968 /jedi.ol & tehd•~liho Teóed ne

byl publ1JcoTán/ plni o4bel11 aúllrJ konsenat1Yn!cb politikta •Aal 
&t pfil11 natlia, f-eknQ-11, le ko.uěrlfa -'alra palll1 proti Yedent 

kterou ~•e &4e yYalechll, nen:1 ~en népraYa ~~. ttu, •• akute641 

stal.7, ale aina Tecieni. A protofe nad mobé 4ocil1\ t7to •laJ hned 

a Yceln, pro\ole b7 to- atrana ani dZ'o4 nepfi~e.17. kla4a a1 oUs-

. n, a4a •• toho nm 4oaéhnout urě1t$11 poatupn,., AeúJiadnla, ht

nla• pl:!liyta &pdaobo. ll11du a1 oUsn, sda c:!lm nent pfehnanov. 

u1tikou a napadbim nejpne d1akred1toTat • -yyf-841.t de~e tomu mne, 

iaolont •• I>ubfeka, po&ítf! a1 Y&ít na auln ~•~ a popoa!tM tfeba 
nikoho dal.lího. A nakonec otoěit Teden! •Ira k pfedlednoY,Jllll kur

st, 1 kdyl •• to bude clít pod hes~ podpory toho akuteěného Ledna•. 

L. SToboda, ktert projeTil v&hledem ke nému Tiku• pol1t1ck, 

pf1prnenoat1 obd1Tub.odnou a pfnilnl k.la41lou politickou ůtirttu 

v arpnoyjch dnech, aa~al re&1gnont a aocenakl poa1DJ T neproapich 

r~ormních 511 apile jen regiatroTal a poatupni •• jim Te r,tch 

vefej.nýc:n -yysto~pE.n!cb pfizp~aoboval. Takto•• v nejTyi;iJI gr,m1u 

Dub~•k sám ocital jii přeQ liatopadoTým plénem T tiani.Té detenziTI, 

1 kdll ne v isolaci. Ona úkladJú •pitta•, Týie uTedeú, oTlu k li

atopadoTámu pl,nu 1968 nadále sau~!Jaala linii Atěn!ho programu, tedy 

poatup.Qých, byl. pomal.1~i:!ch 1 nel •• d.f-ive předpotl,úalo, apolečen

f!kitch ret'orem. 1/ • 
1/ Pro pf!klad ~Tádim, fe T replice proti áto!ícía •kon&eZ'TÚI• 

~•al cu-. Huaák, le "T &ablhanfch noJ'II.Jllo1ch clot>,ch mdle kaldý 

hlup,t Tl'dn~t • hratkou polica~td. ile kdyl se uTollú proator 
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- 5 -pro inic1at1TU myěleni a aktiTnost miliond lidi, je to proces i mnoh .. •lolitl~lí, na ktert nebyla vymyělena schémata ani připrave-ni mnoaí praooyAťci.• · 

Tuto dobu nqodnoU objektivnl a prav41T• nejenom v1,w autofl !Bak, Boudori, ~ojzar aj./, ale ani mnozi ·e2ilovt a domác! autoři~ 
kr1t1ková počínáni reflrmnich komunistd po Srpnu /jako prototypové 
uvád!m anonymní stun11 M. bynkac "Naděje a zklamáni", pMspěvky 
P. Tigrida a v. Frečana ve "Svědectví" aj./ ~1 prvn! představuji 
jeclnáni jako p~•~•vším aoustře4~ a jednotný nápor "zdravých•, ve 
skutečnosti "neostalin&kých" sil, jako jejich jednoznačné vítězství 
a naopak "praYicové" aíly ve TIQeni, tedy reformátory liči jako od

pd.rce liAie pléna, spojujici se s ant1aoc1al1~ mimo a s revizionis
ty uvn1tf strany. - Ti druai vytýkají re~ormátordm, zejména Dubče
kovi, le •• neop1ral1 Te ně činnosti pricritnl o maaov4 nálad)' me-
si lidem a TI atranick4a ~ciol1'.fak4m aktivu, pfed zahra.n1En1m1 
i 4o~cťa1 tlaq kunktátoraky uatupoTal.1, paa1vnl •• jim pf-1sp0.ao
boTal19 nemaj!ce vlaEtn! pllin konatrukt1Tnich detensivn!ch opatření, 
jel b7 umolnila posdl~I! ofens1TU 9 c!leTldom,. byt poatupn, re~orm-
ni kJ'oJcy. 

PraTca ~• ;,ln'. · Prnú z kritika. dalrni •al.~~1, le ~•ltl na 
11atopa4oTb plha 1968 a ~eětl Alkolik alaied po nla, ba• 4oSTUlq 
1 k létu 196t H k llnii AkWho program hl,a111 n1~en pf1mnos.! • 
pozdiji T)'lou~entch /)Q.ynáf, Kabrna, Slav!k 9 Ctsaf, Spaě1t, Simon, 
~iegel, Sédovalq, PaTel 9 Há~•k• K.acllec a mnozí ~W/, ale 1 obrace
~íd ~• re:torút.oM r. 1968 /rtuá.k, Coletta, &trougal, K0 rfák, Xemp
n:$, l.'rban a dal.šil, dokonce 1 ti, ktefí ail1 tvofit T erpnu 

• ~,4ro •o._Uniok►rolnicté v1,c.7• /Indra, Bilů, Kolder, Jakel , Hot'.--
mann aj./ - takto se Tl'd.nim 9&1tprop!ikdm hl'ouU je~ic.b. vykonatru
oT~ ;jed.no~ tronta •sdravého ~ádra• na 11stopa4oTém pl,nu. 

Zcela lliri ;je tezi tfí autord /R.P. 12.1.89/, I• toto sesedáni 
•Wllolnilo mar21atick)+m silám poatart t hris dallímu )rprot1aoc1al11t1c
tfa~ ytyo;j11 •~•dnotit cena dkladnta po•tupu, co! apolelnoat, 
~ěerp~ •Ullmi krizemi TI "' Tltlinl urlta1a•. 

h'TI naopak1 11•topa4oytm plén• •• progreaiTnt aíly TI atranl 
potu•117 - alespoň trátkodobl s daplcha- poatartt u,s dal.Aimu 
dUak11 & KoanJ, porul~ícímu 1 •aoaknů.l protokol" 1 tlaku kon
aenat1Yntch naoatalinatých ak:uppek, ~ak T Ol tak a1mo ni~. 

l tomto aQ&lU pléum pos1t1Tlll pfi~ala 1 Tltlina anga!oTan, atra
ni~ Tef-e~n.oat1, 11 Tefe;inoatl neauuiak,, 1 Jedli • velmi .,.,1-Dfai, -dal.li T;fTo~ ~aal, 11 opriTlllJ2ta1,• ythradaai. Jelti pf-1d 
pl"1am 4o~•l.J Ua:!ce resoluci•• atranictýoh, odborář~ch 1 jin,~ sljmoT;tch organir.ací. Jako prototypoTé teJtJ uvádím ptedpl,no-
v, ■tanoTiKO VV ~t k poli t1cké 111 tuac1 & ll. ll. 2 3 



1968 a ~ tanovi sk o C"V :r-.:.C\ 'ZV ROH a ~vazu pracuJi cí ml .á ci ez e L-KD-sl 6-

várny z 13.11.1968, obě zasle.ne jy K~C, 

Ad 1/ •Doilo k hlubokým sáaabO.. do suv·~renity nalebo státu a strany. 

Benolá'ri ae _mimoHd.Q,ý •~••4 atrariyf aftoli a1 to neaporn4 Tltiina 

atrB117 pfeje. V některých Tedouc!ch ~eích ·•~•t,~! 114,; ktefi „ 

nikoho .nereprezentuji, ačkoliv ai to dl'tiT' vitliJla atrany nepf•• 

je. Neplní•• usnesení srpnového pléna ÓV o pfíprav~ sjezdu čes

kých komunistd; místo toho má být najmenováno tzv. české byro ••• ne

bylo zd~vodněno, proč smlouva o pobytu vojsk byla pfijata právi T 

té dob~, jak se stalo, bez stanovení doby platnosti, bez stanovení, 

kcy bude zahájeno jednání o úplném odchodu vojsk." a přímo proroc

kou ae u.kázala myšlenka: •Ko.yby současný Tývoj měl vést ke konstitu

ování refimu g obdobnými rysy jako protektoré.t/trva1, pfítomnost 

cizích vojsk, klí~ov, poziwe v rukou cizích •p•radcd• nebo osob 

naprosto poTolných cizím pfíkasOm, absolutní kontrola cizí moci na4 

nal! aahraniW a vn1 U-ní poli ti.kol&/ milo by t.o i.e,yyh.nutelnl ateiinl 

kataatro~ál.ní d~ledkya 

l/ VitězstTi antiaoTltakého atanoTiaka T nalb obyTatelatYll, ool by 

snemolnilo obnovg akuteěni noi,ú.laieh Tstahdl 

2/ P~mlnu atrarq T iwalzo~ Tnl~iich &11 a 't!m rostrlku aesi atra

noa a lid• a rostl.ad atrarq. 

li Obnon •mn1ohoTak4ho komplen• nal1ah áro46, t.~. hlubokou ao

rilni kr1c1, ktar, by •~la chroniett r,a. • ·•••• datuplq IIUQi ~•1 

~- tehdy, ~e•tlile ~•jich ~al•dk• nebude takoT.f neblabf relia. 

Zabránit au~• nejen T naAem Tlaatním sájnm., ale 1 T sll;Jmu sss•, ao

cia11atic)cých &aú a pokrokoyjch all Te nftl ••• Zabrán1t mu~• nalt 

nuod.o1 1 internacionální poTinnoatí. - Dne• ;j1111.e •• ocitli na 0111-

dOT' kfiloTatce, kciy u rosno4u~• o tma, sda ai atrana sachoT, au

Terenitu a leninské r,.ay, Ei zda 111 aW y ·mrtTou orcazd,aac1, od 

lidu odtrlenou, lidem neúTiděnou, sda •1 naie sami uchori ome&enou 

Euverenitu či klesne na úroTeň cis!ho protektorátu.• 

Ad 2/ •Velice tlžce neseme, le najame v &taTU Ta vlaatiúa atáti a 

Ta Tlaat.rú atranl nolat 14. aje&d po4le naií potfeby •• Potr1t Tojat 

6oTltaké armády poTaiu~em• &a 4oěaaal a ~-• peTnl pfeaTiclěud., !e 

T SSSR dojaou k názoru, t e •••1 aocialiatiektai aUt7 n•ll1 Tlrnl~

li pH tele, nei nál 114. Oěůé~• od Ilich, la •• l1Úl omlun, !e n, 

obaTy o aoaiali1m111 u n'a pf-ttbo•l1, le na tatoT.f a,aab nall1 pr'

Ta ale tento a,ao byl te lkodl naluch Ta,~emnfcb T&tah4 a ke lkodl 

••z~roclniho 41bůck,ho hnutí. 

Soudrusi, pode~t• Dá ddkas praTdy, le atuteb.111~•• Te Tlaat.nbl 

aUtl, nal:!m lidu apraTovanta. Polact•~eme ~ako ddku, ~--11 \OIIII 

tat, abyste ihned, be& Telkých prdtab6 nolali Hdrr/ XIV. •~e&4 

xs~. Dtlle od ris po!adujeme, •b~•t• n,rodu, ttert ob)'T' óza.1 Cech 
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a Moravy, jeho Llenům K&C, umožnili ustaven! a zv . lení komunist c-

k4 atrany českých zemí. Ileknlte n~ tak, zcela otevfenl, ~akou do
bo11 ~• ohranifen pobyt aovltsttch . Yo~ů na našem 11am •.• htnlte na 
se~•. ot~-Tfenl k jalQfm dalA:íJa l1T~ak~ •• -h~dláte . pH Talich_ ··dal.lťch 

· ~.«n•n!ch mimo nale hranice v KoakTI savazovat, Kde ~• hranic• aku

teěeych l1stupkd. - Pofadujeme T plném rozsahu svobodu alova •• ~Mluvť
me jm~nem 2500 zamtetnancd nalrho závodu ••• Od politiky polednoTé ne
ustupujeme, ~-• pfipraveni ji s vámi hájit, bude-li to zapotfebť.• 

!akto a podobni hovořily stovky a tisíce dallích resolucí ••• 
P"1ov, Baku, Ko~aare, Horáku aj., pani Boudori a~- •kde~• tady 
ono •propagován.i rasimnu, fašismu, antikomuniamu"? Kde jsou tady 

"Út.oq na aoc1alist1ck, zf'izeni •t 2/ 
2/ liaopak ailným rasismem- antiaem1t1mnn byli nakaleni &ejm,IUI Tl
kovi starit pfialulníc1 •zdravého j,dra•. Oatatnl dnemúho, ate;jnl 
jako tehde~liho. 

&amtnl Týalumou oO.poTi& cloatal.7 t7 t.1a1ce resoluci • nutnoati 
obAont RTaruůtu atrazq a ■Utu ~•ltl • pnblhu llatopato••ao 

p~, kc11' ph4 pf1~•Ua úTlrean, resoluce ae aualll • ~•~ ~n
h• Dllblek • Cerdt • Hu8'lt o4e)!rat ke koyill\tfÚI • Brel.Al•• 4o 

VUlaTJ, kde bJl • ěel• aoTltak, 4el•aa•• na tah~ prob~1eta . ~-
s4u. Ten • n'Yrh• resoluce "7~'4f11 •uhl.aa, col poa14ae YJl'ilel.o 

• ···- 4olaml - kouenat1Te611 T OV ne abrul, takt• reaolllN t 

bliatct ae t Akbilm progrm DO b7la Mhnl.ena ~Íkmqalala . 
BrelDIT •• OTid tehdy takto 4opust11 4al.1:( Tholomnostl pfi~etta 

a realisaů •tůtt)q poatupnl kri~eného aalnu• • tedy postupnl 
likTida•• polednon politiq, se~na pak Ak&úho progr-. ••• 

Ytal•dk7 liatopadoTého pl'1:la b~ oTI• Telai ro&porn4, ••~na 
hladlAo poů...,_ oiiaa dnelka, Jle~kl.adAl~lí b7lo, I• H na ;ehe 
·úkladl daf-ilo al clo 4ubna- nit.Da 1,,, 4'le nnt~et pr1Acip7 
ekoaomické re~onq /Těetnl a ••~na spracoft.ld s'-kcma o pocllůku/, 

pokra6ov~ rehabilitace obit! 50. le~, ro&n~ela ae autonom.iit pr► 

ce ěe aké a aloTe.a.ak, národní rad7, po4aHlo •• lldrle~ /byl 110 •••

ůým protokola hodni omesenou/ tiakoTou nobo4u, pro úsor7 neb7l1 
114' aaTir"'1, oebtyalého, ba ~uJ•1oujic!ho romoha 4~dbl7 apole

eenat, T~, 11 teratura a kul tura /&e~ea tum t4 clob7/, trTala, 

ba prohluboftl.a •• na oúo4n!, dDokrat1ck4 1 aoc1al.1at1at, plat

toriJI vyao~ l14on aorilka • nobo4~11n~ apolelmak4 u1aa. 
lla>rowtn1 ■uek, atruq T rsac!ch •úod.rd tront, ae mob.17 na4'le auto. 
aOIUll rorri~et, atejnl tak 1 d.~ri orpllisace tn,u_ 1011, atpm.sa
ei 111,dele, lu•~. /dokonce 1 neponlen4 orpaiaa••• torJJiQ!c1 

•• T prdblha roh 1"8 ■llJ' T AOTI .. TW.ta~ťc:( Co "' úatupo•1 
t11pf. na saatupoftl. poalanec a. ••ttlt/. !ml.a progrea1Tn1, tole
ranW c!rkeTnÍ politika. Strana•• anafil• reali&oTat dle ■olno ■tt 
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myělenku Akčního programu KSC o zrušení "kádroV8ho stropu" pro ne

atrann.íky a mnohé ~iné. - To Tše 4okuoTalo - a to navzdory pozdij

ltau $oji k •nol'Dl&l.1zac1• dle _pfúd bte~lrtatd• neoatal1lliatd, le 

T c1an, a1tuac1 opraT4u n-.110 pf-1~eU ■oakeTakéh~ diktátu T arpnG 

1968 jinou poaitivrú alternatiTu. 2/ 

2/ Jak v:,' še uvedeno, byla alternativou jen •děl.nicko- r .)J nlcká" 

vláda, krutl rdousící jakýkoli pro~eT autonomního společenského 

Jillělení a jeanáni. Ostatni tuto vládu máme, se všemi tehdejlimi je

jW altiap7 u moci od aklonku r. 1987 a~ dodn••• eeho je schopna 1 

T dnešních, zcela zminlD3ch mesinárodních 1 Tni tf-nich podmínkách clo

ké&ala T třetím lednoTéa t,tdnu r. 1989 •••••• 

Pol1t1ck.- mocenaky ovšem listopadovf plénum pf•ecistavovelo velice 

závalný posun v neproap~ch roůip4nlch ra~ormátord. l)o stracena se 

oisunulo druh, Hdn, zasedáni XIV. ajesdu, taktél ajezdu U ěeak:1ch 

sami, sM.&en1.a •Byra pro práci komuniat, T ěeaktch &emicn• T ěele 

a •otá!ejicia ••• L. gtrougal•• n 6lenn4 pfedaednictTo • pfevahou 

pl'ocr••l.U alce adatalo, ale d.rnd b7lo "sdleno• na olllillennf _ 

ora4A, T nllll mami progrealTid poa1ee ~ ~- hblek a Su

kOTůt• X ~~ltl rilnl~l!mu oalabazd -.čakoTJ posice 4ollo T apa

ritu OV. Odstoupil mami pl'op-eaia.1 L Jll.7úf, sa lleiq Hkreta

r i ,tll nolenl J. Hettel, J. J•pnl, •• Peno, L. ltroupl • •••• : .. 

, • Bilů, lt•rl, ~ak• BJielnlvoT1 • ~-. ndeú ne~bl1111 T u,tk, 4o

ltl pnklw "' achopno.U •1•4' n1n·•n••• aparita. Te Tiech rom~ 

~et• ol'pneů 1>111 r,~ol'ÚtoK aatlatul u •~eutv. 
!o.bo T7Ulil Br•iDIT k Gal.lúau roni;eni •tůtiq poatu.pal pr~e

~b.o aaluu• • s•~• proaince ponal ao '7~na na •bon• hobo4u, Dllb

čůa, terA1ka, liuáka a ~troqal.a a &cela ~•lni • IDa4 altima

tiTni- poladoTal odstnnW J. &arkoTakébo & tuntc, pfed••~ lúod

nib.o ahrod.ldlú. St1jnl jako v JloakTI T oUace ~ T710!an

*'ho •~•sdu K&k Tyatoupil 1· ~ po boku Brelnln ~Ilko ne~á!imllj

lí pomocník 41". Huaát, který Tyhláail úrok alonnat, 1tre.D7 na 

hnkci pfedsecq noTI utri!-en,ho 7eder,loího lhroúldlní, col proti 

odporu nejen celé česk, ve~ejnoati, ale 1 ,,ati pokrokoT4 Ttfejno

ati aloTenak~ pro„dil. Fol'Jllálnl bylo oTia Telmi tllk' cokoli na

mítat P'-oti aloTenat,n DLrOku na ~•deJl_&e tM ne~T)'lšícb. 4atnních 

orpnd.-Y OV •• &cela ~•telnl pro~eTilo noT4 toali~ uakltpe-

nt1 kompaktn1 skupina se SloTenaka a ~•ltí konsenat1Tc1 proti ie
ským progre51Tiatda. l>le lwaákoTa p~ ~ednotnl blaaoTali Tlichni 

aloTanitt llenoT, OV, &~i.U netuliee, 11 aa altol1.k ala!•d blldo• 

plunoú & nich apolu. • Ceclq a OY DC 1 a OY 6S T7huoTÚil·••• 

'fakle nepfí&niTá reakce ~••k' Tef'ejnoaU, 1ffWod;1~ a1, le ~4• 
w 

na rostu • • at17 o odsteanW n•~Ttl'a&nl~lt.bo politika r~ono:ťbo 
f' I 

kUl'au s Tf&b•■n4 at,tní posice l»7la al E•Hů Afalt4QO! po neboráa-

nú dallia d~tUtu a brelnlToTak• KoakT7 • ~4o tu •or,ani.soval a 

Tojenakou okupační 11lou proudil •~tlakovou akci•• p p.B•kn• Bou-
26 
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dová a ~oJzare? -

4 pane zab.rruděni kolego v. Pr•~•• ~ak dlete ~ako!to kTal1fiko

Taa,t h11tor1k tnclit, !1 Sarko•att n,~ea od.1111 bea o4pon, ale 4o

koue 8'a __ rua4 ••bou p~o-•cll •pol&Uok4 harakiri•t •ůa, .. Y ~• ~ ad

mo, co jaem citoval ze SmrkoTakého Tystoupen1 na 11atopado-r4ii"p1,m1, 

1 nespočetné akce - s jeho aktivní účast!- na je.ho &áchranu ve funkci, 

ji chi jsem se - hrdě se k tomu hlé a:!m- dčastnil jako tunkcionff KV 

~SC, OV tst Praha 2 o vysoko§kolakého výboru. SToji kandidaturu do 

T)'&ok4 ~c• Smrkovský odvolal tepne tehc7, kóy ai uvidomU pfeailll 

&ahraniWch a domácích stnlinistd a pot,, kcy ho Husák obra~u 

nacionalistickou c.emagogi:! pi'edstavil ě,st1 méhl uvědomU.ých, ě1 dog

matických aloTenalcych straník:4 1 lidu ~ako oaobnl ~bicior.ntho ěea,-.. 
ho nacionali~t•, nedbaj!cťho •objektivn!ho proapichu• obou nalich 

wo4d 1 livel •antiao'Yětak,f• , nebo~ ae staTll na o4poi- samot

u.u BrdnhoTil 

• -&!,l'-0Yo11 \ůt1Jm•11p1a\ňoval BreblT i na4'1•• tutokrit iill • . 

hllffDia d4er• - per•oo,lnl - protl hblekort a polltie.q k ........ 

ai \oho 1 ŮJ atal.W.1t6-bre1Ahl.U, ~11 phYal1Qtd „ OY a 'Y ;lid.a 
alolkáca aW\ni aoei 4oapni ke achril.Uli n~en•• iATa&e, ~ůol\e 

a•~ bratrů, poucl, ab7 pfi~all koacepd •u~aaa•• C.e 
kelalTovcn pfe4ataY a llkT14onll Tleea, rdo~ peleturibe e► 

ndúbo proc••• • Yf~lako• čeako- aloNAlk4 /oYI• btal a,1•1\111 

ůoaol w/te4e:race. .l to df:!Te, ne! 4o~4• k lebi/f enu lttt/ pera-

41 kmmniaticktch a 41ln1~~ch atran ••• Pf•• o4ehM llll'koTak'be • 

'1sta-m! tun.ke•, jertl ae Dlaběet e cb-ual nile ~ak• ubespeb1 o4p6.r

ci, achopn1 T)"YOlat a .,,st aktiTni odpor la. sdaiuast~ apole!Doatl 

oroti nyloTan,au Uaku na ni. - 411 ~11 o4 dnora, roaho4al ed po

Utku bf-ema hl••' aoTltůé Yedení ceat11, ;ak H l>aWeta &NY1 t. - . 

•aot.a~oT4 lldáloat1•, ra4o~ 4aonatrue po nal• utlsatTi ~ So

TIQ &e proto ~n117 ntanou pftildi toatt pro real1sac1 tlcbto ao

'Yltlk:1ch &áalrO, aa &I p~Todnl apil• pofťtalo & l. či 9. kTl\na, 

k~ •• ocůáTal.1' -aoT• protiaoTltak, daonatrace/hle, ~ak nik~ 

dolafe •:lolotl 114ori akl1Yita lldl1 a!t buauaagoTf ~•kV. OYI• ne. 

oU&tu, scia b1 k p0da dubčekoT&k:tch r~orútord dollo aoTltako• pé-

11 i tehc..y, kU1"b1 k hokejo'Yfa u4iloat• nedollo, nut.no odpoTldlt 

kladAI. 
o tl"Y~ťcd ~•dAotl apolečnoaU a procresicn1 č,au atranického 

Teclesd n•l•• poctqboTet \. I nltle t'at.tu, I• t ~eb• p,du. t!a t pl

... porilee retomn1 pelitiQ JDOhle 4o~i, teprTe po ao-rltlk• hrosbl 

UTOII Tojultn illterTea. Jl,. n1. pflletnt marl'1 Grelko • úa. 

a1a. sahrlUlili &a~onoT, tteM lll.tiaatiul po1'4al1 preal4uta a 

Tl,411, aby bGI .... potlačil• opo&i!At ať'-7 •necítí-li•• dost 

a11n,, či ocho~, aby po!édala o s,krok aoTlt5kou um,4u.
2
A
7
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au&i & n•~ Y)' 4 P. i 5\ ~1Ck 6 f'l..ru-.~• b~apcG.m.! r.El.A{ O'-SvÍ t • - ~ -•la 

•lu ~•• le „Ynl~li zeali~•• - • ;•~i cioaác1 p cmahail t.ak ·poapieha.11 

• Natraalo:C■ ~•k• 1 prot.e, le •111 ru:aca, abl o.a dubnoria pl4m& 

aeptllla na h41l oW&ka reb~lll\a&i o~IU a padtM\tcb lt\ 1 a hlaY

AI et,aka yi.J:l. Takto e.1 na 4.ibnoYéa p14nu nat:.racll.lo projedn'-d pf1-

praYellé &firé-ry l 'illeroYy ko=t!H zvol1nim dr. Ii\.aé.l~a do :tu.nkce r,rvní

ho tajesn!l~a e tuto a;-;rÉ.Yu u náa neTydali 404.-i••• •• , odle j•dn4, ne

potwseftf ~•rse ~tl na akci •?Olupo4íl v. bilak/co k ~o~u píie ve 

~nk,cn , nn1%/, k t.erj b)'l pf-e4tíz Y Moů:TI. ~, 

~/ hota, kterou 1. ~. 1968 ot:: eYsá&l f:.e:a~on cY a~ rui-. .. \.1 liuDte\.n, t'..er

n!ka a S'Yobocy byla :ton~lorina ~!~SL!!~t~l, nel b relniTAY co
pia pNQ 21. arpn•~ 1~68. Str~t v/ta». poa~tatn,bo& &0Yltak4 atra

aa konaia~•• l-1 ta. oraán.1 necioYec1011 -.1,a.nout. Doc~&i opi\ k •Y -

a\o~p , nt kontrarevol~o•• ~ltllUe Y ~• J• horlit net pted loĎKfra 
U'Jaea. Sallovact proait•~kl 9'..>ustavnl Y7Yolá~1 &t•av• proti•ovlt• 

*' ul.llQ.1• J.prn0'1&;io•' ~•oboclné ~vrop7 2;11•~1 pf'ia• pt-e.noaJ • 
p~alskt o.eaoA•U-•ce. loclil a.a prot.i•ovlt. c.b akcicb m, 1 atrar.ic

'kl. u.a. Yte\al lia4~be pr6Ya. i.eYll.&k. auua \o kYal11"1ku~• ~ŮO 

Ti.I.Da pora1ea, -.ana,u pro\ok~l• &e Rpna 19'8. lto&Mll • pro~••, 
ku\rai nol\&WCA 'Y1 ato1i1paní 11ka~,. I• •• YKW ;ao11 114' t k t► 

H ~ -~- .. pro~lNYltakýa I\HAiůca. . 
l>nlt.ak6 aixaaa anrt:nl„e ~~., aolll' tel1 ata 

1/ Ucill,w n po"'u -1, ro&taoclQla apt•ua poa111\e aocenů, 09-

p,q I aej&. ~•apelAOs\, sneoet.e Ualecllloa pt-'blaa.. eeUIIJ'II, ph

at.w• 4ia11. • o -weMIUd l1lo&e u, ul tik• • pol..S.q ae NClall

.Uekfal .... ,, • .,~lů•• tta,/. 
I/ .. -.,.t~71 a;1níte1 le uAl •• nlldl .u,&b t.ote pnffat., aul 

• •duu „ Uclo.U u au-, ,_ alllnJ, aa., wa potl koatn-

rne1•l ~a•ahl7. 
li ••" u ari atra111 aeudll•t• nic /ani e4 1, ad a4 2/ • pak au
ty t- aloUYJ MMbDOq a.es Udoat1 a podle nQo '"'led ~• 

r Y &01.ffialoatl a TU"iantcni 2. a J. ~eoa ~r•TJ, le ~aou po~eul 

peallorinf ~.-OttJ ao•ftakteb To~ak • CU.Jl, ;• TJhlaloriAa ~•~1cb 

~oto-woat Y 1:Ltl a • o■ta\n!ch aoclal1at1ckýcr, &Weil ~1-1 nal1cll 

brudc!ch ■ yt;lůov. Ka!ar•ka. /WaH m OGm.ítli/. 1-Te ty\o n~ 

\ll&l1Q '371Y fi"il Y7Ual roůaQ ke •Uileld d• lblllk1a 1Uí1 kteH 

Q M pH~lll 1 k o•~•t'6a ubranitúa YO;iak lalile ... "'° •. V 

n•tl -~eoa "1e tr1t1&0ftAl &uknakl • ci-, /pealedal ~.a, • 
Nffialoat1 a ua. le uial! '1\Dllda u Grl•••r• /t••• &Li. vnitra, 

pom. L. 1./ • Mrknat1 all '14~AI 'I' clo~I bek•~nl• GUIOllaUact 

pro;i!lal\ .a .... po4okoYat frOUao'tl\ak• T1kf-1.Q I. 
~, 50Yliakta auana Uo.61 l/ &r'1i1 t utcr1 tor1al1 ta aoYl\ů.$dl 

.;•~okk na dae:&! ~~. ~IAl\ •olzrl p8CJD • rou1a\GY6ni po cel• 

l 1epw.lie1, 'f1tYOf-1t ~OG'lanc1alaz'J., ~eaaoU1Yjca otreMGb/col N 

rnú µolwnk" re-.1ae c1oa„Ya4ateb aln o poa.7w ao.,. vo . ak • ~R.I 

2/ ~1 \ cl1 NT84a1 pN'1MudC\'1e OV t.C a a1 a"1 AIM '71.Yof-1 i ~•'-t

••UU eA.04 •Jkra\1•~ Uzet\or111ae J/ ••~\-wraeua arull\ doM•awií 

atrak\lu'a a0ll a n,u, 1oe ke ai.ar,, pha\a\ pro~NIMh-at úku o pod

Aik1& a po4otaiM úkOIQ'• 
Sa~OAOY pH pro~•GDé9'1:d AOQ p-c>&Aamall .... yf\at, YKeld De

W~&i llOY pfi TJ~'dtui n4AG IX)t;011fcD1 W ait-ci Y teako&l.o

YURU. Situace ~• t.u ber&! nal y arpDll. Deapll1 k d.aona, le &koo

llla ··~- l'O&bOYel'6. •• dná ~- ~- Grelk• • Q4' paUitu rhta
&7 • ~l\uaa1, kterou D• T7f'•llle la. Ye4aa1, Y7hl1 ioyf\1 ... 1. So-

.. ,,., ••~ů• neo<!e;idoa a ~ ~ •• 4okllot Mhde aodal1aau1a a 'Yf*l•dk1 

jtH{ . nlto•, rilk.7 T ~I a~llt.lQJ. •• • 

Tepne \oble IQ-la defi.dt.lYd \efka aa pralq!a ebrod.la;fa proc••• 

• aai , tek "•cetileU noraal1aaW taJ, ~•111, & nlbol tepn• rayrú 

Ylclime prTIÚ papr a1z nadl j n.tbo nttla, al• Y nlsl J ai:e p4č! t ~. 2 S 
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vlédcd nadále drženi v zajetí, spoutá.ni ••• 

2 2 2 . . Tento atruěey pohled na poarpnoyt ytvo~, ee~ána na liatopadoy, 
p14num OV ESC 1968 doplňuji, tak4 na aQladl Y&pomin.ek/ ~ako t~dej
li 'f11okolkolakf :runkcionU ~~?: a docent •11oaot'icktť ·:rakul. ty ~ 1 
pohlEdem na některá okolnosti Palachova mezn:íko činu. 
Autoři článku v R. P. z 12.1.1989 zcela nesprávně uvádějí mot1-

x_ac1 s t udentsk, okupační strivky. ~távka propukla nedlo\ltlo před listo
padovým plénem 0v K~C jako aoučást celoatranických a celospolečen
ských tlakO. k jeho progresivním uwiesením, jak jsem formulo_val a ci
toval z tehc.tejěích dokumentd výše/brzk, a~ezdy K.St:s a KSl':, nezoat
~ovat stávající mirnou cen~u.ru, obnovovat plnou suverenitu republiky 
~, že přestane distribuce okupeěního plátku •zpráw;y• a jiný.bh oku
pačních tiskovin.. Kdy! se objertlo první UBl.o Tribuny /dělníci p~ 
vod.ni odmítli oti~mo~V atudent1 ve abodi • poladaT]q drt1T4 ~i'\-
11.ny angalovan, Tef-e;inoat1 nel,dal.1 ~•~i • , k a a , Gini pol_a4o
val19 ab7 •tribuna• byla tlumoWka dsor6 4rt1T4 Watt ·o.al DD 
T ěest:tch &aúch a ne pod 1,tredaktoratna o. heatlq, ktert na6 
4dYlru ěest:tch komunistd a ve~ejnoat1, tlU!nOWk• ú.sori bratq 
4opat1Jr:6 a brelnlvovakého Yedea1 ESSS. 

fat, hnwit reToluW m1,c1ele • ~•clno~nabl aoc1aliat1ckt, a n+ 
la Um 1 aniib7rotratickt • aa.t1hegemon1et1ckt eharáktu /t41 a11-
Af sa.poupeno na nali takultl/. s/ 
s/ Tzv• okupaani atávka atuda.ntd pralských T1•ok#•h lkol pfedataTOYala nanrazuú ytu.q daných atudi~nicn obor6 pi-eddlkami • 41akuaea1 na aktl.L:...lzú politická témata, čl túiata a ái~ill T&tahd uYDitf ae&i• nbodního dělnického hnutí. Přeciúiky T••i• kvalinkoYaDých uflte-16 /al• byli pfi t.oa 1 vyn1kaj1ct •p•ac,vat.elé a mallc1/ •• ••tk4Tal.7 pr,vl pro ff&l~ r·etormnl kamwůat1ckt, aoc1al1at1ckt a 4uok.raUctt charakter a velai pfis.nivým oiůaae/L Na ~-- př1dúial troml na · :tiloaofické i na ~uqch takultáA • kqkritnl na tamltl pfiro4oTl4eck4 ~a• apolu I hercem R. Brsobo.batla Jlllall •svednout ponln4 mandle•~. Ut.opkort, jehol jeden ~rot bylo opravda moln, poTalovat &a antikomunistickt /nejlépe to udlla11 T Indoneali; tam Tiechny komunisty utopili a byl pokoji/. Tak ~&a se ho septal, zda vúpltí nehodlá akof1·t do ntavy, nebol tak, nosí T kapM tu červenou kn!lkll ••• • Akce je 4D•• i&1l. kde~, •••• 

Doatal jsem ti dokonce do dl~in toho pohnut,ho roku, nebol L. Brelnh po pfie!tent p~lpraven, resoluce liatopadoTébo pléna pravil aoudruhu hb~ekoTi a aapoko~eni•• .. lo4c1, ale m'te t• tu ■tudentakoa okupaW at4Ykll • vedoi ji dTa 4owen~1 n.loaoftcké fakulty lMrlum a ~ohout. ••• Ale Túpětí ae ukl14nll, k~I ee clonldll, le oba ~•e ~iodf-1 vyaokoikolakého ytboru a pO.Obiae na studenty naopakt ddato~neau utaněení at,vt:y a ke kla4núm pfijetí ~ pl,na •• - ••&itilll horlivi Brelnlvort doúci poaocntcl & StB poladova11 ul• TJ~ k trestnímu atihád. Skonfilo to pro ni t~dy ~eltl .~i-•*•• nebo\ ~ako t..lu alstaké kon.trold • rniw kom.•• "t ~•• a1 atiloYal u or&ázq a1n1ater1t.a ! 1,1t.1• aamotnám p~edaed~vi Oosa • Jak■lo'Yl a ten aai ••p~aobil natolik, le •e mi vefe~I p1uv11i. Col oviu neamirnl sV,111• ~•~1ch•láatu•t• ani •• ••• 
E dobi trhr 4ollo k. tragickém.U PalachoTU tinu ~11 ~• at.udentaki ' ~ 29 
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okupační stávka skončila /nevím přesně,ale nejpozději na konci 11-

atopaclu/. O pf-ipraTI ;jak,ai celoa~utentak4 atáv)q k poloTině ledna 

nie neYia, 0TI• tuto pf:!ptan neT7lu6u~i. l:ategoric)q však pro

te ■~l proti deaint'orm~!c!m llia tfi aut~1'11 -.. Ř, P • . l~. I. 1989. 
Okamli ti po PalachoTI finu zmo.bilizoval VY · xstr - a nebylo to tll

k' I hlásili se dobrovolně - pte~ studentská aktivisty, aby hledl

li navázat -ontakty s možnoQ skupinou pfipravujíct ae Palacha ná

sledoTat a aby se s.ne.iili věem.1 silami, cestami, prostfedky o4vr,t . i 

~• o4 jejich '1m7alu. Ti holi - později skoro vesmia prohlášen.! as 

ant1so•1al1stick, livly - a úctou ~•pominám kupfl na Holeěka, MtUlera, 

nka a na mnohé dalěi - neúnavnl a úapiln.l v tomto •Iru pra•ovall 

a pátrali, anil oTěem by oni, či kdokoli jinl /tfeba bezpeěnostn:í 

slolky/ pr o k, z a 1 i 121stenc1 takovéto akupi.ny na pralakých 

T)'BO)cych Akolách, - To na rozdíl od tehde~i!ho člena 0V ~I) a po

slance IIS Viláa lfoT4ho, ~•ni ~antasiroTal o ~akúai •nep'1.ic!a ob

ili", kterf pr/ 1Aie1'tof1 PalachoTa aebeupilen1 tomuto atuduto'Yl 

nab:!411 k demonatraci •t1T, pochodni•. A tak• na roa4il o4 PP• B~ 

BowlOT,, t:o~zu8 
• clallich lidi TyabpiQicich T tlchto dnec!l na 

strúkách nalich noT1n a T t.alasial at.e~nl p r o l h • n I a · n e-

o 4 p o T I 4 n I , ~ŮO tah01 Viléa Jioyt. 

Jia úklaal obecnl so,wtch tak~ l•• • n•~Tlt.lt praT41po4omioaU 

ho4Dot1t. ~alaohh ••s.ni ~i.A ~ako • k t ~ • 4 1 n • • · , · k nlaul 

~•~ 1,~ Skupina nepfemlouvala a nenutila, který ae k nlmu od.hod

lal na úkladl t.l!ko at.anoT1 tel.Jltch TlaaWch 1111llenko'Y$ch a ci to

Ttch popuclll a pochodd. 

Hel•• pfit.om vyloučit ani r7se oaoW motivaci /anad neltast.n, 

miloatn, Tstaby, či T&t.ahJ roclinn,/ ani mot1Tac1 ap o l • ~ • n -

• k o u ·na kterou • Te nn 4op1„ uposormija. • Stalo ae to 

pfece v dobl, kay tiaiceré apole!enat4 prote•ty proti negatindma 

ytyoji T tss• byly beaocn4 a prakticky besvtale4n, ••• PMtel, kolega 

V. l.al!k, pro~ FFUl, té! -yyho&ent a aignat.U~ Charty 77 mne ~11 pfeó 

lety uposornil, la Palach, kter,ho uěil dl~inúl mesinúodniho 411-

Aick4ho hllat:!, velmi posornl a Tdlbl pM~íaal ~•ho Tfklad t~to 

problaatik)', Yfklad otevfeni a Jeri t1ck1 k &l.o&i.D6a Stali.na a k 

c~bú j!a ••den, ~oaintem,, kter, tehdy,• dobl pralak,ho jda 

dat.11 u p~e~l•~ic:!ch T nad•~ áTI~, le ~-• na ne~lepli ceati 

rat'oraoTat n•~•n ~I, ale 1 nltoyt kOIIPoi•u•• - A pot.os to brds

ú 4r- 21. upna a to, co po Alll náaledoTalo, citllTého atudenta 

neairnl nepUTnl o~liTnilo a 4oTedlo alt n•~P••1m1at,~zl~l111\l 

a aolQtc.b pratUc.ttcm úTlrd. 

lebo t,1 apolupdaobil na Ylfíciho kf-ealana retoraoTU4ho aln _ 

pMklad BuadTT - Snad ne;jménl se Tltho lse prot,ni ovli YDW ~

chod.ni aai~ůou filoaofi!, zejm. budhiamam/Ylaitnil, či četl jen 
' ~ 30 
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jednu obecnl 1.n.Cormativni knihu./ 

Pokud ~de o Falach~v pohřeb, T&p~mín4m j1štl, jak at~d•nt1tvo ~a
ko celek, •• tli1lo 4dTěfe cel.4bo tahde~l:!ho pouokoY,ho atranicko
aUtního Teden1, pfed1Tlta Dub~ůa,: &mrkoT··ak,.bo · a Siobo~ a byl au 
nlfen. čestnt likol - zajlat1 t kl1dnt a 4datojq p;dblh pohfebniho · 
ceremoniálu za děasti statisícd lidi. Splnilo ho na Tttečnou a zma
filo tak mo!n, a snad pfipravovan,/T/ /min. vnitra Gr8sser?/ provo
kace. Star,at11~ Smrkovalq pro mne poůal jeětl v předve!er pohf
bu auto a v doprovodu jeho dcery, studujíc! naši fakultu, jsem mu 
podrobně a k jeho uklidněni popisoval všechna opatfeni iniciati~n! 
atudentak., samoaprévy a politicky erudovaeych uěiteld naši 1 jiných 
fakult. Projn w. Be&cliěka, ddatojného n'atupce nezapomenutelného 
mi.Jlistra ~ko~strl - ekonoma v. Kadlece 1 ptojev děkana fakulty, 
s~udentd a ~allích pfijaly statiaice děaatnikd • plnJm porozuměním 
a aouhla5Ue 

Fzio6 Uhle po létec~ ~•ltl tak po4robn~ T7kl64'at fo p~oto, le 
aouěaaal relill mil po dTaceti letech lanct al1apol ponlkwt smirnlt 
ě1 p~aklenout propaat ••zi aebou • lUea, tt•~'- ~eho TiAoa - Ts.nik
la a naY,&at na dobu pted 4ncet1 l•Q uaolnlnia ate~nl nebo po4obnl 
4dato~ úrodrú Tzpomínlcy na Jana Palacha. tu pfilel1 ·lost 4okona
le prmaarAil. - !im, ~ak„ 'Y nal• tlakv., telen.sl a roabl.aae 
o poarpnoT, 4obl a J. Palacho'Yi paalo a hoYofilo, a hlaTAI onlld. 
nailosrdQ.ými a neamyal.Aým.1 fel-1- hla-n- nehlan - T ulicích 
Prahy, moln' Brna, anad 1 jinóe a aatýkánia d11ítek a ■tovek lid:!. 

Jako by ti, kdpl nám Yládnou, nikc7 nečetli ~la llar2e, ke 
kterému ae slovni hláai, a kter1 upozornil, te ulit! náalli muat 
být pro aocialiaticto\l/budoucí/ •Utni moo ~ e n a t t • a 

·kraj n in st 4 t n ť no u & e. A tihle Yládci &a kraj~ at,t
.lÚ nouzi uznali kladení kytek a Tlncd k pomníku avat.,ho v,clava 
a anad 1 Tolán:i po y{ti1 <iemokrac11 po retorm'-ch dne5níhO soTět-e 

skébo typu a ~ypu obrod.ného procesu roku 1'61. Vilání pokojIJých, 
bucruwýcb občand I 

iiaopak, s potiian!a konatat.u~l ko.ut1nu1 tu v tabd•~l:!.m 111ilení a 
~•da,aí atudentak,, učit.el6k, a obfanlk~ apol■ &loati a ~~dn4a1■ 
pfe4ataviteld c-art7 77 a ~icyeh ne&ártalých iniclatiT v uplynulém .. 
týdnu a v hoó~ch praTc.y ••• Al teh 1, fi dnea LI» j ro&liěn-
ntch nltoTýcn 1 politických ná-.n byli a jsou pfeavlděud, i1 
t podobným. masná akta, jaký byl ten Palachd'Y n-' 4ochéset ale 
tLovl:I ú projevovat linorodou lldakou 1 obtanatou aktivitu T óaili 
o lepit a 46a~jnljlt •t j vot 1141 T prawl• na t•to aa1 a pro vto 
generace. V tom IIIJ6lu - tedy Te aqatu sátladn!a - Y.Y•toup111 T 
ned,y.ných dnech I t e j n I md.j ~akultn! pfítel llllan Machovec 1 
ad chartovn1 kolegov, Dana Němcori ěi v,clav Havel. 31 
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. !• vrchola p0Al.01t1 • cyldllmllť p~~4-_ a. P • • dokOAC~ . . .. 

· 14! · 11M%9 stan llachoYcovy a Jlaaa17~0T7;·:~Al~ 4o pr~ 

myllenía a jednáním pfedních chartoTních aktirletd. 

bral Havlíček by zaplakal nad těmi, jtefi nenalezli ani tu špet

ku alulbosti, aby umožnili českému a slovenskému ětenáfi noTin 

srovnat :myllenky Havla a Nlmcov, ,a myšlenkami Machovce. Je amutn,, 

le pravdu o tragických událostech třetiho lednového t/dne •• muet 

český a ■lovensk:1 posluchač dozviuet ze zahraničního rozhlasu a 

televise. 
Jak dllRaho chcete ~eš*i uspávat a balamutit nale dávno probuzen, 

a aktivizovan, né.rocy, pánov,, Quo usque tandem, Catilinat, prartl 

Cicero. A v bibli a\oji& •~en• \ekel.l•I 

Ph»2 Llabol ~oho~\ CSc 

býval:/ 4ocen\ ni& 

~l•n a :twlkc1onáf nt od r. 19◄5 4o r. 1969 

16 le\ 4ll.ntk 
Praha 2, Varlnak, 24, 12000 

32 



Pane generální tajemníku, 

v odpovAdích na otázky reňaktor~ f'l'a.ncouzského 1istm Le Figaro 

/BR 10. 12. 1988/ ~•t• mj. proh1,1ilt 
- !e •Pou!e.n! s krizového V,voje ve ■trani-· a ve spoltčnoat1"•••nt 
ztratilo svou aktuál.Aoat5 

- ~• na rozdíl od vet,ní KSSS v nyn~jší sovětské perestrojce, dub~•

kovsk, veden! KS~ v pr~běhu obrodného proct6~ prafského jara 1968 

"ztr&tilo kontrolu nad vývojem události"; 

• ~e p·o.kud jde o přehodnocové.n! období 6taliaa nelze srovnóvat Sovět
ský -~vaz a eeakoslovensko a tvrcíte, f• •1 kdy! néa kult osobnosti 

poznŠiilcnal nebo na nás měl vliv, nemohl se v naěí zemi rozv!j1t"J 

- ~• rehabilitace obětí nazCkonnosti v pade Gátých letrch byla prove

dena v letech ěedesétých; 

- odmítáte tvrzen! redaktor~, že :}ottwald byl Sta.11.noV)~m mufem. v~•

akoslovenaku l tvrdíte, fa "••hrál v ne~1 historii pozitivn:ú'.. valic• 

poz1t1vn! úlohu.• 

Tato VQtie tvrseni pak pfevaalo a opak0Yalo 1 Rud, pr,To T Cl4nku 
•~ ~•drui acukro,, cegti 4o Ittl1•• /16. 12. 88/. 

Ne~tlám ai nárok .na n•o~•lllost, arů Uu1 o ~5lu tohoto n,ho 
počináni. PftETiděeAť a nidom.ť mi Tiak nedoYoluj!, abych m1a,1 ••• 

Ptám s1 ViE tv.d!I. J1stlil1 N po caacet.111\4 ·vlád.I "nomalis

ěniho• strani~ho a stitrúho ••d•Ai T 4ueh• "Poučw •• • nale appl••~
no at o e1 tla v hlulaok,m ho ap odff akm, poli tlek4•, kul tur.a1m-' 1 ma•
nim úpadku - eol ~• 1vid1ntn! - na s'-kladl ~•h•, na sákladl ~ak• 
odborné, vědeck.4 analýzy faktd, akutečnoat1, mO.lete av, tvrzení o 

stál' aktullnoati •Pouleni ••. " 4olo!itT Pokud je mi znúo, al dosud 

nebyl u~iAěn ani j•~inl s1riÓ&ni, ofiviálni pokus o kritickou, •Id•• 

ckou aoaJtzu událostí ~cku 1961, k't•r' - b7 atilou platnost •P0u6eni.• 

potvr41la. Z úat ot1c1ilních Tedouc!ch pf1d1tartteld ~•• dosud ne

alyěeli na toto '\éma T podatetl ;_ic ~1n,ho, než apologetiku •Poučem• 

Toho ~rou~ení •• " kt~r, Tzniklo v atmoaf'é~• ntlziá poU"pnoT, eufÓr1• 

& pe: a doúc!ch kr1t1~~ pražského ~are a v podaínk,ch tot,lního 

~atupu neoatalin.akého breiněviamu. A pokud jde o no•~•• a 
publici atické ,14.nky, pak aérie flúkd nal1ch 1 nlkterých aoTltaJcych 

novidf'O. a publioietd ~ojsara, Baka, Jlatouie, KozloTa, Kondralen • 

~./, zvláětě pf1 dvacetiletém T:/ roě! událo1z1 r. 1968 pf-ipmdnajt 

ap!I~ nel pokua o seriózni intorma•• fádiní nortAIAf-ůých lmokt ěi 

arddnou, nenávistnou ř•~ prokur,tora UrTC.ka • obdob! neúkoaalch 

procead a útokd proti Syasu koauniato JU€oal,T1e koncem čtyfic► 

t,ch a poeátkem padesát1ch let„ V ll6ncícb tlcbto ••tort ■- to ~•n 

hedi polopravdlllli 1 hribými 11ui.1 • .sve11e0Tántm • gen•ral1aorin!a 

~•cinotl1"'1ch okr~o'Y1ch díllícb udilo.U, ~•Td a prooead pralů•ho 

~ara, apologetikou "Pouče.ní~ ••• b•• nejmenl!bo úsilí o..:.-předlofen.ť 

33 



- 2 - 34 seriózních důkaz~, a co je zvláěl zavrf1níhoc1n,, i hrůbým.1 uré!-
kami lidsk, ddatojnoati napadaeych, jimi nebyla po ca].tch dTecet let 
.• ani n,n!, v období "glaaboat1• 4'na ••beaenii molnoa\ obrllJl7, ~ak 
~• to obvyu, v kaldám civ·ii.i&ovanál, damokratictlm prám:ím at,tl. 
A _k takové.muto poaínán! dochá&elo a dochást ~eiti y roce 1988, T 

období nové.no gol'bačovského m.yulení, v obdoc:( "glasnosti; na atráll
k~ch hlavního tiékovlho org~u K~C, Rua,ho prával ~~víc porovné.IU•-
li t1!1~1jiií pr~běll fi:L'G.~sklho jar1:t s ny~jlim prá.běhllll soyttSké ptr&
itrojky, pak s• .né.m ~rafék~ jaro at do 21. arpna bude j•vit jeko po
k :.C ió.ná selanka. 

-

Keidému, kdo se koncem ěedeaaitých let aktiYně ~častnil politického 
života -v nai3í ZUli .a~bo ai~~poň pozorni altdova-0. j•ho vývo~ a přitom 
cti prevdu, je sřejmé, že ' ' "Foučeni ••• " je pf-ímo klasickým produk 
tem poatstalinakých názord a metod breinivovsk4 éry, !e toto •Pouče
ni" TZD1klo mj. jako produkt hrubého n&tlaku a ftllšoTán:! brelnhoT
ak4ho veden! 4o vnitfrúch a,lef1toatt ~•koaloYen&ka. 

Ml.aděi občand 1 mlaóli členoTé ~C ■otn toho vid! d.ost o tom,~• 
tento dokumeni v~kl teprve pot,, kily se breběvovaktlllu Tedent po
mocí tankd a hrub,ho nátlaku a•• elct1Yn! úča:stl ~ano dodcích atou
panc6, podaf-110 Ee etre~ic~ébo, atát.11Ího a apole~enlkého vedeni o4-
atra.n1t TeQoue! p~edstavit•~• pialekého ~ar• a proae41t noTI, •no~
aaliu.č.sú • veden!. ~. hlavníJI aacy•lem :E-ov.ěeni• :alílo ·oý1. pf-edeTiia 
dodatečn, ~dfivociněrd správLoat1 postupu aahreničních krit1kd pral• 
ak4ho ~ara, vfetn.ě ozbrojen• 1.nterv•nce & tué poatup~ představi
telů uového, r.nol'lllal .. ~a~ni.hc " Yedení .K.~~ Y aouěe.ané dobl alouii 
toto upoucaní" jako jakát.i bible, kt~ré má poSTětit • dok:áaat apr~T
noat politiky celého ~ncetilet,ho poarpnového "no~malizetniho• obdo
bi • . toho obdcbí, v němz v poóatatl st nuěn!cí VIQIILÍ dovedlo nal! 
zemi a epolačno~t do hl~bokého hoapodé.f-akého, ~cl1tického, kultur
ního a mrevní~o tí.pedku. Jsem delek. toho, eb:,ch ncT1'1ěl• f.1 1 v 
této á~bě bylo leccos vybucováno, ltcčP.ho~ bylo dosaženo, ntbot 1 
T tfto 4obl lidé t111 a pracove.111 Avšak jek•• mohlo st~t, I• čeako
slov■!lako, kter4 - řečeno •~ortovní 'terminoloaii. pe.tf'ilo p·,vo4nl do 
p:n:d degítky boapodáfalQ' n1~yYspělejiích sem, kleslo v t,to 4obl 
a! na konec desítky drun,, ěi doko~c• Et potácí at kdesi ~proatfed 
feaťtq tfetí, aěkol1v mělo a má na mn0hG lepší wristW . T comto 
záT0dl o hoapo4,~aký pok.rok.1 ~óo ~• to ~M•T iv~ak .mí,to pfis.o,oť 
t,to trisov• aituac•- a naiu .národdm nebyla &daleka řet~n• 
pl.Jm pravda kupf. o ak.ut.ecn'- ■taTU na,•no uárocmiho hospodil-atrl -
ofic14lzú propaganda sa Vaělho nyn~~iiho ~eueni místo aari&who 
pfehocinocan! up~nulého cvacetilet:L a hl•'1ání s•~ iÓi.nícb 'ficbo41-
eek, ?ěje chvalespiTl' ne toto období ~Ato na ob~obí nc~vftlích dapi
cn~ v dfjimíct~ aoc1~li atické vý stavcy v te nc,íJ.ov1n.l;~. Oficiální 
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idtol cgové ~luvi dokonce o jakési kontinuit~ mezi u~ly~ulým dvect
tilttím a nynějěí . pf1Etavbou: O jak, kontinuitě je vlastně fič? Na 
00 s uplynul,ho dvacetilt\ť _chc,_t _t navazovat, v čem chcete pokraěo
Tat• ;ltstli!e my!lenQ a pra21 pra!.ekého jara tak kategoricky odm:ť-
táte! · 

Jako historik jsen dospěl k poznán!, !e ~ákladní 1deověpolit1cká a 
teoretická východiska kri til-::~ pl'e.~ ského jara jsou ol:: sa~cnQ v ředě 
dokumentň, proj~vO, čl~...nk~ ev r~z.ných polemikách z r. 1968: ve Var
!avském dopise pfedste.vi tel~ pěti int1rvenu~ících :z:1:aú V- ·paktu z~
červenc• 19C2; ~ů.B~~•ga~,~•~lálaai v člÁnku akadamika Konstent i
nova; v r~zných dokumentech intervenčního bre~n~vovsk€hc vedetú ze 
srpna 1968, jako jsou prohlé.Btni TAS~u, rozsáhlj článek v sov~t~h§ 
:E'rr:..vdč ~ 22. Erpna 1968, t:rožure. bli~t r ... ejr.itnovan~ aL..-..ipi;iJ iSCVč t Ekých 
!arnnlistd, tzv. •Bílá lu:.iha" a v dalěích. Zvltště ale v rozaáh1, 
polemice mezi vedoucími predEtaT1tel1 KS Itálie /E. Berlinguar, L. 
Longo, L. PaTol11li/ a pfedstaT1tel1 SED, reep. T jejich názorech na 
planárním za~edAn! -OV SED/W. Ulbricht, H. JJen, B. Krclikowsk.1 1 X. 
Rager, I. Gr1me01rg ad./, Ei T polemice mezi trancoutsk.,flr.1 komuni
_sty e sovtt~Lti publicisty. 

Jastlift nyd 1 po dTactti letech ko~ront~Ult t&to 1610Těpol1t1 -
ck·, e teorat1~ ~chodilka kr1t1kd pralrk,he jara a ncTfm, gorba 
čoTaktm my,l1nim, o~i!těným od nánosu ate.l!Llkfch dogma, a stalinsk, 
interpretace základních otéze~ ~ědeckého aocieliamu, jaatlile kon
tr0ntu~eme tehdejií nlzory e po~tupy· pfedsteTiteld a stoupencd pra!
ského jara /at ji! domécích či :ahraniěn:! h / a průblhem aovětak4 
perestrojky a j1atliž• pozor..ii sl1du.j1m1 Tšestrannf pfíehodnocoVP.ní 
n•~•n stalinak,ho, al• 1 bre~nivovského období, pak~• &cela •vident
n!, lt historie, !1Ýot aám óal. sa praTClu tb.1 kdo! odmítali kritiku 
prs.i6ltého jara z těcht.o ctalinůých ě1 poststalinakých, brein~vov
skýeh ~ ulbrichtoval-ých dogm .. ati•l'.o by . okratických a konr.erve.tivrúch 
pozic. 

DoTo~im ai &de pfipomenout několu myělenek a ~tYěrO & roz~1, 
~vab.y F. Bu.rlackdho "Brežněv a konec obl•TY•, ot1itěn4 v Týdeníku 
aktualit č. •9/ 1988: 
•Sot~akdo bude pochybo•~t• f• jeatli T ~•dnicb at,r,ch, přtdevlím 
'V ekonomict. tt lkutt~n~- stál• TÍCI projtTOTIŮll tend&.iioe k• ltEli,

naci, ve stdr,ch jiných - v politice a aor,1c1 - d0cJ::.ás1l0 k poaunu 
vzad ·.; porcTnálů I desetiletým obdobím chruičoTOYiká '-)•vy• Opu-
1'\W r1:torm, ,. · mnohé i n'nat k adain1atrat1Tn, 41rekt1Tnímu 
sy5t,~u atakinoT&kého obdob:!, amrasoTán:! liTotn.i droTni, TAemo~n4 
brsdW abaulutnl z.te=-tch roznodautí 1 a m.tato tcbo 1.r1T1,lni poli• 
tick~ projevy, korupce a rosklad aoc1, do nichl byly stále Tice 
vtahoTéJ:ly celé vrstv;r lid~, ztráta .nravrúch hodnot e Yšeobecný úpa-
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dek ~ravů- jEtliže to je stagnace, tak co potom je kri&~? Zahranif-

ní politika zvláět odrazila veškerou rozpornoat brefněvovak, 4oby . .. . - . . - . ' 
kdy ka!dl krok vp!-ed na cestl _ uvolňóvd.n! byl ·prov,a•.O: ·dTAma kroky · 

vzad. Pouze několik let děl:! od sebe tako-v4 protichddn4 události -

Závěrečný akt v H~lsinkách a válka v ilgánistanu ••• • 

UpozorňuJi Jla nt:.tnost stejné analýzy breiněviamii jako stalinismu, 

i ·. burlackij pok.Dačuje: "JI zřejmě mnohe!ll uži tečně~i:!, víc než 

brežněvem, zabývat st jeho režilllu, breŽJlěY~vštinou a stylem politi 

ck,ho vedeiú, který ještě nevymřel a v t amto ohledu jaou nutné ne

m,Jl~ pevné ochranné z~ruk y, nei proti stali.n.iam~. Proto je zapotře

ti takovJ r~di ~ální reforma, jaká byla vyhlášena 19. konferencí 6tra

ny •••• hlavním viníkem, l:.1.erého je ti'eba dohnat přeé aouci dějin je 

brežněvo~ský re~im, který zakonzervoval chudobu a deklasoval vědomí 

obrovské masy lidi ••• Bylo to dvacet let promar..ilných mo!noat! ••• A 

"t"O.bec nejhroznl~ět pfeástavou cylo pro relia ticbto let odhodlat se 

k dookratoaaci • ome&1t moc byrok1'ac1e, kt1r, byla hlavnt oplrnou 

Eákladnou L. I. Br1lnlva. Věechay pokusy o prosaaeiú ref'orea,- proje

'r./ hoapodářak' aamoatatnoati nebo aamoatatnoat1 myěleiú byly nemi

loardllě potíré!l1• 

Hle.Tnim poučenia Br1~něvovy t.ry ~e krach eó:miniatratiTni direkti

vního IJ'•tému, T7tvof·1n4ho ~•ěti &a ~taliD.a ••• Bref.AIT ~ako liv, 

zt,lesnW iluzí sUtního aoci'3-iamu pfiTedl ten-to atátní aocial1amus 
k posle<1nimu bod~ oez'Yýchodn, situace ••• • Tolik F. 6urlackij. 

Uvcd• zde nyni několik Jfiklail dúkaD, !a obdo~nÉ ~ávěr~, k ~a.kým 

doch&z~j! ~v,tští komwústé, plně pla'ti i v naiam, čcilo&lovcnské~ 

příps.aě. : 

l:ciyf j\J80Sláviií komuni1iié konc1p čtyřicát~·ch l•" nastoupil.i vla

sW, národllí c1 stu. k aocialismu., Stalin ja obvinil z burt.oá~ho 

nacion&li11111.u a antisocieliamu. Resolucí Informbyre z června 1948 by

la pak Ju.;oalévie 11 socialiatického společenství vyloučena. weAní 

'•d•~tníc1 si jiEtt ještě µam.at~ ~ novinové titulky naěich no

Ti.náfakých ~oklls •Jugoslá,·ie v moci iplon\1 e vrah~", "E.z.-avý pe • 

Tito" a pod. A nejen to. Touto rcsoluc! byly do ae&i.nárQdníbo revo

luěního dělllického hnuti, al• ••~m,.na do vznika~ícího aoc1aliat1c

kého apolečenstTí proaa~a.Jl1 ~talino~ teor1a o sákonit• zostřování 

tridlúho boje po vítězství aocialiatické r1voluc•1 sa roshoduj!ci 

bitériwa věr~oati aoc1al1amu byl p~ohlále~ vzian k sssa1 byla sd• 

odao11Zana teorie a prue speciliclqch c1a\ k aocialiam~ ~al:.:o pro~•Y 

bui-loázniho nacional1amu a pti~tti a'tá-va~1c!cb pritloipd aoviiakuo, 
,~. at.alinak&ho modelu aocial1 amu ~ůo aé.Te.&n.é podmťolcy' pro vuiik 

eoc1al1at1ckáho 'tábora. 
o dvacet let později - po historicky krátkém chru.ačovovaké~gĚr 
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dobí odhalení a oásou~ení ~etod stalins.k.ého kultu osobnosti, po 
uátL'-m uvolnění .napěti v ~ez i národn!cn yzta~!cil ap~ noYém, 1 kdy! 
sdalaka ne doeta'teč:wa rozTo;j1 te(?ri• a prue , vě~~ekého _ aociallaa:ua -
pÓ. i:1'.atupu neoatal1Aak4 bre!nfT~T~' ,ri; b~l7 vJe~ Tjle vzpo. · 
aennt, aielin*~ pouěky a dogmata ~osved~ do •mo4ern.1~ované•, uoe
lané teories iupf. H. ben, taj. 1'v SB!>, v pole.mice proti itai- · 
11:ým komu.nistO.m, v nif zdůvodiíoval oprlvn~et upnová ir-t~rvaúCe 
T t:cskoalove.n.s~u o. kritizovall · odmíteYý :poa·to;j itel&kého vcC:en! KS, 

velice kctcgoricky až arogtuitni prosazovtl ruj. ~tcr, !e hlav.ní zá
&a~ou ve vztazích mezi komunistickými strsn~.mi není z,Eada auto~o
mie a svrchovanosti /suverenity/, eybr! i.J:ltsrnaciona.lism.us.· A tuto 
úsadu chépal tak, !e zájmy n~~odn.í st mus! podf'·ídit zfjm~ inter
n.acioná)oím. Z tohoto pojetí intcrnacionalisn.u pal, vyvozoval 1 prá
vo na vměěovruú do &éle!itost1 ji.aých ztrab. a ~am:í, vf•tnl ozbroje~ 
n, 1.ntarvanca. Logika této "teorie• ~•j pak ••dla k odm.:!tán.:!, či k 
hrubimu ta&atel1zoTéni práTa Aa Tlastni, specU~ckou ~•stu k aociali
mu., a t.o ve ~m. obhajoti1 ~•dinl aprán.,ho aoyltalufho, t.~. at&l.1n
&kého U neoatalinak~ho moóelu. 

Vedouci nbcčU k01lllni sté, &ta;ni ~ak.o b~tln~ToTšti neostalini• 
sté nec.ht~l1 1 ti neb)li ti to ~ochopit 1 !1 "int1r.nacionaliaua a~-~ 
nota j&c>Ll možné, ~•n k~t Li• zaklide;i! na pf!ac.~ rasp1kt0Tárú 
a~to~oci.1 a ffl'ChoTUoat1"/~. L&rl~r/. Namohli, !i~!!• nech\1-
11 pochopit akTtlou ncyila:lku F. togliattiho o ~•dnott T ~eti. 
- } jovj=. gorbeěo~~ myUlllÍ.m je;ou ~ní zcela jednoUlB.čn! e kat•
forick; zevrf.eny Yaechny unirormr..í tecr1• o '°ciali~tické rcYoluci 
odrdtejíci prtTo na Ylaatn!, apec1f1eká n,roW cesty, zvlášti pak 
jsou sai--r!,ny r-0.sn~ tecrie o z6Ya&no1ii jedillého moóalu, tak m.litant
ně proaesoTan• ze~,ne T ■óoicúd pfedstav1tel1 f.Ili. 

• ~étná prohlá§•n! noT~ho 50Tltak,ho v•den!; z•~m. v soTěta'.:o~ · jlJ&O 
El~T~, deklere.ci z b~esna 198~, zcela j tdnoz.naěně oemít~! cre!zll
TOTskou teorii omesené suverenity kom. !tran a aocialis.lictých 
zemi, jít bylo z4dTod.ňoTÁno p~~TO na "1rlěioTéJú do T.o4t.f-llicn aálelito
etí ji!i.vch stran a sade jí! byla zd~Todňo~na ě1 oapravedlliov,-
na 1 arpnoTá 1.nt~neoc, T ts. 

NepoTaluji •• nutnt poaalovat Te Y.f6tu •tu1•h 4op,at at.a11n6.k, 
• brelnlvo-.alr.:é liry, kter4 noT6 posn_•hú a poti·•bÝ ao11~eBD.é obnov1 •~ 
c1al1amu T jednotlitjch sUJ.ich o4nhl,y mezi 8tarou, nepoti·1bnou a I 
lkodUTou ideologietou Tetel. ~e n1eporn4 1 i1 fiYOt w., pot~eba ob
lle'Y)' aoaial.1am, potf-•bJ nynljli pf-eatavbJ d~ zcela &a praTdt1 tb, 

tdol ;11 T lečt8''\tcah letech. /ft dali.k.o df1Ye/ posnal.1 &'-kla4n! pf!

f1111 krize tehóe~Hho aoe1al1azui1 \la, kdo po&aall a poeh~111 -'
klad.ni rozpo2 mezi 1tali.n1kou či neoatalinakou teorií a prut a aku 
te~mi pottebllmi aoc1a11aau.. Daly sa praTdu těm, kdož hé.;1111 privo 

kaldtl ■tramy a s„1 Df! Ylaa: ní, apecilickou, nú-odní ce atu Tj- stavby 
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socialismu, odpovícající vlastníme vychézejicí z vlestn.ich hospo-
dUajých, politických s ku.lturllich podm:!nek a tro~ic • . . 

6tejnl tak-stač! pouse konstatovat• le od· ~ěastl Bre~nlva na osl~
Tách dvaclitého výrofí tinorového ·T!t~r.atrl /1968/, p~ee dl'á!ranskvu 

achtlzku v bf-eznu, kTttnová jeorufoi v Moskvě, přt s Va.rňe.vskou sch1Áz

ku v ~•rvenci a čtrver.covf a sr;nové jeclnlní v ~itrné a lratisl~vě 

múž.•ot sle c.;.ovat 1 .epřetriité .hrube vmtšovlni bre~něvovsk~ho veC:t.ni do 

vnitřních z~l•lito$t! taskoslovenska, tteré za obzvléět aktivní e. ini

ciativní asi stene, ultrichtovskér.:.o, resp. gomult:ovského vedeni- v:•vr

c!.olilo srpnovou ozb1•oje.i.1ou intervanc!. 

Tímto zlsaham byle v naší zemi zmatena j6dinečná pfíležitost k po

kuau o s:1·mbiÓzu demokraci~ a socialismu e mieto něj nestoilier,.a a evo.
cet lit konzervové.na čs. oclr~da brefněvovakého neostaliniamu. 

Každému rozumnl u.važuj:!c:!mu a politicky myalíc:ímu človQ:u u nás 

je zfajm,, le 1 ctJ.t dvacetilett poarono~ Tfvoj v eeskoalovtnaku byl 

velice ytra&.~I poznam.alán a ovlivňováA brefnlToYalc.,~ pcjetim aocia• 

lim::iu, nemlUTI ji! o pfímťm vml§ování do vnitřních zélefitost! te8~0-

sloTenska. BJlo to přece brelnlvovak4 veden!, kter4 kupf. po srp

nu 1968 mělo první 1 poalecin! aloTo v k&ld.roT.fch otázk,oh, pf1 l'O&-, 

hodo'Yání o tom, kdo musí oó•~ít •• stranického e státního veten!, !i 

naopú kdo new cti & tohc\o TedlJÚ odvolán, ~ů o tom m.j. dakas~ 

svědě! arpnoT/ moak.evalcy protokol~ &á%nalll rozhovoru /jednání/ mezi 
clenu přtdsed.nictva jv ~SC a před~edou l~. J. Smrkovským a zplnomo -

cn.ěncem traf.něvovsk~ho ve ~er.1, nám~stk~ ~i!l. zahran.iěí v. Ku2ně
cov1n. k ntmyLlim, žt ;je nutn, dokazovat, !t Brežnfv si vyb!rel 

káciry podle "obri'.~u svfho". 

iato &kutečno&t teké dév, ~. molnost pocho:pit, prot nyní, místo 

úaili č1 odvslcy k s&riÓmí.Jnu pfahodr.oceni cel,ho posrpncv4ho obtobi 

a &eriÓz.ního ho0Jl.oceJlí. události roku 1968, sl&tujet út1li n~kt1rých 

pi-1éistavit1;lů nor~alizač.ního vetcn.1 o omezovwií vlivu pfikladu - &O

větliiké p1x •~"'~rojk.y, o owtzovw:d ro:z.sahu, ob satu e tempa č a. pi"• stev-

b7 • a to pod rouikou obhajoby apeci!'ických cest, varováním před bkoci

livostí mechanickJho přtbírWlí cizích, tj. &evětakých ůušenost! 

per:rstrc~ky. Zvl,it.ě se &trany t~cl, 1 kdo ~•~tě ntdó.vno nutnost a spr-&~• 

aprávnoat apecifických cest k socialimr.u a r~znost j1h0 torem odmíta

li, a \o TI j~Au jalcychai tlíž• ~•určen:,rch z~kcnitcst! výstavty 

aocialimu
1 

kt•x' q,attov&l.1 pf1d1Těím v otrock~ napodobován! ste

lin■leho či brainóvuvak~ho ~~čelu, ~ak. ~a• toho ~Jli svědk1 kupf-. u 

~•~boLo ~ hl.avnícil a~to~e "Io~ěald •• • a hlavního pOQ'fnOT~ho norll.11• 

saWho 1'1eolo•• v. bileko.. 
v iit~ ao~vislosti a1 přímo vnuou~• oté~a. Je mc.d .llbhodné, ~• 

v ~•ho mize "~ravda ~ůst&l~ p1avQou" bychcu marně ~ptndlička!ll VY• 
38 
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hrabtvali jedinou pozitivní uiínku o období Chrubčov~ a v-j~namu n. 
•~•zdu xsss, itatímco kal.dl V$rok, kdcSI uok, ke.!d• hnutt ~sli u 
L. ~r,!nfya ~• pro nlho Una n•~V)71č! a .n•~lA4 1natanc• • pl'l ~ 
Tem p01ledniho aouduT Nebo je anad náho~ ~eho enaha &baYoTat Sta--
11.Aa odp0Tědno.1ti &a dtLBl.eó.q kultu oaoTIÍ01ti T es. T :N1o s toho 
na.ni náhoda, stajn~ jako ne.ní náhodné, i.- ze svých projevO. ~uatU 
., této knize všechny pert1e, kt•ré by ne.ra~ily jeho portrét nej• 
zásadov~jěího přeGstavitele "zdravého jádra•, jak ci jej aém Tykr•._ 
111. Mám• ~ad věfit, žt kupř. odsteveo, v nimi se pf1hlaloval k Akt 
n!IT.u programu e. vyzýTal l:: jeho d\lkladn,::iu pln~ní, Typuetil jen pro 

~•do6tattk mistiT 
Stcjnl tak ne.ni nthodr.4 .nynější rosdělani rel:! v rodině !'ojtíkd. 

Zatímco se J. Fojtik jat!n!m dechem hléaí k novému gorbefovakém~ m.y
~Ji.n:( a k pf&stavbě a aouěaBni pfíaahá na "Poufw ••• ", pmú Eva 
z, vy~ala na ce~tu obhajoby atarých dobeych ~aa\1 a mravo.J Stalina a 
Ére!něva, po T&oru B. A.ndr1jeT7 Y 6ov~takoa Rossi~. 

Vaša bible, na kterou jil dvacet let pMaaháta, na ktero• autt• 
i, pfiaehet 1 novou, mladou geAeraci čle.AO atrany, která nep~olila 
ud0.01t1 r. -1968 a kteilou neu1-W.e v.nu~ete 1 nové ,,nerad ulle!l 
n,rodd, toto Talt •Pouaeni• ■e nejen n1a11~eoTI pol1t1elrlal a 
teorct1ck$m.1 "Ytehocliaq, alt 1 v~c.ul1 "~•zni•, ~ako vejce vejci_ 
po4obé•~dkasaa• a dcbautt ae.hl'aniWctt, al ~11 atal1A1kfllb. 11 -
01talin&kfab., breznhovat1eb. a ulbrichtovak;tch kr1 tik-a praln'ho ~--
ra: 

• Jedním s hlevnich, či 4okcnce hlanw:a •ddkase~• kontra.r•voluW 
aitue.ce v tesko ■lov~n•ku bylo podle autort Veriav&kého copiw p:ro
hláěenť •2000 aloT". ~dyl vlak nyn:t, po dvaceti letech poro'YD.áiu 

_obsah tohoto prohl,lea:í e ~&ory a séYěr7 v ofici,ln!ch doktlmazi-
tech a pro~ev,cb eovftak~ p1reatroj)q, n1,1t1 T prťl.blhu diaku•• a 
zéTěry 19. konf't?'enet lESf., pak nesbfyá nel konatatont, !e ~4on lec
kde mnohem dále a r&d1kéln~ji 1 ne! ~• odTá.!111 auto~i a a1gnat4-
f1 "2000 slov•, . ~i.ml nešlo o nic jintho, net o Yyaloven:! obav a1 
zpomalonuú tempa, ~i dokonce seetavan! obrodného procesu a o TI• 
lloTe.n! některých návrh~, jak tomu pf-e41jit. Pfito11 "Ytlloml YUO
Tali pted poulíTánúl nl'iailných • ne■ákonnýoh 11e-to4. 

• Auto:·1 Varěavakt§ho dopisu obT1ll:oT9.l 1 pf-eaataTi. tele pralak,ho ~U'a 
a -~akéijoai •paktoftní• •• s,padonlmeo'tým.1 kapitalisty, s potun • 
úak,P1 f1o•očo1 p~jeky. Pominu-li n•p•on:ou n-i,atti!Don tfto 
'f'ltJq pted&'taYitel·~ suver,n..rúho .tátu, pak sta!! opit kon.atatont, 
•• ,qnl~li Teda.nt SoTitsk,ho STaSU n•rih~ pft~eut Te11kc1 pd~lkla 
o4 dJa„nllaeetk4 ,-1,0.1 a jednat e kap1ta118!'1ektm1 pramy1w1q o 
1pelupriú, • l• "tGuuúk. ÓV ICSC J. Ltn~rt v1 chT:!1:!ch, t ~y pilu 

t7to Hdky, TT~•duri s pr~ al!l:ík.y 1 tů 1k.ými. 

ID••~• pf1c1 ~11 notor1cQ so,mo /alespoň v~tAině dčastn!kd 
' 

'J ( ; 
v\. ' 



srp~ových událost!/: ie-koyl 21. srpna vojaka pěti intervenujÍ~ch 
sro Ytrhla do teakoelovenllka, ~11 prvid dokwnant, kterým byl tento 

• . "I.- ~ - . • krok zddvodňovián ne m1zinárodA!a ~oru ~8 ko -•1nt1rnacioruillú"pomoo 
poskytnut, na 1,4oat ve~oueťch pf14~t~vit1ld _Ceakoalovenska, byl 
vlaetnl jedna v1lká ltl. A nejen to. Jen několik málo hodin poté, 
kdy pfedstdnictvo ÓV KSC svým h-ohláěením odhalilo lživost uvedtn4-
ho dokumentu e kategoricky tuto w1nternacionálni" pomoc odmítlo, s 
stejně jeko krátce poié 1 vš1chD3 ústavní oraáily /president, KS, vl~
da/ byli v!~chni vedoucť ústaYni činitel,/kromě preaid•nta/ a tal.:é 
řada čl•nd přea~1&ni.ctva tiv v č•l~ & l. taj1lll.ú!k1m A. Lubčakem in 
terv•nčzdmi. jednotkami zajiitě.c.1 a vzáp~tí org'-ny br~ž.ně~ovské 
KGB, &a aaiet,nc1 ~a~ovicových orgánd ~t.B odvlečtni v pancétovýcn 
trruusportérech jako Iiejnebezpečně;jší r.ločinc11 

- Pokud jde o drubj do~umant - o prohlášen! tAS~u - me&i historiky 
mé.rrý jako tzv. dopia "r;veteld" • podle nlhož intervenč..í! Yo~aka 
ponala ne;imenovaná akupina ěle.ad Ci xst:, vl,ó.y a liS • rite sám 
n1jlópe, jak to v« akuteěnoati bylo. N•bol 21. arpna ~•t• •• j1dn0-
zneěn* eaf>adil do důé akupin]ly n•~věrnijěich atoupencd brežněvov

akého vecení. Je Vém tudíž mámo, kdo b7l skutečným autor„ toho
to prohl,!aní, jeho! zvefejniní mEla T 6a. rosnl••• sajiatit sku
pina prótnterTan~!ch atoupencd kollll ~. iio:r:t'llanna a K. Sulka. Vi
te . zfejml 8'm nejlépe, sde byl tento 4.okument rovnil T)'~acrikovú 
bre!něvovským vadenim, ěi jeho aomtcími atoupanci. Jedno ~e věak 
jist~. Do těchto chvil se n1nalel j1di.ni stat1č.nf a ~•Etn/ pfísluá
ník •zdTaYého jádra• ~trany, který by Bek to~uto činu pfihl.áeil. 

I kayby •• Yěak oyla "žádost• o 0s.br0;i1nou "1nternae1onál.Jú"pomoc 
skutečně ěe. provenience, n•~ěJlí to nie na akut1ě.nost1, 11 . viechno 
toto óailí inttrTtnt~ a jejich domácieh ata~p1ncd o politickou 1.
gitimitu 1.ntervenee, bylo velice apontáaiě a aamo&fe;jml odmítnuto a 
zmcl-eno. A to ntj1n Prohlá!enim pfedaedni.ctva ~ K~C a dstavními 
org~ny, ale tek4 li především spontánním, nanáailným a neozbroje
n..~ paEiYním odporem drt1Yf vět!iny ob~and C1akoalov1nak:a1 jakož 1 
drtivé vltěiny tehdej~ích čle~ rse. Byl to pfedevlím tanto odpo 
por a jednota~•• lidu, co nakonee 4onat1lo .brefnlvovak4 Y1d1n1. ke 
zm~nl ta~tiky, co je donutilo 4opraTit sat~enf natav.ní č1..nitel• • 
v•~•n! atrany a atétu do ~oalcVy a &asednout s n1m1 za ~•dnaci etil. 
Na tomto :!ak.tu nculla nie zmAn1t ani skut1fn0st., le toto ~eá.rlénť 
probíhalo sa velice nercvnopr~vn!•h podm1a,k, va stínu t~ k pro 
některá~•• dfgetnílcy 1 vt atínu ne.dvratna. 

Pane generální tajemníku. 
Jsem pt, av~df1n, fe n,rod ;je ne ne! poli tick, atrana • .:. a,m. '-'t•

n-~dčen, ~• poli tieké itrene. - lhoEtc;jno, ade budeme pou!íve.t term 
minu veeoue1 či vládno~ct- má práTo stát v ~•lt náro~a ~•n potad, 
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p~kud ho dokáfe n• elovy, ale praktickou politiko~ přesy~dč1t, E• . 
t~to politika, kterou pro•~•• vyea,z.1 se aájmd a poth~ apo ~
l•lnosU srobodnfch _a J'OTnOpr~~cJl·_ . obbnd a· t,to, -';j)q ~ pct.hb7 
al..-u~~ .ěn.l llilplňuj •• 6tr~ IIUl ff~ ~odu, . isv4mu_ li4u pfed•Tl!a . · 
alou~i t a ne vládhout. Á v ~nich . oami mlaíc:Ccb prdeltéh~ jara, · ~ié
št~ pak v upno"fÝch dnech 68. rokli, nejen drtivá vEti~ členO. atrc
cy, ale 1 drtivá většina občand Ceskoalovenů.a dala jasn~ najevo, fe 
atoj! peTni za Du.běeko'91m v•Gen!m strany a ~5tavn!m.1 or~ atátu 

. . ' 
I• sto~! pevul z~ jejich programem pra!ského jara. Jinak fečeno,Y 
srpnových dnech vyl podáb nezvratný ~ůkas, le předsrpnoT4 etraniek4 
a atá~ vaderú p~•alofilo našim národd~ ; ~s. l1du kon•čn~ program, 
k'te~~ li~ pfijel aft svdj. V cel4 poválečn4 historii n,rodd Ce8ko
slovenake nebyl podán p~dněj!t dilkas o tom, !1 atáv-j!c! straniek, 

, ~ 

a .stétní veden! mii f!&eM st~aa.y a st,t,,i ve rtteh rukou. Zl.obnf a 
ntnéTistn, tTrzen:! interTene.tdeh pi8'1kd, at•~I jtlko tnsen! auto
rd. WJ>ouěen!•, !e tito arpnov• ~edaota ěa. 11411 b7la Y7tTof•n• na 
bázi nacionalimu lse pfeav~dě1vě YyVZ'átit na silla41 d~t a ~•t
Jatch prd.zkumQ, vefejn4ho minim pf-ed srpna i• os ete~I ~ako po 
arpnu • 

. • Sll8d ne~marlaotně;jli!, ai nápadn, shoda atd _roučentw.. •. • . brelnl
TOTů:o- ulbricbtovakou 1nte"Ulen! argamGtact ~• p~trnájil na . 
prvt pohled pf1 arovnGni me:ilody s charatteru ·4akasd•, kter, i;ov.11-
11 autoři 'Toufení •• • k dotvrs•ni _nýcb n6sora a záYlrd • ••todou 
e. ·~ůta.z~". použi~-mi VI dvou do~-um~~tech 1.nt•rTenW propesend~l 
v trotu!~ "~ udw.ostm v t•akoal.ove.n,-u•, np:san, blíle nearěenou 
tiakovou m..-&t&pihou eov~tských hlrnal.1at4 /t~v. IS1lá k.u1ha/ a 
v rozeillém redal:Wm článku bre!nlvovakf "Pra"Y4T• z 22. erpb 1968 
pod ~vem •Pbrana aoc1nl1BII1Qf - nejV7A~! 1nternac1o.nální povinno
atť', roznU-oveném v té dcbC u nóa 1nterT•n~n:!rn1 oreruq Te ~orml 
brofury. Lae jan litovat, !e Bilakovo fi ~o~tíkoTo ideo!ogick, od-
4iltní .neuveře~nllo tyto dokumenty u pf-íležitost1 20. výročí "1n~er
nac1on'1n:t pomoct, nebo la ani ~•den z autor~ zatraclujicích myil•nq 
pralakého jara, ~•~1ch hlasatel• a ato~p1nc1, se n1odri!il p~in•at 
al••poň pár dryvk4 a tich to "perel• neoatalin~, bl"_elněvovaká a 
ulbrichtOTŮ~ propagam:ly. Udělám to tud!! m!ato niů-

'fak autcfi brofury "~ událostem Y ~skoslovenBl."\1• Y kapitol• nun 
ú •B1Tis1 &'-kladzúeh principd ll&l':1iSD.11- l1ni:•d mnu" aae:!n~:! tuto 
t.aoitolu Tltoui •Podatat.Coa linie konUareYoluc• b1lo ideově odsbro
;1\ 411r.;.iokou '\f!du a prec~tci lid e,at:oalovm-.:a•. A jako zT1,1I 
úaornl pf!ilad pro toto tvrseld ~dft;jť/po !dm aouu uprnenou/ ci
taci z pro~•"N C. C! aefe u pf-:!1111 to at1 150 'Výročí naror;en! K. »ara• 
"Sou4oW podmínky, jak.4 N YytYoM1y "I teskoslovenlku•, tvrdí e. 
Ci- .. neaú.i•~t 4opat1ck, t o~eU ideolo&i,e a poli tiky ••• V7twf-ll 
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~.aofll se n•zbytn,ý ~roblém demokratizace a humanizace aocialiatt-
ckllho &!-!sani, problém hledat a ~!t noTOu variantu mar~iamu •• • U 
ZYli~ pouěn4 ~•• ~ak Tz,plt! po ;tét_Q citactl · autoM. bz-olU1"7 ·t~o 
CťaafoTJ IQ9Alenk7 komentuj!: "No'ri Tal"1anta" je prf pot!-ebn4 proto 

. . . 
!e •prvotn! 0STOboz1naeké c!lt mar21 auu• byly de:t'ormovány. Odpovld• 

nost za flderormaciw prvotních osvobozuieckýcll cíld ~•tazostyAnl 
kladena na 2'.ktlěenosti eocia11stická výstavby v Sov~t~kám svazu. · Chy
by a nedoatatlq napravovand právi ko:nunistickou stranou, jsou zne
ufity k• ~pinW saniotnáho pojmu socialismus, k tvrzení o nedokonal~ 

cti c1lého nového spolet~nského ~-ystá.nu. " Tt=...to sv-,ij závlr pak 

autcř1 brožury dokládají další citaci z Cisaf-ova projevua •Soc1al1-

~us- tvrdí C:!saf - n•~Flnil zcela naděje lid~ a pracuj!c!ch• dal 
jim pocítit věach.oy těžkosti, s~ojenf s r,volu~í~ přechočem, vlech
.no fyaick4 1 dušav·.o.! .::iapět:!, e;.o;jcn4 s :pf1stevbot2 spol•f•nského f'
dLl a tek4 ti!1 bloudW, cl:cy-b - ani 1 :z:ta~ •• • O to nal4havl~VI/ ' · 
potf·•'b~am• novj rono~ tc.orat1ck,ho myllt.n! na!1ch mar21st4, Um . 
vice potř•b~jeme aouěashou revcluW teorii ••• • · 

~- této ukúca není tfaba nil:eho fpdiTat. EAa4 ~•n konstat.oYat, le 
podle logiq .1111lltllÍ a~tcr~ této broltll'y, za n•~Tltl!ho kontra
raYcl~cionáh či revi~ioniat~ tchoto ttclct! by &!'•;jmi prou,au1 
K. Gorba6cva. A obdobn$ ch d~asd JnJělent.ov4ho •tohatstn• 

a lopi.J au.tord b7 b7lo molno uv, st ccloLt !-8411. 

Z6kla4Aím cnartiktarietic~ ryaem obou tlchto d~kwnentd 

1 •r. událostem T eaako5lovenaku" 1 článku "Obrana soc1al1am, n•~
V71A! internacionéloť povinnoat"/ j• metoda t.4 nejprimitivnl~i! apl1 
kac• atal.1 nati: poučq "kdo nejde s Zdmi, ~d• proti náa•. :f'o4le 

1utor6 brolur7 kal4f, kclo ner.ouhkaail a kr1t1q "pralakého ~ar•• ~1 
1.nterTenc!, bzl bua kontrareTOlQcic.njf- ~•bo antieoc1al1ata Y• alu.1-
W.cb 1mper1al1amu či &.laapoň ant1aov6takf nac1onaliata. roc11e t4\o 
&Yrácen4 met.oclJ• • 1ntenenc• e. vl~ • co j:! Bloulll•, bylo ~pr,ni,, mar
J1sr1ck, a legiln1, Yčťtni intsrvaněn! Yy&ílaelcy, wú•tln, k4e&i na 

l1semi JlDR, &at~:co l•cáln! l':ll. rozhlas, atejnl ;jako Yelker, aktivit.a 
uakutt~T~ & Till• a T &ájmu l14u, T inteActoh po~ ct'1c1'1 -
ntch \iltaTD:!oe orpm\ Ceakoal.onnab, byl.1 ~ohlalirinf s.a lleplrd 
k011trarevolQě.D..ť 1 ant11Óc1al1at1~ ěi u. ant1aoTlt1•u•• 

Pro au.tory tichto dokumant6 ~e r ·oTnll cheraktariat.icU aetoda1 U 
d~al. nit! pro.U-ec..q. Proto ~• pro Al &cela bl!M • NIIO&Ň~ v
u,hj.ria:( rda.ntcdl ~okd se aourtlloati a ~•~icb tuden&ú ytkl. .. , 

upravorin! d.taot po4l.• toho, eo cmtl~ť 4o~sat, uri41D1 ~a16 a 
ne1111&16 sa o•lf-' ~. ~rin:! :r.~qch dnb • apebllae{ tapl
tali.Uck'ho Uaku •• ddkasy pro m tnsen:í atd. atd. 

DalMím charakteriatiekfm ry••• obou těchto dokument~ je velice 
ntn,, al d.ilatantak, droveň &naloat1 teorie Yideekého aoeialiamu 
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amar~- len1nekl ideologie, proje~!ci ee kupt. v záalnl pojmll "mo-
del soc1&.lismu• a "model mar2l111\l•& po11i1cJc1 IQ7 ■t'1a aoeiali•11 a apo·-
1.~ftAelc4 sMzeníJ pro ni ~• kal~,. u1t_ika kwemtlam a jeho .no-

. a1 teld t1tokem na rtranu, ka!dd kri t.ib admi.niatrati·T~I byrokrátic)qeh 
metod t1tokem na vedoueť úlohu strtll\T atd. · ·· · · ·: ~' · ✓ 

Xyto e jim podobn~ dokumenty _ ae na dlouhá léta stalJ podkladma 
pro idtoT~ politick~, propagandiat1ck4, ale 1 adm1niatrativnl pol1-
tick~ ta!eni pro:ti myělenkóm pra!,akého jara 1 jejich noaitel\lm a 
atoupencOm. A ~á jsem pfeSTěděen, l• meai tento druh dokumenta 
patfť "Poufenť .• - ptedevlim. 

A ještě jeden dflkaa o úzk~ účalovoati ctláho "Fouěut •• " brch Vám 
sde ch~tl pfiporaanout. Dovoluji a1 prote pololit Va nikoli.k dal
Mch otéz•ks 

1/ Nebyl jste _anad Vy a !-ada Yal1ch kolegd & nynlji!no stran1ck,no 
a 1tétn!ho vedeni mezi tl!lm1 !l•~ 1'Y DIC, kteM N potil.U na T7• 
pracOTáni nebo kteM T 4ulmu 1968 nedli ruee J)J'O _ Nhrilent jkln!ho 
progra!?lll atcany? 

2/ Nt byl jste ma« Vy a Veli koiegori mat tlm11 k4o Y !eneul 
1968, na ple.nbn!m aasedúd 'ÓV ~ hlaaoTal.1 p•o smtnou otpo.,-il 
na TarlaTakl dopi•T , . . . 
'l/ ?luúiaatn11 ~at• st anad V7 a Yal1 kolesm achhe aulillo•• . 
&,■tl ~ u~ T hotelu PJ'eha 21. &pna 1968 .a neh~aoÝal.l ~ at.1 · mat 
pro ·to, 

.program 
•aY 

le 1 v n.o-rých p~dmťok,cb. bretn,TOTRé 1At~TTenee AkW 
z~stane ~ékl.edem dailipro po~_.aěoTMů Te "'1staTbl aocial.1-

4/ r;ehlaaoT&l. j1:t1 Vy 2 Vaii kolegoT4 na 11st•padovk plénu ÓV Kst 
pro rezoluci tohoto pl,na, kteri sceda ~•4noanaěnl TJ~•l• ·• 
AtWho programuT 

Pokud je mn, sn,rno, nikdo z -.'áa v t.,to 4obl n1T1stoL:p11 • ~tnou 
ucal•nou _plat~ormou a tim m~nl s• sáhadld kritikou .U.fn!ho pro
r,ramu, jako &ék.la&d platro~ obrod.n,ho procaau. ~ \omu anad h
doyt ělen strany I ob~an tohoto .Utu roSU11lt tak• 11 j st• H VJ • 
Vali kolegon aa.1lll1 ani pfed arpnm ani po arpma 1968 nebo JI.Úle 
tomu apíl• rosmlt T duchu dll.n1ck4bo llogam1, !e "Tedotieť d vldJ
cky prn4u•1 hohlaloTat Tšak ~•dn!a 4echa, I• ~sa pro BOT• eorba
ěoTak4 ~lllenť • pro pf-estavbu a ·•u5asnl pf!aahat na •Pouěw •• • 1 

~•hol úkladn:t 6d•oTI pol1t1ot, ~ldh~ a teoreUc~ Tfaho41ůa 
~aoa- po41• charakteristiq man1.Uck4ho myllen! brelnlTOTllkl 
,.,, K. Gorba6oTaa - T mnoh,r, 11a 111-oTld JO- 40. let,~• pone• 
ne~ho eharakt•n.. ~ů• daili atH'l oheň • "40• nebo nal4nt n.
Té tok~*' TÍAO de su4d •• sb7'tki patokd. 

~ VIii.a clallím nraenťa N oaesá jen na nlkolik da•da:ťch 

poao4••k.. 43 
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J1istě, kult osobno&zi nebo to, co :.: ímto velice nepf-f f.ným 

termťn.am označujeme, necloaáhi v Ceůoalovenaku, kter4 jelti neze
pomnilo zcela na né .hlubok, . de.mokJ'at1ck4 tradice, takoY;.1ch zr~d-

, . . 

· ·. n$oJ:ť roamird• jako „ SSSR. Ale nellll!mé : sa;pom!nat, · le · &at!ruco v . · 

:~~. p~lk'lbil atalinisnus deaítq l•t. "f1voj T ťeakoalovanska ovlivňo
val přímo i napf-imo, poměrnl krétlcou dobu. lliémánl, 1 v tóto po• 

mErni krátk, dobt se 1 u nás velice výr~zně proj1vily v~r.chr-Y. 

jeho sékladní rysy. ~da nezákoncych politiclcych _proc~edJ d._ 

a:!tk:y politických vra!d komunistd 1 nekomunist~; desetitisíc• ne

vinni vězntných; vyf-~z•ni celých velkýnh s1-"1lpin obyvatel s~va : po-

11 tick~ho e apoleče~ského !ivota jsko naplnoprévných ob~and; jejich 

AOciálni d1sk.z·1minac-,; přeměna poli t!.ckýc~ atrar. s. ~rolcčenr.kých 

organizací na pouh, pfevodové páky a kolttk~; noato~ud r~z• 

mocenakýeh, aóm~nistrativnA byrokratických ~etod fízeni a vlédy 

nad apole~ností; atd. atd. Colpak tohle všechno je snad zanedba-
. . . 
tel.J:14 daň sa opaltW vlastni I•~ 01aty k aoe1al1au1 sa hl-ub4 

. ' 
potla~o""'1d 4amokratiekých pr4T a nobo4 • tradio ~•• lidu• •• 
otrocké Aapcdoboriní atalinakého modelu eocialiamuT Proto t•dy• 
tů. jako v SSSR nikdo neujme hltmd v1m1 S. odpovfSdn.oat za Tlecb.Iq 

de:rormace a slo~i.nJ se Staline, nelze m!mat ~ podíl o4;>ověd-

neatl a ~. Oottwel4a, ~;;jato Tecloueťho atranickfllo a .W.tniho. pf~G-
. . . .. . . 

sttlTit.•1• T Uto, 4o'bl.- H1at.or1ck6 pravda ~•!uje nam1lo~I v~-

·mezit jeho odpovl4noat 1 ca Tlecbf17 def'oraace a zlo~in7 počd'tku 

pe-d•lllii:tch le\. Y.%"ami toho pOTllh,:1 za nutné pf1p01Unout., !e c,i,t 

procaE pfehodnocorinť atalinů:f 1 brelnlvov~ ,ry, vf,tnl h.11to

r1• Komunt•rny klad• Te1k4 otasn!ky ••kf nad ~lorif'ikaei činnosti 

ir. Gottwalda 1 v ~1.eyeh obdobích ~eho vedouc:!ho poataT■nt, zvlál

tl pak T ol:M!obi bolievizaee, po ~•ho dstupu 4o Teded strany. 

Stejnl tak ~• aotTa mo!n, aouhl.asi t • tvrzená, ~akoby reh&
b111 taoe obit:! •kultu oaobnost1• byla u úa beze zbytku "VYf·•A~na. 

Ano, pracoTalo aěkolik r•hllb1l.1taění~ kom1a, ~ xse a rOznlm.1 

Yýalečlq. Sůl jaam •• ~ako h1ator1Jc podílel „ odborném aktivu 

aa práoi dTou tomia!, tn. barnabitak, /1963/ e na préci Pillerovy 

kmd.•• /1~68/. Jako pf-eó.aeaa Oa'tfedzd kontrol.ni a rertan! komise v 

~. 1~68 muatte pfeee Ú1I nej1,p• Yidlt, I• proc•E rtheb111tece byl 

po 21. arpm1 poatupně pfuruie.u • .Víte velio• dobfoe, !• rozsáhlá 

sp~áTa PUl•~oTJ' kamiaa, kter, Telice 40.kladnl pro&koumela pf;í„ 

•~• charakt.•~ a rczaah def'oraaeť & padeMtjch let, al, t&.kó ciry 

SoTOtného, tteri jaanf stanovila 1 odpovldno si kon.D'étní ch o aob sa 

~ 4ef'oni••• neb1l• poari,noTým Teden!m xse nikdy projednána, jak 

-lo p ~Toch\l •an••mo, a I• 16-1n4 a4Tlry s této cprá'7 ~1-vo&eny 

nebJlyl 5acpak, sprá1'1l b7la v• ~li t.icho~ti ulo!ena ad &Ltal 

A k~om~ toho ~••m koho úsoru, I• proc•• rehabilitace, to 44-



., 

- 1 ) -
ní jen prévní či str0nické ;•habilitace jednotlivých ogob. Tento 
proces musíme chápat 1 j 9 ko proce, rehabilitace STobodn,ho my!len! 8 

kon'n! svobodJl$ch občand, rehabilitaci lidakýeh, polit1clcych, občan
ských 1 ~ciáln!ch práv, rehabfli_taoi' demokrat1ottch tradic našich 
né.rodil, rahabili taci autantického TMeckého aocialismu, atd- , t•dy 
tak, jak byla t.&to rehabilitace cháp'-na v cel,m obrodném procesu 
pre~ského jara, dokud n•byl násilně pfarušan. 

Prcto tedy, po mém soudu, nelze v žádnám pfípaa, rehabilitaci obt
tí flkult~ osobno~ti• pove.žoTat za dokonč&Aou. 
Pant f•Lcrél!á t~je~ku. 

Jako člověk• kt1rý ;:-rofil v této z.mi víc, jE.k š •desé.t let své-
ho ! : vota, j&ko historik nejnovějěích dějin t1&koslovenl>ka, jczul nt
byl a není lhostejný osucl naěí zem, a naětho ·11~u, a nen:ť-11 ne.še 
n~tava ~our..ým ku~•~ popsen.ého papíru, tedy 1 jal.o plnoprávný ob-
čan tohoto etátu, považuji za .nutn, V)'•loTit aT4 pi-esvědč•ni• 
- fa všechna Vai• tvr.w - v dyodu tohoto dopiau pfipoa1.nuU - ~•ou 
T pf:!krú r0&p0ru a 0b~ektivním., videckfa .b.odnoctnía ytYoje fa. dl-
~ill tihoto obaobi, obzvl,~tě pak pralat,ho ~ara 1968J 
- ~• Val, tv:rze.nť o atu, aktuél.lloati "Poulen!• ~• v ptíufa 
roaporu • po4mťnkud, pf!ěinami 1 okolno ■tal ~eho Tuů.kllJ 
- I• Val• 'tnaem o aUJ., aktwU.Ao■\i •Pw!ud •• • JHidjiliiJL• 
,s~Jno~1,ue1Qa~,1i•tl.;ftlt.i1WW1tta111H111ii1T'• po--
.1ti"ck,, apol•č•A&k4 1 aoe1,1Jú cliak71m1n•ol sta,1ú.O. obEand sa 
~•~ich aktiv.ní ďaaat v proc,au pralaké.bo ~ara a oc2a!tnut1 azopnoT, ill
terTeAce ~ako •1.nternacioné.lni" pamoci, a s\latáT' nebezp•čn.tm 
preceóantea pro obdobnou dialu'1mSoao1 do budo~cna1 
- ~• tato Vai• ~vr&ezú, pf•• ~onáJot aloTni aow:ůaa, ve akuteČJlO-

. at1 ~oruiť &,věry noTého, gorba~ovakého ~il•rd a T\1010 c•l:I 
proc,a va,strann,ho přehodno~oTá.ní ~taliD.a,ho a poatstaliAakého 
brelnivovakého obdobi, tti. výra.ani ovl1Yl~~íciho negatiwiú výTo~ T 

našich zemichf 
- a ft tuc.iíi tuo Va~• tvrzení jaou T pl-íuém rosporu a potf-ebami 
cynfjli ča. pfeatavby, nebo\ jaou nepraTdiri a Te fflch ddaledcích 
saridějici a acestn,. 

Xaldt rosumnl uva!u~íc:! a myalíe:t ěloTlk chápe, I• akuteěnl hlu
boká, s,aed.o.í pfestavba nabude a ani neadle btt pohodlnou, n,tkodo
bou proché&kou, ale ft si 'TJl,4' cllouholet4 obrovůé úailí a obiti. 
ATlů bes pravdiv,ho, oěiltu~ietho a onobos~iaiho aloTa o T&~l•• 
Al~I! 1 .neó.,TIW minuloaU, I>•• prarii.Yého lloTa o aou6a~ stan na 
lť 1polakoaU Ael&e aoi 4o1t u~f• AUtao-.at ůat•~t pot.tebú. 
a aol.noatem nalt spol ečnolt1 odponda~!ú cíl• a proatf'e~ t•to P 
pfea'\aTbJ a U. unl a:!akat pro n1 ty• kdol aajt n4at _hlawn! tth11 
a ptiúiet Ae~Tětií obiti pro ~e~í uak.ute6DIA.t- pracu~:!oí 114. 
16.1.1989 PhDr Antonín B • n ě 1. k CSc, .tla viniWch hor,cb 

488/35 , Praha 6 4 5 



Dopis FranFois hlit t eranQovi /Ceský překlad/ 

i_áteal plllle pree~dente, 46 
~ak• něltd•~li .. · česlQ poli iik a .. okruhu Al•~andra Du.blSeka a dávnt 

pt.it'.i -~rancoU&Bltého lidu dovoliaji af v11,· u pf-1le!1toati' Vaši 
ni~IÍ~'Q' T--~, -·Tl.a·a:ti uvita'\ ·• ~afort:\ Vám ·n-ou hlubokou dc·tu. 

:Je tomu pill. stolct!, kdy jsu dokončil sv, středoškolská studia 
na Ve.rnotově lyceu v !>ijonu. Upf·Ílllně ~-1 vážím ?eliko sti dějin a 

kultury francou~Ek~ho lid.u, jemu! aa mnohá nEsmrtelné hodnoty 
, f • - -

vd ěči věechny evropaké nároc.y, včetně ntšeho. 
neěi a Slováci bu~ou vždy spojovat svou novodobou nez~~slost 

s pfinoaa Francie ke vzniku ~eskoslovenska v roce 1918. Nebyl to 
nikdo jiey, ne~ T. o. Masaryk, který ocenil d~ležftoet úlohy Vaěí 

~1,uti alo-yy citovao;Ýilli na pomníku/čs. legi.{ / v Barney'a 

"Prohlášením samostatnosti techosloTák'a podává Francie ddkaz sv, 
prosiravosti ale 1 né 6lechetnostiw. 

. . 

Vaie 4'Yltha se koná v obdob{. nl'U~ciho Tjvoje. EYropa oiíri 
naclějeiA1 na obrosem a dohodu n4rod4 nalaho kOAiinenta Ý• apolee-. 

Aú áailt o mwtat a duchovní rozkvěl Ylech dohromady a ~ednoho 
kažc1ého ~ nich. Poli tikové na Z4padl 1 na \'ýchodl za~:!najť ble

da \ ~•1;,u k ciosa!an1 vzá~•lmiho porozumin:! a dt\Ylry1 míroYáhó aou

!1ti & apolupráce. 
Zdá aa, le se poatupnl ~,trif-•~t 9'kl.adm Poc1m!nk7 pro daplell 

tohoto Yelkolep,ho pro~ektu. JHII phněd!ea, I• ~• pon.nnon, kal4, 

enopaké YlélV zvy§ovet n-é \1a1lí a ~1n1 t d&IW po&únky s\ile pfí&n1-

vljA!m1. Byl bych ~tnsten, kdyby k tomu oo nejYltlú po~lem pfi
apívala i -moj~ 11:mnl, cnámé evtm1 hiat.orickým.1 tradicemi boje sa 
pravťlu, za svobodu e nezávialort, •• dmnok:rac11 a aocialiamu•• 

Litajf., le zatím ;je pfínos Ceakoalovenaka k eVl'opakóu pokrokoY'-1 

dln! omecen. Ne mad jeho Tnl;jš:! aktivitou, kter4 opl.fri dekler~ce-
111 dobrl vt'Ue, n$br! apíAe vn.1tfním apoleěenakým napitím a hospo
d4fskou stagnaci. 

Po onobocení z nacistického dtlaku Y roce 194, nelila si Yelké 
Yit~1na nalich náito4d politiku obnoT7 4maob'aUclqah a,aa4 a ~•jich 

. oaoh&eerá reTolubí11·i společenatýai plwalnMi. t,111 ;j •• na nepro-,.. 
báclanou cest.u k aocial.1-,u, ;jehel bumeo:I auek, ideál.l náa pfitahoT~ 

l.jr, &La iahol konkretrú ryay ~au . '\aprY• bl.edal.1. Z.fl.eněn.1 naiiebo 
státu do mooenatého sealtupezú YeóeneM SoYltllcym avua, ovládaného 

tehccy au.l.1.ni11mea_ neulo náa s ciaokrat1et., •••ti aocialiatiekteh 

pf·eěn na ••••U hrubých cbJ~ a peli,Ue91#1& ~ld. autor1táf-ůáho 
relim9,1 ekoncmiok,ho aao ■UYúá • · lml."1D'n:Ll:lo ocluasm:!. e:tm více 

ubtTalo demokracie, · tim Y&4'1-1~11 1171 aoa1aliat1c)q cúl. 

Patf-11 j ... k , .. , kdo a1 ~-·- UTl4omil1 benjchodno ■t t,to po-

11 ti}q a zahájili neanadey bo~ 5a obrozeni aocialistických idejí Y 

jejich humani ■tiok, po4■tati. fiale áa1lí YyTrcholilo v roce 1968 1t 



- ~ -praž~k.S,m jarem, !der( i.J:,: lo ; roviizeno naciuenýre E>ouhlosem o podporou lidu, ale j~ui nebylo aopřáno rozvinout se a prokázat reálné hodnoty sv~ho teformniho programu. Vojenská intervence pěti spojeneclcych zemi nastoupený vývoj zmařila a vrátila zpět staré poaěry. I>f-ipominám tyto známá v~c1, abych podtrhl trvalou dramatičnost naěich soudobých ději!l a hloubku společenských ro~poro, v nich! stále ještě žijer:ie. 
Zkušenosti dávno prokázaly totální krach stalinského despotismu, ale i jeho zmírněné verze "brežněvis::iu•. PerspektiTa demokratické přestavby socialia~u, otevřená politikou nového sovětského představi teilie r.1. Goroac!ova, poskytla novou naději i nám. Nelze pochopi telně ope.kovat rok 1968, ale je zcela reálné vypracovat pro~am takovýcl re~orem a změb, které iJr i ti našemu lidu svobodu, spraveólnoat, prosperitu a důstojnost. 

teská a slovenské veřeJnost je morálně, intelektuálně 1 politicky pf1pravana takový program pf-1jmout a uskutečňovat. ~dá Tšak, aby tak mohla učinit ze STé svobodné Tůle, e TAdomím molnoat1 vulby a vlastní odpověó.nosti. ~teje si, aby tak mohle učinit v podmínkich demokrecia, kdy kai<lý má právo vyslovit n-0.j rwzor a zau;jmout vlaatni stanov16ko; kdy není nikomu bré.n~o se ahromal!oTat a spolLěo~t s obdobně emýělejícim1 druhy e obfany5 kóy není neuetále ~tfeien policii a vystaven nebezpaaí rerresa. ~el, dosud tomu tak. není. 
Aby odůvodnily svévolnt zákroky proti nezávislým oběanským ir..icieti-vám, uchyluj! se cficiálr.í krti.hy k trapnému a podvodnému tvrzení, ~.e tyto iniciati'\-y j~ou protisocialistické, protistátní, nezákonné. Každý, kde se seznámí se stanovisky f:l. činnost:! kterékoliT demokratické opoziční skupiny v naší zemi , dosvěděi její zákonné cpoTání. femu orgány represe fík8 j! "protisocialistické•, je ve skutečnosti protistalinské, co nezpvaji 11 protistátní•, je pouze protieutori tářsk. (· , co se považuje za "nezákonné• je projever.i nefalšované den;.okrecie. · Mám'P- li l.i. nás politické vězně, teó.j' z těchto pr\i-

hl edný ch pří čin. . 
Cbprin! našich vládnoucích míst je určováno protikladem mezi vědomíc nezb~tnoati přestavby eocialimnu e stracijem ~ prevratných aosled~ jeji realiEace. Jsou to tytéž kruhy, které pobfbily re~ormy roku 1968 hnané stejnými pfífinam1, jo~o tp dnešní. Lze chápat jejich schizo:ť!'enii, ele právě to prodluiuje krizoYý etcv naší spol-

leěno st1 e odde.lnje potf-f.!bné zmlí.ny • 
Jsa si vědom, ~e e~istuje jediné reálú TÝcbodiako & t~to kri&e jim! je vlast.ní úsilí nn~ich národů pfiTodit změnu politiky T• ami~u. po":rokového v.'~oje. Neočc~~vá!n, f~ rozho4ující impuls k• změně 

/Í ,-) 
'"l.. :' 



. - l • 
pf-1a4• o4nlkll4 &Tenli. ~u6aaa.1Tlak l>eru y '1vah11 roat„d TZ4~--

noli. úTS.•l~•t d.rodlúch aou4d na ••14il kontlnen\l. 'a Tlfta ·y trTalou 
~tirl t~ pH.tei ·a . apoluboijovilíkd ke zdárnému rono~i evropské bu-

doucnosti~ v iúl najde svá místo . i eeskosloven'ako. , 

Oam~lil jsem ea Vám napsat tento dopia, pane presidente, nebo~ 

jste jedním s čelných představiteld 15Větového socialismu a jeho 

politické kul tury. Ideje a pra2e aocia11~u mohou eehré:t úlohu čini-

. tele evropské velikosti jen tehdy, je~tlife vyřeší své vnitiuú rozp

pory zhoršená někdy dogmatismem a sektářstvím; jestližd najdou v- ka

!di zem.i identitu, odpondejici národním podm:íokabl, tradicím a 

ZTláětnostem; jestli& se bytostnA prainou 6 demoktacii a humanismem: 

svobodou a spravedlností. 
· Zosobňujete jednu z možných varie.n:t aocia11&1.U.u, jako otevřeného • 

hnut! a apolečenakého .řádu nepřetr!itl utváfeného a zdokonalovaného 

tTíU'~ prac.i lidu, vedle var1B1lt jiných, mezi nimil préTI dnes vyni

ká Gerbatovova koncepce sověuké perestrojky. Přál bych ai, aby 

ceiá enopak' levice naila spole6nou řet~ kteri akloub1 rdznoal 

názord a pojvrti, romfln1toat teorií a pralciickýoh podob eoaiali~, 

k n1d •• v dohledné čase, ;jak doufám, bude moci počítat :l apeci-!

ficltá tsil lidaká tyáf aocialiamu v eeakoaloTenaku. 

jaem hluboce pfesvědčen, ~e spolu a M. Gorbačovem, w. Brandtem, 

B. Cruim, A. Ochettem, F. Gonzelesem, X. Groazem, A. Papandreem a 

dalěínů socialisty tvOrčího myšlení budete 1 Vy nadále pfiapívat 

sv;;m origiuélním a nepostradatelným podílem k. pokroku demokrat1ck~ho 

socialismu .na natiem kontinentě a ve STětě vdbec • 

. Přeji Vám, pane presi Ll ente, pfíjemný pobyt v naši zemi a áapěšn.á 

jednání o pokrok~ v fešeni evropských otázek i ve vzájemných česko

slovensko- francouzských vztazích. Snad E.e podaří mj!. obnovit 1 tra

ciici ceskoslovenLkýcl: oddfleni lycejí v .l.Jijonv., himes a ~e.in.t G-ermeir 

odkud vzea~ v minulosti stovky příslušníků naší nár·odni intelibence 

a přátel francouz&k.ťho lidu. 
llovol ta m1 rovněi upřímně Vám popf-át úspěšný vstup do roku 

19~9, kd.y Vaše země oslavf 200. v-Jročí Velké franoov.zaké revoluce, 

která zahájila epochu motierních dějin a podnes in.&piruje národy 

svjm heslem "Svoboda, rovnost, bretrstnt" 

V Praze 6.11.1938 te s tmí r C:! saf 
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~471 pf-•d 70. lety vo;iáci mon.archistick, kontrarevoluce z.avraždil1 

JI.on Lwiemburgovou, akoněil tím přriča:mi ne~en li-vo~ uilechtil. 

·· letq. Ze Múq rodict •• ~f-etí 1.nt.•r.nacicmál)' a ~ 'tél od.eiel teore

~1k - ·pf-ině~meAŠÚl roYnocuu1' LeainoY1a ••dl• bolleviaám at.il u -~•;!ho 
lil'Odu tél lUJtem„IU'tc.ilil!Ula. ~lo o civa proa~ reYolu-~a{bo mara111mllJ oba 

považovac.y aoci&l.ismus ~• úko~ souěa~~ho ocdoai a jedinou ceEtu k 
nimu viděl.y v prol1tářsk, revoluci, kta.-é nutnl muat njblt ~orm:a ne
Ut.ostn4 občanské Tál.ky. Ve svéa návrhu spartaltovského protzamu v~ 
novpl.a P-o• hod.nf m!5ta kritice Engelsovy pf·e4aluq ke !1:Mdn:!m boj&\ 

ve · .ř ranc i z r. 1895, 'Y níf Eni•l• u.kázal, hak se Y posla4nim deE;eti

leU velmi &horlily podm:úl}cy pro pollliěn! ozbrojený boj. 'roto poal► 

ěnt En&elsovo 4.ílo, tak 1nspirujíci pro aociél.m demokracii a mno

hem po~di~i i pro kom~stické hnuti, povalovala Roaa Lu.sembUJ'gori 

u ~•du •• &dro~~ DankrOtQ SPD. . 
. : Y 111tol1ka s,z:;eon:íeh bodecb •• .Tlak lAAiA a Llbembuaori l'oacW&e

u. JeaUUe Y • .aúo4ao.W a ftlnlck' otiace ~-• niaoZ7 „97 . . . 

tmUDurcoT4 Uvno př·ekon',v, ~•~i o41.1bf pat•~ k 4„ouad.l ad.U-
d toue~ auo~ .. iaapu ... , ••~•n• pro Yl,dAouci uauoS au.u 
aua,q • .1•1~1 •• Yuti&luakéll /brer.l.áll/ Yhw .napaala :Lueabaaori 

( 

etMM.,11 i»as, reYolMe. o.\lútla ~ Jd AÚlit.Q, la Jmako t-1~0 aralf 
~- pl'e IM&rJ.oéM:( reYolaů a Y7aoee oce.a.ila •lutad. ~llnllcl·u 
ni\oYO\l pz-eleUf&qll reYOllld.. ale . aúóvd povd.oYRla _aa 'maw „ 
a ~•~ic.ll poatllpem kr1 ticq- T7J'OTU~ V141la' Y tom •a.e~lepU ltole8' 
AIIIL•Atch a mea.inbodlúch ciil.nid pro 11kol.7, kt•r• pro ni '7P~ 
&e aouě1u:.né a1 tuace. • IADembu.rgoT, la·1 t1soTala boll1vik:7 phóeevtia 
r.a potlaěorini demokracie • .7•~! t::ri~ik• : ~• u\ikala ju jeclnotllY

'f1eh aktd, ale po~bOYsla „ 1 v ....-tni ODemqe úaad.. A 'tet.o úate 
ada'tala pak po desetileU o~••t.nll.fa atata. y komaniat1ck!a myll.md 
ůazllj:!c!a na úakal:! reYol11l'oťbo úa111 a na ::-iimtapat 4eaotracle "lí 
pro normá]oť &dravj Yý~o~ aoc1al.1at1cké spole~sti. 

•Jisti, ka.i4á demokratická instituce má né •••• a nedoatatl.7, co 
eol aciili M Y~uů lidů.ými in.5t1tucemi. Juode lék• ktert ob~eYi-

11 Troo~ij a Leiů.ni odgtr&1lěm 4~kracie Y~b•c• je i•lti horlí, 
nel 1-lo, jUlllt ~\; ú aaaeúti &aa1p4ú tot11. aáML r.1yt pr•eA• & 

nlh~I J~clúll aoho~ tqt kori6oTáJq Y~•clu:il vrozen.tf Ae4oko.naloat1 ao

e1,1n.tcll iAatitue,, aktiv.ní, a.ebracllole eaerg1ctt pol1tiok1 l1Yot 

•~lblioh l.14o~ic:h mas ••. • Proto Lluaour6ov, acita'a&D.ila 11Utnoat 

no~ Uaku, adr~ová.uí . a atiromuapyúú. Upo&orm.la 1 !e potlač• 

· AL daouac.ie Y7YoláY' nebeapati t»yrokratia~,, •\·ef-•~.ey 11vot po

neia.. •atd• t1cet Tdded neT7lerpata1D, u.ergie a bez.mczdho 14e

eU d.Szi.&au• a vl~dn•, pod A1ld •• ůUtlfnosti ,uc•t Y7Di~
aí&b hl.ff f14i, a elita dllnictTa je fas oC: času p~zyruua na ubds•• 

ab7 tleskala f-el• TOácd, jednohlaanf achvlilila preci2.o~a.n4 resol1c• 
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- v :t6l~l s dl:! je to t.rdy vl~QB kliky - o\9§emf • dil~tet.lilra, ale ne p101~

tar1átul n.ýbrl diktatura hretlcy polltikd, t ~a. diktatura v čistij 

burlo,m!m ~•la, Te CJJJ1•l11 jakob!nakého panat..-1 ..... • 

_Kesi komuo1 at7 bylo a11n, Tffoed, le ~ao\l noil1teli ~ak:obúiak, ._ 

tradice. Roaa Luiemburgori naopak ak~entovala t7 stramlcy jakobín

a-q;ť, jich! by ~e mll1 p~ol~táf-~~ rcvolucionáf1 Tyvarovat. Slo pfe 

dawl!m o teror, jeho! nutnoEt 1'olleT1c1 zdllrasňovali. "Hrů~ovlád~ 

~akob.ía.l ve i ·raucii „ napt.ala R. L. - •nebyla niěím jWm než zoufa

l.ta pok~&em ! &dikéltiho maloměě\áctva nastoupit a udr.let své tne.li 

pa.o.Ltvi ve Francii v óobě, -d.y ·k nástupu ného panatví v celé Fvro

pi b~l• povolén& teprve velkobUl"!oázie• A jinéy p:rohlásilaa ·"fro

letstsk, r•voluc, nerá pro své cíle zapotfeb! teror*, ne.návidí a 

o~klisi Ei zabíjen:( lid!.• 

Odlišn6 mí st.o, které u Lmembu.rgoT• na rozdíl od Lenina zau;jímala 

v hierarchii bod.not 4e~okrac1e, $• craěi 1 T -o4111n4m posto~i k 
. ~ 

' 

ottrajaná~ J:OTaMnť. Oba T nllr T14llt. Tťee a,111 .11"7hn11tel11oa ,cea-

tn k 4obytf moel 411.n1ekou tM4o1h ATI- ~vlln1.d pnalo-n11 pff 

&ahf;jari1 rnolu•• za poataeu~!eí, mt~ť-U T d.mrl 11oaeat n NbO\I 

Titlina proletut,w T rozho4~!c!ch cutraeh. Pro _IAnembugOTOu b7l 

takoytto pfedpoklad ne4o•t~ěn~ícť. -Splll'ukOT naa • ·JU1pMla- Jlikq 

nepfneZ.111• -•o• linak, ul na úklat'I ~•••• ~eduanalú Ylala Yelk' 

TIU~ prolet.ffn, -sy T 11a.a.. llikQ ~Suk, Ad u ; dl:1„1 

~•~o \Dlf4oal14ho aouhla• • úso17, e!ll a u~odlad. &paa,takon -

an...- - S timtp J'O&dilntm pMatup- 801ff1Hl 1 ros411 Y aiata 

kter, o&brojem povstání zau~1mal.o T ~llw J.eatne a Lwiemburgov4. 

Lenin ;je akce.nt.ove.1, Lmemb\U'f:OTá o ni.a mlUTila min1w0al. BolieYi

e1 povalovali za avtlj úkol ataaoTit počé~ek poTatáni a pMpadal _1 

sUbntut ozbrojan4 dlln!ky z alie, aipartakoTce Ted1o nepochopent. to

hoto ákolu k ce14 ladl por,~•k T !ivelnl T.fPaknllY~ ozbroj~~ch 

bojích. 

Rosdilnoet l.aniniamu a lu2embll1'giamu e1 projni.la 1· ve ~tLt-iu k 

zalo!eni Komu..~11t1cké strany Nbecka a Tfeti internecionály. Z.

timoo b~11eT1c1 al pH11 co nejrychleji{ rozkol Hci,lnl demokra

ticlcych atran, Roza _Lme~burgon neehtlla unoMt komu.niatiekou 

stranu d.MTe, ne~ by si E.kala pod ndj •11 T TIU1Du rnolu&úch 

41lnikd. NeaouhlQila ani s tia, •b7 Ee ti'-eU 1Aternac10Aála u.tvoM. 

la 4Mve, Gel ve Titlin.l d~lel1tfcn zn.! Tsniknou ma••• komunisti

cké atrany, 
&partuovci byli atejnb ~ako boltertci n'aoru, le v nové 1Aterna-

•1onil• &a ~•41lotl1Yé atrany budo~ auEet pod.Msovat aeaimlrod.Jli 

41.acipliAI, aby •• neopakoYal.a trqed.1.e & r. 1914, ku7 na aebe ao

cia11st4 r~zn,cn .mlrodťi začali ~jemnl aUilet. IAuembUgo•• Tlak 

'bito di~cipli.nu cri•pals r.te;iml ~Ilko pod.Mze.no5t jt-ánotliV)lcr. straa 



- 3 -
:i mesinárodnim konsr•sfnn, r!1ko11 v ~~ke prf-:,o •••ku ti Y1 Ioawd.iltick, t. - -1.nternacio~lJ Eaaabovet i oo organizafn.!ch a,1,11t01t!. s.ni Itozy Lm•mburgo"°4 odeěel tv~rce doktriny', kter, ~tanula u kol4bky rod!c! ~• Tfet! 1nternac1on.ily jako spojanec ·e zároveň, ~ako oponent bolševiBmu. Paa:.:e let ~o první ev~tová válce u z:-..,myěleni nad ní pfekonaly uto:::• i. ckě -:;,cy lulobur:..isrlu; fat~lrú pojetí x·evoluce, kult me~ a s nim ap~atou di~věru v t:fidn! inatinkt, jeA na b$1ff'.la takf-ka myttick ':'·ho r1~u. Urov~ň v~ak b~·ly v kor::~iEt~ct ém • hnuti odm::!t!"l.uty či o::c~inuty ty m.,vr:.lenL7 F. Lui e~,tbu.rJoYé, !:tcr~ u.oilly být ko:rekt1.vem v-bol§evicb! revolutn! c:ílevtdor:ioot1:pi·•(.eYŠÍJ:J. vlldomť, !e rocialimua rm~! vytvof-it vy r. tí typ Ge:no:- n1cie. 

Unita 15. 1. 19?.9 
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:frovan;Z 

Re~lika lt V. iiavlověs Sitra &ocial_iau11,1a, vl id.cvých novinách 7-8/88 • 

. Folemika ae slavným ·apiaovatelem, kterém11 fendi pokroková vefe;j-

. noa,·-u .náé i ve světl, j1 _pro .neznámého ělověka věc riskantní, prc

to!e leckomu mllže takové vystoup.erd připadat jako nepřiměfeně odvá!

né, aměšn.ě drzé nebo třeba i nečistě a:nbiciÓzní. Přizná2 se, fe jse~ 

v ambivulenci pocitů .:iakolil:. tydn~ váhela nad rozepsanou r~plikou a 

s konečnou platnost! jsem se rozhodla podle zásady: pravda padni, 

kom~ padni, s tím, !e se podepíšu pouze šifrou /nikoliv ze zbaběloe

ti/. 
V. Ea~lovi neupírám pře:mou intuitivní s~hopnost, vlastní umělec

kým talentfun, globéln, vyjádřit situaci, charaktery, perspekti~. 

Globalita uměleckáho viděn! m~že v~ak postr,d&t po~tačující in:for

mač.lú úpl.nost, kter~ ~• ne~by~ v teorii ěetřen.tlo předmětu. V de

moaatickém dialogu bychom měli tyto avl gn0s10logické rcvi.rq brát 

T ávahu a ~e~1ch rosdíl.noat tolerovat. 

Jil vstupní odstavec V. Hevla naznaěu~• mtn~ objektivity, nel 

pf1pouit1 t•0r1ticlté kriterium. V ••riÓ&nim čialogu snad není po

tfoeba aocialiamua, přtli veškerou ;ah0 diakr1di taci něktarými atáW

m1 reliliq ironisovat ~Ilko "hrdi z4t.ramovariou Yió.ecko.■-t• a ~•~i krach 

• •happy end di~iA něta" a la auiti.mut červen, k.niboviq a ,im m,n, 

~ako alovo, kt1rf "ul ne.o! nieím ";ic u1! veskr&e J;rol.h&nou lit'roul • 

U~ill.uji pana liavla, le a mocenak•a ailou •r1'1.ného" aocialia

mu a jeho repre~citacty mám pod0b.n, naclah* r.k.~~•nosti ~ako on, sd~

ra&.n~é o to v:íc, že je mohu poci toTat ne~anom jak.o zk.l.améo:ť I ale 

přímo ok.lsroén:ť a podvod. ~~ proto ládný důvod hájit byrokratickj 

komuniotický etatiam~a & -tak, to n•~in:!a, neopak, k.ritisuji ~~~ 

a odmítám a pfe~to nemám pocit, !1 kritizuji slona z pozice myi1, 

kdy! souča5nl hájím vše poctiv•, objektivní, perapekt1vní, co.,. &0-

cialism~ je a~ jeho hi~torii vidj1 b~lo. 

O tom, že bocialiam.ua a komwůamua jsou relativně nezniěiteln4, 

věd~l jil haaryk a tento &ávi~ učinil po d\lklaclnú sociolcgicktm 

a politologickém studiu literaturJ 1 ~•ho praktickou 1Uial7&ou &a 

avé oaobni úča6t1 v nich n•bo pfi nich; poulit &de terminu- &µčestně

ný po~orovatel- bJ bylo málo vy~tihující/ v1& ~•ho Otáska aociálni a 

apolupráce •e ~ocisl.Iú demokl'aci.í r.a ýOěétk~ atolet1, Jeho Světov, 

revoluce a pfítomnoot na ú&emi Jaiaa T roc1 1917• 1918/. 

boeial11111ua a dokoQce ard boli•T1aua needbyl nikolika vitami je

nom proto, ie y niob nert4il optiJllál.Ai fel•ni úkla4nich aceiál.Júcb 

problúd lid■tYa a ělovlk.a, anebo proto, !e a, a IŮIŮ. poeitovl nao. 

hl ~totožnit. Vidí tato hnuti j~lto souě&at svltoTé revoluěn! ekt1Y1-

ty s ;,ho a.k:tuá:'..nimi i potencion&lními negativy, ale p.f-ea~vtím v j•-

" 5 2 



- 2 -
jich kult.l.rn.ť aociálni • politické podobl a ~•~ich dě~i.nnou per-
apekt.i vou., kt~ziá tl...-vt v hloubce aákladn!cb aoeilll.n!cll roapora. Po 
Y"te, n<I le4•8'ti leteell KaAl~koyteh publilcóvaafc!I prut neda1 ta 

.. '. _: _dileá ••beaenli· do.k~, I• ... ~'W&CI y '\OJl\o IIQ'al.li" wlnťta; . A 1 k 
: ·. kd.yl nikdy . ., daleké b~ucnoati ~sta11e _dolaa, le aoes.a:llilmi• jako I( 

hnut:! · a jak.o program ztrat:! ft-0.j · ektuéln:ť pol1tieJct aiqasl, ·protole 
se podatatnl zmW eoc1ální tf:ídni struktura a celý _eociiln! syatm. 
sň.atane v cliji.náeh lidské apole~ati ;jako kLlturd, politické" ~te
r1álni i óuchoTni epoch'-1.ní reélita. 

Odp~cňm social1omu bude prsvdipodobn..l -tato moje hypotéza proti 
Jll1'&11 a mo!n', !1 j1 budou stotolňovat s moce.nakou gl~bálm megaloma
Jd.!. Jio;je ptenlděen! však: nen! toho druhu a m'tm sa to, le ani~• 
sp1116 klaaiektl aocieliat1ck, 11tuatur7 pfi nesatQatú čten! nelz• 
aocuu1kou megalomanii sesnat. ._iln4 úl• soci.al.1.am.u a komtmifl!!Dl . . 
~sou auolllll~its nit, kterl o4pon4' poU-eWa a a~.a- kal turld-
•• etiok'1lo pa~IÍAO UoYlkt. · ~•nte- eů ~- ·n-1- 4al•k#··· .. _t.tolst , 
~ak6 nori Oů:•l:i k ~eho 4oaale:d ~~:i u~aa aee1aliat7 a kfflmél
•~. "~r.u Nllli tJca• dAe a Te nitť DOTfcit s-oaput usl ~ a 
~ d nant pouholl aciftJ ~• předfflat:! . pziohloub-1 •eUlaťbe 
tM«'n:lbo bo~•• ten~t aez1 _"'1ma1t ... a_ ._,.•n!a• -kaat.ball--. 

a 2 2 ·· 
S uhl.am1 I• po;• eoc1a11m ~•- y daebt 4oW mnobosMIJP# _ • I • 

· . t n I jeho 41w-ed1taea nlktU'/111 etaU•Uů#Jd:. · i-.ata,,. »v,ofthld 
v. Havla k ~eho e)5 111in..:1 Yiak pe~i aa l'eeep• aealt ua4akrit
n!.. Vub'1.n! chorin! toho drwut 1>7 .aa a.teboaU. Ale u•llů.l• a 
cboro\',J eoc1a111BU 1 celé epole!uatl bJ poue o4•cnn-al.• 111M 
r~c101l.'1Jů po&orno&t. SocialiaU ~, Aeaoa1al1at6a R~t~t ~-
~1• te~lo&ii . &. neaba~t ii• pNft u ~•;lem .UMŮ po;av, • _ 
vt;altcu &1.c• moeuaq ailaýů 1•6 AJ.011ptů. ••uu a •~d Uato~ 
6Utlůch ideolo&1,i. Káa 4o~.... ,. pallll .ilaTlon., p!-1 Tit \ie'tl k al
:m.i, ~•lo pero v nl~akú. ůoOA• atak.tu, col plni ellap\1 a T llll&l.e. 
.µcttch úůt•_ca veik.er/ aociali.llllla a ~ownoS ama pem.lám kaaal, ale 
rac1onil.nl Ti&. f.1 "° .11a~ao11 po~, ct.u, AaAánclia. Mé p1'otikOJ1PaS
at1ck, a pJ'ot1ao~1al1at1~k.tl ~ů~ ;aou phwil~i .U-w -pz-ot1 tlm, 
kdo sociali~• a komwdau.a učiJlill · nt• r~a Aa a-1 ~• I• _ 
obadli a okricla;it, oi.ku~ali a iků~ u;-.oa m "ilicl.Dt Rcp"9 
tele", ale velkert pr11~ci liA, ktaffaal 11Nrpát.ozill1q Ylá4Aoll. I: ► 
tablorin! ;j•~ich rd.iaal Amd potfeba pM111atch Yloll ani taleat:4, 1•· 
da I• by •• &a vlohJ a talent poftllnalJ Nhopn.on1 alodě~:!akd, alo
cll~ a &lečined. llá do~•• I• • tíll\o Pit~•Ua • eoeialiana• • "toau• 
n1am• .. pola'ekon ·Mcial.1"4 • kam;mj si, z-oaeili ~i.I konc• pade-
tMlt;;fcdl a T prdblhu le4eaal~•h _let • . 

~•r•nciaoe •Ynitf aocia.11st1ek,ao a komwú.atick,ho bmaU ~• pel'-
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manentním procesem oci samého jejich vr.nik·u. Nuú nic mimotádný, ani 

v aouěasn, dobl. Neznamená to však úpadek a sánik a ted~ ani ontolo

:-&iů:/_. 46kaa pro elfm1nacl ú.kla4A!.tio po~moBlon. Z nitra aocial111111a, 

· _ ~ - ·l''Os4í1 o4 _T. Havla~ . postaTilil byeh otbku &cela ~inakt kdo T aoc1-

. · 'al.tam,.- a komunismu d.Ae!ka má norúW práTo hlé.Bit se k jeho hudn

n1 trad1e1T Ale to ul je otázka nejenom pro ideologickou polemiku, 

ale pfedevAim pro vědu o socialismu. 

Doporuěen! pana Havle, ~bschom se zfek11 pojmu eocialismua, tfeba 

jen na určit• obdob!, ne~ bude novA definován, je v dialogu cosi, ~ak 

fik~! mu!i• jako rána pod pés1 soapef je zbavcvť:.n svého sákl.edního 

vyjadfonc!ho prostředku, z&kladiúho pojmu, kterým je dalě! domi

nan:tnt terminologie definována. Dostane se do situace analogick:' 

feěovi pa:tlajíeůlll tvora s m~zermd v ae~ kllfe mozkiv~. J11 pou

~ ne~1atot.a s nep~iaiřené skepse k pojmosloví musí nutr..~ &ptaob1t 

at.ro~ai _hancU.cap. i'f•č•U• ;jaea-51 u E. Fromoa jinou vud č.ialo

P, kte•á •• &akl.'4' Jia rovnoati partnerd a cílem 4opíd1t •• pra~ , 

abil b7 silelelo na tem, na ktu-4 atrtml ~• prndl Tice, čl A& kte

.,, •tra.ni H pravda ob~erl. Jim pJto tuto Tariabtu, ·protole &atl44' 

pocti„ 41aloa a D.ikoliT kont'rontac1. 
a • s 

. !fet:!a probl,am, kt•rf V. Hnal nama~•, je pot~eba noT, de-

finici aoe1al1ama. V tma E.e a n:ta relativnl &totolň~i. -Jenoalé ~eko 
. '. ~ ' 

ka!dou Ti4ecq,( platnou de~cl n•l&e ani 4efiA1c1 aocialiaam . 
' 

•cypat & rult,TU". O probl'mu det'inice aoc1al11iiDlU ae rozhoTofll 1 

brnln~)cy klub a námětd tam bylo nemálo /fí~•n 1988/. 

Panam Havlem t'ormulovant poladevek ž• zcela aktuální, al• netf~ 

se pouze aocialiam.u, ~ii proto ne, le adekvátně definovat aociá.1-

IÚ ~•Ta ~rocea znameá urč1i jeho vnitfnt 1 vnl~i1 1trukta17, cel 

&n.amlJl' t ňefinovat 1 dallí sociální a politiek, · ayat~, k• kt.•rla 

•• nta1 kontakty a pilaobenim vztahuje, L nimi! společ.ti• T T ~•d.noa 

eT~tovém ays'Wm.u p~aobi. V určité modifikaci ge podobný po!adavek 

objevuje i v zahraniční fUblicitě: ěást politicky aktivní mladli 

generace je ů:eptická ke v!em tradiěnim politickým stranám věetnl 

aocial1at0. a )amuiniatd; -yytýk' jim napt. staž·1c)Qf kons.crn.tiamua 

v. aoe1t'íl n.ím alolen!, v programech 1 organizaWch principech. T 

tradiěntch politicttch strukturťch se zaě!J::uf rýsovat ~sčát1k proce• 

~ ;jejich pfetTáfen!. Nlkterá pojmJ p!'1t0!11 ztrácej! ns své t'?'ekven. 

c1, o nlkter,fch •• diakutuje, nov, T&nil~! a ustaluj:! s•. 1'edy n._ 

~anom s ne.gativnich d~voM, která UT,d! pan Havel, ale z hlediska 

cal, nětov• pol1t1ck4 kontinui~, povdllji novoa de:r1nic1, ěi pfe8 

nl~1, AOT4 4et1.n1ce 1oc1a11amu sa potfebná a nanejV,A !édoucí. 

kf1ru>Tat &ruaaen, uraovat, vymesovat. ba%otnf pojem de:t1n1c• je 

mnohotvat~ a mnohoznax ... -d-. I z přísnf :tormálnlU logického hl•diaka 
., ~ 54 
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e:sistuje v.íce druh:, dsfinic a jejich. poěe~ ne.ni ukončen, pf-ibývá 

_ jich t:Cm, jak vznikají nOT, YMec~, po,_~~upy. . Pf,ato ~~•a~cká 
ariatot.eloTsl~ de:t'inie~ se e~ál•_: · sd4 být __ rie;j"obtt!ni;iU·• --prptple DÍA!e 
bf't · tor_mulov~a · al po doli:on!e~ badatel akf anai,••~ ~- i t~ov4 _ 
trudovaná definice. u sloli tého f'enornén.u J• s mnoha· .hlediakem naped
nut~lná, jak dokazuje ironie SokrRtova. ~onAk\14 odboě:ím, kdyl 
pfi,?omenu iiassryka: málokdy se pokoulí o ariatotelovekou definici 
tenomenu, který usilovně zkoum,, mo~ná 1 proto, fe Sokrates a Ple
to!! byli jeho starověkýcl filoaofickt,d vzory. Iief'inice ffstečn~ 
je~u sn~d o n!co enszší, ale ani ty nemohou ~~t sestrojeny' bes 
rř~dchczích výzktlr:10, me.j!-11 mít poznávací hodnotu a smysl. 

Kroml klesick4ho formáln~ log1ck~ho sp~eobu je ale mo!né defino
vat, určovat, Tymezovat ontologickou či my!lenkoTou akuteěnost _ 
1 j_1n.1m1 postupy - modely myllenkoTou ekuteěncat 1 jinfmt po atup7-
moťlel7 D17fl_enkcvt,d. 1 ty~iclcyla1, 1tatiat_ťckýml • matematickými, T/ro 
ko~ kal.kuln, •roTdTacť anal.Ttiekcna 11.etido11, aoal.op!, 4et'in1• 
~•mi ·negat1vním1 a také de:t'1n1cl T phne~enma alon 8n!yalu& 
umfleck1m zobrderdm nebo tf-eba pol1t1et:tm P"ll'--• 

Detinic aoc1a11mm. T tom.to l'dmoro44m · 1111a1.u b7l y DŮll\Ůo ■tS. a ~• 
1 d.Dea nespo~et, ~ale Tel.mi spr$"Tnl a erw.10Ta11I v brnlnsk4 diskusi 
t1Te41 J. SliTik. Soc1al1emua nebyl a nen! neartikulo•aata :tenom'
n•• Patfí k •o~~ ont.olog1ck4 1 JQ'llenkori real.i ti globaliatilq 
a TJloutit jej & nich mdfe být pous~ aubjekt1vnía pfáním e n1kol1T 
úaplinou realizací •. 

NaA• skepee má ~oznávec! charakter. O aociali&mu sdalake nenme 
Těec n.aěe pomán! ~• z objekt1vn!ch 1 &u.b;jektivních důvedd Telmi 

.opc&41lo za ■tuteblosUi ale nemne 40Tod k• akepei ontologick4. 
Qieoa-11 tuto a1 tuaci naprcvi t, muaille Tyj!t I mater1'1n! 1 ducho
vní ea1stence socialia:nu, jinak b7 n~b7lo co zkommt, o fmn diak\:.to 
vat, co pomávat a o ěem Le vyjadfoT6t. 

Jaa pNnl4ěu, ukáže-li se snaha erudovanf aocialiemua jako 
baotnou 1 po;jmoYou akutefnoat &komat a pfepracoY,Yat, lev. Havel 
llÚ pH tOII b11de d.rlet palc:• stejlll, ~Ilko Jq drfiml palce T jeho 
11.teréw • pol1tiůé Uimost1 ~Dl&. 

listopad- prosinec •• R. 
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Udllosti kolem pl~na ÚV Y.~C z 15 .- 16. 12. 1988 se jeví z odstu

pu n~kolika týdnO. v poněkud jin4m .. světle než bezprostředně po něm, 
á to 4:íey·· dalším prosákltrm 1.nf'o~ac!m o· jeho pf~dehfe i prOb~hu. 
Odchod Vasila Bilaka z funkce - byi sám ~ sobě ji s.ti. ne politicky 
bezvýznem.nt, není již tím hlavním, co zasedání vyjevilo. Také pro 
plénum příznecná kritické v"'YEtoupení Cr..ňoupka proti Bilakovi e Ste
feňákovi za · sterilnost jejich pojetí zahre.niční politiky a mezinéroC 
ních vztat}O., svěcičí o stoupajícím napětí Dezi členy óv Kbt: včetně 
slovní potyčky mezi Chňoupkem a přetiseuajícím Fojtík€m. Ani toto 

Chňoupkovo vy1:>toupení není tím hlavním, co plénu:n přineslo ·nového do 
politického pohybu ve vlú1.noucích strukturť:.ch. 

Jeho hlavní smysl - ne zákl&ó.ě dodatečných informaci- vidím v tom, 
ž~ v souvislosti s usnesením o svolání 18. sjezdu Kbt na 10. kv~tna 
~990 se Etalo první otevrenou mocenskou srážkou mezi potenciálními 

alternáty ve · vedení Ksn. Otá~ka nástupnictTí ve vedoucích t'unkc:!ch 
streny e státu vyvstane v mezidobí pf-:!prav sjezdu &·veěkerou naléha

voEtí a bule mít podobu cenereční změny vedoucí garnitury. Vláyt 

nejen G. Husák dosáhne vysokého věku, a bude muset být vyměněn. Rov

ně! A:ilo! Jake~, Alois Indra, Karel Hot'f'mann se pf-iblí!:í hren1c1 se
clmčesátky a tím bude zpochybněna účelnost a mo!nost jejich volby na 
další pětileté funkční období. 

Toho ~sou si dobře vědomi ti mladší členoT, předsednictva ÓV KSt':, 
kteří do něj postou~ili v průuěhu právě uplynulého roku 1988. Jde 

jilli nyní o to ~řipravit si co nejlepší a nejsilnějě:! výchozí pozice 
pro boj o nástupnictví, ::..ž ta rozhodné chvíle nastane. Také srážka, 

ke kter~ došlo v bo~i o dfáictví po o~stoupivšim či přesněji odstou

peném Vasilu ~ilakovi tyla součásti přípravy takových atartovecich 
blokd v příětím závodě o dosažení funkce nejvy~ší. J1! během podzimu 

ae nejvýraz.;:_.fji profiloval jako prettndent na nástupnictv'! po B:1.leko

vi pražský měst~ký tejenník ~iroslev Stěpán. Stal se jednou z ~•j

ektivnějších postav zdejší poli:icté scény t byl v předvečer pléna 
ji! na prahu třinácté komnaty, kde na něj mtle tek~t funyce tejemn!

ke tŤV xse a předsedy nejen komise pro mezinárodní vztahy, ale rovně! 

komise ideologické. Zdálo se, že vše má již na dosah ruky, a najed

nou se mu věe rozplynulo jako přelud před očima. 
Cím to, !e se Tšechno v poalec.ní chvíli tak zvrtlo? S81Jlo se ani T 

politice cle nezvrtne. Kdo byli t1 1 kdo zvrtli toto téměř již 
hotov6 rozhodnutí a odvrátili St~pándv vz~stup do nejvyš r ích peter
moci, odkud je ji! jen krdček ke kabinetu nejvyššího? Zatím ještl 
neznáme vAe, co se odehrálo T těcb. hodinách ze zvukotěsnými dveřmi 
kabinet~, ale přibli!né kontury ae již rýsují. Především se proti tc 
m~ postavili vi!ichni sloveně'tí členov, přeusetinictva tv i.S!: s p~a-
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zem na to, ž.e zahraniční poli tik• a mezinárodní vztahy jsou před-

mfitem apolečn.Sho &á~mu obou ě,ati :tederac,. P
0 

odchodu Chňoupka 

z funkce ministra sahranič! a Bilalca s _ 1'Únkce. tajemníka pro mezinároó-

m vztahy by ·byli Slováci . zbáveni . Ťlivů na -yytváfud společn,· poli

tiky v této oblasti• co! oznacili za naru!en! principu ~ederace. ee
sh.é. vei·ejnost dost citlivě nevnímá rE.akce, jaké zpl8obují personální 

změny v n ejvyši.d sféř-e moci na t:ilovensku, když poměr členó. předsed

nictva poklesl ze tř·etiny n~ čtv-rtinu a z~stoupenť éilovákú ve vlé.dě 

s, scvrklo téměí• jako za Novotného. · Col "česká ulice" móže vítat se 

zaCi.Ostiučin~ním, ale ni-..:do z těch, jimi jde na české straně .o harmo

nické vztahy ve sp olečné:::: stttě by neměl z~stat lhostejný k recidi• 

vám novotnismu ve slovenské otázce. navíc to nahrává konzervativním 

kruh~~ na Slovensku, jak o tom svědčí Salhovičova vystoupen! na zas·e

dé.ni ÓV ~se v prosinci 1988 /viz RP/. Spor skončil kompromieern, 

přeaseenictví komise pro mezinárodní vztahy dostal tajemník -OV KSQ 

J 0 sef' Lenárt navíc k př-edsecinietv! komise eltonom1ck4. Byl by to ol

bf:Cm:C úkol 1 pro ,_mufe !llnohem výko:m~jš:Cho. Proto lze usoudit, le · 

jde o řešení přecillodné a provizorn.!. 

Nutho za~nemenat, le nezastupitelnou roli v eliminae1 ~těpána 

éehrllo i neg~tivr..í stanovisko •českého byra". Předseda výboru pro 

stranickou práci v tsR Karel Urbánek se postaYil rozhodni proti 

~těpánovi kandidatuře a tía, le neeouhles projevili zástupci obou 

Jzemni nacionllr..íct orgán~, byla věc pro Stěpána zcela ztracena. Do

razilo tg ještě ~ed.nwú sekretariátu~ KSt ve středu 14.12.1988, 

kéc byla posu~ovéna zpréva. Ree,enbartova oddělení, která hodnotila 

pruběh Lennoniéc.y 8. 12. ju~o politicky uspokojivý, zato priiběh 

shromáždění na ~kroupově námětt! 10. 12. jako pobuf-ujíeí /jm1nov1t, 

vystoupen! R. Bat ·:.ěka, P. ::-·l!:lcáka e. provoltvané hesla "Odstoupit, 

odstou , itI ", "I,ryč s vltdou jedné strany I"/ 

~tlpánovi přitom pfití~ilo i stanovisko předsednictva OV KSt Praha 

3., kter( kritizovalo, .že povoleni ke ehromé~dění bylo udĚle!10 přel 

jej1c~ hlavy ne výslovný pokyh vedení k'V RSe v ?raze. 

~těpó.n má touto prohrou velmi ztí~enou pozici a jeho vyh!ídky jako 

alternáta ae v aparátu velmi zachmuřily. V! se o něm, že p~i vyznUlt• 

náváni ~říslušnílm jednotek, ktEré 8vfm rasantním zásahem rozehna• 

ly deiao,t1stranty na 28. i'íjr.a 19€-8 uj1štoval "hydru kontrc.revoluce 

rozdrtilr.e" a sou.časn~ nebyl proti účasti Vt'tc:lsve Havla za Stěpáno-

v·y pfítom.r1osti na otlev& )0. výročí divadla Ne zébredlí. Je mu 

pi·edhazována politika dvo~í tváf-e - ználrrJ obrat z ro~u 1968. 

~eby nové adruhé centrum" v Praze? Zeslábla ~t~pánova pozice v mlat

ském eparáta. Ua 6v K::i'C neměl ještě čas si pozici vybudovat, "č1a

ké~ byr~" nefiguruje a se slovebskih částí vetlebí se ji~ do~tel do 

otevř~ného kon.fl.il:tu. Fř:.:liš mnoho negativních bodů ti tržil ve velmi 
~~ 



- l -

Telml_u,tk,a faae a tak ;jeho vyhl:!dq do budoucna ne~aou nyní pf:!1-

111 J'd!oyé. . , . . . . . . . . · 

Zato Karel ij~ek, d~sud člověk nevýrazného profilu, se projeTil 

jako obratný taktik, který zahradil cestu VZ€Stupu svému potenciál

ně největšímu rtvalovi a navíc si začal budovat mo~ty ke s1ovenik~ 

části člen~ rtv KS~. Aje známo z let 1967- 9, že v situaci, kcy se 

česká většina óv KSC rozdělí na švě části, jsou Slováci jazýčkem 

na váze. úvodem roku 1989 lze říci, že Karel Urbánek do něj vstoupil 

~ nejlepší:ni výchozími pozicemi do dalších kol boje o nástupnictví. 

Zatím příliš neodkrývá karty, ale tehto rok ho buáe nutit profile• . 

vat se politicky 1 piea veřejností a p8k nastahe hodina pravdy. 

V ůostihové stáji alternátd netrpělivě přešlapuj! i další zájem

ci o dostih k moci. Třeba n.lad.ý synovec genseka Vladimír Kwiovjá

nek- zatím ředitel Óstavu m-l. při ó' KSt, brzy mofná nástupce Foj 

t!kdv jako ěéfiáeologT 

E>acl• to asi. za~imavý rok, ten nový rok 1989. I 

a. l. 1989 
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Hluboká kořeny 

/Na okraj prohlášení vlády L.Adamce/ 

Programové prohlášení vlády,přednesené jejím předsedou,dává 
nejen mnobo podnět~ k zamyšlení,e.le vyvolává i značné rozpaky· 
nad tím,co je v prohlášení jen v náznacích. Sám premiér ve svém 
vystoupení uvádí,že "síla konzervatismu v řídící aféře i rozší
ření pohodlnosti i sebeuspokojování,zakořeňeLá myšlenková dog -
mata a stereotypy představují nelehkou bariéru." I když v dal -
ším vyjadřuje optimismus,pak nejen dosavadní zkušenoeti,ale 1 
denní praxe hospodářská i .politická /a ta hlavně/ vytvářejí 
klima nikoli optimistické. K optimismu nepřispívá ani konsťato
vání,_ie s "Při posuzování současného stavu se ukázalo,že kořeny 
příčin existujících problém~ jsou hlibší a dloUhodobejší,než 
Jane mohli předpokládat." P0 k~sme se premiirovi pomoci defino
váním problémů,které jsou navíc propleteny do nejednoho gordic
kého uzlu a Alexandr Makedobský se svým mečem není momentálně k 
xwbJ mání. Byl by pouze Alexandr _Eolognslcý,též Bratislavský,a
le jak je to s jeho mečem? Ponořme se tedy,ne snad do veků,ale 
deeetiletí,a tam hledejme kořeny problémů sužujících nás až do 
dneška. 

Obecně se uznává,že struktura našeho hospodářství a hlavně 
pr-llJDYslu je brzdou dalšího rozvoje. Kde se taková struktura 
vzala? Z vystoupení vedoucích představitelů to vypadá tak,jeko 
by se nám ~elila ne naše hlavy jako ne jaká živelná pohroma • 
Struktura nevzniká náhodne,je produktem postupného vývoje,vý
aletnicí obrovského počtu akoí a intere.kcí,hosp odářských sub
jektů za dlouhé období. Takto se formovala i struktura našeho 
hospodářství až do vypuknutí války. Byla to struktura,která se 
&ačala formovat od druhé poloviny 19.stolttí,s rozvinutou sítí 
dopravní,spojovou,vzdelávacíťs tradicemi podnikatelské aktivi
ty,hotovými systémy-hospodářského řízení,s vyspělou úrovní 
kultury obyvatelstva. Jak se s tímto dědictvím minulých gene -
rao:! naložilo? 

Tak,~e došli k zásadní zmene v cel,m &aměření hospodářského 

59 



vývoje,jehož výrazem se pak stal zlom ve struktuře. To,co se 
za generace vyvíjelo na podklade· tradic, přírodních podmíneJ 
a ge,ografických vaze'b, se v prť..behu několika let záeadne pře
v'rltilo. Vyplirval tento hospodářský z_lom z potřeb Českoslo

venska,nebo snad byl diktován vědecko-technickými inovacemi, 
které si takovouto zmeriy vynutily? 

Kde hledat počátek tohoto osudového zlomu,jeho i Qeové a · 

myšlenkové zdroje? Snaď ve změně vleetnických vztahu vytvoře
ných znárodněním? Příčina nevyplynula z pouhé změny vlastnic

kých forem,alebyla mimoekonomická,vyplynula ze změn mocen -
ských uvnitř republiky i mimo ni. Je možné a někdy i nutné 

přijímat rozhodnutí na .úkor ekonomické účelnosti,ale ekono

mick6 zákonitosti se tím nemění. Odstoupení od zásad ekono

mické efektivnosti je možné jen ve výjimečných situacích, 

krátkodobě a v omezené míře. 
Není historický nebo snad historizující pohled na naše 

hospodářské problémy zbytečným luxusem? Snad by stačilo vy

jít z analýzy současného stavu a hledat cestu,jak ho změnit. 

Říká se a píše.že dosavadní neúspěchy pokusů o ekonomické re
formy byly zapříčiněny jejich polovičatostí a nedůsledností 
jejich provádění. To je konstatování povrchní. Polovičatost 
a nedúsledno~t nebyly přičinou,ale následkem toho,že nebyla 

překonána ideová a myšlenková dogmata o hospodářském řízení 

jako součásti řízení celé společnosti. NJYŠlenkový sbár. mezi 
eentralisticko.administrativním řízením a řízením demokratic

kým dal vzniknout polovičatostem a nedůslednostem. Ideová po

rážka dogmat není možná bez prů.kezu jejich důsledků na hospo

dářský život. 
Po znárodnění v roce 1945 a v roce 1948 se po určitou dobu 

hospodářstvá Ceskoslovenska vyvíjelo ve směru předurčen-1m 
předcházejícím vývojem. Po.litickou směrnicí prc hoepodé.řské 

řízení byla zásada,že Ceskoslovensko půjde svojí cestou k so
cialismu. Statut národních podniků z roku 1950 ka.nststuje., 

les "Zákon hodnoty,podle kterého je hodnota zboží určována 

množatvím společensky nutn6 práce,vynalolené najebo výrobu, 

plat:! 1 v aox.hoepodářství. Výrobky nepřestávají být zbožím ••.• 

Cílem finančního hospodaření podniku je dosáhnout me.rlmál -

r-~ n 
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ního zisku ••• " Jak moderne,v duchu nového myšlení zní tento 

téměř ětyřicetiletý citát. Kdybych noeil . ·klobouk,nerozpako

kóval bych se a smekriul. Podniky se zásadně samofinancov~ly 

a používaly pro vnitřní řízení systém SPH. ';soc.podnikové hos

podářství/,převzatý z batovského systému evidence,tedy to,co 

provádějí dnešní Slušovice. Byly i silné prvky samosprávné 

v představenstvech podniků a v činnosti podnikových rad. 

Jak nesmyslné a zároveň tragické je tvrzení,že u nás neby

ly zkušenosti nezbytné pro řízení národního hospodářství a 

bylo proto nutné • převzít sovětský model. 

Tragičnost této transplantace byla i v její metoaě. O tom 

názorně svědčí materiály z "Procesu s vedením protistátního 

spikleneckého centra v čele . s Rudolfem Slánallým." Co říci na-. . . 

příklad výpovědi obžalovaného Slánského na sugestivní otázku 

prokurátora dr. Urválka, "Jaké jiné sabotáže jste prováděli 

na úseku čs.hospodářství? Jtám na mysli organizační otázku." 

Slánský oč.povídá: "Sabotovali jsme například změnu staré po 

kapitalistech zděděná struktury průmyslu. To se projevilo v 

tom,že jsme nepřtjímali sovětské zkušenosti týkající se přede

vším nové soc.organizace prúmy~lu,nepřijímali jsme sovětské 

zkušenosti pokud jde o plánování ••• " ·SPH systém,podle proku

rátora„byl nástrojem pro zachování kapitalistických metod ří

zení,což melo usnadnit restauraci kapitalisnu. 

Hlavní osou hoepodářskébo rozvoje se potom stal těžký prt~ 

mysl - doly,energetika,hutě,těiké strojírenství. Základní me. 

todou ee stalo řízení centrálně.direktivně přikazovací,umež ·

ňující přesouvat zdroje z odvětví do odvětví. F;ekážkou proto 

byla ekonomická samostatnost hospodářských subjektů a tu bylo 

třeba nej~n organizačně a administrativnepodlomit,ale přede

vším ideově a morálně odsoudit. Proto útok na sionistické, 

. trockistické,meloburžoazní, ti toisticlc é,revizionistické a pra

vičáeké elementy. A právě zde,na počátku 50.let,se překročil 

bludný kořen,zde vznikla .myšlenková dogmata a stereotypy,před

atavující nelehkou bariéru. Na tuto b&riéru dogmat a stereotypů 

narážel jakýkoli reformní pokus,naposledy v letech 1968-69. 
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O tom názorně svědčí npoučení z krizového vývoje ve stra

na a · společnosti po XIII.sjezdu KSČ". Jak podobne,ba téměř 

shodne e protokoly z procesů zní takové fráze z "Foučení",ž~ 

například o.~ik přišel bez vědomí stranických a r.tátních or

gánů k oklamání dělnické třídy s pofad_avkem vytvoření rad . 

pracujících,jakožto součástí koncepce,směřující k destrukci 

řídící hospodářské struktury a rozbití soc.systému plánová- · 

ní. ll'ebo je možno uvést, že •ipravicově-opcrtunistická praxe 

i výklad ekonomické reformy směřovaly ke zrušení všech cen

trálniích řídících hospdoářských orgánů,k úplnému popření 

plánu,k oddělení ekonomického řízení od politického rozhodo

vání ak postupné likvidaci _všelidového vlastnictví. "Dále mů

žeme citovat například "abÝ maloburžoazní živel měl i vlastní 

ekonomickou základnu pro rozleptávání eocialiemu.,prosazovala 

pravice soukromé podnikání." Jak kuriózní jsou tyto myšlenky 

v "Poučení" v současné době. Zvláště když autoři v plném 

zdraví fyzickém i politickém pokračují v přebývání na vedou

cích funkcích. 

Nutně musí vzniknout některé otázky: 

- Proč po očištění etrany,státních orgánů a všeho možného 

od pravicových živlů nebylo možné nejen dát Ekutečně správný 

marxisticko-leninský výklad a praxi ekonomic:ké refrome,ale 

dokonce i pojem ekcnomidré refromy dát do klatby? 

- Proč rady pracujících pod vedením zdra~Jch kádru nemohly 

být vytvořeny? Tehdy by tekové problémy s jejich volbou jako 

dnes nebyly. 
- Proč současné připuštění vyššího než padesátiprocentní

ho podílu základního kapitálu ve společných po~cích,či pod

pora individuální výrobní a obchodní činnosti nerozleptává 

socialismus? 
- Proč zákon o podniku a důsledky z toho vyplývající,je.ko 

aamofinancování,dvoustupňovost řízení atd~ neemeřují k popř•

ní úlohy plánu,k oddělení ekonomieiého řízení od politického, 

t likvidaci všelidového vlaetnictví? 

V kladení podobných otázek by bylo mo!no pokračovat. Ale 

Jat říkají Rusov~i fakta jsou tvrdohlavá. NutnoEt realizovat 

ekonomickou reformu se za dobu působení podubnového vedení z 

roku 1969 nejen nezmenšoTaSa,ale naopak zvětšovala. Pročte-
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dy ' k ní nedošlo? Protože po stalinském sektářském dogmatismu 
byl brežnevovský,rieoatalinský "klídek" tak pohod.lný,hospodář- . 

ské výsledky se daly bez větších problémů natírat narůžovo, 
výsledky sociální,politické,ekologické a jiné podobně - ''odta
žité" se daly omlouvat a vymlouvat,řády a medaile bylo pří -
jemno dostávat i rozdávat,s lidmi se dalo "Šoupat" podle po
třeby i ' riálad. 

Co ale s těmito hlubokými kořeny dogmetických bariér udě
lá náš předseda vlády? Bude mít k jejich odstranění /buame 
skromnější - odstraňování/ dost silných rukou a těžké mecha
nizace? Tolik by se chtělo věřit,že anol _Jen aby to nebyla ta~ 
ková víra,jako ·v to,že na Veliký pátek o pašijíů hlese se 
otvírají poklady. 
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Luboš K o h o u t : 61 
1,. březen 1939/Mezinárociní_ a česko~ovensk.é souvisloati a ~O.lil•_~ , 

V~ohodiaka, ba· kličea _ k pochop~--~~ropaÍého ~oje a_ y ~•ho , . 

·~c":l nebl_•~tuHÍo 0Ílud11 _eeakoaro~•f!ak•~:• tdto dob.I _ "pfédefiQ•' druh. 

■vlťo-vlf .ril.lq je . ~jasnW politi~ na·c1atfck4ho. Nk~cka;·· \~akoÍto : 
• • • • • • • • w ·, . y . ' 

nejdynamičtAjftího, nejagresivnějšího prvku evropak·, -· pol1tiky, ktert 

rozhoduj!eím zp~sobem ovlivňoval ~ahraniW politiku ogtatních ev

ropských velmocí - Anglie, Fren.~1•, Itálie, SSSR, a ovšem 1 politiku 

pfedmftu agrese- neskoslovensk&r a jeho ~ousedd, v. ~4 dobl nikoli 

smluvních, nlbr! :raktických nA?neckých apojencO., Polska a Ma!araka, 

Tehdejě! pfední politikov4 jmeno\"aných zem! a pfemnoz:( z ' pozdějěicl. 

1 dnewdch historikd a pol1tologd nedokázali do svých tehdejě:!ch 

pfakticlcych poetupd 1 hodnotících prac! později! doby promítnout p• -

znán1 pod• ta ty nac1atick4 polttiq, cha r a~ t ~ r u a 

Ir. y b n t oh • i 1 nacistického relimu. a spoko~111 •• - a oaidový-
• • • • .. • ~.J,.. 

m1 ná1i1ledq pro nbody, ;jel reprezentonl1.;. a po\lblml obrllDDfml . 
reakcemť na · ~ t 'Y o T ' atr'-nq \.Sto p~lltik7 ;_· a • dne~-~.· ~il 

p&.de8'.tilatým odstupem - r;koumáoťm a bodnoce:wa n• .-~147 po4atatnfoh 

atrinek nacistické politiky. Do pfemnohfch, 1 _o4boml .pf!noqeh 

prací ae nei,aoucnl promít, nedbW onoho atarof-imak~ho pos\ul,tu 
psát c1etcr11 bes hnlvu á pfedpojatosti, .tedy a mÚtmn ob~ekt1Y1tp 

nepf-ipoultlt, ab7 •• promlňoTala ve alužku 8"wilni~poltii~ ,: l _ ig

norovtn:! onoho nOTovlk,ho, po&it1Tiat1ck4ho, hledat a •~eŤna,··praY
du o minulosti bez jaJcychkoli ohledd •p•dn1fkomu padni•. 

Kupf. státníci lápadu, r; Tjchodních pak sejúna polětt, pfl~ima.11 

s uspok~j•n!• prosluli projev Hitlera & 26. záf! 1938, kdy o teako -

1lovenaku mj. prohlaiujea •Nyn! je před námi priblém poůecbd, kte

rý mua! bft roueian a rozf-elen bude. Je to poslední d.semnt poladaYe: 

kterf muw11 p!•edlo!it hropl • .Je to vňalc po!adavek, o4 n6hol neuatu

puji a na nimi tnmn.• - Za necel$ch lest mla!cd 0b3azuje nac1at1cké 

Nimecko českomoravský prostor a ~ormuje alovenslcy,aUt jQko poalul

ného satelite. Za dalšich šes\ m!sie-0. realizuje •bleskovou• proU

polakou rilku a ~otroěuje více ne! 20 .miliond Pol'1t:O. T tzy. •gane

r,lnim souTernementu•. -
RejproatraYljl1 z ěe. politick' representace tehd7 narasill na 

·totální nepochopeni Upadu, pokut_ upozorňoTeli, !e HS.tlerm a SIJP 

po!adoTan, realizace práTa 6a. Klmod na aebeurčw znamed likTi.~ci 

tohbto pr,va pro národy Ceskod.oYerilka a T dallich logicktch 46-

eledc:ích 1 pro Tlechrq nenlmeók, nAl'ody hnPJ• 2e jde o· · pouboll 

clom, kq~íc:! nltOT144M, ba genoc14rd pl~ nac1m11, ~akolto Y7-

~•dfoyate1• &,:,m:a agreeim:!bo, b7toatnl antideaolcratlok,he, koM•t

rdck4ho nlmeck4ho finanan:!ho jap1t,1u, la naciat4 neua1lu~1 ob~ekti

vn~ o proa.:-lch a lrlaho nlmeA,ho národa ;jako celku, .nlbrl ve alul

b,cn nilleůých monopold jaou '1hlaTnim1 nepf'áteli jeho akute~cb, 



-~ - '- -
objeh--tivních zéjm~. 65 

Pokud 1 soudobí historikové, politologov~ ěi politikoT4 vytrháva
~l __ ne_Ítf:ídka :DACiati~ká dsili _o„ re~i·z~cl, Er,áTa nt,nického -~rodiť na 
á~~•-tÍrčen:! · s konte2tu _ t~~•;ji;! .: _ o_~• 1 k·.-~·;.··, . -_;.poiJli~ .hitle;·o,.-~ ·. 
sk'1lo ~lm•cka, z konte:rtu c 1 l -á' -.• . kteri" Bledonl.a, dopoultljt ee 
záTdných jak odborných, tak poli tickt~h c~•b• Nlíktef-í ne;jo~tod62-

nějlí z nich dospívají dokoncak absurdním záv~rum_t Íe vi.nu za ros
poutáni vállcy nenese nacismus se _ BVýI:d ovětovlá~i ~lány a činy k 
jejich realizaci, eybrl oey evropaké a světové aíly, kter4 ee po
k.uail~ VÉu.:kou zacránit realizaci prtva německého národa na _aebeurče

níl 

Je nepochybn,, a přamnoh, historocké prBilleny a zjištěná fakta to 
óoav~čují, ~e si nacisté v létech 1934- 1938 vyjasňovali a k rok.u 
1936 Íjil zformovali model evropakáho •n o T , h o · p o f __ á d k u "i 
Dle nlho ae !1.lli _ltlmc1 stát vládnouc:ím, nejmocnl~l:!m •t4tq at 

~ ·.. . . . - ~ -

národu bropy. A nejenom to1 v de11í. ~:span~Tn! ffsl mlli oTlád-
nout Stf-edr.ť Vfcho4 /v z1'vazn'l11ti na ~ol1t1ku •oay" S.rlá ~ aagd~4 
z doby před a. v pr~b&hu první sv~toT, rilkJ/, .l1.'r1ku, poal,z• pak-
• japon6kou pomoc!- 1_ jilní a seTerní Ameriku, aby•• poSOJ& T "po ■l9'> 

aledn!• tú1 rozhodl sou-oj o nltoTl,4u mesi Blmeckem a Japc,n.. 
akeq •••. 

•ooeloT.fm j,drma• p.ri'n! ftze cesty sa 
0

■Tltovládo11 ~•1~ 1lýt ... ia.~ 
n1 Velkonimecká ftěe, obfTaii' T ý l u ě n I pfi alulníky nlmeekého 
úroda., Integrál.ni aouěáaií tohoto •áádra• ani bft 1 ěeaké sml. 
Národ~• obývající mil být jen doěasnl trplnfm národem. "Bndl&sunc" 

0
~eho& kontury ae eysovaly a.! v kulminaěn:! dobl Yále~ch úaplchd .. . 

llmedka, milo mít podobu troj~Hln,ho proceau1 . 
1/ fysické 11n1aace nérodnihc předvoje - inteligence, zejm,na hu
mani tn.!, ale- 1 raaoTI ménlcannfch 2i4d, CikéA 1 Cechdl 
21 vysídlení dallích do bl!fe jeltl neurěeeych próatord mimo ■t~e4-
ní JwropUj 

J/ pcmlměan.ť r a a o v I a p o 1 1 t 1 c k 7 Thodnýcb. 
Slovensko, ;jůolto vazalalq ■tát ~•távalo m 1 m o. T 1 a • t • 

ni r, m • o · tohoto ~ádra. Col oTI• ~.-m.amed, !ev ~c1atio-' 
ktctl pl4Dech pro •pr,n! Uzi" ceaty sa nltoT144ou nehrilo /tů:t41 
roAarpataká Jlua, stále · ;jeltl aouléat ~11 okle1,1n, ?EB/ Tfmamnou 
Hli ob~ek'tu politicko- mooenakého ěachro~éní nac1ate. ~ tomu po4-

ntmi~is _ 
O li.kTiuaoi C:s~, ~akoiw aleapai relatina.l auverenrúho at4tu. uYa-

le'ftli naciaté ~il ~ dobl ného llllichoTakého tr1:ma:tla• kdy _OTI• i 
1nDi, U aoeÚaqch ipiěak MSDU 1 aUtu p*obihal Ílpor · o •• aty a 
aew~, al• i o mír u této 11.kTióaca. PfedeTltm •• UT■loTalo 
0 tou, jak Tyuiít výhodného mnic~vske.h• "mocenského náatupiitě" 

·>,; 
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k pokud J ožno nejefektivněj ší~u nástupu k •evropovládě ". Krátkozi~-

ká• ba aebevrafedná politika _Zápa~~ jim _~oti~ umožnila, aby bezpro~ 

aU-e~I po KnichoTU _z'Yti~li podatat.n~ ••jaé~ na likol' dosavad.nich 

_P~~i-~_ .Fran~l~ _im1a ~~ce.nakf 1 hci'~20.~~kt- Tli-,· ~ : ~IÍh~lcoY-é" : &tli
~ -mezi SSSR ~ť_ Nme~ka. · Ten o~~~li( ~Ul•~-~~byl ábaolutm./via· ~-j~ 
na britskf vlivy T JugoaláT11, f{eČk11, ·'lu.rec~. f'r~-C~u.E~á v · ~Wl

Bku aj./ Plitom polaké postavení, ambice .i možnosti představovaly 

o~ obitý faktor mocenské po 1 1 ti k Y• 

CeEty, metody, míra lilvidace okleltěn4 repuoliq musily být. tu

dím voleny se Efetelem n& posílení nacistického vlivu ve střední Q 

jihovýchodní Evrop'i, tím pok na poa!len! pozic pro naaté.vajic! Tál•

čný nápor bua vfcijodnim/protisovět~lcyc/ nebo zépadním/protifrancouz

ským a protibritským/ mn~rem. V měsících ~!jen 1938 al prosineo 

1938, snad ješ~I do ledna 1939 se ~ormovala. nikoli bez názoro~ch 

stfet4'• odpoTi! na tuto priori tni ót.ásku• al vy,istila „ dost ;jedno

znaěn4/_1 kciy! pru!n6 mo41.fikoTatel..nf/ pa,zhodn\ťtt &amifi't ~o~en•o

poll tickou upansi •pnní i'áze• nejpZ"Ve T · . a á p a d n í Dl :-a · 11 i N.I 

- R~atorikoY4 disponuji mnoha pramemqmi 4okle~, že naciatiět! radi

káloT,, ,sběnli• , pfedeTlím Hitler aáa, H~mml•J'• He7drich, Eibben

trop a dálě! po obdob:( p~akumu, kaia jít prioritni za •tiYot.n!a pro-
. 

. 

etor~• pfekroě111 . • npadním au~ . Jtllbikon ~11 na pf'alom&1: l1atópadu 

a p~oaince l9J8 • . ~1at4 •• 41• j•~ich p~d•~BT 11110 1 na~• 4o 

krajnoat1 vyulíva~ 11stupnost1 a poěetiloet1 Z'-pad:l, ale aouěaanl u 

~11 tehdy spracoTáTel.y jako aktmn nť plé:q Tojenakého 11toku ptlo~i ~-

aín:. na dpad od l\fna. -
HitlerdT poboWk a d~v~rník pro jeanán1 se Západem, kapitán 

7. Friedeman charakteri~oval před nor1mberalqm aoudem úle nimec- . 

k' politiq takto: nejdJ.~v• miěit OSR, ·pak Zápa4. Zprá'T7 podobného 

&niní pf1cházal7 na aklonl..-u r. 1938 do Ceakoalovenaka ku~f. od "r,f• 

slance v Polaku J. Slávika 1 od -.yslance v Japonsku, lr:ter# _ Tylouell 

, .. olnoat nimecké pom.oci Japonsk11 patot1 SSSR. Jen mimochodem k tomu 

pfipomínn roli, předurčenou nati Potlkarpatak8 11191: nacisté jeětti 

do ~ara 1939 ad.dramovali- k oklmAnť Mpadul-, !a m, b$t ~ádrem, čl 

odrasoY.fm _lldst.kUL budou! velk4 Uu~~. -.ytwřen.4 p~ váleěnéa 

zdolfm SSSR1 
Jiaci1atick4 'politice Tdl1 Nae&ipáau• u&i Nlllleůd a SSSR se 

naldzel.7 dvl Tarianty, Ti-..cy ně~ak kalk\ll.uj!c:! ae &p~aobam. likvidace 

l:e ako alcYan Ilka. 
Prmt. TU1anta1 v únmosti na pi'-edmnichoTak4 pfeopakladJ vál.lq 

proti oaamocen.bll ~akoalovenaku likTidont 01Di benála&il _j~ 

okleltW a be&br~ ee ako aloTenako epolelmia nlaeůo- pol ak.,. . 

maLratým áail:!m a tím, I• pfi plni b•g•onii Mmecke v ěeakomo-

66 
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ravsk,m prostoru uchváti Polako pfari!n~u ěáet 8lovenaka snad 1 
. . . . ' . 

_PodkupátBkou llu•• Ma!e.rsko :pele . ~1~_._ e~_oTenek, kra~~ e ~tlkavoŮ pe.,_ 
. ap~~iTou po&41j~ch: ~eni~ch -_pó~ .,_- ruilum.áa;~ __ !ňad ť jůgoel,Y~ 
sklm .alru_. • Vf~od_a tito. ~arienti,t YytvoM -se- pt,dpokládý přo · ~o-~-:

mo~ ~e.kési . "hcr1zont,1nt osy• Var!t1va ·- Bude.paši·, pozdfjf .snad · 
s pfiatoupením ftíma, Bělehrad~ a Bukure~ti. Tato· "o~a• by dostať~-~I 
kryla/tfeba i v podobě neutrál.."liho __ néraznikového páS!Ila/. zád~_ Nbec
ku pf-1 jeho vojenské ofenziv~ proti , ZápadU: a v další ~ojové :Nzi. 
by vyla "týzne:mným mocenským pomocníkem pfi vo j en~k~m nástupu nacisti-
ckého Německa proti SSSR po vít~~stvi na Západ~. · · 

Druhé varianta/m4ni efektivní a tudi! m4ni plijatelná/a Polsko- od
mitn1 zámlnu Gdaňaka a korido~ za Slovensko~ Podkarpet8kou ai„ 
~ak se i k l.etnu · 1939 Et.alo /návštěva Ribbentropa e. jednání Te Vu

ěavě/. - V odporu prpti nimec~ územním pohda"Yk-6a •• polc.uai opM\ 
o Up~d /».ciat, pfit.om apr4vnl .kalkul.on.li, le otldtne d!aat _T_.m~i
né k~al.icl Mp~d~ ~ SSSR/, V t~ pMpedf~- Ebfri. p~ . _1'111.•~b · ~~did 
f-elem, byl . SV1"ChOTenl riskantn! a c!ono~ružn4ť pM'ol_!lit _s'!•· n~j·_., 
SSSJl /mad i paktem o nwtoěud a pHtellké apolup:r,~/, pMnoup1\ 

na . n • v e 1 k 4 i 1 & i t. o poleko s4paWho po_l _itiek'h•· 
ablilant a pfadpoUa~u,. • saee ree.11at1cktm /hi stor·J• plni . í,otntila. 
I• aůwi• 4oplnlno efaktivr..i T . o ~ ~ ·11 • k o u · a p -~ 1 ~ p :.'~ :_- a e ... i • 
a/ aahf.ji \ Těad. ailam! 4tok pJ'OÚ P~iaku ~ e!lem tn1.~_it · -~••·,.-_ · :. -

a/ . Gen. Jodl na no%'imberskéa. ~ccesv. pf-iual, !e k pc,daimu ltlt ne
bylo Ně~ecko 8 to odolat souatfed'ln4 of'ens1TI Upa4u na pou• Pc1-
lkll, nebol clo alabtch pevno•U n.e~n6enl S1eatr1e4ovy linie 14ob10 
pos\aY1, pi-o't1 as1 UC divi&ím sp0~encO. 6en asi t~- 30 neplnohodno'\
p;tch 41rtn. 

'fato ~ variaAta byla poa1,c• dapllnl reallso~.- tial ~ekUT-

n:! a r11kantnl~ši byla n•~en ·pr~to, le Upa4 .u · ~•ltť Tojuůo11 ' 
pf'evahu, ~•! v pMpadi ofenzivy mohla T41t k rJchlé perilce ~ 
f'iie 

I 
eybr! pf'edev!~ proto,. le chcrin! aoTltak, • ati.DQ•' bylo neT7s

pytatelné a nac18tb. se zdilo /1 po podep8'n! půtul/ pro j•~iab 

zájmy nebe&pečnél . 
X jeru 1939, tedy k do\JI, kOy pMbt.Talo shtel.Dleh múek• uposor-

. - ~ . . . 

ňujic:!ch na proniknou rffici 4oaaTaW po11tltJ naeiatd T!ll Mpa4u 

t'1y olleasením !eakomoravak4ho pzioat.oziu a mM:r.u!m aprotektorit•• 

llitltl' sřetůnl pollapal nllct•~· •• áklaWch ■trinů m.niehovak4ho 
tikUtu 6tyf velmoc!, přel!Tal ve Tl4mllf 1 :jedná:! ...u.Itů pollt1~ 

Mpadu nereeliaUc)Qf, 1 d • o 1 _ o g 1 e k t /ideologie•• 111178111 
Kanon. ohi~, ~ato!to t • l • I Jl • , 1lusorni ayllani o niti 

• apol1lenaktch T&tu:!ch/ pohle4 na ff!'opato11 á.tuaot. a ~•~t ..... 
~o~ové trendy. 'to na rosdtl o4 4feriln4 W.atl poll'\S.oky aktiTDi

ho Tlfe~ho mtnW /a pJ19&!rav.fch poli tikd b•~ rrilnl6 moci QP1l an · 
&l1eUu Ch'.ll'c.h1.lla/, k'ter, b7l• 1,. břunD 1tl9 aktirtaorino v, 
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amlru požadavkd britsko- francouzského~ s ov~tskfho ablílen:! proti 
agreaorort. Prot'1.lovi •'p•W pol:4:tiko~• u moci nadile nerealieticq 
!~•11 na, nae1at1 ck~ •~vltmJrt Ul•~ : att~t i n, noj1 pfe4p-~kl~ 
aowpoho~u/mocanllko;. e~bi ,r'1nt . roll: ·.v . nim, ~ ef :~~ .1,.~\7deti „y. 
rtaatn! mocen.irt. triumf'. ' ·. · : ·· · · 

S\aiin pak/ a ;~ ·nejblif.ti .T sovltak4~ po11t~1ckém -T~d~nť/ p~ . 

uvre.ždlnL mnohem · dal.ekovidně;jMho Kirova a popravi pf-e~. atar,. 
leninské guccy T č • 1 • • r o z h o d n I a n t 1 'I: a š 1 ;.. 

• t i c k . ý m · · a m o u d r ý m B _ u eh a r 1 n a m byl avtm gpd-

aobem - jll od XVII. sjezdu VKS/b/ v r. 193-4 a od VII. ko~esu 

Xominterny ltJ,, nejnce od sklonku 1938 a kulminaci v r. 1939 • 
na4nl 1 d • o 1 o g 1 c ký , tlel státníci Ztlpadu, . kdyl usoudil • 
I• pro objekt1Tllit perapektivn:t aovltu• a , j m y bude -~hodni, 

pokud se Zipad a nac1st4 etfetnou ve Tájemnl vyěerpávaj!cť •válce a 

Tice ménl 11 e r o • h o d n t m T 'I .• l • 4. k • • , k~ . SSSlť zallllh
ae: al T aávÍz .,an, tú1 Tilky .... prpaplch.' "aviw...ého rltlsetvt soc1a-
11emu". - Obl a!l.7, objekt.1vni i mb;jekUvnl p•otinaoS.atlel.4, se 

o audcvě mýlil ~. Z i-evize Gm1ld a ilud , : ve4o~ot ch al - pokr•~ 
OS\l4ov4 por,ilq "'Yl"Ostla Till•~ koalice• llaanlelatY! s roammi•a · 
Y ý ~h o d - Z é p a 4 • · 

V Uhle, -al.U 41t-'t1ů4 •pfo•o.ebh" na;yltlt-!'),Q. 114ůleh 
41~1A b7la /snow. T llaneTI cm.6PW pojmV ae;,a4nl S; 4 • o 1 o· g l e-. . 

k 4 a o b j e k t 1 T n I p ~ o o a u 4 7 • v I t a n • ~ -
opt1málnljAt politika mal,no ~••ko -
slovenska,reprázentoYan, aynem ě•
~ k é ho s.dl' k. a d a a to j nt m I' k. m ~. o. 
K a a ary k•• dr•~ dva r 4 • lllll B • n • I e • • 

"' Poku4 b7 M.pacl akceptoval/ Vfchod byl oehoten ůc•ptoTat( jeho- p~ 
lit1ku k o l • k t 1 v n i b • • p • e n o • t 1 plio~i ailúa a&-· 

~ese, bu! by y e b e c k druh 4 •TI~ o TI T 4 lo• 
n •do 6 lot prcto!e nac1aua by ~:1 ~it~ n,por- T Blmeakla 

be&vál•~I udolh nabo by 4ollo k ryehl,ll11l 'rltlsatvť na4 IÚJll na 
&'1ůadl 41-tiv, pf~ koalice s~•, - franele- tsR. 

Ro Jln1'1:lovi a.r. Beil a ~UQ blia•1 - T em.S.graet 1 T dom4eúdl 
dem0krat1c~ch, aoc1al1stlctýoh1 pNsr••im!cb trutmi • akcantoTa
li a T prvnich. mls!cích r. 19lt al 4o arpna ltlt sd.lraanill potfeba 
1 o l i f. • ·.n i I 4 p a d u a I I 8 a, • etla uaeai 'I daltia 
qreaim nac1&m11 a mfit jeho. ffl'lnlidú, Um i pnoo144 /YAl1 
úr•cik lm'ep~, pfedcTlia Tdl1 alonn~ Dbo~ pl-• loruit . 

~j T ~ n~T71mUt~ Tál~ • 'flWOHt i pro n I • • o k t a ' • 

~ o cl I 1 t • a o i~ k 4 1 ' • il • a • e t A a • ' k 1 • 4 J 
plné ro .T11oprdTnoat.t. • •••~••nýe.ll •'I• 
.bo4 se vlemi ostatními nál'ody ••rop7 

!'."eel.1.SOTat IT' n••···'•ln' pr,TO 68 
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n a p 1 n é n á r o á n í s • ~/. e u r č e n ! v ci e m o k r a . t i o k é s 1 t u a c 1 a a t m o a ~ á ~ • n o y 4 B v ~ 0 p · . V tomto ú■il! nall progrea1Tld, p~lltiltoy• a Beneie111· Y. ~~1e ·. ~ 4: y ·a : lť_ r ' t : p i- ó h ~ á 1 1~ · x,a ik~41, objektiTldho progre11U, Nlm~otii, Ceskoalovenaka~ Evropy i svltai Popl'Y4, . kdyl mu•1it . pfija0Ůt ~- . choveký diktát, podruhé, když jejiců dsili bylo sma~&110& Západ, Hitler, Stalin, - objektivně chápáno- NSchulter am Schulter" v r. 19l91 - Potfeti z•ítězili - Jaltou a Postupimíl - O.iam bylo to Pyrrhovo Yítězstvíl ••.• J~ doká.z&lo pováleěné obdob! a - !el- pfea eui nikoli zanedbatelné papruky naděje - prokazuje be i dodnes ••• { I lir. Beneš a jemu blízcí byli- ~o jisté ~ry- v zajet.i 1 de o 1 o g i c ~ é ho nt y ~ 1 e a í a jednání.. - ~o proto, že nedoaaru.ll sílu o m e z e a o s t i a s o b e c t v i /natcvniho 1 tf!dního/ je.k m e a 1 .u , r o d .i1 i h o k a p 1 t á l u, t a k r o v n , i m e z i n á r c., ti a ! h o b 1 r o k r a t 1- · o k o ~•tati st i c k é ho pa e u 4 o a o c 1a11 a m·u J . :s z ' . ' ' K listopadu 1938 jil Hitler jednomaanl uaoudil, I• pfi- r o• -. ' 

. 

h o d n u t , 111. j 1 I - t1 t o k 1l n a . Z ' p a 4 b7 ••. nemohl spolehnout ani na vazalak, eeakoa:loYenů:o. O jeho 11lcv1dac1_ Y_ ne~ 
bl111ťch mlafc:!ch roahodl jtl v t,to 4obl. l>o 41jinn.4 ■toup7 lla . e:ai ■tuj:!ct •m í I' n I ~ A t • Tal"ianta. feleíd ~•• . . pl'obl'-1l, tter, . . .. . . . . .. . . lil do li ■topa4u- proainct 19]1 phee ~tn eslatoTrda Yedle. TU1an'ty draatickáho d~tování • Ceakoalovenakem/mj. dl.• cenn,ho nldectvt tehdejš!ho aUtního tajemníka· Weisalckera/ pro pMpad, te mea1 Pra-hou a Berlínem bude pfétel~ poměr. Tedy varianta 
6 k é ho poroben i Ceskoaloven•k•~ fešení 
h o • 

neTo~•n
amluvnt-

·Na pouim 1938 byla navrtena /uik<i1 nerealizoT~ ~~•1 atrori llmlouva mez.i nimeckoLl fd.ší ' CeůoakoTen•~-. :s/ 
:s/ Nime~ fiia mil.a p~ebra~ garancii integrity a nedotknutelnoatt čs. úzw a poskytnout ~R podporu proti tfetiJl mocucstea. pfi ohro!en,i jeji integrity. ta. vlé~a mlla ve Těech zahrar..16nl -mo~enakých poli ticlcycn otázkách ~ostupovat. ve &pojení a ahodl • nimeckou Tládou. Vlech.q dosavad.ni dohody ta. 'ťlády měly tím pozbýt platnost. Vojen■kt staY a rozfiah sbrojení mll.7 být uspdso-eny němeelrja ú~m:Om. po vz4jam, dohodl Yojenakých velitelstvt. Obl Tlédy mil.y jednat o hoapociéflikýcb ot~zkách v• smj•sl~ a účelu Silll.oQvy. Gen. Ke1tel únh mnl.ottvy doplnil po!adsvkem, aby CSR nevybudovala nori vojen•~ opeTnlrd, phdala Blmecku pfebyteěnf Tojenllkt materiál., &at-taTila apravoda;jskou a.lu!bu vúč1 NbeQku, povoloval• r...eome5:.enf trenaport D.1-meck)~ch vojsk pfes l:s. 11zen. Ra doplňcích ke amlouvi se podíleli n1m1 memoranay /snú• ~•011 t.f1/ i audetonlme~tí po6lanc1. N•~V,mamn~j~! I s účertt Henleina a Franl:a/ ir.j. hlár-'s •Odaělen.!11 au6etonkect,ho dzemť •• daa ~ audetlt, 11111.01 s ~eského 1.mper1al1am, nebuce to věak ~•ltl m•ena\ 11pl.nli uapoMcUni cel,ho prost.oru, ;jež t;y ~ zaru!llo tnalt mr. Proto nejde jen o probl~m mdetEkfch Hlmcd, ale o politick• u■po,..._ d'1l! pror.toru TO.bec. • - Hl■Tní pf-~~•tn-1 tttl H~od, zby].$ch T ěestých zemích po od1.riení auuetslcych kl'a;Ju :E. Kundt, ~ehož ná&ory byly-6 9 
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d o_čxe ~ně - přejety roz~odu~ícím1 Hěskými poli~'ckými špiEkami, 
se Jeszě stavěl proti neproalenemu vyhlazen! a vysídken! ~echd aby 
K~meóko ncztr·atilo důvtru nérodll na Východi á Jihovýchoc.ift kte;é s~ 
mAl.y su-. budoucími op~rnfmi body proti nepNtelOm na Vtchodll "Pro
~,02 č•aklcll g~ mu~ být J?o4· zahraniěn~ poli t .i~~ou . a yo;jenBk&•·
ffJ'chovan~•tí ~A•, nebol ;Jen tehdy bude Německo plinem ·stf-edn!; vt
chodn! a ;iiW ... Evropy, Pott'-ebujeme tok4 hoapo~stn ěeslj4ho pro-.. 
•toru ••• Proto~• pochod fílské armády do Prahy a dosazení fíšského 
správce vylučuae Lmichov, ~usí se eeě1 získat polltioky1 P~jde 
to, umož~~e-11 jiillnárodni e:xistenoi a zabezpečíme hranico :-rot1 
l'olaku a iltiaaarbkU." /SÓA - .ti.A •J5 - 100- 101, 5ÓA - AA 208 996-
991 - 213 658 - G61, SÓA - AA 209 2~2 - 26 - ./ 

"Umírněnňjět" var1e.n~& /obs~ovala mj. c:xploateci celého t:s~ úze-
A . 

m! tehítej~a, tc:ay včetně Sl o ven s k a a Po .cik ar- · 

pat s k é R u B 1. zájein to monopolů Reichu, sleéiu.jícich úzce 

ekoaomiclcy, nikoli mocensk.o- ~olitic~ ~áJem naciBtu/ byla z c • -

la op u ě tě na v• pr o ap~ ch var 1 ant y r a d .1 -

k á l n í - vo~enalcy obsadit poU&e čc_ skoz:ioravský prostor s vyuM.-

tím jednak zbývajíc:! němeeké menl~ v ěee~ch zemích, ~eéln&k lu

aáckého aeparat1mu na Slovensku. 
V t,to *OJOTI r,:1 ae eeekoalo'Yen&ku·.-·Yytýkalo /záminka k . voéen-

akému vpádu, ale 1 reálné konstatování s1tuac•/, le •• neorien
tuje ~hraclnl na spolupráci a Nmeck• 1 !e.ise brlini pf1stoup1~ na 

celn! unii a »ílt, !e nevracelo enigrahtz z Nimecka a pohrariiě! dq 
rukou nac1st0 1 abl ~e uTrhli do konc,atreěn!c.b lágerd1 radikilnl 
se vnitfnl n •fa I i & o•· al• /1/, · WllÍ%'něnl 'naklidalo ah-
o.y uraof.ňujíc jim emigrllcl 1 nadále alui,nj úa'\a ·· T pracoTIÚm prooeaul 

C.i: Te81llí& a m n o h é j 1 n é patří - nar.ír~o a odEtupem pa

dE sáti.lett a z demokraUcko- humao1 •ť\1ckých po&ie - k těm n e j -

s v f t 1 • j ě í m s t r á n lt é. m ~inak temeych a problamatic-

gch dějin •druhé• eeakoalovenakó republ1q,. a/ _ 

z/ I na · sákla~i vlastn!ch yzpominalt mohu potwdi t, la tiaic• nfmeo
~ ch entif'aiiatd, prwhajíclch pfed nacisty &e Sude* 4c českého a 
morevak4ho 'Y!litrosať byly pfijúulny 'Y ěee)cych rod1n,ch at1jnf po
hoatlnni, jako 4ea:!tky tisio uprchliktl českých. - Netndím, le ;jil 
teh~Y nebyly počwtné ěeské natv7 dot~ezcy ~ediferencuj1c:!m ant1ně
B!eck1m nac1onal1mem; Doddnm pouze, ~• r o a t o u c í ěe~kt 
antinlllL••kt nocionali llll\U v prdblhu 'rilky · byl pÍ'lh11Tiím - 1 kdy! 
ne 'V1luěnl „ i vol, n a l 1 . ., e n na.o1•t1okou pol1t1kcu_vaa1 
~echm se;jm,na pak její s o st f •no u ve r & ! , uplatňoTBll 
nou y čeů;foh samich zde púaobíoimi sud• t s k tmi na c 1 -
8 t y • 

S 2 2 
Zá~lra t4to etruěn, studie ještl nlkolik pozná.met k charakteri -

atiee relilm, naatolenáho v ěest!ch sudeb k po!átku okupace, zhruba 

4o vypuknut{ nlmecko- polak4 rillcy 1939 /zUí/ • 
. y nllleet4•p•otak\or,tm•pollUce •• uplatnily cnl &áklad.nt 

aJcup!Jq • ~•~ich pol1t1oké tono•p~•• pnn! r■presentcnal protektor 

Joaehlm yon lleurath, nepochylml Ge sfetelnou podporou tll'ldd;r a 
na. ~ t -" •trad1W• imperiali-

nlm11keho diplomat1ck4ho sboru • .a::-~·•0 • avo...-a..• 7 O 



- 8 -
siz.ickc,u lir,ii ne dvlácy. ieay v popředí pozornosti této skupiny 
bylo hospod á t s k~ vy k o f 1 a to v á nt, českiOh 
.. •w pf_1 ~i t:( co nejvočetn,;il!ch domác:!ch koleborant4ť p!·e<le-· 
~lim kapi~án~ pr~slu. - Tato linie vyhovoval.a pf-edeTiim zájm~ 
onich f-íšských monopold, kter4 zabraly ž1doYsk4 1 jiné majetky v 
č~~kých zemích a měly zijem na j~jich prosperi~ě . tud!! na zi~ 
cích z nich. 

Druhou frakci přeustavoval osobn! Kerl H. Frank, a~tn! tajemník 
a Ntur&:th·~v zéstupc~, který vy;jadřoval nálady a snahy Aovinistick
kých sudetoněm~ ckých kruh~ a zfetelně se opírel při favorizpvánť 
př:únotaf·a g e r :c. a n i z a č n í ch z f e t e 1 d a pf-i pou!í
vání krajních n á ti 1 n ý ch a teror 1 a t 1 o ký ch 
m t to d o e~trémní živly NSDA.P, nac1at1cké bezpeěnost1 a SS. 

Praktická politika nameeké okupační správy byla Týslednic! Etře
távó.n! těchto vlivd. Přitom pfed T7puknutím vállcy - v záf-í l93i ~ 
i;fetelně př• v a I o val a 11.nie Neuratha. Ovlem poetupnl na
bývala pady a s pfíohodem Heydricha a po atu'Wtu naň ~uJmtonvala 
linie Frankova. • Ani.I oviem do8'hl.a pln,bo· T!tlzatT1,· protole &fe
tel na n~rulen, hoapo"-'i"&ká a komwů.ka~ V7Lliití tohoto - semlp1s
ni a &•ostre.tegiclcy poj;!máne - "srdce Reichu• - n etile uplatňoval. 
/Tis pf-edpokládan4 až poYáleěn.4 f-eient "Xwllls~• v0.č1 ~•skálu 
n.tíJtodu, I 

Nicménl byl tzT. protektorát po~sem o naatoluú né~ázného kolo
niálního re!imu nikoli nad zaostalou mimoevropakou oblastí, .oýbrl 
nad ekonomiclcy, politicky, kulturně vysp,l.ým národem. - Zé.klawii 
antagoni1111ua předatavoval fakt nadvlády nAkolika set tia!c Nbc:-0. 
nad z bez práv n Ano u m111ĎnoTou m.aaou _leského obyY&tel
sta. t ,ystemat1ckt národnoatn:! t1t1ů proridil1 naciat, hned od sa
mého z ač á t k u J 

Ještě daleko borěi osud potkal atatiaica e.chd, kte~í zůstali v o
k-upoven, čóat1 ~SR a u nich! k nároc:lnoat.nímu átlaku pfistupovela 
u nucepp ala!ba v nac1at1cké a.rmádl, zpravidla v tra6tntc.h praporech. 
aí V \4 souvislor.ti ptiěleňuji d\l1ef1tou pozn4rnk:u: Mniehov 1938 
pfedatavu;je vla■tnl pln4 1->fijeU pcieabergakého /tlanl pf-edch,ze
;i:!eího a Západ• pOTodni odm!tAu\ého - pod.nit pro ěa. mob111zae1/ 
mmoranda nacietd o hranicích budoucího pomni&hoTakého ~eakoal.oveA
aka d 1 1 po mi r d v rak o u a k•• u h •~s k é ~ i ě i, 
kde byl pfi ai:!~ání ~vádě.o. tzT. obeoT&~ a nikoli mate~~ ~uyk5 
twli2 k tilma\lm byli připočítáni pfe!e "aWt.zú 11ředn!ci ců:ého 
pOvodu a - 1muin, paradoa- 1 h4', hláa:!o! •• tedy k nlmeck, 
núo4noatil Ii'-o nanoYeni uoYých hranic byl 1 mnicboTalq 41ktA't 
br u b I ~ o r u A• n 1 v tom, I• neraaliae'Yal aml.uvnl pfad.
pokl,da.nt p 1 e b i a c 1 t T • a m ! I• nt ch ob la -
a t I chi V klů&e "MniehoTak4 ~• '"'cU dr. Benel, le dzm, kde 
■11 bit a 4 •by 1 proveden plebiscit obtyalo ;,dYo4nl 1. lll.000 
Cech~ a jen 144.000 Nlmed. I. Benel dodéris "Proveden1 tohoto pl,-

71 
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nu znamene.lo z hlediska dopravního úpln, ochromeni celého fa. 
dsmd • pf-erulen.ť komunikaci ailni&deh,, lele&niWch a M=!ch v 
tako~ a!fe, lese z cel,ho dsem.t . ~•publilty ~otU7 tM Ua~t, 
kovnmS'lcaělll apolu bemila TdbeO nl110UTiB•~lcť. ~spo4Ualq go4eabol'&
ek/ m.nh mam.mal nejen zničeni hoepo4'1'-akého ce1.b čeakoaloven
ak4ho, Jltbrl pf-edevltm ochroment vlech industrU. T. té.~koaloTenakll . 
zb1ltch odebrán! pf-evQ!né vlt~iny Tllech· aurortn, ,cy,t-rof-en1 ,S.plni 
hoapoWské ~v1alost1 te8koaloTeneka na Německu •••• Vojenalq a 
atrategicky návrh tento z:iamcan.al :inili t celou do savadb1 obranu 
č•• úze.mi a znmo!nit V3budové.m jekékol1Y efektivní obrany ~•ho · 
v budoucr„ost1. "/f·raha 1968, gtr. 291/. . . . ~ ~ 

Předrilečnf a n.leč.nl T.fT?~ · česko-nbeckých vztahd uvnitl' teako-

alovenaka 1 mezi I1Í!ll • ftí~t - ep~l nezadr!itelnl k de~1nitivn1 ro&

trl~•, ke katastrof1ckúiu k on~ l 1 k tu a roz ch o 4 u, 

na nljl tllc• doplatil jak núod nlmeckt /mi.liony mrtytch a ranl

nf&b v nejTltli • nejneamysln!jši Tálo• 11daké historie, poYál•l

rrlm ros411en!a nlmeckého ruirods do dTOu _ atát!dah celkd • u-•'- _ 
ril.al o4111nta apole!1nůfm 11M~en:!a/ t tak i wod7 ~•ů:/ • 11: ... . 

Teru1tt/natia!e1 obltť tront 1 nleěl\1ch . kntoati 1 poJIOlJa po4 kml

tea atalinianm a neostal.iniau, ekonomick4a politi"' 1 Jcult~ 

saoaUrizd u IIPOTnlltelnlml n'1ao4y a ■Ut7 EffóP7/ • 

Illu-tni prorockou ae ukl111ala Ti•• 42-. Ben.ele, 17■1ov~ peal.._ 

a4etenlmeek, •tr~ ~un4tn1. a S_ebekankÚ\l v 4-~I ~1.u•• · --1• 
ohnalc, uiaa T au41enel 2._· MM · 19Jlh •J4: • oao~I a : ,,._ ' 

rild Tl'tlina nalůo n6roda ~• 4•otratlc~/ totaliirwia dk~ .-.._ 

pf1~-• • h, eo ee 41~• T •hl•cku, ••lm1 4o~h Tidťm• a elllp••• 

Jllluako pJJOlin atrainou nemoe. lla•i•ua ~e ;je4 a ~ká••• V Blaeo-· 

lal \o nmml• akoAl1' ~1Dak, nel noYou Telikou revolucí vn.1tfn1 nebo 

ka'taatro~é.llú vál.kov.. V té~ Tál••• dojde- li k nt, to ale odneao1& 

phclnlúa nit.li Jllul • w.bec Tlea.hey alnori ty •• •••~d•·· ~en o -'•• 

J4• o Telllrt 14eoyt • aoeenalct •'P•• T eel-4 ln-opi a nainade to 

llllC1•ua, ktarf tuto Mj nůone, T Jlnoopl -.yhraje. Bude to ~I.ho 

b.roznt p,4 a a n1a Tle.ch tich, kteH sa nim 4nta jdou. lffaaeko, 

kteN akuta&ll p:roeház:! vel.kýnt pfevrata, prol1~• ~•itl hroanou 

, krizi, a TJTOl'- li přitom noTou 'Yé.lka, pád jeho bu.de .-tráan,.• 
/J(niehoTak' dny, atr. 198-199/. 

fento p ft • 4 T ' 1 • ! A t Ba1šdT IOl14 ~ • b . °! ! • k t 
. . . : ' . -\. 

n, a 1 • 4 n •mu eou4u V,&namn,ho pokrokoniho nlmeck4ho entUe-
. . . . . \ . . 

l1at7- h1atorika ~•1•• jenl Tyslorl.l myllenkuc •Der !o\eiigrlbu 
. , , . : . \ 

41• t\ldet.entleutaClhtWlllll heisst. Adolt' Hitler. f. · . 
1
} · \ ,' , . 

._..uaoa\ •~•4n1 Jtnoopy 1 i'YJ'opy Tdbee je v rovr10pllá• •-iint.el'

ud.on,l n1 apelupr,ai a v pfekonén1 naeim'W.tl pfed~~k!ť~·-~..s.

m. .... ci, aallcherntea a ob~ůtlnl ~ I I a it:od!e!ch _~~~- ~ 
Je l T eb~ůUftta pohlecw na 4oD.vaW 41j1nnt1 kont'likt7~_ . \ 

•raba 4n• n. XII. 1988 · , t -; · 
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Re4akc:1 týdeníku Novo ;:ie Vre:::n ja - Mo akva /prostř·ednictvín: pr·afské re akce Nové aoby/ 
Rehabilitace elur~liamu 

11 Spec1:t1ck4 cest~ aocialiamu T hropl 194:4-: 19i2. · 
"•~"46 ěí ale Novoje vremja .• •oÝé doby mi velmi potěšil článek · 

Leonid.a Jagodovat~ho Rehabilitace pluralisau. K!ří k jednomu B klí
čov;(rch problémd přestavby socialismu v zemích, kde vládnou komuni
stické strany. Cht~l bych v zájmu rozvinutí autorových my~lenek do, 
dat několik poznámek. 8píš k historii, ne~ k teorii otá~ky. 
~ i 2 

V obstihu pojud, kterých používám: 
Párovou kat~gorií plu:.: alis.::.:.u je monopolismus. 

Leniu v "Ililperia:i..ismu jako nejvyšňim stadiu kapi tal16!!Ju /Spisy 22 
4. vyd .českj, str. 298/ napsal, že "kefdý monopol vytváfí nezbyt
ně tendenci ke stagnaci a zahnívání". Stalinis.,lus e breiněvovská 
ére _prckézaly, že tato myšlenka neplatí jen o kapitalimnu , ale 
také o sccialismu, a he;jen o hoapodt'ifstvi, ale také dall::Cch obla
stech apoleěe.nlkého !ivote a práce. - Stalinakt a breln~vovalq soc1-
al1Eua dosáhl. ve srovnání s jinými i~ízeními Te světě nejvyňěího 
stupni monopoliSlllU. 
llonopoliamua se tu z~ol'I!loval jako rozhodiT:~ni ~•dnoho subjektu 
ekonomické a politické moci: nad celou společnost!. Oatatni aubjakt7 
byly udržov~ T poatavení•p~evodoY.}Ích pákd- T7konavateld vyšli, 
cutrální, monppolní Tille. 
l!!a!~l!smus chápu šako 

mnohosubjektov2_!!_ hospodářství, politiky, vědy, kultury, společen
ského statutu, jednotlivců, etnických a sociálních skupin, jejich 
sá~d, názord, teorií, iáeologií, organisací, institucí. 
- autonomní charaktere rovnoprévnoat kafd4ho aubjektu 
- harmonizaci půaobení všec9 inaividwUních 1 kolektivních subjek-,o !ivota sµoleěnost1 d~mokrac1! a vidou. 

Socialismu ■ jako id!t!l_ a cil je mi n•jVJšš:ýn_human1sm8J!.!. --
- blahobytem pro věechny 
- svobodou pro ka!dého a vládou věcch 
- kulturou pro v!echny 
• aouladem lidi ~ezi sebou• lidi s pfírodou. 
Vjdedkz, kter$0h socialismus doaáhl pro zl1pěení livota lidí/~e.!:1:: 
alistic~é !P-~~!~!~!/ jsou jiné v zemích, kde vládnou komunist1ck, 
strany a jiné y zemích, kde piaob1 atrany soci,lně demokratick,ho 
'\ypu. 

Jak komuniaticl,, tak soc1,1nl demokratick, strany ..-yrostl7 se 
stejnich kofenda z maEJiSllU 19. atolet!. 

Pro "Vlá~oucí komuni st1ck4 strany ~• teorie i pra:se aociali&tio
kého . lui ell s-.x.u norJm problémem. Ve Telké sociální laboratoři Sovět-
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skébo Ruska po Velkt tí~no·y-é revoluci/a po ciruhé BTětové Tálce ani 

v d~li:iich eemích 9 bu.ciu~:!cích_ aoci~icnua/, •• o plualis.m11 • 5 yt~lm
k~~ kz,átkého obclob! ~•štb za L~oTa liTota • pak po Tmt·tQ lido;'feh 
č.emokra~_li - témiř n1di.skutovalo, ·na'\ol_ a'b7 pi°o1>·1hl.7 4o ■tateěnl dlou
hé a d\lklsdn.4 ptaktick.é e2p1rimenty·• To, ·oo H Tydáv, za v:!ceparta~ 
n! {ioli tický syatém a vůbec za pluralismus v některých eocialiatick

kých státech~~ je pouze neumělým pokusea. o maskoTé.n! monopolismu. 
a ~- ~ ~ 

I. Jesodovakiij konstatuje, fe v SSSR byl ve )O. letech vytvořen w 

•meche.n.i. smua, Y jeho~ rámci ústřewú. stranicko- státní o:rg.1.ny ff}~ 

měrnicemi rozhodují o všech otázkách soc1'1.nl- ek:onomiek~h.o, poli-
tiekiho a kulturného rozvoje ••• Jakmile bylo toto achéna narouboTáno 
na 20vltsk0u společnoet, začalo oýi v podstatl kopírováno T zuúch, 
které vstoupily do socialistického tábora po druh4 STětoT, rilce ••• 
PrTD.! válné Uhl~ T •monolitu• ae ob~•Tll.7 T poloYilll pade ■,'fch 

let., k čemu.I ro~toduj!ei airou pfuapěl U. •~•••• i:sss•. 
Pokud s• pmmatuji, byly ději.Dy po druh' nit0T4 Tllloe m4ni pftímo

lué• n~I nasnač~1 citoTBD.é Ma.q. 
Po ná.Trat~ & naa1stiekfeh koncan.traWch Uber6 ~sem se řa4u lei 

dčaat.Elil polltick~ho liTota. Byl~-- á■\feenta ~nuúkem IT&ft 
ě•*' 111.ádele, ta~emníkea dv ~cl•legát• u1iaT1Q!tťho •~•z4u STl
towr, federace cleaokrat.ické m1,d.ele a ělena raq SFlll, pcalanea. 6e-

1koal0Tenakého liúod.niho ahromélděn!, pfi alouěeni Soe1,1n! 4emop-a
e1e s KS~ jeem byl zvolen do 'dv liC e. pek ~•em se stal jej:!m pracoT

níkem. 
Soudím,!~ aoudruh JagodoTsk1j poklé<U sa "trhliey T monolitu• po

DIIY o TYtto!-en:! jiného,, nef ~t•l.inmkého 11.odel11 1oc1e.l1amu, poku17 

o přechod k mnohotTé.rn~jAímu "~toTému aoc1e.11amu. Ve"' porilaěn4 
politické ~1nnost1 jsem byl l!ITědkem 1 dčattn!kem takoTjch pok::uad. I 
Hl~dnli jsme, nejen v teskoslovenaku, al.e T ~ad! 1nopských zemí, 
.,!!l!Cifiek~ ee~ty ~ torm:y sociali!f!. Podle dneAni terminologie to 
Tla■tně byly pokuey o plu_i:8.litn! demok.ratiek, modely socialismu, 

o socialisrickjt pluralismus. 
Spolu a komuniat~ se na nieh jake aamo ■tatd sila ut1Tnl podíleli 

také aoc1,1n! demokrat, a soeialiat, jin:fch mird. Mitter, •ton
atrukW prTQ• apecitických ceat poehás•l.J' uz kommiatiek,ho pokla
du myllenek a zk:ušuo ■U, niktu4 •• aoeialimll rat'ol'Jlistiek,ho. Ví

••••kioroTou akonoilliku Uoubil, harmonizoTal a dynami&oTBl pl'-11 
i trh. Významnou 11.lohu hrila aut.ní ~e.cuiace. Bohatatn drodníoh 
kultur ~•tal• s mnohosti amlrd • a i-oamani~lh lkol ~ll•ni• V 
politice se pro ■as:oTala demokraei•• • ~to tendence 4oatal7 pol~ -

a! dokonce i od aaaotiwho Stalina. r~I ae TyaloTonl k yÝ'Yojo~ 
probl'•~ 114.eTtch 4•okracit, ml.uTil o aolno ■t1 ji.niob ee ■t aoc:i-
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el.iamu, než byly sovětské: o specifickjch ce~t~ch bez d1ktetury 
proleiariátu. 

Stalino~ výroq ~m• clhápali ~ako u:Citá · pokračován:! a rozvije~ 
polit1k7• •i&nalisoTan4 roku 1941 ro&pultinb Xmmu.n.1etick4 interna-

. . . . . 
cion,17. Tehdy se spráTiil ~d~ramoTelo, ft za čtnt stoletť, ve kte-
l'fm Xominterna pdaobila, se poid17 ve svitl 1 v jetb.otliytch zemioh 
staly netolik rollimanitfm1 a elofitými a ~•dnotliv, komu.niatiek4 
atrany natolik zesílily a o~vooily ai achopopai ·asmostatn§ rozho~o
Tat o eTé politice, !e ji! není molné a ji! nez:ú t~eba fídit komuni
stická ~trany a pricea světoTé social1Jt1ck4 reToluce z jednoho, mo
skevak,ho ·centra. 

~ J J 

Studium obdobi sp&cifických aest /cca 1944- 1949, • česovými od
chylkami v ~•thotlivých zemích/ má TýEnam SBI!lozfejml předeTiÍlll pro 
hiatorickou T~d*. M~že však pfinést Enjímav4 podn6ty také pro 
\e•r11 a prui scuča1n, pfeataTbl, reilnl ••1•t~ieiao socialismu. 
Pfeak~am• tot11 takoTj •••in.úiodnl sakotvent a mesinirodni se 
br'4í•í 40del a0c1al1amu, ttert je v podatatl stile jeltl a'talinalq 
11 neestalinak.l. Je dobr, zút o na co n1~Tíe. A talt4 o ~•ho histo
rické e•n• .i. 

Vi4c1 a p0litiktTf, ktefi to• pfestaTbe• ]Q'alt upfilml a ehtljt 
•• vrátit k pevoW.. demokretietfa a haaaniW. kofut.C.a.Tl4eek4.be 

_soc1al111111i1, b7 nnllt ne ob4obí apeeifickfeh cest aapo■tnat, obchá
zet~• a necb-'vet jeho pou!en! neY.fUlitf. 

A semo1:f-ejmě by ae nelili -yybfbát ·ani analfs• procesu, který bes
prost~edně následovali procesu n, ■11n, 11.kTidece 1pecit'1ct..ých cest 
a ~:l.kovan,ho .&aT~dW stal1nak4ko modelu T l14oTI demokra't1o
)cych státech. Tento proeea doau4 není T komaniatieku l>i~•piau doata
te!nl objaanln. PatM k •b!l1:zn a!atlba• dljin ••~inárodiúbo komuniati
ekáho hnut! a jed.notl1Tých 1141TI 4e,okrat1fll.1ah. au,~. 

Onit1k~c• model~ socialismu ~1la k.l!~oTou aouě,st! atali.nizace 
socie.11st1ckfho tábora, kdy!•• aalel ~ormoTat. Specitick.,vm ceatém. 
se v &ruch l14oT, demokracie •4sTon.1le blhem nikolika let po 
vytTefení ~anaWho bµa derlti koamůatiokt•h atran/záf'! 1947/. 
Rospa4ala Ee pretihitlereTst, kealice Telaocí. s,upÁoTal.l •• pf!µa
"f'J na pfedpoklé.danou tf-eU nltoTou Tál.ku. V komuni•U•k'11 hnutí 

_poetupn~ . n•bfval.7 Trchu aíl7 ~uiatcnaoTakéhe dtoan,no aekt.áfsbi, 
eupereentraliamu a deapocie, oriento~ na nt.&1lne11 kontrontae1 1 
~•pi te.liamea a s jeho • aooiál.rehrai ■t1•k1ml p~aha11 •. V lidoTI 
- 4nokratiekých ,t,tech ae 41aproporbl nylo~ dkol7 pl'8d a 
etruktUl'a n~odn!ho aoapo4UatTi •• alala phnil-et v 4uchu tET. 
lelem, koncepce, T jejíal •~•ti ~-• 4odn••• lkonoai.•• naokh'o~ov
Tarr/ centr,lnl -pf:!dlloT;f mehhan1•11• snaolňcrnl naplnlni l.eniDOTJ' 
tlíěo~• t•••• I• •produktivita prá•• ~• konrekoned to 01jdůle!1-75 
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tějěí a hlavní pro víttzstv, nového společenf.ktho ~&au.!, fa •kapi-

talismus múfe být a bude definitivnf pora!en. tím, !a aočialismúa 

'7tTofí novou, mnohem vy š§í produktivitu prá~•• /V elk4 iniciati ..,.,_ 

$p1s7 ev. 29, 4. vyd. ěes. str. 421/ • ... Ddraz Ee klan na reidikál.rd 

politická, policejní e vojensk.1 prostfedky. Soutěl s kapitalismEm v 

fivotní úrovní obče.nň, ~ kultuf•e, v civilizatní~h parametrech, v hu

niani tn::!. p ·éěi o člo~ tke.- ustoupila do poze.di • 
1 ~ 2 · 

t.skoslovenako bylo stalini~ová.no za cílevěó.om, sou4irir4o&t1 zahrani-

blích i dom.écích sektář~ ko~interno~·akou m~todou •oolš~vizece" • 

Měla avě etapy. V první bolševi~aci koncEll!l dvacátých let, k~y KS~ 

byla v buržoázni- dem.olu-atické 1't1put,lic..e mai.ovo.i vlivnou opoziční 

~~ranou, Alo o &avedent některjch stalinakých norm:l ve atre.ni. 

V druhé bolševizaci /tak na&ývám etapu cca 1948- 53/ ělo o zav► 

dení etalinakého modelu do aoeialistioké vj5tavb7 CElé apolečnoat1. 

Stétu, ekoD.omiky, pol1'tického Q~tému9 1ci.eol,-g1a, kultur~, h1'

manitnich, sociálních 1 právních yztabd. V rosporu a demokratic)cymi 

tradicemi ěe ■k~ho a alovenllk,ho lidu, naieho dělnick,ho hnuti, jame 

pod hEsly ~ostfeného tfťdního boje a bespodmůle&l8ho p~ejím4ní aoT~t

akých zkušenosti tak, u náa při ~•tavbl aocialimm prosadili auto

r1táfsk4 spdaoby vláwůtí a dostali j•• se, ke ••é hanbi~ al k aaao

T'Ým represí&• ..-ykonatruovaným poliitick;fm prooeab. 

Po XX. 1jesdu KSSS uailoTal.1 u náa jil od roku l9j6 "reforWli 

komunisté" spolu s demokraticky a aocialiaticq anrii♦•jícíml neko

munisty o překonání stalinského model~. Stal D. Valového & v. Vtoru

ěána v .1.:-ravdě, orgánu Óv K~ 29. 9. 1988 naptiklaci popiauje sérii 

čs. pokued o e~onomiclé reform.y. K ni.Ill ~&m• po&tupn~ připojovali 

prvlQi reforem i v politice a kultllf-e. il• ailám aociáln:! regrese•• 

zaiím -wžá.y podařilo reformní anahy lílllaři t. 
:lllXJ>. 

Udivilo m( , že se L. Jagodovskij v článku Retl&bilitace plursliamu 

Tedle jiný'ch zemí, k~eré se pokoušely a po~oueejí o r-eformy/kaaAr6ko 

Polako, Jugoskávie, t'ina/, n•&m.iňují také o nás. Vf6.yt. ěa. poku6j 

nebyly zanedbateln,. Pr~běh jednoho z nich byl dokonce provlzen 

takovými přesuny vojsk veršavejé~o paktu, le to v&budilo bouž,liv1 

avětový ohlas. 
la. oficiální politikové a oficiální vě<ici se zatím ve svých publi

kovaných projevech e teJtech přílii nesna!í o pravdivějěí, "odsta

linizoTant• pohled na naěe dějiny. Jsou stále j~ště svázáui s 

brežněvovakým normalizačním režimem, vytvořeb~'lll oo ~ti~hto ~řwsu

nech Tojak.. 
U aovét&kých viió.có. a poli ti:i:t.d, kteří ae vydal :. ceszou 

1:>tro~:-.y, váak ji! s1.alinské ~ájmové 11 iueologicke zábr~ 

pere
postup-
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ně ztrácejí na sí~•, l~eměli by tedy svými postí ji budit zdání, !e 
se &olidarizují se stagnačním proudem T __ t:ssR, neměli by pomáhat v 
mlčení o · "bílých místech" čs. poTálečnich dějin a v zamlčován! nep 

·p~íjemeych pravd. Ul také proto, že č ■• ~ějiny výstavby socialis~u 
jsou zéroveň také dějinami česko slovensko- sovf"'~ských vztaht'\. A sov 
větská strana nebyla bez aktiv-ni účasti na zaváděn! stalinismu v 
teskoslovensku a na zachraňování jeho "vymožeností". V sovětských 
archivech je o tom jistě dost dokument~. 

P:f-ekmné.ván:! stalinismu a neosteliniam.u /brežněvismu/ ji .interna
cionální úkol, jako bylo internacionální jejich zavádění a uárfo
ván! p~i fivotě. 

:I :J :I 
Ješt~ poznám.ku úakonec. 
V českoelov5nském -vydání Nové doby ~e čl&nek L. Jagodcvsk~ho pro

ti rusk~MiU origill&lu kr·t.ce.J:l na devíti mí&tf:ch celkem o JS Nótk 
ze 425. Vyškr~~ty byly, nikoli pro nedo&tatek místa, věty, které 
ko.o.kr1tisují pftQctavy o socialistickém pluralismu, napf. věty op 
potf·•b' ničím ne~ezeného rozvo~e mnohotvérnoati poli t1ck.ťho aysté
rau, o pctfebě vytvářet nové a .nové tormt.l,lú i net'cmnál.lú organizace, 
vy~aafujíci ty nebo o~ specifické z,jmy lidí. l>ě.le byly vyěkr\
nuty věty, kter, ae adresně óotýka~! J. v. Stalina, a vity, které 
charakterizuji administrativně b7rokret1cké a náailné &póaoby uplet
ňoTISni vedcucí úlohy strany, chápané jako mocenský monopol úzké 
šptčky stre.nick, hierarchie. SkreE>leey překlad Iliěnť na sedmi mlsrech 
~ysl te:xtu. 

Skreslení překladu Ep0lu se Akrty st!ré údernost m.yělenek a jadr
nost jejich vyjé.df·ení. - Chápu, že se §krtnuté pasáfe u nás n~komu 
nelíbí. Nemyslím vAak, že by mfl proto préTo cenzurovat autora a &e
tajovet jeho úTehy přeó česk-ým a slovenským ftenářem •• 

RSDR St&.nislav Poěusta 
Praha 
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Zdislav Š u 1 c 

Myšlen)cy" do programu 

Rok 1989 bude zřejmě rokem progremů . Vládnoucí KSČ ohlásila 

záměr předlo žit svému sjezdu v květnu 1990 první program ve 

své historii, brzy jej však omezila na vypracování pouhých tezí a 

zfl'Omulování vlastního programu odložila o řadu let - do sjez

du příštího. Svuj program začali připravovat reformní komunis

té sdružení kolem K1ubu za socialistickou přestavbu. S progra

mOYfm1 předstevami začínají vystupovat 1 jiné neformální ob -

aariaté ůttů iniciativy,jak: o tom svědčí zejména ~:!ani!est 

Hnut! ~a oběanskou nobodu "Demokracie pro všechny". Naznačuw 

je to, le se ěe .• epolečnoet ocitla ns křilovatce, kde se etále 

nal,havijší stává potřeba pozitivně odpovedEt ne otázku: JAK 

DÁL? 
• Náeledující dvě úvahy předkládá autor jako evúj příepěvek 

do M d1ekusí,které se jistě v tomto ''roce program·~" rozvinou. 

X X X 

O eociali smu 

V době,kdy ae s pojmem socialismus často m chází jako s 

kloboultem,pod který se vej d.e jakákoliv hlava,3e nezbytné u

jaanit,j aké pojetí sooial1emu má v současném postindustriál

n:úa SYětě své oprávnění. Je to ne zbytné jednak proto, že 1 nej

T7epělej ší existující ůemokraticky organizovan, společnosti 

neeocialis tidcého typu stále ještěnelze považovat za poslední 

alovo vhietorickém úsilí lidstva o nalezení op11málního me -

chaniamu fungování společnosti. Neméně dúležité je viak zcela 

jaaně se distancovat od toho,co se dosud v reálném hi s torickém 

dění za socielismue či komunismus vydávalQ♦ 

Socialismus jako ideál a program ee zrodil a vyvíjel v 19. 

století jako reakce na první fázi vývoje kapitalismu voln é sou

těle ee všemi jeho hrCzami a nelidskjlaostmi zejména v procesu 

pnotní akumulace. Nejradikálněji byl tento ideál 1 program 

Tyj,dřen v Marxově vizi ecciální revoluce.,v níž vykořie-lovaní 

IIYrhnou a vyvlastní své vykořistovatele a vytvoří tak podmín

ky pro takovf rozvoj výrobních ■11.,že "bohatství poteče plným 
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proudem" ,_ človek bude zbaven exiatencSních starost:! a rozvo~ o

eobnoeti každ,ho jednotlivce se stane jediným cílem,etát bude 

odhozen na smetiště jako steré haraburdí a nahrazen spole!en

ekou samosprávou. 

Socialismus jako realita se zrodil po první světové válce. 

Ve své labourietioké verzi kombinující sociální filantropii a 

akcentem_na zestátnění nedokázal konkurovat ~ejména pokeynesov

ek, éře dospělé~o kapitalismu,který odrostl dětským kalhotká~ 

laiszee-faire a pružně se adaptoval na podmínky vědedko-tech

nick, revol~ce,na jejím~ základě dokázal v nejvyspělejších 

zemích vytvořit vysoký i \tandart životní úrovně pro většinu - o

byvatelstva a uekutečnit _ i mnohé ·z toho,co bylo původně výluč

ně programem sooial~amu /sociální á zdravotní péče a v posled

ním období clokÓnc• 1 ochrana životního prostředí/. Ve své hit

lerovské verzi nacionálního sooiali$mu_se do hist rie vepsal 

~•ko zrůdná podoba fašiemu,v němž slovo socialismus sloužilo 

~en k zakrytí jeho skutecn, povahy. 

Jediným dlouhodobě reálně existujícím společenský■ asysté

mem,jím samým vydávaným za socialistickj · /komunistickf/,ale i 

mimo něj tak zprandla přijímaný,byl eocialiemue eovětekáho 

typu,který se po druhé světové válce rozšířil 1 na značnou 

část Evropy a Asie a zakotvil i v Latinské Americe. Tento typ 

aocialiemu.který aa ve JO.itech v~inu.l do podoby charakteri

aovan6 jako etalinismua,reálně popřel pllvodní základní výcho

diaka socialismu jako ideálu a programu. Místo rozvoje spole

ěenaké samosprávy rocvinul a abaolutizoval byrokrr:t 1cko-poli

cejní stát umožňující vládnoucí menšině totální manipulaci 

epclečnosti,a to i za použití nzmx masového teroru. Místo 

vytváření podn ínek pro plný rozvoj osobnosti každého jejího 

ělena usiloval o přemenu i:tuan občana v unifikovaného "no

v,ho člověka" poslušně ee paodřizujícího a sloužícího jako 

aou~áatka byrokraticko-pol1cejní státní mašinérie. ztormová

lÚm b7rokratického centrálně přídělovábo mechanismu fungování 

ekonomiky umo!nil maximální centralizaci nově vytvářené hod

lU)t, a její u!ití podle potřeb vládnoucí garnitury moci. Sou

aaaně však uzavřel cestu k efektivnímu rozvoji ekonomiky zalo

ient5.IIU na širokém využití vědy a techniky jako základního 

pŇ4pokla4t zvyšování životn.í úrovně ob,vatllatva a řešení 
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záTab/ch celospolečenských problémil. Zemi,kter.S převz_aly ten

to mechanismus fungování ekonomicxky,tak odsoudil k beznadajn,

mu trval~mu zaostávání za vývojem nevjyspelej~íoh zemí světa. 

Už ve JO.letech bylo mo žno zaznamenat první kritické výhra

dy k tomuto tehdy se teprve formujícímu · pojetí socialiem~. še

desátá léta,kdy socialisticky smýšlející občané v Č SSR za pod

pory naprosté většiny společnosti reagují na již rozvinutou a 

praxí ověřenou r ealitu tohoto společenského systému, přerůstá 

kritická analýza 1 do prvních pokusů o pozitivní překonání té

to reality v duchu původního ideálu a programu socialiBDu. Vy

vrcholením této etapy je"pražské jarol968" . se QVýn progra~em 

•Nialianu s lidskou tváří · °'vrdě potla~en~ . vojenskou mocí ata-

11na~ho quaaiaocialianu. S nástupem K.Gorbačova do č•l• SSSR 

dochásí k daliímu pokueu o rehabilitaci původního eocialistic

kého ideálu a programu,Týznam,ho sejména tím,le se tentokrát 

odehrává v samotn4 metropoli ■taliniamu. Mooenako-politick& 1 

gnoseologické bari~ry vypl;ývající ze aložitoati. a obtížnosti 

tohoto proceeu jaou příčinou toh~~le hnut~_ •• ·obrodu ~ooialia

mu •• široce rozvinulo dříve,než bylo• to eouhmnl formulovat 

nůj historickl úkol-. Zatím tak ~to čin! poetupně,dílčím,prag

matickým způsobem~metodou pokusu a omylu. Ujasnění základních 

teoretických východisek múle uštřit hnutí od často zbytečného 

tápúí a zvětšit tak naději,le zřejmě poslední šance,kterou 

hiatorie aooialismu poakytla,nebude promarněna. 

Moderní socialismu neznamená totální diskontinui tu ve vztahu 

k dosavadní.mu společenskému vývoji lidstva. 

Na prvním místě to platí o organizaci apoleCnosti,či - j:Jdc 

jieym.1 slovy - o mechanismu jejího fungování. Socialismus může 

a musí navazovat ne všechny poznatky a zkušenoeti,které hieto• 

rie lidstva nabízí zejména s fungování společenských mechanis

JDÚ saložených na demokratických principech /svobodné volby do 

saatupitelekých orgánů společnosti zaručující pokojn,,nenáail• 

n, Tyatřídání neúspiinl garnitury moci a vlácly,delha sákono -

dárn, 1Týkonné a eoudní moci při budování atruttury etátu,no

boda názord,ehromalaování a tiatu omezená jen tam,kde r,oboda 

3e4noho omezuje ~i chrož~• nobodu dru.h,ho atp./ 

Tyto demokratická principy se oTšem T různ/ch zemích usku

te~ňují s rozdílným stupněm áplnoati a v různtch tormách,které 
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jsou navíc v neustilém pohybu. To nasnačuje.žeproces hledání 
dobře tungujíc:ilur demokratických mechanismů společnosti zda -
leka nebyl dovršen. Aspirací autentického socialianu je ne3u 
plně využít všech pozitivních výsledků dosavadního · světového 
demokratizačního_ procesu pro vlastní rczvoj,ale 1 aktivně při
spět k jeho dalšímu obohacení. To je sféra,která socialisty 
spojuje se všem1°11!iill1občany ,sféra dorozumění . a společné
ho hledán! optimálních forem fungování společenského mecha -
nism. 

Socialismus neznamená totální di skontinuitu µa vóěi doea
va4n.ímu spoleěenskému vývoji lidstva ani ve sféře ekonomické, .... . . jak to fal_ešne· in\erpretovala jeho stalinská verze,kclyž za je• 
dine socialistický vydávala bJrokratický centrálně-přídělový 
mechanismus fungování ekonomiky zaloiený na bilančně-ukazate
lov4m makroekonomick,m pléu rosep1eovandm do zestátněných 
po4D1kó. více nel púlatolet, ·zkušenost s fungováním tohoto e
konomického mechanismu ve všech semích exietujícího socialis
llll ~•dnczna!ně povtr41la jeho neefekt i TDoat a neechopnoat vy
ttořit ~l•xw■jx,nihĎui■íxV••«Jrtm vyiší vzory ■pole-.. ... ... 6enak, produktivity práce,než jaké vytvoril regtilovaný penež-
ně-tržní m~chan1smue v nejvyspělejších neeocialistických ze -
mích. 

Soc1a·11stická společnost se od svého předchůdce nemůže 11-
11 t tím,že ee rozejde• reguiovanjm peně žně-tržním mechanis -
mem fungování ekonomiky,neboi - pokud jde o jeho výkonnost -
nem, zejména vpodmínkách induatriální a postindustriální apo
le!nosti- jinou alternativu~ Socialistická společnost se však 
mdle a musi~d něho odlišit tím,že dokáže vyřešit problém ne -I 

m&n9 výkonného f1111gcvání mechanismu při neexietenci rentiér -
ství /t.j. &!alcávání trYalých důchodů nikoli z práce,ale pou
•• z vlaatniotví,v tradilní aoc1alietick, . t.-rm1nologii zpra -
v14la ozna~ovaná jako vykořisiování/. To je základ.ní specifio
kf ákol socialismu a jedině jeho úspěšným vyřešením je• to 
prok,zat svou života■chopnost a historickou oprávněnost. Ne -
bol teprve v takových podmínkách ae mohu plně a důsledně rea
lisovat 1 ekonomick4 základy 4emokratické apolečnosti,v níž 
rovnost neznamen4 rovnoetář■tví ,ale rovnost podmínek pro 

81 



- 5 -

rozvoj osobnosti každého člena společnosti. 

Skutečnost,že _ výkonný regulovaný peněžně-tržní mechanismus 

f'ungování _ekonomiky zatím reálně existoval pouze v zemích s 

převahou eoukromokapitalistického vlastnictví,vyvolává skepsi 

o možnostech úspěšného řešení tohoto úkolu a je nejednou zdro

jem návrhů._ na překonání současného zaoetávání ekonomik existu

jícího socialisnu cestou jejich reprivatiaaze. 

D~kazy o možnosti a reálnosti řešení tohoto historického ú

kolu socialismu je zatím s to přiaašet převážně jen teorie 

překonávající řadu zjednodušených dogmatických předt~·a původní-
. L ~ 

ho a zejména existujícího eocialiemu /pokus formulovat základní 

podmínky pro úspěšné fungován! nekapitalistického regulovaného 

peněžně-tržního mechanismu je uyeden dále/. Avšak naznačuje ji 
. . ' . v • ~ 

1 reálná epoleěenská zkušenost varujíc:! pred_ precenováním role 

samotných vlastnických forem při fungování ekom mického mecha

nismu. Mám na mysli zkušenost hitlerovského ?~emecka,kde do pod

mínek centrálLě-příd ~ ělového meobaiismu založeného na centrál -

n:!m bilančním ukazatelovém pld.nuvání byly po,taveny podniky 

soukro1J10kapiteliat1ck4. , Jak prokázaly ekonomické snalýzy 

/W.Euoken/ chovaly se tyto pddniky stejně neracionálně a nee

fektivně jako zestátněné podniky existujícího k-elismu v 

obdobně "plánované" ekonomice. Rozhodující pro chování podniků 

1 ekonomiky jako celku nejsou ba~ samotné formy vlastnictví, 

ale charakter mechanismu fungování ekonomiky. 

Spojení demokratického mechanismu fungování spoleěnoeti a 

nerentiérským peněžně-tržním mechanismem tungování ekoncm1ky 

nabízí šanci na vytvoření nové kvality rozvoje společnosti 

zejména při řešení jejích mimoekonomických cíl1 a preferencí 

/sociální a zdravotní péče,výchova,rozvoj vědy a kultury,péče 

o životní prostředí atd-~/ ,jejichž selekce a formování za de

mokratick& áčaati všech občauú by znamenalo další sféru rea

lisace ideálů socialismu~ 

)l.proaince 1988 
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O meohaniamu tµngován:! ekonomik;t 

Přehlížíme-li více nel 40 let poválečného vývoje čs.ekono
niky,zjišťujeme,ie je to období nepřetržitého experimentování 
a mechanismem fungování ekonomiky. Poslední připravovaná eko
nomická reforma,k~erá má být ve zkráceném termínu jeko ucele-

- ný soubor realizována od roku 1990,je již v pořadí pátým po -
kusem o reformu /počítáme-li jako první přebudování čs.ekono
mického mechanismu podle sov.vzoru v letech 1949-52/. Propoč
teu-11 pak náYraty po neúepě.lnfch či nedokončených reformách, 
s~išiujem••ž• T prdmiru každých pit let prochází ěs.ekoDomika 
viti:! ~1 menší reorgap1isao:.C. Při iádn' s nich,včetně t,,ktar, 
•• nyn! připravuje - anebyla vlak . překročena hranice· centril
ni-př!4ělového mechaniamu,~ehož základní a7atémové pnky sa -
bu4ovan, do něho v letech 1949-52 /1 .tql v rň.miých modifika
c!oh/ přetrvávají dodnes. Retroma z druhé poloviny 60.let,ktei, jediJlá_ za tuto hranici aměřovala. byla zadušena dříve nel 

Mhla "' potence vyulít. · 
Důaled.ky tohoto čtyřieet1letého bloudění jeou katutrot,1-

ní. čs. ekDnomika,která před 40· lety patřila mezi 10 nejv-ys
pělejlích ze.mí STěta /měřeno produkcí na 1 obyvatele/,e• dne■ 
nachází kdesi mezi 20-.•JO .• míatem a tomu oq> ovídající životní 
úrovní obyvatelstva., Celá odvětví pr·u~alu /zejména spot~eb
ní a potravinářský/ ;racují na tyzicky i morálně zastaralém, 
ze dvou třetin odepaan.ém strojním zařízení. V desolátním sta
vu je doprava,zejména železniční,tecbnioky zaostalé jsou spo
~•• Neudržovaný bytový fond je z nemalé části,zep~na ve vel
tich měetech,v havarijním stavu. Zanedbaná Ekoiogická ochrana 
se jil vážně odrazila ve zdr avotním stavu obyvateletva. Nedo
statečný rozvoj služeb znepříjemňu~e život obyvatel a perma -
nenetně nedostatkový trh apotřebního zboží nabízející tech -
nicky zaostalé a čaato nekTaliin:.C ·výrobky nutí občany neustá
le něco shánět místo pohodlného nakupování atp. 

Dosažená životní úroveň je v posledním desetiletí udržová
na jen za cenu výrazného poklesu akumulace na národním 4ůcho
du,jehol reil.ný rllst po pře4chos!ch letech potleeu a etapace 
·je nepatrný. 
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Poslední dvacetiletí v ČSSR jen znovu prokázalo to,co bylo 
již zcela zřejmé v první polovině 60.leta centrálně-přídělový 
mechanismus prokázal neschopnost vytvořit dokonalejší způaob 
fungování společenské ekonomiky,než jaký dosud vytvořily stá
tem regulované peně : ně-tržní mechanismo/ v nejvyspělejších ze
mích světa. Skutečnost,že zatím nejlépe fungující ekonomický 
mechanismus reálně existuje pouze ve epolečnostech,kde převa
žuje soukromé vlastnictví výrobních prostředků,vede někdy k 
závěru,že jedinou alternativou pro čs. ekonomiku je návrat k 
takovému typu společnosti. 'l'yto tendence posilují některt. po
zitivní zkušenosti s rozšířením soukromého podnikání v nekte
rfch zemích,kde dříve působil centrálně-přídělový mechanismus, 
zejména Y iLR /zemědeletv, a zóny volnáho podnikán!/. Jakkoli 
impozantní a pro tyto ekonomicky méně vyspělé země na dlouhou 
dobu významné jsou dosažené výsledky,již dnes ee zřetelně rý
BUje 1 jejich omezenost a rizikovost /~ociální,ekologická 1 
3iná/,připomínající spíše klady 1 zápory kapitalianu volné 
soutěže. 

Pro ČSSR jako zemixx na prahu poatindust~iálního vývoje jsou 
však pro koncipování jejího ekonomidt ého mechanismu relevant
ní spíše pcznatky z ekonomik,které již do této fíze svého vý
voje dávno vstoupily. Spatřovat však jediný zdroj úspěchu 
těchto ekonomi~ tom, že v nich přeTažuje eou.kzo mé podnikání, 
je stejně povrJbJlí jako někdejší a dodnes přežívající předsta
vy o ~estátnění jako jedin, ceatě do socialistického ráje. Jii 
skušenosti nacistického Německa ae soukromými podniky /zmiňova
né v předchozí úvase/ varují před přeceňováním role vlastnic
kých forem. 

Podnik,který je ponechán pouze emanentním ek oro mickým záko
Jli tostem /ai již Je to zisk či plánový ukazatel/,je schopen 
atejne tvrliě a besohledně ničit životní ~~ost_('redí či ''ždímat" 
pracovní aílu,bes zřetele na to,zda je soukromý či státní. 
Hiatorie peně zně-tržních xxtůt mechanil!fflt založených na eou
krom,m podnikání je proto od poěátku:-r ,hiatori:í jeho postupného 
omezování,ne však adminietrativní,ale právní cestou: pracovní 
a aociální zákonodár■tví /legalizace odbord a práva na stávku, 
důchodové a nemocenak, po3iltění atp./ vytTáří reálnou proti
Táhu podnikatelskému zájmu nakládat e člověkem-pracovní silou 
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jako• nelivým výrobním ~initelema alllluvní právo a protimono

polní zákonodárství chrání spotřebitele před diktátem výroboea 

zákonem definovaná daňová a peněžní soustava vymezuje prostor 
samostatného rozhodování podnikatelek, sféry při sou~asném 

vytváření dostatečného prostoru pro regulativní roli státu 
při zabezpečování makroekonomické rovnováhy a uplatňování 

nezbytných mimiekonomických celospolečenských ·cílů a preferen

cía rozšiřující ee sflra ekologického zákonodárství stále zře

telněji manifestuje nezbytnost posuzovat jakoukoli ekonomickou 

aktivitu jako nikoli soukromou,ale calospoleěenskou záležitost 

atp. 
xxxVyaoká intenzita ekonomidc' ěinnoeti ~• apole6noatech in -
4uatriáln:!ho a postindustriálního typl:f. tak st,le nal,haviji 
uposoriuje na celeepolečenskou povahu a celospoleč,nak, d~- · 

aledk7 j•~ího rozvoje,a to ne·jen v měřítku jednotlivých států, 

ale Y globáglníwh,ce1otJTětových rozměrech. 

Pro semě v 1ndu•tr1álm tási ronoje,kde jil desítky let 

eo~••· vlaatnict-.:! erl ■tuje 3•n jako, okrajov-J ekonomickf 
fenomen,by sa těchto okolnost~ byly nepraktiokl .projekty ·reto
reai centrálně-přídělového ne ch~ismu založená na programu úpl

n, repriTatizace ekonomiky. Vymezení určitého prostoru pro 
• 

tento typ podnikán! zejména Y oblaati alužeb obyvatelstvu e 

rukodělné. výroby,rozšíření proetoru pro družstevní podnikání 

sejména ve aféře rizikové inoTační ekonomick t§ aktivity je o

vlem 1 pro vyspělá ekonomiky ti.měř všeobecně uznávaným poten

ciálním zdrojem dynamiza~e ekonomiky a v projektu radikální 

ekonomické reformy nemůže chybět. Samo o sobě však problém ne

řeší. 
ltlí!ovou otázkou plD úspěch ekonom:ic ké refromy v těchto ze

mích, a tedy i v ČSSR,je vytvoření podmínek,za kterých ee i 

bes podstatné reprivatizace mohou ekon9mické subjekty dosa

Tacln!ho "atátr.ího sektoru" stát plnohocinotnými podnikatel -

•kfmi jednotkami schopn~1mi výkonů erovnatelných s výkony sou

kromokapitali1tických podniků. Šanci n& úspěch má proto jen 

takoTi ekonomická refll~ma,která si takový úkol vytý~í aú
spilně je~ Tyřeií,ool zatím od realizace projektu čs.ekonomic

t, reformy připre:YoTan, pro období po roce 1990 očekávat ne lze. 

Obecně lze strategii radikální ekommiek4 ref•IPmY charaktey 
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rieovat jako přemenu centrálni-přídělového mechanismu fungo
vání ekonomiky na regulovaný peněžně-tržní aechanismue. K 
tomu je nezbytné vytvořit tyto základní předpoklady: 

1/ Oddělit sféru oodnikání od státu /~tátního rozuočtu/. 
Veškerý majetek této sféry eoustředr,-t do Fondu společenského 
jmění, jehož správa bude přímo podřízena parlamentu /zákonná 
úprava pravidel fungování Fondu,volba jeho přede,tavitelů atp./. · 
Tento Fond v~,nezí každé podnikatelské jednotce základní jmění, 
jež bude ve výchozím bo .:.: ě stanoveno na úrovni z·.·;statkové hod
noty majetku /konkursní podstata/ a svěřeno do potbikateleké 
péče jejím předetavitel~m. Z tohoto základního jmění je pod
nik povinen platit do Fondu daň,která bude zhruba odpoví dat 
existující úrokové míře. Tím bude vyjádřena skutečnost,že ten
to"vlastní"kapi tál má stejnou cenu jako kap i tál záp-újční a 
současně určena mezní hranice efektivnosti jeho podnikatelské• 
ho užití /tepne za tou t o hranicí múže podnik očekávat důchod 
pro sebe a naopak nedosežení této hranice opravňuje správu 
Fondu uplatnit zákonem stanovené procedury na ochranu ohrože
ného základního jmění/. 

Vztah mezi podnikem a státem nem[ že být v těchto poťimínkácb 
Tyjádřen makroekonomickým bilančně-ulla zatelovým.plánem, B le 
výlučně souborem právních norem definujících daňovou soustavu 
a její sazby a stanovících pravidla i meze podnikání /hospo
dářské,zejména smluvní právo,pracovní právo,e.kologické záko
nodárstv í atp./• V rámci těchto " prsvi •, el hry" mají po dniky 
plnou samcstatnoet rozho dování o kré.tkodchých i dlour.odobých 
aspektech své podniketelkské činncEti. 

Teprve za těchto po dmínek mť:1 Že reálný obe-ah zí skat insti
tuce podnikové eamoenré.vv,jej ímž posláním nem·:.že být bezpro
atřední výkon podniketeleké fu.nkce,která příEluší kvslifiko
Tanjému profesionálnímu mana.žerské.r.ru. týmu. Role orgánu. po dni
kové samosprávy jeko instituce pod~.ikatelské e~očívá výlučně 
T pověřování výkonem podnikatelské funkce /volba ředitele na 
základě pře dchozího konkursu a udĚ.lování či odmítnutí abso
lutoria podle skutečnéb.o výkon '. této funkce/ a rczhodování 
o ulití výsledk f- hosnodaření podniku na základě výroční bi
lance /zejména o míře spotřebního a investičn,ho užití zieku/. 
Orgány podnikové eamosprávy nerepresentují zaměstnanecké 
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zájmy pracovníků podniku,jejichž vyjadřování je výlučnou zá

ležitostí odborových organizací,které je uplatňují při uza -

vírání kolektivních smluv s vedením po dniku. Odbory přitom 

mají zákonem zaručené právo na stávku. Vláda všsk musí mít 

110učasně zákonné právo zákazu stávky, j estl:S.že mzdové poža

davky překračují zákonem definované hranice zdrvaého ekono

mického _vývoje. K nestrsnnému po couzení toho,zda taková ei

tuace naetala,musí bJt vytvořeny arbitrážní orgány složené 

z představitel~ orgánů podnikatelských,zaměstnaneckých i 

vládních,pro které bude předem stanovena metodika zjištování 

reálné situace. 

2/ Uskutečnit plncu monetarizaci /převedení na peněžní 

formu/ ekonomiky a plně tak překonat všechny pozůstatky je

jí dosavadní naturalizace. Jediněpak lzeAočekávat,že centrum 

/příslušné instituce státu/ bude ' s to plně se rozejít s cen

t*alisticko-byrokratickými nástroji;lřízení" a účinně uplat

nit ve své regulstivní činnosti skutečně ekonomické inetru -

mentárium,plně konsistentní,tedy v e-culadu s tržním postave

ním podnik~\ všech typ·5. /společenských, družstevních 1 soukro-

mých/• _ 

To zejména předpokládá překonat současný peněžní dualis -

mua,ve kterém peníze použ.{vané ve sféře velkoo bcho ·ních cen 

nejsou - na rozdíl O Q peněz na spotřebním a zahraničním tr -

hu - reálnými,ale pouze počítacími penězi. Ty jenom pasi.Jvně .__, 

odrážejí naturální vztahy determinovaná makroekonomickými 

plánovými bilancemi a pos~rádejí proto základní vlastn~ft1 

reálných peněz: nejsou an~ měřítke~ hodnoty,neplní úlohu pla

tidla a chybí jim schopno~t uchovatele hodnot. S taJovými 

penězi je monetarizace ekonomiky neuskutečnitelná. ?řechod k 

3ednotným, reálným peněz ::im pro celou ekonomiku vyže.duje učinit 

se3m~na tyto kroky: 

a/ Přebudovat mechani smus plánových cen na mechanismus cen 

efektivní /skutečné projevené/ poptávky a nabídky,který jedi

ně je e to zabezpečit,aby výrobce mohl uplatnit své individu

,1ní náklady pouze tehdy,uzná-11 je spotřebitel reálnou koupí 

na rovnovážném trhu. Součástí této přeměny cenového mechani11-

mu musí být proto 1 promyšlený soubor pCofimonopolních opatře

ní a účinné centrální instrumentárium /hoepodářaká politika/ 

87 



- J..• -

schopné udržovat ekonomickou rovnováhu na všech trzích jako 
základní předpoklad pro to,aby se na nich v maximální míře 
jako suverén mohl uplatnit spotřebitel. 

b/ Flně se ro~ jít e makroekonomickým bilančně-ukazate
lovým plánem. V regulovaném penxěžně-tržním mechanismu ne
m~že být centrální plán vrcholným universálním regulativním 
nástrojem,jemuž jeou všec hny ostatní,i tzv. ekonomické ná
stroje,podřízeny a z něho dokonce odvozeny,j ek tomu je i v 
probíhající přestavbě. 

Centrální plán zde mú. 2.e být jen plánem pro centrum samot
né,plánem přísně rozpočzově omezeným daňovým výuoeem,plánem 
pro využití tohoto výnoeu. Takový plán nemůže být ro•pisován 
do podniků /své požadavky můie u nich centrum uplatňovat jen 
~ůo kterýkoli jiný zákazník na komerčním principu/. Takový 
plál nem~že být pojat než jako jeden z nástrojů rovnocenný 
~intm náetroJ~m centrální regulace,od nichž se liší pouze 
nou specifickou funkcí: doplňovat samostatně plán:. jící a roz
hodující podnikovou atéru tam,kde její zillkové motivace nepů
eobí,a kzcrigovat ji taa,kde půeobí škodlivě. 

o/ Plně moneta~izovaná peněžně-tržní ekonomi4-t múže úspěšně 
. I 

fungovat pouze teh~y,jestliže je~ nedílnou součástí ee etane 
určitá forma kapitálového trhu,který je s to zabezpečit "pře
lnání"kapitálu /v centrálně-přídělovém mechanismu obstaráva
DI centrálním plánem/ ze sféry jeho tvorby do etéry jeho uži
tí podle kritérií maximální efektivnosti /včetně přeměny čás
ti úspor obyvatelstva ve fungující kapitál/. Základním poslá
ním t ohoto trhu kapitálu je umožnit rychlou a pružncu adapta
ci podnikatelské Eíéry potřebě etruktuAních změn vyvoláva -
nich vědecko-techn:ickým rozvojem a jeho absorbci nikoli podle 
aub3ektivisticky formlovaných cílu makroekonom:ického plánu, 
ale podle reálných podnět ~ současné a zejména v budoucnu oče
~Tané efektivní poptávky a nabídky. 

Konstrukce kapitálového trhu by přitom měla vyloučit tako
T4 jeho forrny,které umožňují vznik a rozvoj reldiérství /zíe
tiTání trvalých důchodú m ložených nikoli re práci, ale na 
Tlaatnictví/ a použít takových forem,které sice umoiňují do -
•ahovat dočasný mimořádný zisk /důchod/ jako stimul podnika -
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telská aktivity.nikoli však rentieretví jakn trvalý bezpracný důchod. ~-a~ovcu formu představují p~edevším obligace /podnikové i státní/. 
rromu je třeba přizp"t !:lobit i organizaci ba.nkovní s oustavy, jejímž základním rysem je přísné oddělení emisní a obchodní činnosti. 

d/ Ekono mika není sama sobě cílem. Vedle uepokojová.ní po-• třeb jednotlivých č len~ společnoeti,j ak je vyjadřuje efektivní poptávka,vzniká v moderní industriální a poAtint ustriální společnosti stále širší škála kolektivních.celospolečenek ých potřeb,jejichž uspokojení je již nikdy spojeno e otázkou sa~ motného jejího přežití. Součástí přebudová..~í mech2nismu fungování ekonomiky musí být proto 1 vytvoření urait ého mecha -niemu zabezpeěování mimoekonomických cílů a nreferencí spo -le~nosti /sociální a zdravotní péče.kultura a výchova,ek~logická problematika,rozvoj infrastruktury atp./. 
K nejzávažnějším rysum tohoto mechmismu patří zejména; 
- zabezpečení reálného vlivu společno sti jako celku na tcrmulaci těchto cílu a preferencí,af již prostřednictvím za

■tupitelských orgánů .svobodného - organizování občanských iniciativ či pr~řednictvím sdělovacích prostředku,anebo přímým rozhodováním prostřednictvím referendsa 
- řešit ekommickou stránku realizace těchto mimoekonomických cíl·: a preferencí společnosti na principu úplného nebo čáetečného samofinancování,např.zákonným zřizováním samostatných,od státního rozpočtu oddělených fon ~u /Fond sociálního a zdravotního zabezpečení,Elologický fond atp. / ,je ž budou s~oje ke krytí svých výdaj ~ automaticky získávat z pře dem sákonem vymezených daní či příspěvků podniku a obyvatelstva,a pouze ve výjimečných případech z příspěvků státního rozpočtu. e/ Přechod od centrálně-přídělového k regulovanému peně žnetrlnímu mechanismu zcela mění postavení a roli centra,což se muaí odrazit 1 v jeho institucionálním uspořádání. Povaha reguloTaného peněžně-tržního mechanismu.jehož fungov ání je založeno na zákonem vymezených obecných pravidlech chování eko~omických 11Ubjektů /podniků .domácností 1 státu/,vysoce zvedá roli parlamentu jako vrcholně odpovědné instituce státu za chode-
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konomiky. Činnost vlády jako iniciátora tvorby zákonů a vf
konného orgánu při jejich realizaci nemůže být jako doeud 
zalo!ena na soustavě technologicko-resortních ministerstev 
završené všemocnou inetitucí centrálního plánovacího úřadu, 
jež adminietrativně-·direktivním způsobem řeší převážně Yvěc

né" problémy ekonomiky. Vláda se musí stát hlavním koordi
nátorem a tvůrcem hospodářské politiky centra.která dokáže 
včas analyzovat a hls.vně předvíd.at možné poruchy fungování 

ekonomického mechanismu /především ýOkud jde o dynamickou 
rovnováhu ekonomického vývoje/ či vznikající a v budoucnu o

~ekávané problémy společnoati a iniciativně jednat v rámci 
zákonem vymezených pravomocí Ei získávat důvěru parlamentu 
pro nezbytné korekce zákonných "pravidel hry•. 

Toto nové postavení vlády proto mus! ••jít i sv-~j odpoví
dající v;raz v jejím institucionálním uspořádání. 

29.proeince 1988 
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Václ.av Vrabeca 

. !g: ~- il•dnolf V„t"Y!!PÍ lP!ll 

Hi beaedl a p_ředatarl teli pol.&ik:4 ku1lur, sa návlt.117 VarlaY.J loni 

na podsim hovofil M.Gorbsčov i o Tz6je~ch Tstaz!ch mezi eocial.istic• 

kfmi zeměmi. :l!j.f-ekl, ~e jde o jejich jednotu v rozmanitosti, f.e •nej• 

apolehliTějěi zá.kl.ad jednoty tení v uni~ikaci ani v setezován.í všech 

podl.• velikoe~i, ela T ti:.tn! čerpat z mnohotYárnostť llli tečná pou.čexú 
pro keždého.• Jistě elova velmi pozoruhodná a jatti nedávno taká ne 
tak ObYjklá _é aai i upřímná. 

Na toto téma ae v posledni dobi objevilo 1 n Lkolik zajimavýcll sta• 
t1 v sovět&kú tiaku. Dokonce - i o re~ormn.í.m úsil1 a jeho etapách v rdz

ných zemich. Snad nejse~1mavějii a nich b~la otiltěna /dokonce čeeq/ 
T hově dobl č. 46/88 a ~•j1 e11tor lAcnid Jasodovaki~ ~i nazval lluJ& · 

Reha-~ilitace plureliuu.. ffipo~ v ni,~• Te apcle=oáti f!clict . 

•• atalinakýai k.ánO!Jl nemohl.o být o 111loh~~várnoat1 u'fllitf eoc.sad 
1 Te Yztazich mezi niJů ani fefi a !e a.echaniamu a ach,u aoc1 atali• 
niamu asaalo být kop!roYáno v semich, rt.er, ntoupii, 4o aoc. i,Dora. 
~bliiq prý pfin••l n.a~ez4 KSS.S • .J~odoTaki~ pak pi·e4Uá4" ~akl•i 
atr11ant ptehled re~crmnicn anah a 4eat.el1n1uee v aamotnfá ScTl\ak'8 
8TU1l. "I bLraku a 'Y Polaku..• ZdOra~• pak, . I• "S•Yltatt''' •v•• ua6 . . . . 

aonopol na phetaTblle ,iceaW anelogiek• alrq ••I~ ;il 4f1TI ui.1 

•• uakute~ň~i dnea v fedi bretrakfch aem!, eol potvrs~•- illt•raa•io
D.Eilní p0Teh11 obnoYJ a0cialiemt1. Zákon.i t.i t• &:.i.ame~ llplJ.8 ti t od ferno
b!lého por-41edu na apolecno~t, kter, •• v minuloati něk(cy dillla na 

ato11pence Bocial.iamu, k nimž b~'li i)Očítáni pouze ti, kdo há~ili 1&1"e

den• •monolit.rů• &chéma 1·ozvc~•• a na jeh.o n.epfátele, k ni&.I pfiro

z11ni pa-tf-ili viic.bni ostatní.• Podrobnl palt ros.ec:!r, ._tOl'Jill plural1amu 

1" rozmanitých 6~érách fivota s~cial.iatické apolečnoeti • hl~diau, ~ak 

C)' tc esi milo být, p:ti cemž .:.:lade c1~es nejen na mno.tiotvúnost T,:; aat
nicQcb yztahd v ek0n0cice 1 ale zejména na pluraliamw, ~olitic~,no 

e1atemt1, kter~ muai odra!et ob~tiktiTJ:Ú exieteDci r~eh ~tid 1 Tret.n 

• akupi.n oby't~t.el&tYa, col u i eTitci:ui&oroTé dopa~,R•~a~. marxia&II 

uiatuji i jiL' ideolo~•• kt~r, ~• nutn.e reapektovet. A PQkre6~•• 
•vitěina •~tord, ktatt ee k této Tici TY•lo~i ei Dil u.I 1" 14.adarakll 
Debo v Bulhara.ku, Pclakll či 1.1~o•l•Tii, ee v záaacli cllodu;je v íoa, 

I•~• U-eba mnobozwaobnl rcztitit rámec _aoutilivoati, překon&t bJro
trat.ic~ cent.l·eliamua vedQu.ci k nan•~Týl snoLlbn, wů.tord.tl a T)'pre

ogTat. takový aecbeni&aPa ptipraTJ romodn11t.1, ktcr/ b;y doTolil pti• 

hlífe1. k rO.J11.,1a nd'órilla a aarueil b1 1" praxi v,u s'1~•• t.nlnj~ au.
na /•~•tni men.eixq/, m.o!noat. Y"JaTIUi\ ev . ..: j post.o~ • dok.a~ont aY011 
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pravd~ dckonce i pot,, _co budou ro~odnu\1 pfi~eta. Přitom bJ .aila 
ltft p~•tJ~u.t.a • _Tobo~ _mcf.noat .••1?arelis~e. Ylem · ai~. kter, •o~ 

. bl.••.t , 8 národní& ,Pr.ogremeia eocialiaiickť .j._t~Tb7 a ~•011 ochot.n, ~~ -
tin.i 81 \1~aa'tni\ apoleěanekěho !iYo'ta.• ·. . . . 

Jistě _;j• vel.ic·e 2ejimevé a podnětn, :t. zamyěl.1n!, co ;je y této ata

ti i _ v podobných ~iných, 1'..t.Bpss.nc. Zajimevi~i! ele neepcrně je, co 
_ v ~ch nepsáno není. Primo zGrá!ejici je lleproatá absence aeskoaloven

aké reality. Nikde ani zmillka o Čeekoalovenaku, TývojoTých etapách 
' . # • 

a osudech reform.n1ch eneh u nás. Zřejmě záměrná, pfimo prcgramcTá• 
Bezpoclby v linii oficiální politi.k:y souaesného sov~tskéno veden! T_f~i 
naěí zemi a jejím vládcOm, proto!e ke!<U zmiň.ke o Čeak.oslovenaku y ~11-

visloeti by nutně musela mít aspoň trochu •~ačn!@!i,~tH-ikíemob.la 
w • 

b1 ae vyhnout aspon nuznaku, kdp ce.re~OriDJ' brzdil, kdo~• u:irasilt . . 

doaadil pr,tit'e~ol'llini ek'Tipu, podnlconl a podporoYal ~ejt normal.isa6-
ú politiku at.agnace a pofidernt· ~ednot,i ne mnohotTérnoati, ·aie •da
tenlilliho et.rach11 a a toho plynoucich emorelit. Při.rozeni to pak TTf'O

l.áYá apaku:&.at.inú ot.al.lliq. 
~r•6 se sáaěrně nepiěe .o oe~u re~orea Y laakoaloY~n•ku, satáce 

• _ podobn:ych 'Y jintch zemich ee piie, nepf'áo "'napcY~d' ClmeJc lllll"i• 
~•TloToT'-iilYlmSk' a ~a1.avu ekon•6k1 aYtioY6 _eocialiaUckj aou\aT7 

. . . . - . : . . 

.a.kaou.i.e Yid SSSR, otiitltil v !ýc;'len!ka. aktualit, 48/88, Pile, le ae&i 
aoYet.a~ou Tef-ejno~ti ~• zája~ • dlni Y jin$ch socialistickýob zeate, 
na pt. v Jlaóereku. Pisa, f.e zv1áev1 ct.aná.f-1 •ne~a011 J..boatejn1 k Aile-

• !itoatem naticn aocialistických apojenc6 s b&rou si to, co ae t.&11 di~e 
k sr~ci. Ale nec.álo TtdcO a novináfd Yče~ aut.crlq těcL~O řádek 4áYá 
pfednost. sdrlenliYO&ti, a to neje T• •na&• nedotknout. aa -aarakjc.h 

. .. 
přátel. Za takovoiit.o •tartncsti• ~• skryt vl.aatni &á~••i nedat, slq-
tecný trwnt' do rukou našich akal.n!ch konaen■tiTcd a ne:&kemppoaitoYat 
u náe myělenku radikální r,~for»fl. Zkrátka aoTět.ak, hromadn, eděloYaci 

proatted,Q neyY\i!iva~i z r~'Ch pobnu:t.ek a d\iTod~ plni noTtch aoi

noat! paát •mileji o eocial.istických zemicn.• 
tskle &e ~ toho dé zre ~mě VJTO~t, I• Y aoTtt.aku Yeden1 a tía 

Tic• pak 'Y aovětak, kom_,etentrú yefejnoat.i ~e Ti4om1 nut.neati smin 
poato~~ t .Pra-žekámu ~aru e jeho náailn6lllll ukončen! e• ••ud s t.oc.. 
pl.1nou.cúi ná~L.e<iq a dllelecUcy • .hle márcTeň i au-ach to oteYi·enl 
p~i~t a tíci pravdu. Proto ty ~loakul.e, Íe to ~e také s'1eli\oai 
~a.aowirllhd. Jiati 1 al• pi'edevlim těch, kt.ef'í náa T noci 21.arpna 

l~óe ptepadli. ?fedeviím a1.racb s d••~•bilis.ac• •• •n-ontoY••••ai 
aOll&adici p.tiao ae Západem, & t.alcoyton •U-u.tlr,ln1cb /T nepoal.edni 

ta\ii i personé1 oí.W "min, které IQ• hlall -.oc1u na &l.$Jl konserYaUfllím 
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kriiiklla Gorba~ovo\7 perestro~q pfedevěim 'f' ea:notném sss:a. Jisti zde 
. )"' -. . 

~011 brát, roli i Velm.ocensk.4 S~Dl1 a posto~e i ob.X'oien! mi6ij~ · · -

av11J1to&rdilllli11, ltdyb7 se napf~ na~sL1.0 · či f'•aklo, !e ~ obnovou· social.ia

mu, • ~~ho r~volawú přeatevbou pfifel nikdo jin$ u! před dvaceti le
t1 a proroky tu t~J.i" ti, co bJJli vyotccváni a jsou trvA.l.e kacef'ováni. 

havic t;e uke~uje, že soci(;)li::tické ;:;emě se i,iro ~ovltslcy ·svez etáva~! 

nepf·ijecntm bf·eIILenem1 neure.lcickým, krizovým bodem zbcrěujíci 61 aitue
ce e~onomické, ekoloLic~é, politické, etrd.ck, e etické, kecy~ doma je 

starot.tí & probl.émO. w·ice ne~ dost a v,ude platí, že koěi.le je ·t.ližli 

ne~ keb,t. ~r6nd ~ov~t&k' zehreniční pcliti.icy, jak op~t názorně uká

zalo v;y&tou.ptmí lill.Gorbečov& v OSN, je orio;;;;n"t.t:tce na f·eěení globál.nich 

problémd zejmóna veJ.mo<;e1·~c~·m ~t;dnún1m e:: jen T jeho rÉimci l.ze očak'"9 . 

vat ~co ptizuivě~iího i pro wía 1 i kc.yf ~& thl'ba asi 60~dit 1 !e po'blt 

aovlukJeh vo~sk v naš! zemi ne.hra~e takovou ·roll·, ~ak:01.1 hr&l. pf-•4 

dftci~ll let kecy! ~·J.a aaavřena pfíal.u.iná ac101.1Ta l•&ali&~ic! ta~ 

nal•~ál.Iú a~1.1tečnoat. úvůem Etile t1.1 b1.1de crt.á&ka stlitn! avrch0Yano•t.i 
a vi~cb ~•jich atrib1.1td. 

ul~ si z toho ;ji&t.ě :iěl.~ závěrJ podle ••• l•-t.017. Ekalni akepU
ci budQu 6owlit1 IQ podat.atr.é .z.m~ ~•011 v nedohlednu, !e ;jaou po4at

nií:q ~ell tai&.r..ím Gtrategiclcych &'-Íelitos'ti T ~opit kde ~•ou ~i•tl 
s Yelaoc~cn aapakt~ dúl.ežitě~ii ot.Mziq, ~Ilko je např. bll::ioucnoa\ 
~t:-.aacka a v~bec akt1.16Jnl v,a5~ranJlé •!ropaké •~ednooen.i na z,pe41 koD

til.e.n\u, ne! '1.ílč:! ot~ua ces~cslov•Laká. vptiaiaté rea1ist.ick'1l.o ra

~e:ú t,w;w1,1 "1EW.c.T.t, ~• pok1,1d se C.ortačoT 11drf:!ťt>ud.'111 k IWII zm~ pro

aakov~t vie.rti P9r'l now-;~ naa~, i~ťh&iti a ur~•nt.noati. Ai to~• 
chce ne~o ne. ~ne~ . n~~p8l-o.ně~i1 Ti---Yo~ 1.1 ~ to &ačiú potnaont. 
~••p0rno1,1 prQYQll má L.~.~od0v"i~ kcql pít•ť te probléa re~oraa ~~•t'
mová.tlo riÍzu liEi int-rnacion&li~~•• tim vice, že JD.Q ao.akvtt.ní kcf-•Dl• 

'4 prcto n~iz~ e~lbQ.et, 1·1.1ce v Uín ~ "f}'CkáYat.. A taká n~lze trval.• cl-

. ~~ta u~t~~t ~rav~~ o ůo očí ti~icicn sk~t~cuo5tech. Pfe~eveím o roce 

l~~S a v~am, co ~o ~Lm n~l~aovlilo e &tu~ trTá. ?re!da osTobcz~•• 

cláT6l ~ .. la~ i činům ro&let~ l o vztahu aovět.aké epole6.nosti a ~•;júu. 

TeQ&J.Í &JX•ibapJw&i .k '••koslovenak~ a jeho rokQ em,edeaátému 01 
dlo plati to, ce teU ~.uorcacoT na Y&pcunuté T&ršev&ke besédil 

-~ Qě~i..twm ~8 1.řeba pfi~tu~OTQ\ ~OCUTě. A to ~iadll;je odVehl.1 - ne~•

Tir&t ~~i p~•ó •~~t~uqm.1 p~í#ioami t,Cih či CJŮich wUloet!. Ji.D$mi 
elGYJ, ~e 1.i'•t.a ~i bl.eo.lít praT<.a '11> o~i, ai ji trpká nebo islad.ká, 

ai liclu)ú iuaodn! .llrdoati ne~o wiU •t,4i't •••• iia Tice, :Z.e ~4• 
••iliat.oril ne~iiTi~~i ~011eaano•U • poda1nce dallibo &~nél:1.o v)'Yo~•• 
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~Ól'.!Cel.Q. ~nuié.tJ.0 . rok.i ZllJlřel "9' ;fr.aze ve v,ku._ n~dofi tiuh osmdea,ii 
let JUDr~ Ri:i_etif:lav V6.hala~ . Tentó;_p.et;iQti~kf-. V~le~h~--p~ch~~~:.e., 
z Tlastei1ecki mezii;:!.c6ká rodircy ť pe:c.řii ~k ' hrstce „ ti~h_ s"~atedeych adv•
káto, kteří se nikd;i nE.sw.ířili . s J)ezpr6.v~ a dokázali ~il otevřeni 
postsvi t ivúli tetelí tni L:ioci i neporaoci k náp1uavě křivd a nezákon
riostí, Z~ tri.ihé t:vE:tc·;t vi:lk~· pe·Ú·il i k pi·edním cini telOm národního 
demokro·.:.ického ·c.cRC1je a ""el.: i i.vi::tňového pcvstárá. 

I-,. Véi.b.E.ln mě~ nemEilc.u zt:.u:>luhu. o do"t.;ř-e :fungujíc! zprsvodajskcu alu.!
bu čeEk6ho ó.co~cíb~o ocit-c,je. ťú6obi1 v odtc~ové ore,anize.ci .A.vela-iriodrý 
l::.ruh, ktt:rou ~é~er... t6s pi-i.i.i.i.o i ·íail, spcluprEicovel se 2..pravociE;tjskou 
trigt6.ou 2. ;io~:::lel ~€ tak . .:.a i;Í.&kávl.ní a zprcacov~Jlé2ní významných int'or
mz:cí zc~i.la~:ch pat :;a....z·E..:.i.ic:.::.Íili o.:itio~cvý.n ceLtrúm. Své místo má i 'f čil. • 
nos ti }0aoy tř·í a .ťfípravúé:hO revclučniho . národního Týbora či síti i1e-
t.l:.ln.ť ~li ~f(;:dní ra~ o~tox·~• . 

Fo osvoLo~eLí sw vtnovel advokacii a do j&jieh anáL~ Ge nesmazatel
n~ ~1;.J;,p&l n~ohrc,fer:ou obhe:.~obou. generéila lialiodore. Piky, z!cčinnl popl"E 
venéhe pI·ed Jix čtyrl.ceti let~• St.etečně čelil pomluvám a ne~apno1'\ea 
gbžalooy reicincvské matinerie, vyvracel pochybená ~vědectY1, odTDláT&: 
e.e proti vynesenému, pi'ed.em neřízené~u r0zs1.1ó.ku, in\ervii.noval c& Go~ . . . ·, .-. . . 
iwolda 1 ~ipctcckého e ne j~·ch místech, a i po pcprcv~ hrdinuéilt ,;e-
ner~le se nevzdiµ ůEi1í očictit ~eho jm~na, prokáea\ jeho vlaetenae,n 
a neTinu z nařčeného. boj o ~ikovu rehabilitaci dobojovbl až před yYě
~í.'ll vc.:jE:J..1.0~.,v-m &011'°4elll pi·ea dva(;et,i lety, kdy ae et.al ~novu obnájcea 
v ounoYE;.:.é.i. pr·ocesu. i>. r.Le~eL. to. -~- roce l~Gé, b~·l vecioucilr. vt';ech práv
níc.c. rct..a"t„ili taC.:.dch poI·:::CH:H!l pi:i i~ároéůú .froii1.ě a ~vazu protif'aěia\ie
cyc~ o~~ovr:..ikl. ~ io ~ž ao roE.11 l~7l, ká3 v dÚEiledku novelizace s'1tone. 
o re.u.abili"tacícl.L :i.l:.&1.1.;ivi~· t.~·t.o poraciny čiLWost.. V tét.o dota proil• 
rUlteJL.i á.I-.v·tJ..1.L~· 1w ;iu tii;;ic,; ú..<i.os1,í o rn.;..,_::.rav1,;. scl.ldi„ích i lli~eiseiudních 
1 o:.; .. 1eim.:.lltí "' ~ ... J.e61.i"t.i c.u. :u, 1. 1 o spr·c.vcui vG o:iš ___ c,~.nelil. L,ev áheil v těc.b:t.c 

~aal!;itc~tecn ViCtll~cvct i jt::.ko :aeúnev~ a vtipn$ pllLlicisto v ne~ros
mar..ittjsícu casopi&ech. 

;;eÚ.Uavnost, éinoz·oc.ost. :;o u~...u:.i.t.r.cúi vit.elit.a LJJ.::i prtv.:>duJ 1':.ast~T)' 
. . . -vlastnosti• sie;:;nf ;:;sko .au.uor a ciocrot.a srdce &e &l.i.&noi... .í,-OILCCJ. l::e!d.úiu, 

.a:do ~i poti:etoval. i,ei:,pu.E: tilJ ai..i t~~Lě 1ii·ed Eko1.1.em. Do poi:-ledn! chri
l• pomáhol licic.m px·avr.:.í red.ou, účastnil ee t.rotr.é práce riizll.Ých oblan
e~•a inicit.iti y, v nepoeJ.uu.ni i-aue u.r le D.ec,ct;~ -~~ll„e1. i jeuo iJOU.oc hia
tt1ri~um re-"0.1..1etru0vi..t. cir ... ioE;t ul:..com.u..ia"'..i~l:.~ č~uti anti!ui..iEtického 
odboje~ zp~~covat ~cre~.;J ~es~eho povetar.í v kvtt.ilu 1~45. Ječtl •• 4o
ftdl radovt:1t. z toho, 2'& moc konencně ~la · opět ,6.i·í~isn ze st&tn1 
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., .. -
.: •.: 

~vátek 1 i _. k(iy!_ vyjadřoval 1 hnus nad l.ici 'o~ě;~cetmi 6 hanebnostmi e t1m 
s ; oj~nÍmi;-· Tak jek.o -~ř~d tfu -~a.iio~el 06. umist_ěn:f °p"aI11.ětní (ii"e~ky ·efierálu 
.Pikovi" na jea~ rodném dOL1k~ v~ Gti ti~~ě, bk8Jll1k1.wd p·;ot·e'st~-~al proti . . . . . - . ,. . . . ' .. . . . ru~ení e ničení pomníků 'I.G.;.'16,at:-r;(i:a, E.1:-ene.se, l\.st~féinika _ e jifl.ých 
předsta .' itelů a v-,yjt:1dřcvetelů ts~st~t!!Í ~-6le,i.ki, ·tek nebádal k je~ich 
obn~vi e důstojném~ctěni ~-ejic·h pa~!:itk~•,. k ·~;~.h_o_d~ému skon~ován! e de
vaeteici s~uteč:ri.J· cn hocuwt e parr„ětiho~;.o stí. l _.;istpaciu 1~88 napsal .· -
Ju.Dr. Váhala dopis pr~si_;.;.er:.tu J(i :Dr. :.-ú.J:~é.:k o-,i, v .ú.~mž pože:.aovolt · et1..• .. 
se zaesadil o s i-:ute č:.::.ou 8 L.:.e jen _;>c;vrcl.u:.í re~.:.:tili t8ci ;;.:s.rijna, c;, . ' . . . . . .. . . 
opravdovou L-ápre-vu tiivfij~ u_r~i;ek. ".i.tej&t.:m prú opin.né u .c.alasná_; .. . '. .. · 
odhelovird etd. • - ctoji v c.;ipise - "ale d_ejte, rr·osim, po:t::;n, v_~ž~nt. . . . . . . . . . . . 

pa ne prezidente, eb~ sochy a 'busty . byl._ -V: _}9Jd_u _ re110mové.ny __ e. P.ee_ta~,111 
V 

0

pfi~0dním p~ostře.dí.· · t,~di t~- r.eian sloV)' ~8 i činy odčiněna kf~yda: . . . .. ' . . , • .,, e. potu~a. nháeho osvcbcaitelé, TG~.R- vč~ 0vč~i ta jii he~tiele~ V'1la1e. . 
nedočkal. Dočkal by se ji i kdyt~ _•žil? 

Č~st jeho pemttce_ I 
-
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Václev Vr&beo 

~~22!!~g2!lí-~UgE:!ŠE!~, 
... .. : 

. ~6 •P~osince ··zve,f·ejnilo Rudé: pré._vÓ čiánek /prý. ~a dotaz čtenáfe/ 
. K- jedn, s cukrom4 cestě do Itálie o ' pobytu A~Iiu.bčeka v Iťálii. Na ~e
ho třech sloupcích je vedle objektivně pojetých inf'ornoci i ~oho 

nejapnoE:.tí, z nichý nejvíce bi~e do očí ·tvrzení, ie ilubčekova cssta 

do Itúlie k pf ev zet! čestného c.oktor.;ta poli ticqch věd univerzi toa· · 
v Ecloni ~byla dlouhodobě připravována •antikonunistic~i c~ntrála

mi." A pwiktum. Aby něl věci nc:znalý čténář výdledný dc~em, že flo 
o ně-jakou entikomu.nist.ickou akci pořádenou sned idfcodivcrzni.:ni cent.r,

lami světového imp~rislismu, jak je tento termín :nnohými dosud pell!í• 

ván. Že v óoloni ne. univc::rzitě i nf: r _8a.r.ici n:.c~í zneičn.;l ,,1iv italět! , . 

l.:oI!lU!'J.1.sté je pro prc,zpegandisty Ru.déhg právs. nepod.statn,,stějn~ ja~ 

to, že bJ'l přijet · nejvyš6:ími pf·edstavi teli Itel&k' komu.nistick4 a~~ 
. . . ' 

Dl a etrarcy .sccialiatické •• .:;sou. snad Achille Occhetta iji :éť\t.ine er..-
xi mluv~! ~i dokonce egenti attike~ur..istickych· eeňtr'1? 

Pike.ntní &a tom je, že ve ste~ný den, k~ tente _ článek _ vyšek, od• 
cestoTal Jozef Lenárt /p• edetlém V.Biiakovi zfejmě druhý mu.i Tuč/ 
do Itálie' aby se tam sešel a jednal s "pi·eda.t.avit.eli i\elek$ch podril

ketalakých kruhde Kč,101 b•l J.Fojt.ík, kterj Le~t.• T.fp_r-oTásei, ai·. 1.-
• • • • • - "t • • • ' • • • • ~ - ~ . ... ..... 

t.išt.ě, zásr,d~-ey, jiet.ě by m1.1Sel poznamenat., fe 1' Tykcfist~vate1l, aů7 

to mlílo ten pravý a hodnovf~rni ióec.loé;i"Ý punc. úvšém có ~é reáln•, 
je bezpocrcyby i socialistické, když r~lný socialismu.a se sioe ji! 
dneska tak nepřipomí.n&, ale éloéi=..es r.il:dc :.'lěi·ekl, že ten, l.:ó.e 'tu~• 

pojmovo~ floskuli vyicyslel c prop6gov&l bJl jGc.r:.ím ~ n~~vět.ších ěk04-

cél socialismu E:1 nepřátel i té nejtrivillnčjčí:~ ·dielekt~• Co ~• • ,e41 . 
co jsme uzy normalizátQři prováděli, je jcd.Íně správná, proto!e to~• 
reálná. Programový meraem11e,ctagnece, už v teoriil NebG ~enzdáTodni

rd e oe:pravacilnční oportWlicmu c zt.roveň netc,leranc.e k ~~orťa ;jiným 

e jin;ýchT Pek se ověe.;: r.iKdO ner;:;.il~e divit, ie fie klidně o beze etu-

du zase převeksluje, přestrojí a z odpúrc~ reforem &e ~tanou je~ich 

obhájci e prov~děči 1/rozhoně ne tvóreii. Samogf~~111i s hle.sitim zakli• 

nedl~m, že je ~•lou6ena jaktkcliv shoda ~i podbnoet ~tím,•••• u~ 

rodilo . v i.edesátých letech a co bj'lO Zll&f·eLQ s:·pnem e .normaliza&!e 

Pak ;je pcch~pitelné 1 ~e l>ubček m\.16Í b;{'\. souaJmintk & politiek/ ztroa

kotanec. Jak by pak nebyli ti, co aval:! jinak nepřštf=li eocialieaa, 
a Uebe i v ~oldu BLtiko~wiibticlcyeh eentrál. 

Fr·íklsd toho ;je hned po r~c•• . Revolená ebromá5cilni neťorm,Jn:(eh. 

l~č~sqch inicietiv k· 40.výroč! Vleebecfié ,euara=e lidsqch práT 

na žižkov6kem Škrou.poTt náměet:.C je :Ku.dým prá~•m ocejchoYtno ~oka ~•du 

snalný útok pr;\i socialistickému. Čeakoslovensku. e oTěnčeno dalšími 
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hanl.i~mi přídomky-. Prý tQ b~la snaha de·etebilizc,ve~ politickou ai'\ua
~i . V .zemi ·a- ja1ť 88 hned .. pficleiilivá pohctov! · fte?iafť T r'utrice Sln• . • , - . ' • . . . . .· ,' ~ - . . . . , . . ke , dni,_• provolávali se tam· hesla'. 11J:1roti' 'eoclalistick,ini., 'epcie6uak"9 
mu. zfízení•, je! _ "nemají . nic - ~poléčné.ho a· budováním &o~ialistiek, 
epolečno&ti ne deruokre;tických principech.·• A diplomovaný tecn.nik Mi
rcslev J.iusil s Jeatřcbi k tomu. ·aodává, i.e · "nemCi~E;me a nesmíme trpět . . ' . eby čeští Waleeov, nerušov:ali pr6vní pořádek, e co hcrsihe, aby zne..; 
va~oveli vážné otázky demokracie a spravedlnosti." 

Co k tomu. dodat? Kd:, byl mezi těsně· namačkenjmi účas tník.y shrom.il
dění . na malém nám~tíčku - a · bylo jich několik tisíc - mohl . K.romě pro
jevO. Y .Havla, R.Latěke, L.l-iE>e á.el5ícn zaslechnout jen volán! \lch
t~ slov:" Charta, charta, Havel, hevel~ svobodu., avobodt1ť _:.:Jias1i-lk, 
iliasaryk á propt1stit, propustit&" /k~i se ml.uvilo ent11.nosti prepdtě
ni vězneeych lidí nepr6vem . :.:.aviě~~ch/ ~ Pak -~en ~pol~čey 'zpiT. h31lDY. 
a jimevpe1 'mi~uta. ticha zs oběti . zemětfeseiti v Arirl'ni~~'.' Dfiato;jnť •• ., ... 
bodné chováni občanO., kteří tam dobrovglně přišli, neb11i ni~ Jlake
mandováni. Co na tom bylo protiaocielistick·éu, co zněTežoTalÍ .. .,.il
né otázky ~e~okracie a eprevecilr.oat.ift? Nejv,ce asi ta srobo~ vile 
a k&zeň nikým nane!ízeného a úe'\evou·:z:aru.čeného proje-vu/ ~ebo ~ 
pravdu 'české vydání Nové doby, T ní! právi v tichto dnéc!f_NS,kola~· 
Andrejvv napsal, že ekce ne~ormálnich &kupin jso~ proteste~ ·Nprot.1 
notečnosti, úřednické filozofii a bczóuché horlivosti• & ekedemik 
Andrej SachJrcv, že "dewokretické vědom! ze.ornu.je úct~ k lioea jin6he 
názoru e praní o~oststně se ve vle~ orilmtovat bez elepé viry v au\.0-
rity. · Odliěně s~•ilej1cí lidi společncet potřebuje. Celkovi viak eh•i 
říci: proti ~·šle~ce je možno tojovet poa.se ~ilenkou.• V~bee ee te 
neliší od. toho, co řekl nedávr.c v i'reze A.JakcTleT a ~emu šéfredakter 
~udého ~réva s ou.hler:ně pt·kyvovel. A vlibec není od v~ci připomenou.\ 
jef. t~ z ;,ot.ledr..ího ~ísla . .; o-wci ~ot~ otciivn;; tl~ek je~ích var-še-vslcych 
zpravodt::jO. o televizr..1 besed~ L.Weleey a A.Kiodoviczem, nazvaný lto
meni tost v j ,~c.ne,t~ • .!.U:d~ene se tu pí&e, že ~edinoo. cestou. k rešent 
T&.žcyc.b. problémli j~ č;.is~uze, :!;e besed.a se etela "oprevd.ov$'!D pf·íkl.a
dem 1.a:f'ormovanosti", pro~evem v~tjec.ného ~orozwaění, a nikoli kon
froL.iace. 

~ toho b3 ae mt! po~~it i hlirosl6V ~evadil, který v disknz.ním pfí9ti 
spěvku. na posluWl.Íll:L ~aseJť..r.a.í ~V l.SČ ~e rozčílil, ~e "i v noší zemi 
~sct1 síly, Lterá ~e chtě ji ~tevět, c!o 1·cle opozice." A pÍ'ed&eda ijao 
dodáyá:•l'racajíc! se pta~í, co c.h~ějí tyto- rdzné skupiny a čí zá~ 
q~adf~ji• za koho m.lavť. Kdo jim dal právo hodnotit neii přeetaTcu •• ?' 
trch..Di. edboráf 01 m,1 T~dět, že toto právo m~. dává Ústava ČSSR, s•~-
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Čieuáři jisi, vítají, ~e nejen časopisy, ale i dar.ni tisk přea\áy' 
bý\ •Úp~~. uniior~.ť, i. j~ou rioviňy peatřejA:ť ~běrem materiálll ·1 je~ 
jich zpr_ecováním. Dokonce i agenturní zpravodajství bývá r~1mě· připra
vováno do tisku a tak se z jednoho .zdroje, kierým je zpravidla ČTK, 
• jedné věci dozvídáme rllzné in:form.ecé. Má to ov8eo jeden h.á.čt;k; kdyl 
jde o věci zásaanihc charakteru a ne každý má imed po ruce vedle"nejv~t
šího a nejčtenějšího• světového formátu třeba Svobodné slevo nebo Lido

vou 6emok:recii, aby mohl porovnat e dllležitou informaci poeóQ~it v její 
úplnosti. 

~J.12. • 88 raóekce hudénc- práva otiskl s na dr·u.hé straně dole lilpravu 
k úřední zpré.vě o rozppčtu SSR, v ní~ hudé prliVO opomenulo zveř·ejnit 
v,ýěi slovenského rozpočtu. Učinilo to až dodetečni a na upozorněni jed

noho pečlivého čtěnáře. hedakce se omluvila e příslušný údaj otiskla, 
Čtenát ee jistě ptá, jek ee to mohlo stát, ·jek tekovýto dfil.e!i ti úde~ - . . . . . . . ,. ~ . . . 

mohl vypadnoLl"\ z referátu bretislevskéhe zpravodaje ko.yž- jde o ·informac: 
v celém článku přímo stěžejní. Nevíc pak T dodatečném zviejnění nem, 
jit mo~nost ti·eba ercvnáni s rozpočtem ČSR. · Co ;je Ye<iaa sebe ~• prOkas
nější • .á tak se nezbývá než ptát: bylo io la~dáctví nebo záměr-~ :. ~im 
vice, že podob1zych př1kledll lze za . několik chul zbytku minulélii{ ~oka:. 
avés"t někol.ik. PozGruhodné je' !e se v~ecki týka~t zp~ay~ciaj~iíř.Z?~j~ . ·--

. - !'· t-~•; ) • --,•~ - ' ' 

hraničí, zejména projevd e stanovisek o~iciáln1ch sovětských m!st 1c dfl-
leži t~·m protlémwn. 

,~.prosince o:iekly Vbechny čs.noviny inf'crmeci o rozhovoru SOYeJŮw 

nistre zahraničí E.Ševarne<izeho pro týdeník tíLoskevské novosti o soY. 
~ahrer1iéní politice'a snížení stavu vojsk. Nen! k dispozici zpreYoda;j•~ 
bulletin ČTK, aby bylo možné odpovědně poaoudii, co vše v obsáhl' spr'
vě bylo. Lióová demokr~cie ale měla několik vět, velice ddl.e~itých, kte
ré n~ctisklo hudé právo~ Zně~í takto:•ssSB v minulo6ti přistupoval c 

výhrció.étllli k řadě těchto m.ezinárodních ·amluv /rcyslí se z oblasti lidslcýcl 
prúv/ z oLev,y pred mezinĚ.roó.nim kontcrlnilll mechanismem. ~ento meeb.ania
mus jsme chápali jako ohroženi nasi svrchovanosti. ~nes nás udiY~~•• 
proč jsme jsme b3li tak bázliví. Dospěli jsme k savěr~, že dW5ladn• a 
úpln, záruky práY a svobod poti·ebuje předev&im soTětsk:ý lid, k:a!dl so
větský obillti a scvětsxa pi•estavbe. • čs.ob6an a čtenář hudého práva ~• 

. , 
-asi nepotřebuje, kdy~ o tom nem~že •z:i,i ciet. 

~3.1~. otiskl es.tisk inťormeci o vy5t0upení představitele scv.g1n. 
itibu cterttlmajore Jurije Le!dfva ne. tiekcvt: koruer-~,1ci v J.iCSl."Tě, kde 

ozcámil 1 !e eo~části ~ednoetrenného enilení ateva o~brojených sil SSSli 

· bude reTD.ě·I odsun tenkovýah ~ednotek a \i'toč~ch pi·~stf·edk~ ~ východe

effopetýeh zem:!. FI-•-ti jinýa čs.liatd 1 lt11dé práYD opo.m.enlll• etiaknout 
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ty~ závě~ečné věty agenturou dodan~ ~práTl~•zdOreznil, fe ěeat ~ank ... 
vých diviz:!, které maji bit odsunuty~ - bude r6zpuštine a jejich bo;joy4· 
technike 1 včetně _nejmod""rnějších tenkd, buďa sešrotoTána. Vyj~-11 tvoft 
motory e pomocná technika, jako jsou tahače a cisternová vozy kter4 

. . ' 
budou vy :.iži ty v :iárodnim hospodářství. Odstraněno bude io 000 tankll." 

Je to prkotina, ktLrou ~ÚŽ€ ctěnlt ~udého práva postrádat? 
27 .12. uveřejnil denní tisk výtah z redakčního článku mosh.,rvské PraT-• 

-dy o příčinách si tl.l.'.:'ce kolem Karabachu, v němž se zdůrazňovalo, ~e .od

púrci . přeBtavby hr·ají s národními city, jak o tom psal azéberdžajnský 

tisk, a že mnozí funkcionáři nezvládli zk oušku politické zralosti a že 

na vfsi nebyla ani inteligence. hud.é prlvo neotisklo teto slove&"Nedo
kázele se zbavit sterých dcgmat, o něž opírá své pEeudovědecké výtTory 
s nu.lovou národohoepo~ářskou a ideologickou hodnotou•. F~kračuje jen 
kritikou sdělovacích ;rostředkd. Fři pedlivějÍím čtení a pc~ovnálú \oho 1 

co uveřejnilo RP a co jiné novi.cy ize ~sledovet určitý pos~ v hodnoce
ní situ.ece, tak aby ct6nlři hwiého práva nabyli do~mu.1 že nezodpovědnt 
nejsou dogmatici a konzervotivici, ale neodpovědné fivly T novináoh. 

~i.12. otiskla ~iaov, aewokracie obsáhlou inform.ac~ o projeva, mini• 
su-a ;evernad~eho na :t.:0ni·e1·enci sovětsqch konzu.lún!ch :·pracovník~, kde 
m;j. u.Ýedl zajimevé údaje ~ sovětské <iipiematické slaž:t,l·~-~-,;: Ýysl~·ril po-

žadavek,m že mu.si odpovídat ~velitě a úrcvni procesd demokretisec• 
~ . . , 

e ctevřenosti v ~SSh. hekl také, že•v cizini žije ne dvac~t miliQnd . ~; 

našich krajenl'.l. l'rojevují oi~o~ ~~em o svou vlesi a o pfestevbu.. 1'an-
zuli.rní služba mu.si nsu.stu.e 1··l1 ~siřcvE:!t okruh krajar.1.ů, kterí znovu 0'b;je

vuji svou vlast.• ~e~i'.:iže · být pocb.lJty, ~• tli.t scvtt.ské diplomacie měl 
na mysli emiGI'anty, dřív~ jen vyděděné a zrádné. liwié práv• tuto infn
maci sv:,.:m étenm·úm utajilc úplně. Heostiekló ;ji ani v r„e ~@tručně;jěi 
poárobš ani v nábleuujícn tlm~cn, alespor~ ne v pre~ském ~ 'dWÚ liatu. 

Je to zamer nebo l&jtu~ctví? ~a~dý reůaktor e každli r . dakce krátí 
texty, uprav..ije i zpr1;1.v~' podle moment~ích potřeb a místa v novinách. 
iU.e nesmí tím trpět OL-jE:ktivi ta, necm.í týt čtenái· oc.hu.zen o zprtvy 

prvořaáéno významu i s jejich nejdiležitějcími. áetáily. Je to základn.1 
z&kon novinařiny, je~í eti.i.cy. Je tedy někglik uve~ených ukázek reciak&

ní práce ~ud~hc prava z po6lewiiilo týdr.e minu.liho roku záměrem nabe 

lajd&ctvím? ~o~llb oboj.im. V ~élidém pi'ípadě ciokladem neodpcvěcinosti 
a nekempétent.ncsti. 

-vr-
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Rudolf Z u k a 1: 

0esk~slovenská televize 

• ·o~» x· . 
• ·• ••-. Próchd;,.1co,,. Jindfili&lu( 16, ·. Priiha llllO . . 

. Praha lf• ledna· 1~89 
Soudrulko redaktorko) . . . . . ·; . . 

ve včerej~ím vydéni Sonč jste položila ot~zku: Je vyaok, ěkola 

ekonomick, schopna vychcvévat ikono~ pro ptcstavbu?• Cdpovidámi f1 
"V.•lmi · tlMco" • Vím o ~eni ~luTím a dolaUi Vám to na konkr4tn!ch • 

pf-íkladecb. 
Byl ~•em. učitelem V~S po dobu 18 let - od jejího ~alo!en1 al 

4o r. -1970. frakticky za 1, let se podafilo této škole dostat na 

seriozní TfSckoikolskou úroveň a jak pede.gogick~, tak i v!deck, : 

pr~c• si &iakávala r••p•kt a nás i v sahrani~:!.. . 

YŠi ae velmi akiiT.ni .zúěaamila P.rací na ekonomick4 re!"orml Aede

aá"ttch 1.-. Byl ii•• je4D!a •• 11tovek ekonomda kteM praooT~ na 

ekOAomiek~ rdoral. Pro'\o mohll otlpovidnl j,o.aoudi'i, v · ~akém ·oYs4ult 

áe ,yypt'aooTávala. ·: · •;· · 

·~aitlcy Vad praoujieioh 1:1a rd&l\'feh oUalalea a ,toTJr--8 o.a~lep- . 

Uch odbormlr:d ekollOlld •• v iedeeátýah letech • pinoll TerYO'&t' ·aa11~e

tia a Aadiená dalo 4o p:ropraccmlftn.Í .ab sáearl a p&óaíui• eko-

nomiek4 rdcmq. ·. Dillkutovaló •• •c.ela -~tnf-cnl1 nřaUŤIÍÍt'•e 
. ·, . ~ . ' ·.. . .,. ·· ... 't ~ ·-. .~:·; ;- ; ,~, ~! .. : · 

r6mt4 míso171 hledaly "• opt1.m4~ní nrlabty a hlml. ;jel lti r•~ ·-
mobly oo nejrychleji rozvo~i ěs. hoapod.Uet'ri. DiÍlkÚtovale · ·n ~-~·• 
Te \'fmkumných óata•~chf ne ~r.o~eh ~~ol~eh, ~1e 1 v pr~1 • na 

etrEUlické pCidě. Se Tl:ím t:!mto byli 1-ezn~váni i a.tude.c.ti VIK. 
bič!$ ekonom, ná:z-od.ohosrodá.f ěi fídíc:! i:•racovník poTdoTal. •• 

svou ata"YoTakou povi...Imoat i čest zúčastnit ~1 .akUTni ni "Qt~ent . . . . : ' 

ekon.omické refon13. KikteM uposornOYali na rdzim dskal:!, risika, 

n•b•apeli. Cil Tlak byl ;jedu, 4c~zat T J>ru1 p!-e4n·ost1 aoeial1-

st1ckého výro~n1ho &p~aobJ. fakonho tTO.rfího, nadň~ného · a ob~•kt1 

viúho OSiiduší sna'1 j1f nikdy n•bu~~ v Cs. akon.omick' věťUí 4oaalw. 

A eo bylo zvlárt d~l•f1U. b~lo r.{tvot~ _tv-tr~i a ne&a~•t• 
. . 

klima. Nikdo c..a Plkeho nehroail •• sdv1!~ prstem. Věaciuq 

nán·hy byly p:aa:aun'-q poau.zo~ co nejobj1kt.1vn~j1. r-Iikh ne

bJl pi•e'1U1 oznaěováD lí.a r1Yiz1on1_atu, ~•ho náJ;ory &Sl se:eatn4, ale 

v dialrusi a poludc• byla nesprávné. •~orlaka r.;vraccna. 

Vstup Tojak uěinil konec ekonomické retOl'llll • s8ma re~orma b71a 

prohláěana aa reTi&ionistickou a ~•jí t~c1 byli ~olá.ai k pollt1e

t, odpovědnosti. A to pfeato, !e ~il ;•~i prvn! neom,14 krok7 pN

nealy yelmi kla~ Tfů•~• ;iak •• o tom můlem• pfeaTMěit i • 

oticiáln.!ch stet1atic~~ch ročank&cb.. Folitika a ideologie sntlalla 

n&a zdravým rosumam. 10 0 
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A tak. politické prov~rky v roce 1970 .lik-viůovaly v podstatě 

nejlepě! učitele ySE. Ze škol.7 muselo ·od•jí, přea 100 vyaokoškol

&kteh pedagoga, s nichl vitlina 'by-1á lpilkovtmi . oďbor.nťt;r. fo pfed

~,a.~val.Ó . t6Smif- ;ii~u tfeiin~.ť uči ťef ák4.ti"ci,. .aborul··: · Pio -Vaii „ iňtcir- · 
.Úci o nauvÁfi t~ln~ ati . tohoto· faktu .V'- . uvédim ;im•linf :ko~·~tm 

. 6;~em jen 'akadem.iclcych f'unkcionáfd 8 Vtdouc!ah ita't°~der··.· .kteří muu

li ěkolu opustit. 

Bývali rektořis . Prof .Dr. Vladimír K11dlto DrSe /býTftlý mi:ůstr. 

školství/. Pro~. Ing. L. Veltruslcy CSc. BfTali prorektofis 

Prof. ~. Horský GSo I l»oe. 1ng. V. Kyprová CSc., Doc. ing. V .• Novotný 

CSc., P1·of .Ing. V. SilhánCSc., l'rot. Ing. M. Tuča:k CSc., Doc. 1:ig 

lt. Zukal CSc • ._ Bývalí děkani& Frof' Ing. s. Cerný CSc., Doc. ing. v. 
lJohnal, CSo., .Doc. ill8• Ot"t;O hoth, ~e, Prof. Dr. S. Stuna CSc., 

1-ro:f'. Ing. 111. Smejkal, CSc., 
· ojval.i vedoůci kateder a Doe. -~• V. Bern,l•k, CSo., - mezinúo

ó.JÚ vz-t.~, LG•• ~. J. C:!aaf- esa., - cuq, Do•• Ing. v. Dohnal 

Ó:ic • • ~c.eatoYn! :riim a Yefejné atravov6n!~ Inc. J. H•lekal CSe~ ,-_· ma

t•~-1,1n1 ,eohr.io.k' t.áliObov.ud, Prof.·. J. B•ra'cl C&e., - sahraniěni 

ob~hod., P~o~. 14. ICadlec - pclit1cká ekOJiomie, ho'I. Ing. B. X~4a,J' 

DrSQ - a~atistita a ekonometrie, Doc. ~. v. ~tlk CSe.- ča. a • 

witovi 4lS~~, Doe. Ill&• V. ~ori C6e • .;. nl~n ~onomlka, l)oe. 

Ing. M. 14iaaf, CSe., - plénoriJ:d, ho~. Dr, a. Stwiať _(;:S~. ,.:.· hoepoW 

sk4 préTO, Jr<>f'. in,;. v. th: hén CSc.- prOmyal, Prot'. Ing. M. nm.~ 
kal CSc - dějiny ekonomických učuď, Prof.- Ing. M. Tuček, CSc., :t1.n 

nence. 
Jek. se tyto prověrky projevi~ ve výuce e odborn, '1rovni V~E a1 

ka!df dolw•li• hody, které ~im vznik.17 pro výuku ekono.mic)qeh pf-ed

ml-td, pito Týzkua a V,chovu nových ekononu\1 b7~ obroYak.S, 6kúta6-

né ik.o~ Dmi• poaoudi t jen odbornik. lS- 20 let tn-á Tt•hoYB kvalit

ního Tj'aokaikolského pedago~. Ste.jnou 4obu trri, ne! •• vybuduje 

nová katcára e nef jsou j•ji učitelé na odpovidejioi drovni. 
~ 

Abyste &nás• pochopila "revizioniamua" těchto liói, doporuěuj1 Vém 

přetia, a1 Oaa.op1a Politická ekonomie a. 9. z roku 1972. Obsahuje 

pomlouvaaat a udavačwicy pamn,·t nuvrwt •Acelf~• "t'fTo;i• ekonomio-

. k' teorie v f11ako&love11slC\2 v Aede5'tjcb létech". Ke&i redaktor7 

tohoio. pamfletu byli J učiteli Vb. Podobeyeh "videck3oh• 4ěl Vám 

mohu 4opol'Uěit eelou fadu. Z hlediska clnewúeh snal.oatť anedno 

- &~iat!te, te tytél ekonomické" úaady, ktar4 ~aou sd1 ~ako "reTizi- . 

on.1st1ok4" pi'cdkl'~ se aplilcujt v mAohem y~ti:í aife v SSSJl a nl

kterfoh eooia11at1etfch smeh. Z. ty-to n,aory byli• Dia pfed 11 

14ty 1144 osnačoridS, sa •revi&ioniaty" a vyho&eni •• lkoly. Dna• 

p~i ětelÚ to~oio pamfletu nevíte, ada •• m'te am,t či plakat na4 
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siuuiditou e omezeností jejich ~estavovat~l~- normalizátor~. 

Jaký vliv měl proces '\normalizace• na naěi teoretickou ekonomic

kom, trontu7 M.oozi ekonomové "telc4 teoretici" se stal1 _slavni ·a 

-mám' pf-edeTAim tím, jak dovedli aavrhno_ut a aesmě§nit názory svých 

podatatně vzdělanějěích a zkušenějších pfedahddad, ktefi pracovali 

na ~konomické retormě šedesátých let. Stáli se v ton1to .oboru. odborní

ky na skandalizaci. Bylo to velice snadn,, nebo\ mohli o názprech 

svý4n oponentů napsat cokoliv, oovinit je z čehokoli, vytrhno~t 

& jejich prací citáty bez souvislosti a pa1 je potírat. Jejich teore

tičtí odp~roi neměli možnost se bránit, odpovědbt jim slovně nebo 

v ti·sku. Cím bylo slovní za.tre.oeni těchto "revizionistti" silnější, 

tím bylo pova!ovéno politickými místy za odbornl lepší a dokonalej

i::!. 

V této polemice se věak nepoužívala konkrétníeh ěiselných fal..--td, 

nebot ty jednoznačně hovofily ve proapěch reformy. /Vis statistie-
• • 

• • I • • 

td ro_čenlcy/. Byl to v pod stati monolog, ktert ~du do t, ___ 4~by ne-

~h prOmArných al podprmifrných ekonomd vyned na T/al.un! o:t1-

c14ln! ekonomick, vědy. 

Byla tu doalova a do písmene poul1ta •eto4a, jil oharakteriso

nl Lenin v polemice s Keutsictm: "Metodou _nepMlil cbTtz1ch lidí 

~• Tklaidat odp,\ro1 do '1st Kf-ejmou hloupost a potom ji vyyrac•t. • / 

/Vybr~ · apiq II., str. 385/. · · , ' · 

Oaoby, které prosazovaly politiku •normalisace" "túi, !e proridlq 

•očist•" společnoet1 od "pravi~ových opor_tunind a revizioniatll• 

aejména mezi inteli~enci, mdžeme zhruba rozdělit do tři kategorii. 

Pře deviím. to byli bývalí stalinist,, 4ogmatie1, kterým jen vzpo

ainka ne damokratizabú proces naháněla hr~zu. Rozpomněli•• na 

Stalinovy matody a začali proaazont politiku "normalizace• • 

plnou Ternu. l~ emohli aj_ ~ • lidi po eílat na art nebo do v!zen!, E9 to 

~• Tlak mohli libovolně zbavit jakéijokoliv Eaměstnéní, eoJ také a v 

Tllkou chutí činili. 

Do druh€ skupiny patt111 lidé, prooiěrní až podprňměrni, kteří 

v1dil1 v normalizačním procesu možnost koneč.nf vyniknout a obsadit 

l!ata. ne ně~ by se za normálních . okolnost:! nikdy nedof,tal1, vzhle 

\a ke svým schopnostem, znalo~tem 1 kvali..f'1kac1. 

Tfet! skupinu tvpfili oportunist,, kteří se př1zp~sob111 daná 

ltwaci .. , ~oú z nich měli tzv. "hfichy" z demokratizačního pro

•N a proto ae snažili vykoupit své "viny" horlivou angafovano

t. Včas přestoupili do vlaku, jedoucího opačným směrem. 

?ato obecná charakteristika ae prokázala i ve slo!en! normali

úch ~omiaí, -~•t" proyádfly "ocistu• VSE. V l•l• normalizeční

?l'Ocesu atál Oldřich .Fiala, '\l·edoucí odc~l•ní zvláštních l1koh\. 

'SE pfišel st: Státní bezpečnosti ddajně pro né pf'ehmat~ v ')ade-
10,.. 
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sátých letech. Byl to t~pický pře ~Etevitel tvrds stalinskf politi-

lq a mil ~•dnu vlastnoat - nenáviděl židy a inteligenci. 

V bormalizaěn!m procesu vyniki1 jako hyězdy pryni vel1koatl lidá 

_ o kte_rych bylo do t, doby lia · ikole málo·· alyěet a ;jejich! p~blikačn1 

a Tldecka-práce ne'brla pfíliš obnhlá- Dostali ee ta'lď·ks p!·ea noc _ 
. . : . . 

do vysokých funkcí na škole, kd• dosud patřili k druhá garnit~•• 

Napf. doc. ing. ~inkmejer a doc. 1ng. Lthr se tnenadáni stali pro

rektory a profesory, ačko ~ iv do té doby neměli ani vědeckou hodnost 

kandidáta věd, eol byla jedna ze z!§Jtladních ncp~e.njch usancí pro zí

skáni tét~ hodnosti. Zřejmě měli jiné"z&sluhy• daleko"d~l•~itěj§í•, 

nel byla vidcké a publikační ě1nnost. 

Do tfetí skupiny patřili lidé, ktefí byli ochotni souhlasi* s ne

zákonrzym propuštěním svých dosavadních spolupracovníkd, kteří pro 

tato OJ>at~em hlaaovaii a kteři roYněž psali kladné a doporuěujíci 

posu.dlq o Tědecké • publikačni činnosti novtch vlivných oao,b, jel 

· ty\o poeudqr pro aW jmenovám 4o ' T7aokt&b. videckopedas;og~•kt•h ho4 

nostt potřebovaly. Nie nevadilo, l~ sama Tědee~ a publikaW ~1n

noat tichto oaob nebyla kvalitní.. zaOra&nila se anaaloYano•t • nor

malisačn:!m pro~•au a ta mnohonáaobnl TyTálile pfedeháze~íet nedoeta

tky. lie&1 ě~rm• ofima t1'\o T po4ata\ě charakteroví sl.aboli tni41 

11 1 !e nfa ~•dnán,ťm zachraňují ~olu, a~koli Ye akuteboatl &a

cbrwnl.1 aem1 eebe • 
Jak aoud."Utko r•dek'\orko vid:!t•• 4o!lo k podste.tn,mu •sJcTalitnlnt" 

pedagogivkého eboru VSE. L1kvi~a~• jedn, generace ~aokolko1ak!ch 

uf1teld •• musela nutn~ e &ákonitl projevit 1 na tiro'Ylli abaolYentd. 

RoTitě! ~rušen! tajných voleb akademických funlrcionáf-0 a jejich jme

nování, zruAení habilitačního docentak,ho Maen:! atd., to vle milo 

vliv i na droveň výuky • . 

Nepochybuji o '\om, fe mnoz:( noví učí tel~ VSE jsou kval.i to!. Za ji

n, UTádia prof. Ing. Milana Matějku DrSe, který neohro!enl a nekon

venG.n~ vystoupil v diskusi o p~estsTbf v Hoapodáf·&kých noTi.Déch. _ 

Fo &kuieno&tech let se ..;mdeaétýcb se ekonomický výzkum uzavf-e.l do v~ 

lese alono'Wilq a ~•ho einnoat aaif-oT&l.a předeTi!m tbito aměry: 

a/ řotiral. "renaionia'iic:ke• ná&ory ref'ormá:\ord, !>/ ror.uillňoval a 

ro&praeeTáTal ekcmomiek.4 Dcy5lenlq r.rsloven4 Tedo~cími politiky. Pln 

nil tak t'Wlkci reptti tor·& • /Tyto_ .násory Tšak ča&to byly ekonomicky 

seeatné/. c/ Zabýval lie okrajoTými tématy, unikal do abstrakc• a 

neko.rďlik\rúch problémň. 

Nedivte N, fe dnes člen přeciseen1ctva ÓV KSe a tajemník MV KSC 
·v Prue li. ~\ipán. tra adr• su výskumu f-ek.ls 

•Tf-ebs ryehlej1 mlnit skuteěnoet, kdyl se pie!ila. Potřebujam• n
e• teoretického propracováni těchto otézek. Myslím, le od f-ady na

ěieh sloupd spole~uislcych ,rěd a teorie to ~tl čeket nemdleme, vfdyt 
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na to měli tém~ř dvacet let. A /BP 29. 11. 1988/. 

Zeptejte se ne.pf., p:rpl u záklaW prác~ z obla•ti ekonomie ~ONO

MICICf ENCYKLOPEDIE vydan4 v roce 1972 nejsou uvedeni · autofi. Byla 

byste pfekyap«ne, kdo všachno .pracoval na· Encyklopedii zahraničního 

obchodu, vydan, v roce 1982. P~ečtěte si MlaO, sv~t č. 1 z letošního 

roku, kdt f~~i tP.1 Prognostického \S.stavu doc. Komárek p.f:!mo říká, 

!e kdy! chtěl mít kvalitní spolup:racovníky, · rr.usel a1 vzít lidi s 

:rtznými -·"šrámy". Taková j~ vědecká úroveň znsčn, části naší o:ficiál • 

ní teoretick~ Ekono~ické fronty. 

Druhým závažný!:l. f'ak.torem, který veé.l k pokl~~u odborn, úrovně 

abso ~ventů VSE je obrovská hidcologizoc,~ výuL--y. Soudru.lko reGektor

ko, do;,oruěuji Vém, v,změte si studij.ni programy VSE z roku 1968/69 

a z dob pozdějěích. Uvidíte nebetyfný rczd~l. Pod vedením bývalého 

ta~emníka 0v KS~ J. Havlina, ministrn ěkol1tn Hrbka a Vondruěky 

pro4ukov8 la V~E spí!• ekono~1ck4 propegand~st7 _n1! odborniky. Núo

ky ·na v.fbir 1 na zne.loati poaluchaěd poklesly. Kvantita nehradila 

kvelitu. Podibných pfikledd bych mohl uy,st celou fedu. 

Pfesto ntvidím 51tuac1 zcela černi. liyslíme-11 tc s přestavbou 

vá!nA·, musí se r;m~ni t ekonomick;,f ayst4m 1 spolt~meké podmínky. 

ete;jnl tak jako Y Atdetátfch letech se z dosavadn! beztv'1-n4 iuu. 

1tud1ht~ Tyloupla fada schopJJ!ch oeotnost1, kt•~• s, stanou ska

tečn$m1 kapitány národn!ho hoapoo,řství. 

Ověem k tomu mrun, j1št~ daleko. Kdy myel!te, ft tyto m, fs.ktie

k' pozn~.mky k Vaši relaci budou &oci být sly~,t z obrazovky naěi 

teleT1ze? 
S poadrcvem 

Doc. Ing. Rudolf' Zukel, CSc., býv&lý prorektor 

VSE, nyni buldozerista, Na iolinéeh J. Praha 4. 

- Fodoli. 147 00 

Na vědomí: rektor VSE, prpf. In.g. ' A. Brůiek DrSc 
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Miroslav Vé.lek, člen p ř-ed&ednictva óV K::..S , Id.nister kul tury 1S~ f, 

Vážený pane mir...iEt!-t, 

o~nůla ~e zálef.1 tosti vel!d relativní. Váš ěl~ek"Naznehodnotil · 
, ~o~állq a poli tick;t ka~i tál" /~ 15. 11. 19ée/ ~olal velký rozruch, 
~ovi.ny šlj na dračku a na lUcse Amer1Q Vás citovali dne~ u! počtvr
té. Ano, je to oó.v i žný tlén~kl Ot~.zka pouze :zní, o jakou "odvahu• 
tu ;jde. 

Je to odvcile. r.1.ějekjc:h ncVJch, u nás dosud .n.evytlovených ~yělen~k? 
l,1kol1, to, eo tu píšete o relln~m sociElismu, o osm~šede~itém. zná 
Zlé.rod uf d~vno a dévao ~řed Vám.i to v~echno precizovali a :zveře~nili 
tzv-. d.1s1de:.nt1 2. c.~.z.rtisti. Vyjazove.li ittt n~c teh-5.j za to z w:.iver
&i t a vtůeckých ti 1;tavů, sté.li j~• ~e za to p!·ed."Jlětem nenávistných 
-veř·ejných kSI!lpard jako ."zaprodanci" a ".ztrcE.kotanc1", ~al~of 1 "proti
socialistick f živli"• óy2i j&me ~a to ob~ektu soust~~děné policejní 
p,rsekuce, ~1~1ec~ů, Z&Tír~ní, domovních prohlí~ek a tonfiskac!. 
ATš~ dne•, k~ s~ o věci otev~enl e tvrdl ~riticlq píše ul 1 
~ SSEE, není za~otfebi žád.'lL zvláltn.í ~Ovaha na to dtt pfed term!A 
"1'•ál.n:í 5.vcialir.aius" zpochybuuj!c! pf:!vlaet1k "tzv.• a ::,dsoud.1 t ho 
&a to, le •uskuteLnil hluboko;i d18k.:>ntinui tu vdf1 př~dcháze~:!ei hia
tiJ'iek~ 5kutaČlloot1, :a.ruiil natrvelo celj ekonomick;f a Epol•čtn-
&Jcy_ a..ys-t~ •••• • .Jok.cnce ~cte nemuseli o nim oattchevl / a z1~a~u~.íce/ 
psát jal.o v retln,m sociali~ •pozdě~Aib.o raien!• a ~íc1 roTnou po 
pravdě, , fe tc bylo brefněvovaké raf.en!, fe tu ilo o tre!n~via-
ir.as jak.o o ce1ot. jeúllu. epochu bezvýchodné sta.;nace socialimn.,. Vlc.yt 
my ~si:.• toto stttm tajemství prozr&d111 už drivno a ~ověti je dne• 
w. 01"iciá_ně ilii cle J.íi:t,/;./ celiáho .vět.a. 

"Odvá.zné 11 a lcuriÓ~IJ:( je na Va&em čl.linku pouzi to, ~ to fík,a 
ěk.t.n Fi·ed6ednict.Y& t1v, mliistr. ticvik, kter;j byl na tichto poateell 
ul v době, lcay se t.en jeho "tzv. reálilý aoo1al1&mu&" u ná& savádtl 
jako &ékonit1 produkt normalizačního proces~. ~ov~k. který má z 
tohoto titulu přímou odpoTěanost za jebo &evádW, upevňování, glori-
fikaci a Tý5let n, selhání. 

Ano E tohoto mi sta je potom akuteč.ill o~vahou hovofi t o .o.lm, !e . . 
byl odjakiiva jen "tzv.", a !a Teel/neY•cll, veC.i jste ho k tomul/ 
ke věem těm katastrofick:i"ln dú~ledklla, kter, v článku uvádít.e./1'Ioto 
doktrinářství nás pfi~lo tlraho, "píěet&. ":.houcně postihlo ronoj 
~robních sil a výrobních vz~ahů. ale at•~.ně postihlo 1 tkolu, vscii
léni, kulturu a zvláiiě pfíprav~ Twtiowcic:.h k.ádr6••••'• 

Nemdle-te a1 ■a,kéTilS~• naml.ouvai, I• tebccy jste ;jeětl nevěděli, 
co Ml ěek,. My ;jlDle váa na '\o uposorňovaU., !• veůete národ do Jlll'a 
,ní, politické a noapodái·ské kataatro!J'. Mdm Vé pfipomenout věec.b
ny ty stati a rozwory odst~ven!ch politologll, ekonom~, spi1ovatel~ 
a T~dc~, ~ěecney ty !okume~ty tharty 77 7 ~talí 6i však pol•lit 
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otá.ku, hterou v po~obných souvislostech považoval za důležito~ jif 

Lenina cui bono? V prospěch koho, čeho jste prosazovali bre!n~vov

akou•normalizav~• nalich pomir4, onen •tzy. reál.nt aoc1al1amua• . 
. - . . 

kter4mu iab dne• nedoTedete pfijit na sluin4 j.au§no'l Komu to slou-

111~ kroml Vámi uvád~n$ch •priv1legovanfch byrokratd", ke.rieriatl, 

ktefí zavEtfil1 noji příletitost v normalizačním procesu.? Ne pouze 

samotné prověrky, jak p,šete Vy, ale cetý tento normalizační proces 

wbec, celou slepou uličku jím zahéjenťho reálného socialismu "vn!má 

vef-ejnost •••. jako politickt trauma, kter~ dosud ntpoxrinulo a samo očl 

sebe nepomine.•. 

Ano, z t\st čl ~na poli tbyre zní ji stě kuriózně a odvéžně art1:L-ula

ce dhešní nevyhnutElnosti "předběfně analyzovat pfičiny v~niku e vt
voj Che.rty 77, tzv. pe.re.lelní 11 teret i ry ••. " eta. Dosud jsme i t,to 

6tr.aey slyšeli pouze cosi zásadně jiného, dosud Ee nám odtud pouae 

na~ávalo a vyhrofovalo. Poradím Vů prmí, nejpřirozeně~ěí a ntj~•d

noduěa! krok k realisaci tohoto Vaěeho ehTilyhodného sémfru& zvef•~ 

něte k:onefn~ ~:rogramoT4 proh1,1en.t Chut7 77 z 1.1.1977. Tam ~aou 

o~ pf!tiny, které hled'-te, jednor:naěni &t'ormuloTan4l odmítli~-• 

~1! tehdy !!t právě v t, lf1 va!eho reálného 10ciali•u, kterou dnes 

u~ 1 Vy pfimáváte, pf1hlás111 jsme se k "!1Tctu v prevdi•. iie Tic, 

ale právi v tomto jsme uv1dll1 a proklamovali nal1 •moe besaoo-
--

U,ch •, jek ~1 pojmenov~l a def'i.ncval T4clav Havel. 

Apropo opezice. V čl~nku pfizn~v&te, !1 •• na§e vefejnoet al dosul 

n1dokázale vzpamatovat ze ňoku z toho, jak jste s poarpncvou opozi

cí aatoč111 pfi prověrkách. Jde tedy o vnitroattaniekou opozici. '1'u 

yěak, zdá se, Vaše perestrojkové ~pokání" kon~i. Jen!e Vy jste 

tehQJ' atejně bezohledně satoč1111 s celou muoatranickou opoEici a 

potom, T druhé vlni, 1 s opozicí chartistickou e disidentakou ~b•c: 

v tomto trendu neochvě~ně pokračujete a! po aou~s~né re,res,11• v6-

ěi aignat~ Hnutí za občanské svotody, Ci Tňě1 Pre!ským dftem nebo 

Duokratick~ 1.niciatiTě. Vaše perestrojkori tolerane@ nejde ani v~

&na.ku tak dalůe, aoy v,~bec ptipu;tila mo!nost rehabilitace t~ch, k 

kclol 0111 celým timto u, "tzv. reál$ sosiali 11ma• /nyní u! 1 Vúd 

odaou&e.a,ýa/ .ue~Y:íc · postilen.1 1 ěikano~, pon.íleni a o~etneni. !let 

kt1fi ~•~ proaedili va vaiich kri~ináltch se to, !1 si ho v pf•d•t1-

bu pfeá tál dovolili kritizovat. Tyto větchny jste ocejchoTali jako 

1141 1 Tyc t.,a,~ici z ant1•oc1al1atických po1:ie e te.kcvé, dle Ytf 1 -

ul není sapotřebí rehabiliiovat, tedy napraTevat klivdy, kter:1ch 

~et• •• TdEi nim ve jméaQ onoho •reflného ioc1a11amu• dopustili. 

Fo41vn, perestrojka, ponech~va~íci ča. u.cbaro'T)' nea,1e Tt TY

hnenetrlch. v jednom m,t, asi pravdu: Vy, vaše mocenak, terniture, 

ná• akutečnl nm~f• regabilitovat, tak jako e.::.1 Secharovs nemohli 

reha'b111toTat brt!něToTci. N,a:11.níci ne.moho ;;. ptec~ rehebjlitC1vF1t 
10~ 
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svoji obě\ - a zůstat při tom nadále na ,:ilí ::.tě, ze kterého tJ[to 
násilnosti páchal.i. To lllilre ucifl~t po.uze garnitura a čiattm stí tem ~ 

U Sacharova měla na to mravní práTo pouze &arD.i tura, která an-hla 
brdněvovce • tedy Gorbačovova ae5tava. Ji.J:iak •• z podobná "rehabi
litace" stává bezcenné fraška. 

Sle.aujme vat.Je. logiku ~a~í úvahy, logiku úvahy normalizátorů v 
pi-ectavbě. rrotož.e jsou namoču.1.1 v tom, co mají p.ť·eustavovat, Jsou 
ochotni po&tupcvat J..,ouze vý u,r ově, mu,.~rovi 1.ě, tJ• přiJímat pi·estaT
bu pouze tem, kti• to přímo úeohrožu~• jejich pozice. Takto jsou např. 
ochotni p~iJmout k.val i teti v.r.1.í. .-'.mtmu v "obraze neprít~le", avšak pou
ze ~okua jó..c o 1t.czLlb.1·odrú vztab.}t 1 i•ará~- pi·est.evua si to ~ác:i.ál - ma
~í pochopeni i pro takvv~ ~arJté an.~ikcmu.nist~, jakými jsou Beagan 
2 Tat~cherová, vzív&uí be ~o jeJici. výc~oůis~k a postoj~. Vnější 
nepřítel se v Q~sleQku toho už z~&le~& nelíčí v t&kových a6belsk:ých 
d.émonicqch podob~ch, j&ko tomu bylo ai aosu~. Zápa'-ní politici a 
novinf-1 nev1cház1jí & údivu, jal dovedeme být slušní a tolerantní, 
oh11t~pln1 a chápaví . ku Yčere~ším "k.rvavým pa~", konzervativcOm, 
křestan~kým či aoci,llúm tie~okratilm, repuclikán.ú.m ••• 

Když viak pfijde řef na vnitřní opozici, naciále ve vé.a kypí tt!d
ní 8 strs.nick, llul. tam •~j "obraz nepřítele" nejste ochotni 
mlbit ani o chlup. Nikomu z n,s ~ste jelt, nepřiznali statue &lui
né demokratické opozice, kaldému • n,a pfisuzujete pouze to nejhor
ěís z,škod.nictn, podrýTW základ~, aluibu IDC/to je terminus 
technikus, s kterým na lás nyní Vl&toupila Státní bespečnos~:IdeoTI 
dlTerzní centrály/, rozvra·, společno ati, pocllé pomlozTÉtlÚ, samozvan
ci •••• Kde měl po oamašeče~átém na Těci ji.Jlý názor než Vy, kdo svá -
:ai nesoubkaail, kcio kriti~oval reé.J.ni aoc:_aliamua ~• jeho prohni• 
lest, korupčnost, uegenerova.nost, falešnou pompéznost, zaostalo~t, 
nesprav1'1liTO•t dá'Yno přec.. vámi, t.eho.y, kecy to neoyio ještě "povole
né", nem~že být podlt Vá~ ještě ani dneé u.i. apriori cestný a é~a
teLn,ý, z~sedový & nekompromiaaí, uem~~• mu u~ jít a priori c ooro
au t6~o apol&č.noati. 

Na to Ir.étE trvalý patent 11 vy: dostávat ~i stále &novu QO kríz ap 
·potom ji & nich ntizosl,V.ai /a doauci Tžó.y neó.epiišně/ tatu:.t • l~1cht 
děláme, hlásáme, nabí~ime/Cbarta Vám svého ěaau nab1&ela dialog/ co
koli, bijete na poplach s křičíte •zrada", "z.n1světění", "de~cntt!• , 

"rozvrat" •••• 
z koncepční oposice T rll!mci dant politické ao~stevy si takto na-

4'1• tvrdoli~nl produkujete a názo•u pfeekl,cWi, sT\lj propagandi
atlck! obraK artaln,ho nepMt•l• mimo~ který &eh' po "nacich 
vymofenoEtechR, ee~chujetw ho takte jako vyvrh~le spolecnoEti aíste-
jně ta~ s n:!o 1 :acháEí~e. 
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~o je Tál . neure.lgickl bod, na ktart •1 necl,te •'hnout ani pf-e-
. , . 

stavb6u. Kam •• asi d' dojít • tak·oyouto .•pfeataTboů•t 

Nepochybnl, člověk jak.o já, ·diaidant, chartista, ineditn! publi

cista, zásadní odpLrce •tzv. reálného socialismu• ul od jeho normali

začních poěátk~ u nás, musí mít jiEtj pocit satisfakce, kdy! si dbes, 

koncepm roku 1988, pročítá VáJ ... "odvážný" článek. Je to však, pf-i

znúmn, satisfakce velmi trpká, skeptiek:á a obojetná. 

l< 0nečnf, po tolika létech , po takové hof-e očividných. a ztet 

telných d~kazo., uf i Válek /a s nim snad celé pf-edsednictvo óv KSS 

- v!dyt teto"'1 jeho člen nikdy nechce hovofit vefejně jen sám za se

be/ o~soudil "tzv. reélný aocialiSI!lus" e to skoro stejně tvrdě, ja

ko jBme jej odsuEoval1 my, u! tehdy, kdyl nám ho tu/1 s Válkovou po

mocí/ zaváduli. Avšak logict, dOsledk;y, kter4 nevyhnutelnl '7Plývaji 

s tohoto oesouzen!, u! nepfijal. 

X tomu, aby to mohl udělat, by tot1! muEel pfesko!it !TO.j Tlaat

n:! stin. 
Mrzím~, pane ministfe, fe mě okoonos:~ don:ltil.J napsat Vu práTI 

tekoT.ýto dopis. Ne~~chybuji totil o tom, ie na V~I aléek dostane

te mnolatn mnohem pozitivnějších ohla~. Bu~u více sddrasňovat, 

I• ~•te ·vyl p_rvn! z nynljší -mocenek«I garld.tury, kdo s! saaal 

pili t prsty a těmi to lhavými uhlíky r. pozO.stalo ■ti, kter, tu zO.atalr-. 

z roku 1968. Aa1 v tom budoy mít pravdu. Nikdo Vám však muse1 f!c1 

p:ralba 1 tuto ó.ruhou, nepi'!j1mnljší str'1lku. 

V 8ratislavi, 17.11.1988 

S '1ctou 

»lro&l.av Kust 

Pom. ptekladatele ze &lovenLii:cy L. Kohoutai Válek byl 0rzy po avém 

Tystoupen!, jak mámo, zbaven věech flia.akc1 vláó.n.i povahy, jež a! 

dosud sestával. Jako volený :f'unkcionář KSS &nad? zůstává? Nicm~nl 

s,Tit'md!e být jedin;: Miro Ku8'--2t!cenil poaitivní výv•joTý proc11 
I 

Ta at: anicko- ■tétnich špičkách · SloTaziaka1 Tvr4! dogmatikov4 na~• 
v 

drli kl.ičoTé pozice. O tom aviděí i poalední plénllll ÓV ~Ulvr. 

19ea. 
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íácl.a\' ~ l é \" ~ ~ : 

Q U&O~OCel:.ť mior '-lQ!t.;,, ~ .. r;;ll tict.~ho kari t. i. lu 

---------·-----------·---------~~~--~ 
tlúek &Ui&~a ~a i:.. lt1u • ·a.a~ehot:.otlt. aorálni • pollt1ctf 

. · •'-· ~ - . -

tap1i.i• T7Y(llal tttl~• ctaa 1 w éabrar.t1et. .Tacll T nb ahl ♦cS,•'47 

MTf t.-ó111, s~ MA' 1.t-ltr~w~,, r.ard t.o .tel to11~ rocttf·etiťto kccetnQ

d a o.t!citHr.:íct ai~t ú ... ecr,,a ;.tc.oí. u.ftl•~-í c!ct.. l-tvt roc!.r..lty lr 

llTahh, ko~fr-ont111c1 Uf;~u.tO a:.. ů.:ut.ičr.oi.ti. 

~tcb01í -a~mcr,t k j tt.o pcé r-, o;.- et.1 ~.,:;,~tflu. .;1 1 -uel loct e cti .. !ct 1 9 ( ?

l(Jf:9 . t ut~,- ko:::r.st.a tu~e, fe t.o ;!&K·Q l~ittc..rlc i t :t"~kto c n"" ch.1.3!(ry. Ci

tuj1r;• dtle: "'Z. ~,c.n~ 1 ~rt:=:.l i lc o ~v.1atnt:.! c::. ! f.ec1e: i st!c~ é; :t; % 

h.1K1Zr. & :..s t-1ch :.;,e ;; u ~r:c )':: t e;! .i;v ::, .:.k t !j ncr1 r. ~-1ct!.c ; ~: tenc.cr:~C·P, t .:: r11-

t4 5.trsny ~1 ~ 'Y ;°, a ř: c ri!.c! ~~nriJ~ ?~1 1t!~kl a e t cn~~;; ~c~ i tl c'k.y. o ;:- o

thtu r•~ortm Ji t :; =.-, -~c t ft-b ·:::. v t ~:t. t; ;~ čli vr diťt:-enccv:tt. • 
~troalav VGlet ;.:rot..:.:~ul 1.c .. ce:li :.>d.~lou1 n• jůa ai.n1a.-tr kultur)' 

~ R, ele ~•ko c...tc1._ ~ • 1:..!. e.ovti t ~l, vjz.c.fU.Cj lle.n ukt1TU Y.b C. Uveto

T'-1 • Jaebj • cr\..h, a~rwu- o •v1éesWc:h aY!&k blí~• nedetuioTI• 

-_111• •~1aoc1a11•Uct.$ch a ner·c-alut.ic~et. t.e~enc!Qh ~a~f podle 

8'bo 4oa.\at.etaou poa.,..Yc.ci oodnct.li. .i.:.11:lto!·ickl . dl,ci nut.np í:ir6.'\ a 

t.r·1 t.1~t,z tafl4Got1 \ Y ~e.nc (.t;l!.1iotvo•tt.· 

.?oksK. .i'"-• " pG t teb'1 aocio.l1at.1eeyct: r~.tc;.rn: 1' t~ak~ &l.zYenaku %!d

a6Aiíu gt)QQ~Í b1lo b1 AUUlt- .!.U.Ti i. i;, tčc!I, ~~ol fQÚ 1 t ;r~i!, i~.1 i. t5 pt~ 

a tloapotit-. • poUi.ick~ 4aokru1ct..é -r.Ze-ny cW:mo pl'ei: letaea 

19'8, &iat.al.1 dall! noupcnec • p.1'1.11! pat • LltWa pr0&,.reaea r.r..t. 
~UL lt7l p!-i;;e.t "ltt1noi.;. !.; ca~t.!•C.C!: cl at:-1JC1 ;e~i.l ~:. f y· p! t na 

ev i"~t! 11 ~alA!Cb orztnt . ~ f!. co: ;~ _'VIL.i po(!atfftLj, tů:t.1•~! rod• 

por. •t-i.11~ apolel.Jlot.t!. 

ta ielo & o4f ~Tlcnf c r·. f '-. ;.>ol!. t1:.:.~ tt dooy •.• ,. µoi;.!r-~l li- rur>t ·;-- inf 

clodDe&, le c7lo t.t-«ta T;-:~!--!~a~ se ul=T•f·•nliet!. nt~v.! oYot a ;,c.1•

ten&é .il'oll! =, m.;,t. · ;11.;; aa t,arCYE ul~, tretalc tílf :lCTy !'t:.\t

t1lnli. Ze~6na pat nacctít :.~tc, T!e ~•~ Ys.~che, cof ~1n ~-ro;ie

"•:; 4':lt=iat.'.ct ~::o a.e~cehopc.1 1.!o!itf c:: &trul..t~ :::oacr!l!!'.,o f. !•ot•• 

Je!\i Yf\l ~ ptckátk)< t : vll7 ~ %~cnat1~níc~ t.ende.neícb ~ pte~ 

le4AOYiCA .-·oaizt, " AC-c~tptuli AerOc!A~atní cts&\l' i;u-t.1 \ý~t k.ruhJ v{a

\ac A•~YJlttc:i aíat, T i;,os~•~•t~ťc:h é~ů~~~ zlot1r.d • %T·: 1, st&rlsi-

110 ll&b, c•I ••• &11.Dt i)OC1tcY&la cel, &ui. ;.Aaa::· • •r~auic~, 

ayo~eat &ocial1au a 4e&otrac1e t7l7 &af-1111 • dloba .,o11t1ck4 • 14e-

••• ••aA~ Aat.Hi&o•.u:u. Cůl:1.ti\~ 

.t-al1\1ka YJ'~l.4:-0Yu6 • .. ~uti1~ pro„ram& AeTuiii.laJ•aa• o4 &ect • •1-
l• aut.u• n1 ,tůgtont, prg~no•~t 6alli o ~•~i raa!1aoY~.l~coyf 

&Cr•~• ta. oltr04J' aoc1~1S&U 91cai,a1;t s -=1Un1k u. •~~••u u:..:. a 

~ ... •M•-· se UU(&&Dell pi •-t•YtMI y tua. 1717 de Ul 5bo4114 

~·-· tr :~lt:7 • ~• &111\Af při!s.lílel ~- rtar,et'tcT€aí Yhd~ bil\6r1c.+f 

klcJa a taa.n 1c~- aptcU!k. -•tr!e ~•- takt ••lo, k~o& t•bóy ~•lJ 
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- ... -
hl\ó.bo~• s;roc1t1li "' proii.,tilal1 ~ů trraUck:. SfO~ent nA~1ct. Dé.ro4e, 
C.Al • Llcw,k~. tak 1 -·· pHWo.4 • r.,.o;•Mů.4 aealdro4r.1 ....... . ' .. - . 
at,. J.Ukell~ ~ld 1ci.ed •1'1tA\aM -11a ·ou•~ori .• aeall• taM7 
l.a~l aa1 • fatáů Yi\l!Al •pci,letaoai.1 1 \ia _.Al~ ~t. . . 

tlů./ ro&Ul 1retl 4aiiai •1\W.Cl ~ t.~•aloY&'4Rllt ktcJ'd v pol1tl-
ckt&, bc.ap-ocUf-ůu, 1,cc;,yc:;. a&r\l ~· • ;;~f•t.atl GO~l•\ook•~ !i I't;~~,l 
na upocYů\l 1.P..Yl'lit.i v roctc lit.t, z,e~"'nl• ti&.U.., w• vei·•~lú;Ai. 1.i ~cr ti 
11 „ i:..e/N..G.ia1.1ct1. a.u~~ 4i u.u .-vae•l.~l•\o1i J,:·eYé~i \i.q:r>.:>U p,:1t.i.r..e;"" 
t~•• aoraal.1.n.cc t.f-•tn ~ ,.1.atý-Qi J;~~•HlJ ~ t•~c.t, .. a.tel.i a ne ~l~ 
.,-•~•k• - nGf; ,. Q .;no~ úrov.cá v r.:. ;..cyc.1.- •.- "1 fita.&.n.j'. ct. otlw~ t.•ct... ... ,li.(;'r
Yi •• AQI Y"'k ~cnu KY~l•- ~- ~,~i. Y~•ti~~ ~l~w~~ ~. \~l~• ~ ~4í>

l1 U"-&.& t.,nu.~•l.\l p~aJJ.r."•i\. .. ~ 'f~\'Olii t&t-•;...o•i .e~ii ... U ůltC~! .s.e
A~•--•• c.~ ae;,~l:w:.." ~~ \.~a. k ~i.lil~ .ll&f~~-• 

Z 6.liíci.. \wr~eai •"~ul'a ""• wJcw..~ Ll~lia l,H•li·•, ~-1 .á-.lct.1'
~ ~b4nt e,,u.a, ~a rg&.1&Z.l\ Y psl1\1" ~c~ r"l1ua5. ~~ 
Al t•tue. I• ii• ~ ptiw..U.Ai ~ A-.,Z\.&k~iia Mill'1AU • at.r~• 
ai;,&Aa. i a~uiW J;•l1ů&e .& ~~Q, " al~-U ,1aa\&1 ·au.1, &k1.• 

\etM&l:I pHtelC\YL M&1 úle&l.J• J.-•all~ ifl &~l,&l. &ap•U-•1'1 •• 
YJp;a\Jat. llitG.aci..:a, aroa.~1'-L u\;•~•tia 1r& Yi1e;b.A1 &ilta$\al"' 
1tru,. fr•t.e ~ae• u aiat.ir •••t'.,J • •••'• a1a-• ~u. &ů&• L lu.ll1i
•• 11 terel.UJ l pna► re,olabt a-,anai&. 

lM YAů y ••~• li6i l.aloyj r•all...., pa;t••••l a k4G •1~0.AÁTal 
na;riu1~11 -~~•~11Y1&11et, ~1u, ~& aut ~a1t,i a.apf. LtW iri
..ru :.~ťi 44.,Q \ulat•kj <1~;:1a ~l\1, tt.aq ~u• ~••t•.,~111, •t-r.a
hoYal. •l&e T&lt\.A'Í' ~ii\r,t~rú• .it. ••H'-=l1 ACl'Jllt.\il.•--_;1 I fG~i~ Y(er~~ 
Aka, •1• ~,1·l• " ~•&;. ~~n ..... r-O'\At~•t: " l8:-..t'%O.:'.lt.~~~ te,\.c ,~s,ia ~ 
e4p,·•'1 ;1,aa ~i 1..f.C: ec '61U,at.&.~ 1 tet1 reu .. ~• i "-tl.'11&1 r&t'.>r.
~ u.ahu.i 11 !:.~i ~ G.&l~~;.~. N~1"11&t1c.~•tr. ~WCtl • CQ :.c. 

tvl Aaa,lo ~,~ta 51.-'tMil-o ••~w ~&ti r~~l!as:.u pt1 acLL!.l2ta A 
~-~1aJ.' t1trJW C ý&k 1 ~r~t11.1•1ST ~Y~l~ ~Ce ~~•á Q~~~hu t~c~
ti;,; klOJ:l Yi t. la~ U LpŮ~.;.t, :-.Q;.ml&l:U '- YC'~lliLO'- 1.z.tC!"Tt~i i,; ěti I Y"
&í.Ga.( 11&:..l~v!. prav~. . .tl.;.,~~·.c.,, t.~ L.:;.1 ~ ti~. ;;rgt:.i:olu, ~C!lltl.hl 
~ aoa~Yi a• .,o-aiAe~ ~ i,)kol~t,aU ~ l.;la.á~k• .1t&i.&t..r-cc.tn!hc .-rtn 
.r.ept!p•~'t.atch, •·• r.cot~cy-.;~t ;a; él:ol1 !'or-g.],"t o kcctr•rcTc!uc1 
T tea.alnuiau, o o~n..LAoat! arp,.u•• •~--•~ u.tan«cct, na 
k\erý&l! r;·~Y04al 1.n.lo t•:..'-cjtí ~raúhoTal.t ~tet 'teOczú v.t ... • .: ,~ 
: 1 ttci,, boa;,oUfck, • t.:1 t~uú pre»l~~ D$ ccnl a:. w:•pG1•~~1 ~•
••lz•tiů4 • •.c:1.~ 1, \.i~•~ a.;-oi,c....oat1 uef"cl1 ;.:~cc ,brul. 

0dl1aW q,ps.a l 7~t ~ a ~ tli~ aa,-uu;te1 ycl1 tir1 tzy. 3Gr&!tl iiu,
ceUt;ó,. :• řO ~•l• ltta ~~rt,~l--4• F01a4&Yte& 4CWck• U!c1. 1~
~alS.,uee a r-&u.tnClr+o ta. ~•l•lar.&t.Tt 1 ~~•\:il nG.-tc ·. naata,G~ťdc
,eaarw. J~• Q oprá~n4a4 aa~Qat1~~1~Ca!, tt•rt ~ ~tlo Tsc•vec~~~•t 

1 ◄ () 
.i. v 
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Pr,.,.... ~ů h 4ou.1'.na, aoa.i „ pe.111 ta Y l l t llli .U.oáDu JMW 

lů pt1 „\kůdů • pf·e4turtl\t1l ;tli ... Id , .... , .,~I ,_. ptl •alcrica • 1ta141a1 „c1.a11sty, •-na\7, YJiMhrit a!ald, •• _. 
4.aelatb. pol1\18k'ho T•~•a.t stal GOYIU bJ Aeao!d.• .. ~{\ k tůoY•• 
ŮW hr\l~i · aily, který ptcí!. dTe:C$t1 roq, t~llk poD-o411 4eaokrat1elt 
• úrcY, ~eGJ a M~nc• a•~i Ylaatni &est. 

l' teůc1 ~•li.Válka cu.,.ohu Ael 04lr;-f4on\ ~•" prakt1cq rau
M.lAid c~o•teiú tkll, l'1o • _rl~•1 ro•ta~1 a t1AJ ~•aA4H f.•. 
rett.11U aeaoůla•.t - ~\ ~ 0,~.1 d.ou cet1<1 ~ atWr~1!t- 11 pl'ohl•.h••t . 
J• •• uUk~n.11\~• i~, sda .r:m.« ~. 1t lek tf1 aat--.411 aea1 ~&Y. ,. . 

PHl'.r-•aiat7, kt•f! pa\ p f .... ~lnl 1 ~1.r.aa. ~ohu be ~~•spetl~ aejen •• 
..... al• i 'Sir- llYi piH\el• tt•r1 1nttl•ttu:1a7 a 41Wlc7, ! e 1 r• 
bae•tlletla TJ'Alleenn doúe!ll ••odll jne daa4At \lat atoupnd 
aoei-.llm, "•rlm llTOt • n• Aljtkd ,r-1,1u1 4'Ta;t aa pra'l'4a. . . rnse nn•~• Melall.,., ~•;ti lllosbn al leprwe •N~~-
~1• a aleMB~a 1t-1llWk, ~•onhdk6 a een k ~•~ •hk-'rild, 
nnal 97;n11a ~1.a• ldt,n, ffl\ea6aorm orieat.ce, p!-eclfflla •'-
haak4 • .re~-.. ulauue U-eba Y ~lat• po4•W• ul -.w ... w. 
t • -· ••• ,. J"•al.11.ot&e r•111• ... ,1 poauont. ;,att ~• ._lat lůnf alaY „ hdck at, 
• k\n, ~• ~u 9'n ~• pelonaa 11Mll • .._.,. r. u,e. u. • 
\ea Y1:a • l"87 ~ewaal a\lak~ Ullka 1 atika • ~•~ U.eq. Ja 
k.U, P" uat 11.7aUa • t•=to -i.- 4~•-' k '-••\arena..U. r.et 
ta.U ~1Q•An'-i • • freblta, Yfa-tal 14tff1Ck Ua, le u o alek 
al.U aaM • •~--;5•;{• Mat „bl'fa •••ufa. t 9 tNAt ~lat.i kql 
aa.e • M&&lft• e\lfor1• eaec CD•• WYll ~ .. --1,.,.., Yi4lall •-1-
st.lck,.._ at\ft•• -JJ,,_uuauo,, .,nMt .~ .... ,.... .. c1a11aUů, ,-u,na ••11~d „ &ln,, ale *•\k7 e att.lttt .... apl'.YIIA '41aat ••lad ,t1 felw 
polltlett•~. ekeaoalůjc&. ka.lt.urd- pl'aalfd i• \ta --~dUaal~ 
li• PN~ Jil'Ot1 aat1k_1_ ~01:Ucll e4aUae.. h4a 
• Ue\e ,..••lHA T7f.at•~•, cal ~1„ &t•v:•ai a ah4p61d ..,_ 
cwai Mae ,1-eauwaq. Fteó.,,.t16Ua, 11 tnt •• a;z,.~-•t.wt •~al 
Cllalewa, t7&i&t1 a t•eha!.•~ ~t&ll • ta\aletlalilt. 

la.C &>7ůR „ --11 6811obeat a a. ,,1t•• le •~- acat,~al 
-'11•'41• Hdal1aUea,u z~u• ~• aepeu~néaf aatu1'1Atar. a u
canatc.ca peU.• apeletu•U• Jna\N P• llkUrt\• a ••Wa pra ••► 
cq. •--- ••lu alllllloY■t, le •• Ylack Yr1,na • .,.._,.1aua ac 
•l~•au ~ aad••• • ~ ... káe pe Uuu ntao tak ••r11•► 
lle ,._,., .. , ,.UUq uw • ....allW• 4'M• ~- pna,a1 leb.i e 
•,v•atn.1••• • tla YJlU peat.aYeať ~-- ••'-'•'• Ua Y1t• ae t• aa al
.._ -.alMtQ•• 

111 



. -
tak\il Ylaa\AI riW. Uáaek _;t, Vilt~- .IW»t1 r•tt1.Mt.. ti i •IO 

k&l4~~ }-laU. co -.:a. Aap~A1.••~Mi.,.a_t&1• u T o'tl,ti)tt • k4/ l1Ytt 
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Dre.goslav S 1 e j t k a : 
E-::idnoto~ traó.lc~-~-~dno tqv~- poteucii:d 12ř-estavbi_ 113 

tlér0 d:: a . V~lk1:.. "l~eznehodnoti t morú1r.d a ;ioli tický- kapitál" /:Etudě 
próvo 15_. 11. 198~/ ~e _výZ-'lamíJ.Ý _tl'.m, . ž• po · áiouh4 _době . konstatu~• 
a pub11l:u~e veřeijným způsob~ skutečnosti, o kterých latentní, ~e
vefejn~ povtdom:í naší společnosti dévno dob.fe vi. S jeho intt:rpre
taCtL",1 t~chto ::kutetno~tí lze scu.!::..lc.~it, pcJ.cmizcvot nebo je od-·, 
witnt, alt tD riic ncubíré nu ~utcr~v~ cnaze ~o~ív&t se pz~vctt Co 
oři. 

'!ol:o, kc1o v ll'tt:c.L 1S<68- 1969 pu~ - 11~:ečni ;;. ~oli ticl:y ~ -ctmpc,vc.:l 
zr:i sa-i:-.o spr-PvrJý Evcif::!_:;_ ~=:.1.~: , ~ r. 1$:íú tj 1 vylo~cč.n z~ s.tr6r4Y ~ doá
!1es nit r:. (•i-:lev:l ze sv;ýc:h ttr::.cj[íc.!.".J. cts.novibfk, pl·ir·oz.~n( zeu~r1.Je 
Vt.llrbvs cr.i 2r-e.kt erir-t.il.a to~1 ~• tc otč.ocí. Yýzn~. zácacin:{ho ujesněrú zde 
plyn, uf z t.oho, žt· ž~fn,·ý vřtlíi obrct ve společ<nské-m vývoji ntní be-
zr nrýcL Li_stor:lťt;ích rř-!, ťicr.;~aci. ~ n.icr. se roci.í ty hoc.notové tra
a1ce, o kt~ré ~t mOže nový obrat o~irat. A je-li apriorně zakrf• 
ván relativni ne~évey prW1en trscic demokretick~ obnovy sccie.l.is-
~u, oslabuje to hodr.tctcv : pote:-1ciál celé sou.četné pf~stavby. NE2d1e 
tc nevy"Toll.vat pc•chybLb&ti ěir •:>l:.ých kruhů oocar:istva a rietvoři t ~•'1 -
!'llJ z bariér je ~1cr, al:.ti vi.zacé. 

Jistě, hcw:.otcvé tr~dice mohou týt ;i'·e<i'tlětem sporu. -hile .r;al je tf·e
ba o nich také veřejně di&kutovat pfi plné rovnoprávnosti zaEtáncd 
r'll2ný-ch n!zorO.. Dopor,ud js=ie se E: takovou diskusí o ud,lostech. 
let 1968- 1969 setlrnli v &ov~toké:m tisku /í-!!osko,·,kije novcsti isee 
č • 35/. Význ~ Velkova článku spo~.fv~ v to:::, ž~ nyní i v nai:iem ti
~ku .nastolu.~i• r-..i :::to 2p:ri crníhc pu.:-H;OV,-in:Í ten věcaé pole1r.iicy • 

Jt>stliž~ ř!. Váltk u~uz,:.~e, žt p:-ed 20. l•t;y "šlo o racionáll:.i a 
ekonomic~é tlaky, o pottebu !efore~, "mohu to plně potvrdit vlast. 
n:!nl1 zku~enoetmi. Poznal j se?: tahd~; desitky a stovky člent Raca. p:-acu
jíc1.eh • dellích stou~enc~ h..~ut:! ze socialistickou samosprávu. VCa 
šlo skutečně o i"-eě,.rú s~ o=i t::ch probl~m~ soci~listi ck(:ho roi;voje, nt 
poznE1J jseL! ani jednonu, kter ; by tohoto huuti zneuz::.vs.1 · v Efijnm 
prosazováni antisociEllistických. ten<iene::í. Socinlisticll..é vla&tnict-vi 
V1rolar.dcli prostře~ ne::ylo t:"'lni v nejmeJ1i:.ím zpoc.hyoňová.-io. B~·rokrc
t1cký 6~'btém í-í~cní ovaem ano. V ši.rtíit měřítku 1.oté! prok,2.aly apo
lehliv~ proveóEné sociologick, vý&kuncy. 

Ná6le'1ov·..tll peověl'cy, k'teré mj. po~ti.Lly i tyto inic.ie'ti-vn! pra
oovn!ky. ici. Vl.'.lek ~stin1.~e, te tyto pro•trky ;i•a.u dodnes vnilr.é.L.y 
jako politické trcum:. A uodév,-11, !e toto trsums je tteha te51t, 
uiemená to, t, oaaiU reha-1litac1 tich, ktef! po provlrkdch pf•• 
atali t,tt členy strey /~ & nich velk' a,at nesla d~aledky i•• 
ne samiatné.ní/ T L&e Et tu stuteěnl omesit jen na •kcnctatováni 
objektivní skutečnosti"'? l~•zanom!n~jm•~ ~e to b:vla událost, u kter, 
- spolu 5e členy rodin- pot:et poatifaoých 6e pohyboval na '1rovn.:.. 
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Iililionových hodnot. 

l:onGtat.ové.zit ob;jektivti skutečnosti o•ša je nezb1teyia pfedpokla

dac feleu! apoleěenlkého traumatu. ►• Ale ~e neaqalem do.nwívať se, .ž• 

aaao o aobl takové _ko.n~tatovéní mdle traU!ll& feiit 1 pfekonat ·• t!m 

oadrav1t apoleCenné klima. r:oiistatovám ;je poEátek, následu~ť etapy 

analýzy vědtcké /příčiny/, etické/ odpovědnust/1 pro&nb ~tick4 

/za jakých podmín~k je možné řcšení/,a r~ali~ačn!/co dělat, eby &ku

teč.ně k řešeni došle/. 

Problém. r-ahab1litace v ~obě spojuje etickou a reelizač~ etapu 

ř&aeni. Tel.: ji o~být, jak to učinil M. Válek, p~ostt nelza. ·v!~·I 

je to v rozporu i s Dncha jiojmi souu_y j1t.c., článku. Stoji spíše otá

a1a1 je.kú že to ~é bit rehabilitace. 

Do.imívám se, že resabil1 tace členstTí ve strahl jako generálnť __ 

opatření nepd4 v úvahu. Velká Uat bývalých clend na to proatl ne

reflektuje - a to z n1jro~jňích d~vlcld1 nlkt•M z•atúli natolik, 

11 tá1 ~ia č1.m.lo potíže readaptc'Yat za-qkl:/ spO.aob llvota atruie

k' 41aa1pl1nl 1 ~W ai ned0v1dila pf1data'Yit1 !e byměl1 toto llenatri 

a4!11t aitlmJ., ktai'-! ~1m pfed dTaceti lety 4an' trawaa spdaobili; 4111• 

U prosti nema~! a~em o o ~faat v m.ocenak, o~éanlsac1 a ~•ltl 4allt 
n•ehtl~t rl5kovat, i• by prcvlrkcvp traumatem mili prich,aet 

- . . 

nikdy Y ~~ati moTa,. Ja nwlo tich, u ktertch YlechaJ uve4e -
DÁ 4amotivé\017 p~55Qti soul)~u&. !o vle poehopitelnl neznaae.nt, 

Ae ~iná ~ábt ~ct. čltnd st::11Jl1 b;y nuohla tuto rehabilitaci ak• 

c.ept.ovat .• 
& raha~ilit.ace ůcnor.r.ickl'l l:a je ilusorní ~iž vzhled•m k tristiú

mu ek.onoaické.mu. stavu zem,. SrovnáT&at-11 odhadem platy -,valtcb 

člmd, kter4 poati..b.~ 1 &ank.ce v zam~atc4cť, 'Y debl před p~oTlrkoa 

a po n:i:, a 'YJnáaobí.m.1- ll t.o počta t,ch &hruba 23C al1icd, tt.er, 

od té óob7 uwW.,, potqbuji se 1.1llé výděllcy ~•dnoUiYcd Ndovl nad
rovni prvního pohcli ve ~portve a pro dhrn všech posti~ených •• jed~ 

n, o f,d0vi deú~ !lliliard_ Kč•• ~ica~ně sapomenout na e~istenci t► 

hoto aapektu bJ ae nmi10. 

lt°habili tao1 ú vlak. dalii aapekt7, kter, by v m,jmu Tillnl a!nl-
• n, pt,a avby ally pfi~:!t na pof-a4 eso n1jdfive. Je to ampekt pře-

dtTl!m občFů:ý. Dfval.1. čl1n0'ri stracy ~ako ob~é t,to sami ~t 
atej°' pol1tict, práva ~ako •liohni ostat.n:!. Tím te~y maj! 1 préYo_ 

••fejai u1t1sovai nedoatatky doaavadn! 1tap7 a vetejni po4'vai iw

nhJ pro reali&aci pf1atav07• 
fo ovl• aaameú m!t aolnoat v1f1~I p\lbl.ikovat a vyatupoTa~. Je 

blld snao1 na~-• poUle T tom T7lo~Ew lluov4 at~aJ:q nmle

~:ta I• je.n ac.:ela výjuekl JaOhli nlco UT1t1~t 1 T odoor.n! '"" A ~-

aopisech. Je tfaba vefe~I a eticiál.'11 vylll,sit toto právo •il4.o.o
'Yd, nani•l.1 re4akcem1 i n. cal• por\LM>Tá.r..o. 
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'f im se do stéTáme i k prof'e aion'-ln~ __ odbornftlu aapektu rehel»111 ta
ct • Pokud ~de o vylouěanf Tldeet• pr_aeoyn!lq ,. ti nemohli .,,skumnl, 
ani publikabl zlfft'lit n, tilG~ ~•ia 'bJ' -~ia ~lt 4'.na pf!lelitost• 
aby na aklontu !iTota doTedli Y: "rboi ._YHe~ch inatituc{ tyto t,r4ce 
do konce. A tak4 práT~ ona by mlli být preteroTáni ve Těech formách 
ediW činnosti, aby moijli aspoň z!ásti toto zdrien! kompenzoTat. 

K tom~ u mnohých pfiatup-jje 1 potfeba vychoyávat studenty, ktař! 
by mohl.i na jejich clilo navazovat, 

lpto formy rehabilitace jaou akut::i! oatfe T oblaaS1 kul~ury a . 
apolečanůýcb věd, v nichž ne~T!c1 byl7 traumatem postifeny historie 
filoaotie a aocialogie. 

To buat jedna z fady nezcyt.otch podm!net pro to, aby noT, genera
ce opět vyr~staly 6 nálelitý~ kritickým a hodnoto..,.. sásam.ia •~ 
ab1 spitnl m1 &to z;iedno4ul•ntch tmdenc! naatoupil Jati tiokt 'ftbb 
hodnot.. 
1,. u. 1988 

1:aaltn.e red-. llP, 
kopie min. v,1koT1 
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Zóeuěk J 1 čínský: 

Ideologie KS~ a demokrat1ck4 tradice 
•• 

10. Tfročt Tzniku Ca. republiq ~• pfílelitoatt k sas_yil~ na4 
t~. ~ak H k této základni a rozhodu~:Cc:t akuteEnoati .Ý noTodobtch 
~lj~c.b. česk,ho a slovenského národa choTala ideologie XSC T obdo
bí, kdy •e stala vládnoucí stranou v Ceskosloven&ku. 

Y aouěaanoati jsme byli sv~dlcy výrezn, změzcy postoje re!i.mu, 
který ae jal oslavovat 70. výro!i zalolení es. repubi11q a T 

tti aouTialoati oceňoTal vznik I~ t:sR 28.10. 1918 jako velilct hi
st.or1clcy pokrok, jako začátek noTého T,ývoje ěeského a slovenského 
národa a jejich soužití Te společn,m státním celku. ~měna zaklada
teld ea. republiky a hlaTIÚch předatartteld &ahraniěnibo odboje, 
!. a. llasaryka, E. beneše a R. Ste~énika, která prakticky ~zela 
s národn!c:h. dějin - T ~•jich aou4obém o:t'iciál.n:!m po4áht - ae eyni 
bUnl ob~•TU~i T alavn.oatnťch p~~•Tech ~ T hiatori&IQÍCÍ public1-
at1ce - a thba fíci, le • .jiatou atro• e1'~ůt1TD.tbo hodnooent. 
Usúri ••• le I. t':sl byla Te ath4d bropl T aes1n'1e&wl ob4o~t 
ronimttou b\Jrlriw demotracU a po4. 

S,lo ~1 aolno f:!ci •pos41, ale pf-eee•, k4JI UTal1t~-• o pMliúcl 
dcll Uto aalzq po•to~• rel1m11 k hotnooerd Tsnlku I. ~L Jl•tl 
t11'\o alml ~iritall pMalulzúc1 ■tartiell &••net, ktefo,. • •la
nate, t.hn i ~en 41tak;fca 11 lllaó.1aufch &klaleaoatt - ~t 
Te m palU v li orq 4o~ a poana'\Q a tob7 •uaaqkoTak4 repu
bli.q• a s toho, ~ak lily Ye Ti40lli 1141 i T dobl pretek\Grit• a 
po onobosen! s naciatick, ekv.p•••• Pro llllacllt ěi &cela ala4' ce
nerace, "'7J'O&tl4 a odchoTan4 hlaTDI v 4obl tsT. normalisace, ~• ••i 
pocit t,to opol41D, aatiatak•• anoh• alablt, poku4 Tdbeo e:alata
~•• U Tltšiiq liti - bez ohledll 11s ;e~iob. generalrd pMal.ulnoat -
~• a á~or•, le ~• apré.Tn4, kccyl 4en nnSJaa ~•• republiq ~e .Ut 
ním aritk•, apo~en 1 komplu negat1núcb poo1td TJ~•clfuj:tc:!ch ii► 
;jieh Tatah k aowiobé aoci. Vě4om!, !e tu ~4• o neupřúmt, koIQunk
tm-4.ln! poatoj, 41.ktoT&Ilf politiekou oportllnitou, n.ikGli o saěátek 
pl'iDcipi'llú ai?q 4oaaTadnt poli ticko- ideologicl.4 koncepce, 4e
n.a'1Q!c:L sQladnt n'J'odní a at.4.\nt hodno'tJ' ěa. apolefnoat1. 
/Qlart.a 71 lldle pooitit uapoko~en!, le na~•~:! T/&Tll • po4si.llš 
1981, ab7 ~yl 28. Mjen opit prohl,l•n na poteat Y.Y'tToření ča. 
r•p~liq aut.nim mt.ka, e4poT141:la aoe, 1 kdyl a rolrúa &poldl -
ll!a, klad.Al /. 

~-•• kone4 pro;eT G. Huúka na alaTRonnia uaedúd k TO. 
Tt,oli re,sbliq /JJR. 28. x. 1988/ ,o pfenidě1TI ponrd.ll, proto
•• N neal • duchu staz1ch kl1U • neotnral nikterak ceatu k 
an•mu pfiatupu a hodnocení probléad noTOdobého !a. *oje a t!m i 
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k noTému po~et! úkolů čs. politiq pro budoucnost v rámci prokl.e
moTan, přeB'\aTbJ. Oatatnl t.hba ficl• le to od a. Husáka mad ani 
nikdo ae6ůal. Srem'me-11 a ~-eb.o pro~••• ' ob4obn# projey t. Svo
body, tehde~iiho presidtnta ~a k JO. Ýfrol.1 nnih ěa. republi
k7 T r. 1968 I•• 29. X. 1968/ je sf•~'• km•• dostalo sa tu dobu 
zno:rmalisoTan, teakoaloTenako v souladu a TerieJJ Internacionál.7" 
"Od minulosti ápljme zpátky•. 

li li JI 
Hodnoty ča. atátnost1, n-'roclni a státní 1Rl'Yerenit7·ť ·demokracie 1 

osobnosti hla'Yn!eh ;jejich pfed&tartteld, presidentd T. o •. Masaryka 
a E. Beneěe měly v poTáleěn, historii fs. Tývoje velmi proměnlivý 
oaud. 

V prTilÍDl obdobi mezi květnem 1945 a únorem 1948 byly Tleobecnl 
pfijímá'\Y a pozitivni hodnoce'\Y, 1 kdyl T tehde~l:!m po1:_1tlck4a 
apektru J'\lm4' ~qo alollcy rlce a4druĎ.oYal.7 tJ 11 or:q _at.rimq pfed

. co&!ho YfY•~•• Pfen.loTalo Tlak v. Tleoh ·_: -n~o41Qtetch -•11 · ~oc1a i 
apolebeatl. ~· ~i repre&ento~ polltiot• avara, T Uro4nÍ . .. 

fron\l, THold, I• obnoTd Ca. republika •• _qat TJT!~•I_ T aooi• __ 
,1n1■ 1 r•ap• aoo1al.1 ■t1ůú •ln• lt alk4•~1t nsri.m&W politi• 
~ 4•oknale • I. ~• •• po n. nltori · ril•• ••d aplaus. t l •• 
st4h ho apMUak, a Me1,1 n< • lffe4•'8T7 • · kcmtNtúa obaalm . tlcb-
to' po;d M ni• aa&LI U.li~/. :_·._ · ·. . __ ,·:·: \_ :.· -_ . ~ "; . ,,,. .. . . , ( 

rrea14ent L Benel halllonl ieh~ t7to ol>eenl ~1..; p~•4•ta-
TJ TI n•• pro~nu, ktert proneal u pftlelitoatl utllmd leatúho 
doktorita PflK T proainci 1945, takto a •n-eret, pf•lna a pfeoll4o -
~ pfedril.eb, 4•okrae1• aam4 T noTou 4•okraeU poril.elnou. •• 
Pf-etril.eW 4••kracl• TJUSOnl.a 11Mh4 aedoata~ a T ,.... -~
podatatal apoluaartnila pfíohod to'ta11Wch cUktatu. Bůe •• 
11Uaet re:toraent. • pfía• plni pfero41.t. J'el1t1-' deaokrad.e •• 
llllai po i,t.o ril•• aeuata-.nl • 4AaleGDI Y7TI,Jlout • pfero41t T demo
kraeii aooi'1.m • hoapo4'fakou, A auaí ae pf-edeTlim pfe.rodit mraT -
ni a pol1Uaq n•~•n demokracie ~ako qatéa, Dfbrl tak' d•ok.rat4 
~ako 114, -~• t.~. ne~en inati,ue, nfbrl 1 114' T nicb.•• fSTi
tn, ui••• ko11tinPita priTa • no~ prin reYolulD.t• - Orbia 
Praha 1946, str. 47/ - i'o4robnl t7"0 JVl1GQ pro~eddTal. Te n• 
W... •r.aokraeie 411•• a s:!t.ra•, -~•I T Nula_. 40,1 v&hled.• 
k problúr6a a malúm Te aU:\ecb. aovltak'1lo typu nabýft opit na ů
tdlno■ti/. 

l politická a 14eolocS,ů'- úp••• ••&1 nlta.a 194S a '5.norm 
1941 •• 1 ~&t hl'•~l• k pokl'okonma o4kuu 28.10.1911 l I. rep11-
'-lit7 a eel.koTI poaitiTnl bodnoWa l úloh• t. Cl. llaaar7ka 1 L 
Baele. ~al4' atrm •• presentoftla tehdy jako ■tra.na -rodn!, de
mokratick, a pokud n• pf-imo eoc1aliat1ck,, aspoň aoc1'1.ně pok.roko-
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vť. . li.u t ori ta osobno stí T . G. Masar yka o E. DeneBe byla teh1...~· neo-

byěe~nl velká, proto se v§echn,y atraxq, pokud se ~ioh nemoh17 p~í

ao 4oToláTat, _ 5'drlon.l.7 kriUoltfoh aou4dJ ~ 1 kteri ae teh~ hlá

a11a k &T1'1W č•• eeatl k aocial.1.:11 a analila •• ~i 1 praktto·

q proT,dlt, T tomto ohledu mo411'ikoTala nou 14eologi1 a at.Tlla 

ae ;ak.o atre.na národ.ni a demokratiok,, kter, ua1l~• o aooial.ismus 

na ~ákl.adl souhlas~ Tětěiny čs. společnosti. 

P0 11noru 194-8 dofilo z mezi~rodních a v ~•~1ch ddsledku zproat

fe'-koTanl 1 "Ynitfnich ddTodd v tomto ohledu zákcy k s'-kladnimu ob

ratu a změnl. Stalinská politika a ideologie, T jejichl duchu se 

utTáfela KS~ v procesu tzv. bolěevizace, se po uchopen! ve.iker4 

motiv ~a. státi plni uplatn117 v celkoT, finnoati n>t. I kd,yl 

oau4 CeakoaloTenaka a KSC po II. nětoT, ril.oe T rozhodu~!c! míf-e 

urěoTala non me&inárodni situace, t. ;. pfedeTl!m ••~lenln.t 

t:sa do ■OTltu• ~,ry Tl1YU •• TIULi 4daleo.q, ~-· a toho Typl:/Te.-
1.J, n•l•• p~ehlil•' an1 Tnitf'ld .pocta{DQ. a hkto17, t,en toakré 

w Tt-ro~ Ceako al.oTenaka • poli tikla ne · uuue~. X UTed ..... ob

ratu pfiap~l• 1 opo~w moct apo~en, • p~•taTald • aolnoati 

eyehl.,ho aocial1at1ckáho Tfyl~•, kdyl o4padl.7 pfekillq, kten \~u 

klac111", T tab4•~1í terainolocli •reakW aíl.JAT ••b.Wcab nr.Mca 

n. Prd•o4nta r.~••• u,o a\a11nak4 poli\ikJ IIJl• pnkU•k• sna

lm pol1t1ů4 d.•otracie /14eolopů;J N4Y04lnaú -ak• phk._ 

úd tn. · :tel'IÚ.lni tnar10,mt 4••kra•l• 41kta'-N• prole\arU.t. , 

d•okrae11 akutefnou., aoeialiatickou/, naproa"\4 &H&obaalud a me

hoclnoceni tich deaokratic~ah f'ora a 1A1ti '11d, kter4 sdatal.7 

salho~ /napf. Tolby, saatupitel ■k, a'boey, dat.Ta a po4./. 

Loci•k;1a d.daledkem bJl l n•cati 1'1Ú poail' k d•okntiokill va41cia 

e&i S. aqllenkoTúm 1 pol1t1ak,aw. odkuu f. G. Maaar,ka 1 E. Ben► 

I• ;ako ~eho pokraEontel•• V taT. 14eologil -arJki- a• nLa 

apo~•m~• aoc1'1d•okra't1- b71• ahleUrina hlnn! pfůilka T 

úpa5e str~ o sí 11Hn1 Tldomí 114! pro TfnaYbu Nciallam. J/ 

2/ rfipoaeĎae a1 cbarůter1at1akou :tanml.aci s M 4ob7 Te T&tab.R 
ke kritice Jlaaa!')'k01'J ideologie •Calclf graa relat1TDI pokrokoTé
bo jdN~ed ~urlo,snl cleaokratiů;f eb Uut Wl ll"7AILUtelnl 4opro -
riaen t1:mnt 4&11:!eh pfedmdkd1 4alltm upederinta • ol1?orinia 1-
tlohto Uuú.•- 0:!a 4opatiftl~li a aek'teltl~l1 ~•mulaee, Um 
•;J~:1la T M 4obl ~ako pr1ncip1ilnl~l1 a apriml~lt s hlediata 
a *' ideologie ~C. V poatůo..-au ~•dnotl prayq a atrlUlieko
aU 1 ~ti n alll Tf &nalont apole6uilko- Tlclní poaúrint t praTda 
TU 4o~I Tldy pocll.,hala atrard.ekeau, t.~. áce po;•tla potfebú 
-enUJ.nt auu.lek' politi)q. 

7Ja'io lolla4 ls• u•'•' kniha Y. ~•• ~tuaut7 o protUidoT, 
• protiaoTI'*' linnoat1 t. I. Jlasar;rka/. 

S.uMa't! Mto kceepce 1t7l.7 l obraao~•r•et• akce odataaňoTmlt 

pcmdkd 1'. o. Jlaaaeyta 1 ~lntch nlde1u! o ~•ho pdao~en! a po4. 

Politika KSt •• y podnoroNm období opírala o podporu pomJrpf 
1.t~ 
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ěirolcych. TrsteT apolečnoati. zejména v českém národě. Rovnostáf-ské 
-qrq 6eakého 4aokrat1•u /Tzhle4era k ~•ho pl•b•~akúu půTo4u/ ail
••· oTlimTal.7 ---~4•;1í praz1 ad. Fro~e:Y0Ta17 •• napf. Te anab,ch 
o dpln4 &ruled aoukromáho Tlaatnietri ytrobi:dch proatfedkt., o 'Y1-
Tlaawril:d bohatfch, Te m&doy, niTe11zac1 /4odnea nepfekonan4/, y 
pfea!raT4m poato~1 k inteligenci a pod. Zvláltl u pf!aluAn:!kd mlad
~tch generaet, ktef! byli rádikálně naladini, byly silná akloJJY k 
r1Tolu~u utopimnu a iluzioniamu. fehde~li ~innos, n»C silnl po
snuenalo to, co je dobfe známo ze &kuiehoat1 ~1.nýeh reToluWab. 
hnut! a pokuad a před fím Taroval E. Benei ve sminlxwm projeYU, 
I• totil p~ehlíiela váhu a T,fznam dosaTadniho dl~inn,ho TfToj• a 
~ah.o p .'.:. aobeni T procesu revoluWch pfemh. 2e nedbala akuteěnoati, 
le 1 obaah radik,lníeh &min apoleěnost1 ~• deteraino~ ěi poda1ňo
T'11 ~•~t m1nuloatt a I• nel&e dailnl• be& hlubece nega,1TD.tcb a _ 
ua1Uokfch 4All.e4k6 pro liTot apele&uatl a ~•~t evoluci pfetrhn
zuna\ koat1md'11 ~•~bi• 4o•n4Dtho Tfyo'•• 

l &a. real1tl aalal ~ T7atupont roapo~ aeai 4ekluoTaatal 
14•'1.J ••ial1 ■\1ek,ho haeol•11, no1-o4M• aoc1,1n1 apnTe411T' 
apoleěne.U., 11,mll •• alla 1nap1roni Tfů&Tba aoelali-, aeal 

· problilen(■S o ~ a .Utm non41, tter, alle ~11\na\ • -
ape;eneeni CeůolloTentka • ~ a pN. 1 a ata\ea.. pz-ut, Tle\ -
al llr•c• 11plaw'nd represe proti ll•~~mljlůl tn. upffte16a 
••1a11--. ~ 46.al.edk• U\o _ nal ulk, lteolo&l• a pel.i ,1Q 
Ql• hl.ec.iúd upHtel uWlliif atrally • • Ida apo~eú pnc•WJ • 4o
mnll,tal atrt~ci protiatrenick,bo a proU.U'1úho apikmlti/ • . 
~. Qottwa14 y U 4oltl toralllonl tat, pf1•111orild la. ~o~• Snlt
ak-41111 nan ~ako hl.aru ~•j• úkonllo ■t, eol T prui N re-mal.e 
Aq~ cel,ho komple2• petfeb ~• ytyo~• • \oUln1w pod
fiaoriJd f •• d~ad ú~ aoTl\ak, poli UQ. 

fra41o• politiok, aaokra41e, pol1t1et, noaocly a dallích hodnot 
'- • n1a1 apo~antoa b7l7 v té 4obl \lartTezq • nemohl.1 •• ni~ak 
po&1.t1Tlli pro~ertt. /O ~•jich neptiaien pro~neeh bJl• po&ná
ka Tfle/. Ffeuo •• Tiů uhori~ •• 'YHOG liti • •4rl•Tal.J T 
n.lll latentni ~ia'\ou taniimai\u. poUUek' kllltlll'1• 871.J orgaaiokou 
aou1,.u cluehonúho proatfedt, T AIIII al llenori ~e i eatatn:! pfí
alaintc1 ta. apolebeati UTl4aao'Yal1 Tfl• •T•deDt reapor ••&1 kri► 
ap1 alD'YJ • lpi na"f1ai ·~· bild Mal.•c!Q' • ret'lek'\orin! t.oho
\o roapo~ y ráaci hl.ůlíu pemdrillt probl,a aoc1a11at1ck,bo 
'ftTo~• • Ma t. j ldo 1 Tfn~• T Np•4een-op■tfch smdeh • ~. -
aehli OTI• ne~clMTe průUSQ '7To41 t lleu'Y4 ~.C. Se~o,nmf até 
•• y prut n-ohli Tlaaml k.ritieky T7~,4f1'\ k politi••~~, pro-
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- 5 -tofe vz.hledem. k jejímu monopolu moei a politickému stotolnlut se 

aUta, •• kal4' takori t.r1,n, á•Yil:~ ~ak.o nepff\elak•, p'°tiao 
cialiatiok, a protiatttn{ • • pMalulntid, . treatwfwl 4daledkj,. . -

xsa byla maaori atrana a ma!ú . ~-~i alol)q 14ilel.7 ~-~1 14.ologii 
S pfeSTěd!ud. Knozť opraTdu Tlf-Ul Te sprimoat ~•jích e:!14 a pod. 

Proto z vni~n!ch, morálních d0.To4d •• obraeell kriticlq proti to
mu, co bylo, 61 se jim jeTilo T rozporu a tai:to deklaroTan;mi 
ide'17 a snažili •• o nápravu. · 

Významným megůkem a pfedilea byl T C.akoaloTenakll n. s~ezd X 
KSSS. Po něm•• postupně rozTinul - byt n1kterak plplule a pf!mo~a
fe- procea teoretické 1 praktické reTiae stáliniam T pOao~•ni 
KS?:. Je jen logick,, !e d\lležit, místo T alll pat.f1lo i noT4mu z 
zkow41Ú • hodno~•ní doae.Tadn!.ho ěa. Yfyojt Těetnl I. CSB a J111ěl 

lankoT,ho clila 1 praktiok, !innoaU ~. o. Jlaaaryka a z.· Banelt 1 
dallich Tt\4Ueh pol1t1ok$ch oaoim.att !ea,he 1 aloTenak4ho ú.ro-
4a. Y · ~to procen, kt•rl nu1,1 11lt.tna1nl pro)!hal T 6-o. let

tech a ~cholil T Pralakú. ;ara 1968, •• clafllo pfekount l"d&

n4 ideologiů6 pt,edaudlcy a bar14r.,. lliatorlok, ak.,..nl •• ••~na 
&HTOTale nlků~li aeto4ologick' aiapl.in.kaoe, ~•IN pre~neTala 
T bfferirofii tMdn!ho, t.~. Ylaa\nl avaalů4he pl(ahpa k 41~1 -
nn4• Tfn~l, ktert snaolňenl praT41ri p•~ ••lk•ff ~ 
nolace C.an4 a SlorikA a aa I. m al.ollM IIIÚ"edaoa\nl atruk
tlU"OTan4 ~•• apoleěnoati a ~•~:Lho •"-tu. 

\1a11t o praT41T' pe&n'Túi pfe<lohos!ho dnin 41~1Dn,ae 'Yf'Yo;je 
a ~eho aktérd /oaob a 1nst1 tucť / nelQ'lo T e.akoaloTena. tehdy od
tali tou aka4aiakou úl.elitoaU, ale all• - pf:úao 1 aprenfe4ko...
nl - praktick' Mal•dk7• .PdaoltUo 1 na prakUů:ou 11.nnoat ~ ~ak• 
Tedouú a Tl,d.D.ouci atraey •• apele&loatl /6reT. tu alol1W Tl1T7 
a 4dal•dk7 reTise polit1ck$ch procead & 50. let T r. l96l/. 
UaolňoTalo obnoTont, /resp. Y.f't'YUet k tomu pfe4poklad7/ orpni -
ck, T&~ ••si reformnl •r1enso~ a1lami T x&e a ěeakoa a alo
Tnakou 11'.roclld apolečnostt. Y tom\o relatlTlll poTloTD4a proceau , 
kt1rt aaaahffal Tiechlq ~-17 ú.rodlúAo 11 Tota a STUltl plodnl 
•• pro~n-oTal T kultur~ at'éh, · M 4af1lo poa~lll reatratturoTat 

pcmil~ hodnot7 Eeaké a aloTena, úrodnt apol•ěn•at1, ~•~lehat 
aW:t.no aU, kul tury a pod. V tomto pne•• ~, aílllo Tl4oa1 nesb 

slt7t.noati pol1t1cJc, noboq a 4•okrae1• pro rono~ !a. aoe1al1at1-

ck4 apeleěnea't11 Yl4mú, I• pel1t1•~ 4aokra•1• • nobo4a u~aou 
~- au'\nfal podaibkaai ekonomieko- aoci,)nťb~ a tul.turntho Tseam
pu apoleenoat1 1 ale or1aniokou alolk•• obaaha aociallsttů4h• ros -

To~•• T nlal ~•oa Mleli~ hod.Dotud o aobl, bes lliahl nelse o 

opraTdoTém aoe1al1 amu TO.bec mkurt t. 1 ~ O 
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Tento proce a se p1ně rozTinul v době Pral ského ~ar• 1~68. ~ehde~ěi 
politika. ideologie Ks~. j~ o ~tom BT~~~ť &Tl,itl Aka.nt PJ'OP"U 
• pol,tku dubna 1968, vycháze~!ct • hlublťho posn•u1 pratfd.7 o 
41~1.Dn.áa YfTo~i Éeského a aloyenak•ho ·úroda a ~•~ich · ířt,tn.oatl i 
o ;•~1ch Tnl~lích Tztaz!ch, se ablifonla a pooit7 a postoji 11ro
kých ttsteT apoleěnosti. V rámci rozvíjejícího ae pluralismu náso
rd, politických. poatojd a 1nstitůet si zisk:áTala ~•~ich aktivni 
konaenaus. 

V ~a. ■poleěnosti se vytváfela zcela noT,, v rámci tehde~lích p 
podmínek opraTdu demokratick, atmosf'éra. fa byla pf!zniT' rO.atu ná
ro4ního 1 občanak4ho aebevědomi, národní hrdosti ~ako neoddělitel
eych mcmentd pocitd oběanatrl, ~•I by-Oy zdrojm TDitf-m aíl.7 ěs. 
procesu obrod7 socialis:..u T r. 1968, m.oril.n! ú.kl.ad.no11 l1aplilnoat1 
~eho celkoT, r~o~, Těetnl rd'Oft11' poll_t1ck4 a pr,vni 1 nn4ho fE 
~•4erat1TD!ho uapoH4'Iú čeako- aloTenlktch Tstahd. O aíle a 11y 
TotllonS. 4ULokraticktdl traclie a ff7kloaU 1 o cellen droTD.l pe-
11t1ek4 kultur, !a. t apoleěnoat1 nHU poko;ul pl'O.bla oel,ho 
pralak,ho ~ar• al do 21. e. 1968. I kdyl „ Te apole&loatl 
UT~ln117 a nobod.al pro~eTOTal.7 ailn, pol1Uek4 1 naeic-úlú a ~. 
-••• pro~!bal poU,1ekf 11nt T 4•okraUokU Nacl • pl"O~lůaT 
•• felilJ •-ouaUcklJa sp{ aeo• a pNRfedk7 „ en4ai, pi' .. '1a 
aetul_. politiek, nobody. 

Y toaio pne••••• a'-roTeň uk,sEle, ~ak neúl~ byla nlk4e~li 
k1111paa proti t&T. mas&r7ki•u a aoe1ál4„okrat1••• protole T _ aobl 
Pralakého ~ara •• snoTU - nutnl - ob~•rtl.7 poladaytq nariaat - T 
noTfch pculJl:(nk,ch a llOT' cloDI na llaa■r7k0T0 iqllank•N 4Hletfl -
acto 1 u liti, ktefl ani ~eho tilo n•ohli 8't/. 
SroTDá►l1 prdblh Praiů,ho ~ara 1 ~•ho pf!pra'YÚ ob4obt 

Těetnl '11ail! o praTdiTé &koa4n1 llinul.oat1 ~ako neabyt!who pfecS
poklaclu pro apr,Tnou aouěasneu 1 lna4ouct prul •• _aou&amo11 ao
Tět.akou pfea'taYbou, &~i•t.íae Takutku al pfekTapu~ict po4olallat 
ěi ahe4u. Je to logiek,, protole neu po4•tatou aho4a, proc•~7 
•• auat- 1 pH reapůtorilú Tleeh ;•~1ch &Yl,ltAoaU • roscl!l4 -
i &beclnl pro~eTont.. Je tak• priTI • tloh\o dtTo44 lopek4, 
le aoudob, Te4en! liC tuto sQla4r:d anodu kategoriů:7 poptri. 

a 2 • 

Proces pfeko~n.nť atar4.ho 818Mml Tl,d.mlU T dobl Pralak,ho 
~ara 1968, reneaanoe akutecaf•h hodnot úrodniho a aUtniho 
11Tota,mo~ a aelkoT, obrod7 !•• apoleěuat1, b7l &lomen olst 
n~enakou lnterTencí ll. I. lt••• Ro _Id malecloftla brefnlToTak 
-' poli ti:'.:a tsT. noraali&aoe a konaolid•••, ~•I alla 4raat1c)q 
nepfízniT' konaekTence Te Tlech eblastewh livota če. společnoati. 
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Způsobila celkovou mravní krizi a~ n:f. spojen/ rozklad a rozp8á v ~ 
Tlech sákladnich hodnot ěe. •W_tno ■tl a Dárodn!bo 11vote, svlášt 
\I T 6esk4JI nm-o•I, T nlal bJlJ_- ~eho r~:t~~ ať~ sdeclmoYtul7e 

•oraalisaěnt rel1111 ktez-t ~• n•or~ckt, proioie neb)rl emanae.i 
TO.l.e ~•akého a aloTenat,ho xulroda, ale b7l pro4uktea c1s! 1mper1-
ál.ni moci, proTáděl politiku, kter, ~• pfímot či ve rr,ých ddsled
cich - v rozporu ae skutečn$mi národními pottebami a zájmy 1 
cítinim. če ~káho a slovenského núoda. Eospadlo se 1 n~kdejši tre
diění ~•• aoTltské pfátelstv!• které aice bylo jil pod vlivem sta
linaké polit:t.lcy E:St po únoru 1948 poikozo'Yá.no, ale nicménl přetrvá
Talo d do tragické noci 21. e. 1968. V tomto ohleóu ~e bilance ... normalizaWho režimu v esko&llYenaku hluboce negativní. ,. 

o. Huaák v cit. projevu k TO. TfroU T&niku republiky prohlásil: 
•Za dTacet let se Tládnoucía kruhdm burlo,sie ntpodafllo T7feiit 
1,c1nou •• aákladntah oUzek 11Tota ulicla DÚ"04!. • 

O nonal.1saěnůl relbm lse Me11 le n-ln.11 felud Ylech ~ 

afiladzúch ot,sek 11v•ta fa. apoleěnonl ;ůo apolečno•t• aocia-

11at1ek,. kter4 •• ul.éhaTI kl.adl.J ~11 T ,o. ln.o a "·" ally 
bfi faluq T prO.blhu retoraniho proceau Y 4o~I :Pralak,ao ~ar• 19 
1961. ~oneohal T pla\ncat1 pouae te4erat1-nii 'lllpoHMů feako- alo

Tena:fch Ystabd, al• 4ehftlOYal ~- Y prblbu N•tava•• •tariao •1-
Nkratieko- centralia.:iekého S7at'-u, tati• st.ro~• "'6mtfe!l teu1 
y tlchto T&tuich nebyly odatranln7. •••71 pak • io n~•• poa1U
nl reagont na noTé pro-lémq, apo~w • Yld.eako- tee!ml•kta pokro
k•, s akologicktJd 4ůaledkJ hoapodUakého ~~• a po4. Z.~~na 
nbec •• ni~ nepok.ouael o pf-akonáln hlubolu,ho pfe41la, kt•rt ae 
Y7tvofil ••si aoe! a apoleěneaU po poUaE~ ret'anm.tao pokuau 
Pralak,ho ~ara 1968. Moc ovlá4' apole~a, aloll\eu Nuat■You rd&
iltoh Ystahd, Yěe'tně aíq /hrosby allou/, nikoli Tlak moril.D:! au
tori tov.. protola tu nm' a nik~ •• ~1 nepokusila rilni sťlkat. 
Dt>.aledkem ~• odciseni moci a Te apolečnoati celkoTé zlhoatejnlní, 
neohu\ a odpor k politice. ~P•~ prue aon /y 11.l'okúa aaqalu 

eloT■ / ~• úkla4mm adro~ .. ipatn4 Tfehovy liti. O ~ak• TfchoTI 
k o'-lanatT{ l&e tak, IŮ.UTit, kdyl aoe lid.i ~ůo ot>~aq •uatanl 

an•Tal~•• 
l \omto krisoY,m ataTU ča. apoleěnoat1, &Yl,ltl ieakého 116roda, 

allo Telkf Tfanaa 'T)'tYofent CharQ T7 ~ a ponupal 1 dall!ch netor
■•Uzúch ol:těanaktoh apoleěenatT:!. tato bmlU ote'W'f-ul reqoYala na 
rbú probl,1117 liTOta apoleboatl, tozwuloftl.a '°• oo a1 114' 
111•11 Te Y&tah11 k politice aoei, ken.atateTal.a roapor ... 1 priTlda 
Ne!• a akutelntm ataTa, kr1 t1aoTala rdan, pre~•TJ n4Tole aoe1 
• pod., a TY;i•clf-~ala tak potf-eby a s,jmy núoda, k.tert •a tzT. 
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normalisace opit on6ail. f;yto o~lu.a• in1•1a\1Y7 oraaniclq naYa
so'Yll17 aa tz.ad.ice, "7kloati • &kllieneůl pol1t1a• 4eao~•1• a - . . ·- . . . 
noboq • pl&toYal.71 bJI Y •••en4a zioaatil•• ·., la. apolebonl · 
•~o~atiokou politlůoú kul.tun .apo~tnÓll aaoaf•~• • nú~ron• 
SYObffo* a toleranci. T rúioi tlehto hnu U •• opi, &oela lo'cteq 
ob~•Til.y mah7, protole na nl~ak• IQ'llenkGY4 4141etrl •• muať nari
aat a ytolr molnoatí je ameaellf, 4oYol,nt •• ]IJl1enkoY4ho odka
n nl~Tltli oaol>noaU mo4ern1ho la. 1'f'Yo~•• t. G. Kaaaz,rka. 

T aou6aanoat1 T !•• apolelnoarl a!lť rded pro~•'Y7 neapoko~enoa 
ti• 4oaanW politikou moei, ~•jil nedapllnoat ae, aejm.' y hoapo-
4'fak4 oblasti, pro~•w~• ~11 po 4elti 4obu, ut sfetelnl, I• 1 
•o• •• mv.a! analit o Slllnu tohoto Rlpfi&DiY,ho ata'Yll. 
,ai,na '-7 ~ho deeáhnout, ani.I -, OYIU ra4~1nl mln11• no• 

do•Tadzd p.Utln, n1,1,1 q.U. o•1'ctút apeleboau, ool 
•• e-rl• UMW/e Proto •• al.nnl pfihl,aU.a l k NYi'*' phata
Yltl, t,.,.. ... ,akobJ lnapil'ql „ riael . ... ..... ... •r~--·· .. 
rluunú poli t.tq. lidoati tona ~• d4nfa1 kmenati Tld oi.aaa 
~• akutelu.U U\o polltit, DC • alJQ- T ~•i'a n&etd pe ..»ni 
•• J,akole aa awMln:tb• ~•n:CJta O, ~ \e Ul• ,-~.· 

Mtl.W Nstil •••l NYl\akeu pereatnjkn a lftla- I••,~ 
atann • •• po~~• 1 Y ·•~lall aeel.a .Ul .... ntllllll ll ;ldN2► 
au. L a. Ge•~•lo• • pro~•'Yll k TO. ytzieU l!inon Nftl••• pnal.6-
ail, le •prntiri avlfn úa -ů _1)1111.eei TJf•lit •h ._.1111 pro-
1a1-,, V~tot •• 4u•krat1aa••• úkune.U, etnfeú pe11UQ a 
o4atrulzd ~trati-., atrubl feleu 1 ak'1ailld , .. ,1_, pf••'--
~. Prote i acle pet.hlAQ•• aapnato• ,•-"• ph-•t • 4'alet
noat. • Spn""" llot&e•u.t P•~ aklat•b.e• iiNtJd ••lutaai 4o 
ltůouena.• ;a. 1 J.ll. 1,n1. 

Pro\o T SoTltd,a nuu probilw 4oa4 u~•aQl•~lt 1 ••~hlub-
U aulf•• 4onYatního IOYlta,ho -rtn;•, ůoua~! •• pftl!Jq a ► 
tolu■ti., kten Ye41,J ta Ya.nikR a-tal1n1 ema ~ako apeelftet&o qaté
llll aod. dail.AI nli~ícib• apelebeat. IY1'1tnt peaorun ~• Yi
urilaa pnltl-U•• 20. • )O. let, kd7 N "aa.teftle, pk N b'114e 
awUet anltlkt ~•Mil, ~ak N n4e hnaent • usa ••1a11aU
~ apelebea\e ,. qanMn4 nau •• ,n-a, k pllaril•, .,~ 100 
~ nareaut •• I. iluůarilaa •• ,ti• • ~•• J'Oaporeů H ltal.1-
... ua•• JO. let, tteri •• 'ttkal.7 Ukladntch oU..et n4"1ln1 
111leJt.,., •t \alte aU-1\m&U N pre~•Yil.J tn· .. oia 1'118' 
pita-, k piu1p6a aoe1al11a1t, t"M ulil7 1 Nll&M T po11,1-
... Y twtM 1D■bu1 •• atf otl,z bl N•4(1 n4 teaeep•• ... 1a11-
-•. •BlaelaariD.a, alternatln • apel!nla T ebl"alll lenlnak• 

123 
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koncepce aoc1al1•u pfed ;•~ta abl.1nakfa pfekroucen!a a datup-

p• .. d• ~•I •• pro4•.U, ~11 '.koa••·- io. let. • /haTda, t• 10. 
. - - . [j . . . . 

1N.S1 T Obclolaúa -,alu „w"'" l 4TI_ ts4aa4ai •tati• pro-
~-•-11 20. • )O. 1,, ., sssa pot ú.n.. ..,reJQa tru4Í'Jloh„Yopro aoT" 
U:Tefe~ln· 'Y Pra'Ydl 30. 9 • a J. 10. 1988/. 

Y poale4n! dobl ~• pak Tleatrannl •n•ly•on.n 1 systém bre~nlTis
mu, eol ú ape•Uielq Tfanaa pr4TI pro 'eeakoaloTenako i ~•ho aou-
4obou Tl,dnoucd garnituru. 

C:a. aoudoW aoe vděčí sa nou e11iatenci priTI bre!nlToTskému ( 
Te4eni T sssa, jehol po1ltiku pro'ridlla po celé ob4obí ocl dubna 
1969 a anali ae 1 nadále „ ěa. po4a1nk,e platoTat toto 4141otn , 
~ůkoli ae ~•Ti anachrobiclq T&hl.edea k toau, co •• dl~• T SSSJl 

a ~akkoll ;• T roaporu •• dklado(■S •'~iq Ea. apoleěnoati. Proto 
lak• odat'W úae4n( roabor ._aan4a<tw aoeial.iaUck,u "1To;e 

la. apolebo•U. TI.tni •nelfQ "t'fn;• ~ . • 44a1-4k'A atal.1D1 an 
T ~•j:L poli tioe, zTliltl T porileěaú ob4oW, pzaotole 117 . ·•• 
tak pf• nl4!1 TI prok'-•al• 1 pn."' po'Yaha Mdob&e relilaa • ~ aho 
o4poTHllon •• aara•a.• apoleěAOaU, ~ alhol ~1 lln'al T p.-oc,n 
unallsa••• ~ůol 1 aikeU keatnNnluW, ale ~enl.W caahk
ua- rdea-JIDd po11tlq ~ T 4ei.l halakAo pn 1"9• h'ff N, 

~Ilko "7 la. apelewn a11a pl'Olillúr;r '11'8riai • •Íul•.U a -
bn a alla a •hl• •• plni Tiuni aodanta liblbe l'nto l ,► 

;t pfi•~ k TO. ytroU Tu1ku tsa ;e poTNbat a ~c• •til1Und. 
lw neNA llailia 01:J)raT41Y8 poa,a(, "u-4 -n ~ T úkl.a4• 
IIUh o pf-ekon,n:t 4louhodoM U"ft~:!cd kriae ~•• apole&YaU. !akon 

poaniin1 av.at- n lb.ti • 1a\wa1 •••'*' pf••'-- -aariaat u 
Tfyo~ T toal Pralak4ho ~ara ·1961, 8'.ail.al pf...._, • v.aaatffat. 

••• pfeho4necen1 ntahu k i ... ,. ••~T.t•nml~Umt eWo-t !a. pori

l•bl~ n, hiatorie a-61• H re•Tť~•' praff1.Té po~ probl'
Jl\l Nu4oW ~•• apoleu.at1, ud 1&akuteěnit opraT4oT' -1aa polit1-

)q ■oc1, ~ pot.f•-' a au.le tak nere,1.d. 
Pralla 4ae n. • nil• ~ Ul'~. 

Praha dne Jl. M~ 1911 
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Ruaolf Z u k a 1 : Le ~koslovenskb em~rsce 

f'ri El!J.e.lý~e ~&wncleu:itil~té e~istecc& l)eskoolovcn.ska ~ú~tó.vá 

~tranou po~oruo~ti jeden z vel.l:li d~l•~it#ch aspektd nuňcho vfvoje• 

a to ei.ů.grace. Je to ZCE:la pochop1·t•lnf~-- net.ot tento necativn! jey .. 

nesvědčí o bpoko~enosti obyvatel&tve s e~istujíc:!m Gystémem a to . 

j~k z hleclisek socirilních /výše životní tirovně/, tak z hlgdi~ek 

poiitický~h /mira osobnich svobod/. ll.:no~í naBi obtané hledali a hle

cie.~i ~ í- chodisko ~ de.ně situesce útěkew do zahran~čí. l'::o národní hos

podářství to znamená značné ztrlity, nebo{ ·~o ze.hraničí odchází nej

důležitější výrobní sila - kvalifikovaný lidsl::ý ~aktor. Pti prudce 

klesající porocinos ·;,.i u nás úuG.e v ·orzk~ uot>ě přír~f:.tG~ obyvatel

stva nulový. Eu:igrace, tento ne6ativni jev ještě p=ohlubuje. Zejwéne 

v současné době - v oodubi věd~cko- t~ch.uick~ revoluce - přcdsta

v~jí ~valifi~ovani etibrunti velké ~kody, čas~o nen~~raditelné. 
;{a~é vllda & o:Ciciálnl c.ísta o emigrnci tw:t.iě mlč!, .:iebo\ teito 

je názorným doklade~ "úspěšnosti• jejich politiky.~. emigrace e21-

stuji, ~ to v nt~ám rczsahu, o tom se k~dodennl pře&Těd~u~eme 

v ca~em okolí, když zej~é~a po dovolených se někdo z našich známých 

Li so~sed'l ncv:rát:! ze i.ahranifn! cesty. Ódaje o velikosti emigra

ce jso~ u néc ~ta~ovt~..y. v to více však píšeme a hoTofime o 

emié,rsci v kapi talist!.ckých státech a rozvojcv .. : ch zwch, odkud 

odcházej! kval1r1kova.~, síly do bospodáfaky vyepll.$ch zeú •• vt
h~dn~jě!~ zamistnán!m /napf. Irsko/. O politick, emigraci•• hovo~! 

pfečevšim v souvislo!ti t Chile, kde na 200.000 lid! !i~e dnes v 

e~igrec1. lvi% BP. 9. 9. 1 88/.!e naše amigra~e, zej~. politická -

je nesrovnetelnf větf! a neustál, nardat4, o to~ mlěime. 

~1igrace je urtitým projevem nespokojenosti či nesouhlasu jed

~otlivct s ,cmlry ve ET' rodn4 zemi. Je stará, jsko lidstvo aamo. 
lidé opou!t~jí svoji vla~t z ro&ličn,ých d~vodd. - Y.ohou.ttť to b:ft 

pfi~inys sociil!ú- hlac, bída, nez&m~stnanost, hledání lehčího zpt• 

sobu ob~ivy, - nirodncst:ú - ttlak od siln~jA! národní skupiny, -

náboženské - pronásledoTi~í pro určit, náboženská ptesvědčen! -

politické - di1ktiminace určitého politického názoru, - r~znó jin,

touha po dobro n•u! stv:(, mehs poznat jiná zal, ~1tik před sprevedla 

noatí, snaha tímto zn~aobE; fslit 1v, rodirL1é a oaobai poměry a 
pod. 

V každém připadl je oigrace velmi negativním jevem pro daný stéi

ní rttTar či národ. Opou§t! ho spravidla ~•dinci T plném livotním 

~ozkvftu, roEvojt svých .tyziclrjch a dui•Tnlch ail, na jejichl 

401a!en! věnovala ai·. ol1čn0Et .ouialé prostřed.Jcy • .OOc.h,z:! tím roTnl! 

k zmenšován! počtu obyvatel dll.D.4h~ ,t,tu, včetni omeserd dallí 

reprodukce- natality - obyvatelatvn v budoucnosti /potomci•• rod! 

v jiné zemi/. - U~které nJroJy ztratily emigraci podstatnou ěást 
! 125 
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ného obyvatel ■tva /Irsko, Itálie a další/. 

126 
hi nale s•I, lelící upro1tfed ETrop7 •• tomuto Ti!n,mu prob~é

~ _nrf7~\ll.7• Je &n'.-• velk' emigiiace. l,1kfch br~tfí, r••P• _neka• 
tolika J>O B:!14 Hofe-. Blhem hababarsk4 nedTlá~ atatla!ee nalich 

ob7"tel odelly ~• . lepš:!m bydlem ··do V::!dnl a Budapešti, kde •• poat 

stupni odnárodnily. Ne nadarmo se říkalo, fe _ Vídeň byla T minulém 

století po Praze uejvětěím českým městeQ. /Dokazuje to i Tídeňalq 

telefonní s~tnam, kde možno podle jmen poznat u ~načné části obTTat 

tel ~eský p~Tod./ 
Slov,ei T tomto století hledeli lepši oL~iYu. za mořem, z~~ména 

T USA. 

Po -yytvořer..í samostatného C61ko&l.ovenaka &e zdálo, le a emigraci 

našich národd je v ~odetEtě skoncováno, nebo\ nál novi v-ytTof•rrl 

aitt p5tf11 k hoapcdáfeq nejvyspěl1j6ím samá něta. Sohulel 

t7to pfedpokle~ aa nesplnily. Pr"fn! republika mila v,1n, aoeiillú 

problém1 1 tt,r, nebyl.a• to yYf-elit, ze~m. n•~aai ■tnanon. A ,ak 

t1a!ce 114{ mo..-u opouAtEl.y gvou •laLf., abi hl•dal.7 lehěi apdao, 

cb!i'7 T jiné zemi. O ,om svldlť dale4ajíct číal8 1 

!!!E!=!-!!_E!~-!!E~!!Lkz_!2~2=-}1!_ 
TjatlhoTW pfiatihorild 6alclo 

432.,0. 153.94, - %71.651 
?r•en, ll1ator1ek, 1tat1 ■tiek, rolanka 

5t~Yltl1 T7BtlhcT&leetTi bylo bespr~•tfehl po I. n-ltcy4· ril.01 

/napf. T r. 1920 - 86.000/. l ob4o~ť nltoTé ho ■poúéřak4 t:ri•• ao 

lno aasnan.enat q!ěí návraty nal TyltihoT'-n!. V sahl'aniěi neb7la 

práce. Větěi ěást této emigrace poenásela •• 6lovenaka a T pfev,1-

né míře •• ;i •cinal• o aé.ně kvalif"ikoTan, pracovní síly• imisr•o• in

t1l1.&ence b7la fíd.kou "f1~lllkou. Státn.ť or1~ T podatati nikoaa 

~ emip-ac1 ani T náTrat~ óo vlasti nel1A1l.1 potíte. 

Pfeaio eel.k.oTá awna minu• 278.'89 elligran\d byla & hlediska eko

nomick~ho ~ěnou Etrátou a představovala l,93li obyvetelatTa r. 

1937. 
Po skončeni druhé světové válkJ doilo u n,a k velk4 m1grao1 ob7-

ntel1tva, tak!• nelze za prY, porilefú l4ta uchytit ea1crae1. 

Na &ékladl poatupimaké dohody 4ollo k odaunu Rh.ed • ě,atl 11aaard. 

Blne~ let 1945- 1947 bylo totil z tlSR odaunuto l,140. 280 •laed a 

23◄ .421 Kaaara. 
teprv• T r~ 194T ■e celkov, aituaoe T migraci ob7Tatelaha ua~ 

lila a počet ob~atel r5R doaáhl 12, 16). 901 prpti 141 151.970 

T r. 1945. V tlcato letech•••••• Yraeeli ano&t nal1 0,1w 4o n• 
Tla1tl, nebol ?E• byla r1letiTnl sálo anilenoY a...i spro ■U'et IY

rop7, a nadl~ni •• rozTíjejicim hoapod'-řatvia a politi•i:fa 17at,. 

me /nepf. Vol7ňltí ~•ši/. 
p ť' únoro~ch u4éloetech v r. 1948 od1ěly t1.a1c~ lidí do emicra-
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ee, značnlsi čás ·t z nich byli oclbcrníci. Slo př-evéižně O politickou . 

emigrec1. ldeologoT, tehdy tvrQ111, le _neTznikla lédn4 velká . ěkoda 
- , - . . . ' 

protože ilo o nepřátele aocialiamu_~.- _fo b~la 'prayda, . ale ;i'~ri .. ~ ,,:i--
čitého dílEiho hlediakE\. l,esporntl ·oviem ~•ť !e čésk, a ·•lo-re~:°eká'• . 

• a~olcčn~st tím utrpěla velké šk9dy, nebot mnoho tahdejlích emigran

t~ předst&vovalo špičky kultury a vzuěle.nosti~ 

Sotv&žo jsme . překonali ztráty vzniklé emigrací v r. 1948, přišel 

r. lS68 e znovu tisíce lidí op~stilD tuto zemi. Na rozéúl od r. 

1948 přišel r. 1968 a znovu tisíce lidí opustilo tuto z~mi. Na roz

díl od r. ·1948 v~lká čá6t této . emigrace byla př·esYšdčena o před
~o stech aoc1&11Slll.u jako společenstého systému. J~j1ch názory ee 

lii ly především v metodách jeho realizace a uskutečňováni. Opueti-

11 tuto ~emi i v obavách z diskriminace a represi. Jr.lnozí ztratili 

viru v možno•t -qbudovázú aocialiamu. Slo z pfeTáln4 m.1.ry o vysoce 

kTaliiikoTan, 1141_. Opět Tznikly obrov ak4 lkody pro drodni ho apo

dil•& tÝí. NaAi ideoloBov, znovu "TytruboTaÍi do ■Tita, ie ilo o "ne

pfátele socialis.iu• nebo lidi pomýlené, tak!e jich neni velk4 iko

da. lo je oTiem pohled omezencd, ktefí vedle nfch dogmatických 

~eháaiat nic jiného neTidí a ani nechtějí Tidit. 

bohu~il, uigračiú odliT ale sUle tn,. Kaldoro!nl značné mnoi

,in lidi •~•\áv~t dobroTolni T emiaraci pfea\o, !e ~e T aou6aan4 

době v kapitaliarických etátech mtnší poptáTka po praco'YJÚ a:íle T 

dO.sledku intenzifikace hoapodářetrl. _ Jedná ae opE, ptedeTlim o kva-

11~1kované aíly v nejprod!lktiTnějším T~ku. To v!echnc byl a je ta

kový 11nik kvalilikovaných sil, ie to musí být v né:odn:!m hospodé.ř~t

Ti E°'t• 
Tisíce 114! opustilo tento stát, ktcey na jejich T~děl&n! s kvs.11-

t kaci vynalolil prostfedky n nem.O!e jejich Enalortí TyUfívat. 

Vzhleeem t toou, že ?:ikde nejsou publikoTána a1ala o aouěa~, 

emir,reci, pokcsil jsem se jej:! alespoň pf1,11!nou '111 Typoěítot 

na zé~ledě údaj~ otiětěných v ročních statistictich ročenkách a Hi-

1torické etetigtické roěence. Ka!dý rok~• zůe toti! publikoTán stev 

obyvatelstva k 1. červenci daného roku. ~crovnlÚÚJI. těchto dvou ci

fer /nBl'o&ení minus semřel:!/ do 1taneme roční p f· 1 r o z e n 'I 
pf í růst• k obyv a t • 1 st v a. ~e tu roYnll publiko

rine roční aaldo zahraničního atlhoTání p0Tol1J1,no státem. Konečně 

~• tu &actcyceno stě.b.ovruú obyvatel mezi oblaa núodn!Jli republika

mi • . 
Pti podrobnl~iím ~oumén! &jiatáe", 1..- pfirosent pMrds,ek obyTat 

tel/ minu a saldo zahraničního at.iho•úiil ~e obTJkl• 11enl:t, nel 

pfir~st~k obyvatel. Tento rozdíl~• n1,1t &Bl'kantn! T letech, kdy 

u n6s d~ch,zelo y h~omednámu odchodu ZR hranice.~/ 127 
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~/ Skutsč.Dt přírOc~e~ obyvatel je rozdíl v počtu obyTatal daného 
roku• rok• n,alaauJíeím •. Tato metoda je :poulita proto, !e ne! ~e 
niido '1.fe4ni prohlá~en za emigranta;• .,,-škrtnut z evidence, upl.7-
nt _od doby akute&l4 emigrace urěitf ~••• Proto atatl ■t1ck1 dda~ ~• 
Tld.y opoldinf proti ekutečn~ dobl. Zvolená metoda ldpe &ach7cu~e 
r!álnou Ů\ťte~ost, než kdyby se · odečítal bě!ný rok od · p!-edcháze
jifího. Fřipadn4 nesrovnalosti se v delší časov4 fadl ·wovnaj!. 
~sldoroční ekutečnj nárdsi obyvatel6tva je odTozován: z nláěen! 

ma-c1·ičnícb úřaél~. Zpravidla jednou za de.;;et let prob!hne s~itázú li
du, k~y se pfídadné nesrovnalosti maj! odha11,. - Vzhledem k iomu, 
že s•~•~na ~ p~Ges,tý~h letech čási obyTatelstva ignoroTal.a povinnost 
~obytoveho ~lá~ení/ čast Róm.~ fila je5tě ko~ovn!~ fivotem/, mohlo do
~!t k tako"eylil aeT't\m, fe za r. 1960 byl skuteěný ptirůatek obyvatel 
CSSR.o 35. 6,~ '!Yšěí ne~ přirozent, c~! podle pouiité me\o~ zname
ná, ie tito ~ide b7 se ~akoby ~ěli vrotit ze zahraničí. To je oT§em 
ne5I:l.Yll. Tito lidé zde !111, pouze nebyli evidoTIÚů.. Proto a tohe 
vyplývá, !e ~elková em.igrae1 bude pravděpodobně vyěěť, než jsou dol& 
UT&dená ěial • 

U národn.ícft ~epublik do§lo ovša k uraitému zkresleni, poně7adl p 
pf1 ■tanovani trTal,ho byal11\I podle národnoai1 dollo k přes-anu 
n1přlhlái1ných o ao'b z t:ecb na &lovenako. Podobn4, oTlea podstatnl 
ae.nl! o4cb.yll[7 n1I ~ r. 1980 molno posoroTa\ 1 T o ■tatlltch letech, 
kd.J probíhalo 1!itáni obyTat1lana. Z tlchto ddTo4d ~• nutno tato . 
~í•l• br,t jako tandenc1, lcter, ncu velkosti a V,,,o~•m ee blil! aku
teěnoati. •••úe- li k disposlet ddaje, ~•jlehl publikace~••• VJ-
1plltch awch napro1tou MAozf-e;jiao•'ti, mu■i•• 61 ~e tia'to s1U10,re• 
ttpoěťtat. · · 

Jelzl T r. 1947 skutefl2i pfirO.stek ~feV7loval pf1rozent pf!riatek 
ob7T9tel o 21. 4'8 oaob• kter4 •• sfe.ga; do rapubliQ pfistlhon-
17 •• sahnnll:t. 04 t4 dob7 4oc~zt Te ytvo~ ~akoslovenaka k obr,
cen,mu vývoji, na4 nimi politikb, demograf'aa, ekonom.O.m., aoc1olog6:a 
a dallim odbornikda by měl ~••~i mráz poÁ stdecn. 

Za aledoTIIIIlé ob4obi, \j. od r. 1~•8 do r. 1986 vyhli!ela situa•• 
Te Tj'Toji poit~ ob7Tatal nt ■ledovně. V r. 1948 měla esn l2t332.946 
obyvatel a T r. 1986 dosáhla 1S 1 ~34. 380. To znuená, !e skut,&
ný pfirOstek ob7yatel ěiill &a uvede4 obdobi J ,201.(34 010b. 

?f1rozeD# pf!rde\ek ob7Vat1l /naro&W minua zemfe11/ byl &a 
toto obdobi ~it•i a ě1n11 l, 705. Oll OMi~. Ve slcdovan~m období 
•• toto Ualo aní!ilo o občany, kt&fí ae s povolením Etftu vy~tlho-

Yali. 
04 r. 1950

1 
kdy•• tento dda~ obj1vu~• vt atatiatickfch roěEnkich 

do8'hl · m1nu■oT,IO aalda 60. 854 oaob. O tento údaj ee log1ck7 miluj 

pfirozent pf-úodatek ob7Tat1l. Pfes toto múl1n! vfialt skute~nl pf!rťr 
· 1tek eb7Tat.el bJl pod&tatně nill!, ne! pfi?"ozenf, &. to o (42. 12, 
liti. tr:aa N tito ob7Tetelé po~t111 Vdlledem k tomu, f• ne~T~tě! •cz 
cul.J ••51 aJ...-utečcymi e pfitozeD:fmi pMrt\atky obyVa,el byly T letech 
kq 11 d• 4ocl1'aelo k brm-adn'11m ~dchodu lid! aa hrenioa, logicky "f) 

pltri, l• ,eatQen,a.A~•n pfecEvMm •18rac!, kte.r, nuú ve Btat1► 
ilekt•h ro6uakltc.b saebycQ~a. 

Upoaom\l~i, la tzv. nQzákon.'lé opu!tW re~ubl1)cy nen! u n'• jecl-
ne4uahoa aáleli°'oa'ii. Poc.lc. na!icb sákon:d je takoTt ~loTlk odsouzen 
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do vězení /i v nepřítomnosti/ a jeho majetek propadá ve prospěch&. 
státu. Tyto tresty jsou Však T rozporu s článkem 2 odst. l Mezi
ná~oclního půiu o občanských a ~_ol_iii;,c~_ch právech, který -~81118 ra
t1:t1koTal1._ Vznl.e~_U!-_ k těmto pf-!~ · á~cía ~-• ·_ ed~z.-~c• · ~eclrdm • · 
krajních proatf-edkd, j1m11 jedinee ~~li- avo~i liv~W Bitu-ac·1.·•s~~d 
jedinl dobroYolná anrt je drast1ětě;jěí ~rostředelc n~ -~~i•·ni problémť:'I .• 

V!dyt to není naprosto lehk' opustit _noji vlast, odejít do ciz! 
zem~, její! jazyk uprchlík často ani dobf-e ne~, kde bude pravdčpo
dobn~ do konce svého !ivota cizincem. Pfetrhávaji ae svazky mezi 
pfíbuzeymi, pf-átel1, známými. Pfi návratu domd .hp čeká věz~ni a vy
vr!ení do ghetta, včetně jeho rodinných pfíaluěn!kd. 

Aby byl vývoj čs. emigrace názornt. zachytíme ho !íselně T tabul
kách~ dil~ím rozdělením na česové obdob!, kay docházelo k největ
ším útěkdm do zahraničí. 

C!_lko!~čs. emig;:ace T letech 1948- 19~~ . 
pfirozen;f pf!r. akuteěnt pfir. poYolaAé TyBti- emigrace 

oDyvatel obyvatel hováiú · · 
31705. Oll . J.20l,4J4 - 60. 854 442.72~ 
?rW4en: U všách těchto i de.lš!ch ódajd Hi1toric~ a\ati1tická ro
~enk• a atatiatick, ročenky jednotli'Ytch rok:6.. 

Pfi pohledu na tato ěí sla anadno poabopime, prol naie \1řa~ nepu 
blikuji lid~• o Uligracl. Poclil celkoT, ntar••• na __ oDJVa\e~aivu 
~SSR r. 1986 ě1nil 2• 85S • Z kal4' ateYQ eblft'\el t~lf.- '\f1 ~e4in
c1 dali pfednoat 11Totu T ~1n, smi. A to ~iati nen! 4obr4 -yysvf41•
ni pro etranu a Tl,du. Mdle vzniknout llÚlitka, !e ~de o líalo kumu
lované za dellí dobu. Proti tomuto tnsem sto~í ~akt, le emigranti 
v ze.hra.~i~í zakládají rodillJ' a _tak poěet jedincd, - hl,aicích se kp~ -
TOdU E eeeh nebo Slov1n1ka pfe"f')'luje mnohon,aobni pd'YOCUlÍ anol1tn 
e,:c_igrece. 

P0 dnoru 1948 doilo k prTni ve11c, poTáleěn6 Tlnl a.1.gr••• ~ ... 
chd e Slo"f'ákd. t10 předeviím o politickou emigraci. Bylo to pro mno
h~ naěe emigranty velmi obt!iné období, nebot aouaední státy - Bakou~ 
sko a sépaclni okupační zony Německa byly Tálkou zniEeny, trpěly 
nedostatkem potravin, neměly ~eětě &apoje07 do Týrobního procesu vě 
v~achoy ·vlasu.i aoukmenovce odBUnuié ~ ytchodlúch sem. 

Naproti tomu v, &pojEných s,,tech1 Kanad,. Austrálii a dall!ch 
některých semích Dyl porilečnt prOmyaloTj boom a pop'\ávka po kva

lifikoTan, praeovn.í síle byl- ana6Dá • ... 
Na t,to emigrační Tlni ~• romil s~iaari akutečuat, le pre-

c~nW podíl SloTékd /nikoli abaolu'\Di po6at eaob/ b7l "17ii1 nel 
v če a)cych &emi ch. 8710 to mime ;j1n4ho &pdNbaa u.. I• &leriei 
mlli TltAí poěet známých a pfíbu~ch T sahraaiU a •igraee aa 
první republiky a ~e roYnl! na SloTenůu byl procen~lnt Titl! 
počet politických odp~rc~ komuniatň, ne! v techách. To oeta't.n.i uka-

1 '29 
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z o valy vý sleé;k ~.- voleb z r. 1946, kC:.y Demokraté 

s~, kocunisté 30, 37%, strana Slobody ) 1 
73% . a 

z:íske11 62--:č hle

Strana práce 31 11, 

státní :.:tvar 1918 · ~ 

přirozený pfír.
e.;.:igrace 

skutečO, pfír. 
obyTatel 

emigrace 

tSSR 146. 652 

96.336 
50.316 

+ 409 -146.243 

z toho 
°tSR 
SSR 

- 491 - 96 .827 
+ 900 -49. 416 

t:sSR 
1949 

130. 179 49.174 81. 00; 
z toho 
~SR 
SSR 

80.853 
49.327 

32.505 - 48. 344 

Statistika o ~ovoltné~ vystěhování 

tito lidé zde nemohou být zahrnuti. 
se vrdla a~ 

Toté! platí 

16. 665 - 32. 661 

od r. 1950, tak!e 

o stěhoTán! mezi 

republikami. . 

Během těchto dTou let nám mělo př1cti 276. 831 nových občand a Te 

Ekutečnosti n,s přibylo pouze 49. 583. A to proto, !e z nati země 

emigrovalo 227. 248 lidí, což pf·edstavgvalo v podstat~ 1 1 84% celko

vého po~tu obyvatelstva. 

Z toho připadale ne techy 145. 171 lidí, co! bylo 1, 63% obyva

tel onoho období, Skovensko 82. 077 lidí, co! bylo 2, 38$ obyvatel 

daného Qbdo'bi. 

Zvláště rok 1~48 byl tr·agi41:ý. ne&ký národ měl vzrůst o 96. 386 

obyvatel • alt doělo dokonce k absolutnímu poklesu populace, a to 

o 491 lidí. Lelé ro&ií populace z.nizela za hranicemi. Totéf probíha

lo na ~lovensku, kue Illisto 50. ·316 ročního populačního pfírůstku 

dosáhli pouze 900 lidi. Z hlediaka obou národů šlo o tragedii. 

JakJ z·~r,ty pracovní síly, intelektu, zkuěuoat:í 1 lidského re

produkčního materiálu to představovalo, to pochopí snad každ!. Se

tkal jsem se kdysi i s "oduševně~tm názorem• jedboho významného 

ideologa, který ptohládil, že tato "flna emigrace vyřešila u nás 

v podetatě politickou opozici, prévt tak jako o~sun Něm.cd vyřešil 

u nás národnoetní problémy. 

Jak velice se m,ýlil, to dokéz&la druhé velké povéleěná emigrač

ní vlna po násilném ukončeni Elibně se YyV:íjejícího "pražského 

jara•. 
--- 1969 

státní átvu, přirozený 

CssR 
s tohos 
'tsR 
SSR 

pfírústek 
ob;y..-at1l 

61.6j8 

22. 512 
39.146 

skutečcy 
pfírdstek 
obyvatel 

-81.852 

-91.538 
9.ó~6 

povolen, stěhoTruú emigrace 
vystěhování mezi 

-5.97~ 

-6. 226 
+ 25~ 

republikami 

• 137 .53' 

+ J.502 -11. 326 
- 3. 502-2ó. 210 
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pozn. : P~i -výpo~tu množství emigrace u jednotlivých našich repu
blik nutno brát T úvahu 1 stěhování mezi tlmito útvaiy, proto!e 
sTltlui1 ě1 an11uj• poeet obyTatei. Na _~oveň c~lkov, emigrace toto atlhoTint Tli"f' neid. ·- . . . ' --. . . . 
. . v toxp.~o.· obdob! ·doll.Ó opit .k -~b-~~l~~ímu poklesu obyvatelstva 
?!sSR a to · o ei„852 obyvatel. Dva .tehdejA:! pop~l~ěn:! ročníky zmize
ly nenávratnl v zahraničí. U českých zemi je situace podstatni tra
gi~t~jěí. Pokles dosáhl 91. 538 lidí, což vzhledem k nízk4 porodnos-
ti pfedstavove.lo více jak čtyři tehdejší populafní ro.čníky. Tak má 
emigrace mj. vliv 1 na klesajíc:! význam českých zemí w rámci fed~ra
ce. Sloven·sko mí sto rolního přirozeného pf-ír~stku 39. 146 · obyvatel 
dosáhlo jen 9. 686 lidí. 

V dO.sledku -okupace cizími Tojsky tisíce lidí opustilo svoji vlast 
z obev pfed budoucím politickým a hospodáfslcyc vývojem. Celková 

. Týi~ emigrace představovala 0 1 95% obyvatelstva r. 1969. U ěes't:f/ 
. . kých zad doaáhl.a emigrace l, 12j,, ooi prakticky znamenale, le v ton,
. t~ roce kaldl 1tý tech opustil svoji Tla•"• 

Vezmem.e-11 _ v ,ivahu roky 1948• ·49, 68, 69, 't~k anad ;jen po Bíl4 
. hoře doaáhla ddgrac, čeekého národa takoT,feh tragických roSlllrd. 
Přitom llo pfevá!nl o lidi v produktivním věku, k:TelifikoTan,, 
ěasto nenahl'aditelné odborníky. 

U Slovenska byla emigrace T r. 1969 menlí a činila pouse 26.210 
lidí_ a na celioThl obyvatelstV'II Slove.nake r. 1969 pfe4staYoTala 
"pouze" o. 521. 

Tim však emigrace nalich spoluoběan~ zdaleka nekončila. Jakmile 
se naskytla vhodná pfíležito6t k upuětě.n! zem~, okem.!1tě toho Ty• 

užily další tisíce lidí. A právě taková pf!le!otost se ukázala na 
tonc1 sedmdea_étfch let._ dylo to období "naftové krize", kdy rumun
ské úfaay odm!tly poskytovat našim turisttun, nacháze~ícím a, T ,, 

oobě na dovolen, v Dulharsku a projíldtjicí Ramunakem ben&in •• le1. 
~G.ali platbu ze. poskytnut, pohonné prcstt·eó.ky v 'tTráych valutáfill. 
Proto byl& našit: turis't~ v:,.·jimecně povolena trase pí-es Jugoslávii. 
Toho okamžitě využily tisíce našich turistd a pi-i prtijezdu Jugoslá
vií požádaly ne rakouských a italských secn1cích o politický azyl. 
~otivem emigrace u ěásti n8ě1oh oběanl v této době uf nemuail7 být 
motivy polit1ck4, ale 1 hospodářské a jiné. /V~•!ěí životní droTeň. 
mo!noet cestováni a pod./ 

lese nejednalo o zsnedbatelnt počet, to uka%uj! tabulky & tichto 
let: 
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státní útvar 

essR 
s toho 
t;$R 
SSR 

?!sSR 
z toho 
esR 
SSR 

- C -
1979 

pf-irczt.ný 
pf:!rťlstek 
obynte_l 

96.566 

44.163 
52. 403 
1980 
,2. 785 

18. 264 
44. 521 

skuteěnj' povolené stěhoTárd emigrace 
pf!rOstek vy1ťt~h0Tání me:l;i .. 
obyYat-el -. . -- - - republikami" 

74.411 -1252 - 20.903 

30.303 -1866 + 3.760' -16.354 
44.108 -+14 - 3. '/60 - 4. 549 

9.117 - 127] - -52.39, 

- 23. 584 - 1276 + J.138 - 43.704 
32.101 + 3 - 6.152·- 8.691 

Pozn. k r. 1980: 1. listopadu 1980 bylo provedeno opět sčítání li~ 
du a připadn, korekce, Tzniklé při ■čítání se mohou pro~evit ve TÝ
počtech. 

J_. stejni zaj11:11avé a statistická :takta io potvrzuj!, že jakJilil1 s 
~ 

se poněkud UToln! cesty do západních stáid. automaticky tím nardat, 
1 emigrace. _ . _ 

U esR dollo v r. 1980 op~t k absolutn!mu pokles~ obyvatel /v u,t
ké dobl jil podrub.'/ a to o 23. 584. Aby se zabránilo tomuto nel,
doacimu jevu, byly naše úfady nuceny Tydat zvlálitní pasy 1 ěediv, 

~ 

buvy/ ,kter4 platily pouze pro Jugoslávii. Od r. e; jaou tyto svlá-
štiú pasy -zruieny. 

V pováleěn,a období md!mne aledova, Telké emigrelrd Tlrq _v le
tech 1948, 1949, 1968, 1969, 1979, ~980. V leteab následujícich po 
těchto emigračních Tlnách lze pozoroiat opětně menií návrav./ve Tý

poětech jsou odečité.ny./ Vraoeli ae zře~mě liaQ, kteří v těchtp let 
t~ch -yy~!ili možnosti emigrace, e.le neby11 n pobyt v cizin, materi-

e 

álni ani paychio]Q připraveni. 
Je to však ■tejně otfesn,, když a1 UT6domím1, I• b6hem 51.edovan,

ho období každý pětatřicátý občan ~SR odeiel doprovolni do emigra
ce. U ~SR to.9yl dék•nce kaldý tfiadvacátý občan~ Tato čísla ukasují 
ji&tě něco zá~a~ného o apokojenoeti našich obyvatel a jsou v příkrém 
rozporu• o~iciální propagandou. 

Stálo by to se obsáhlejší sociolo&ickou atudii, kter, ~y vyty
povala hlanú ddvoc.y, proč tolik naiich liaá v p0Tál1bém obdobi 
riakuja a opoušt! svoji vlait bes ohledu na treaty, jež pfi nesdaru 
následu~í. Emigrace by nebyla pro 1111le atátrú pfíllluin!lcy tak dra
stická, kdyby se ~ohli kdykoli Tr,tut domd. ile co ;je u .o.á• ěekait 

Trest ~a nezákonné opu~tění republiky, náaledlui 41akrim1naee T 

zmn~stn,oi, ned~Těra v jeho osobu a pod. 
Em1~ran1ti za pnn:! republiq ai mohli T&it do ciaia7 ff\1~ ma~•

tek1 tll'ady jim nebr~!.ly ~ ve yt~a:5du ani• návra-tu. DD.eini ad.
~a~ t si vyveze jen to, co mil pfi aobi, ;jeho Teěkerý majetek propad 

uá ve prospěch státu.,. l-'ři nElegálníw pi-echodu ilranic často ri~;l• 
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je 1 život. ~tále nézorně ~ i se ukazuje, ~e drátěné zátarasy na 
našich hranicích jsou namířeny předevěím proti přechodu našich ob
ěand 40 sahrani~í a n1koliT proti ipiono.m • 
. . Mdleme ~ía, T~ll4 mnolatrl čl'1lkd a atu~iť, ukazŮ~í~!ch1 !1 k emi
gráci sa_prTnt republiky nutiia nal• oběB117 bída, nesamlatnanoa\, ne
ut1Ain4 sociálnin pocimí~ky a pod, Co v~ek nutí na~• lidi k podstat
ně Titěi emigraci dnes? Stále slyěíme ve sdělovacích prostfedcích, 
ž• máme jednu z nejvy~ších životních dipvn! na světA. Nee2istuje 
u náa ne&am~etnanost, každý má zaručeny sociální jistoty a pod. 

I kdy! ~ást emigrantd, zejmina mlad!ch, emigroval&. prevdipodob-
ně z nerozvážnosti, z touhy po dobrodru!ství, cestování a pod., pře
sto zdreujicí -~ást odešla proto, !e politika e ideologie si oaobu~í 
právo zasAhovat do Tšdch oblastí fivota, včetně soukromí, rodinných 
zéležotost!, Týchovy dětí atd. Každému jednotliTci předepiEuje, kte
ré názory jsou ■právné y akter~ ne, jako kdyby ka!df človfk nemll 
na myllení a •rovnávání Tlaatni hlaTU. SToj! ed1!m politikou pfed
urěuje1 co mdleme čiat a co ne. Tiftov# ·kontraban4 ze zahraniět 
je podle nich atejnl nebezpečn;f, ~ako drogy. Urěuje, co•• ami VJ
aílai a poalouchat/viz ruěení stanic/. Vltlinu nalich obyTatel ro&
~iluje ~ednostrannoat a~ tuposi propagandy, Tědom, &kreslován! a sa
tajoTání akuteěnost!. 

Ideologie a politika u ná1 pfedepiauje vHeOa, kten •lr7 ve 
Tldl ~•ou apr6vn, a které ne. 'Umlleck, díla pomn~t podle aTfch 
dll~ich, omezeeych hledieek. Ekono~ pfedepiau.j! ~ormy a metody 
f1zení národního hoapodáfstvi, kter, jsou prokasatelni neefektiv
ní. Rozhoduji, kde je pokrok0Tf, pMtel a kdo nepfitel, revizioni
sta či oportunista. A to Tie dllaji pod sorným dhla &achoTán! ■T, 

monopcl~ moci. 
Ideologie e politika jsou u náa Tlaocn,, Těesahrnujíc!. Degradu

ji oeobnoat a je~! samoetatn, myšlení. •1•li na člověka a neuat,le 
jeho činnost sledují a •mněrňují, jako by sám nebyl ■chopen aamo
Ltatnéhc úsudku. Pohl'daji oaobnLat1 a jejimi názory, nerespektují 
je. ~-okuó tyto ntzory jsou odlilné od oficiál.Jú.ch a dáTány veřejně 
najeTo, tvrdl je tresta~í. Pro .moh, lidi u n'• e~iatu~• kád.roTt 
etrop a nemají zde psrspekt1Ty dalliho natu, tfebale ae jedná o ta 
lenty • . Froto mnozí lidé, hlavně ti myaltci, vzdělani~lí, pracoTi
tě~Ai, samoatatnljěí, předevlím s těchto ddvod~ opouiti~í aTou 
~lest 1 Vlayt napf, T letech 1979 a 80 mnoho naiich turistd jedoucíc 
cích & Bulhareka dom:O. vyu!ili nenadil4ho a n•l~kp,h• p~dje&du 
pfoea JugoaláTl1, nechali klidili nd~ ma~etek •• Tla•ti a •1crovali 
Mn.o&! s nich patf111· 4o •nom.enklatur1•, alli Te IY4 vlaaii 4obr4 
poa~aven:! a pfeato rad~ji zTolili aociální nejiatotu. Zamyslel•• 
vůbec některý" odpově~~ činitel nad dOTody a mnolstvím nsši em1133 
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grace a poku ■il &e z toho nepříznivého je'YU ud~lat nějak' konkrét
ní sáTAryT Zde~, naěe sociologie v41an, túia pro zpracován!, m!ato 
t .ohó, . aby ·s4t\Toclň~Tala mnoh4 o:t1~1,~ -~•IIÍq•l~~:•*.1•. _ 
· · Jak4 lkody · nma touto ka!doro~.td md.Íl"ac:! _"f'JHlika~:t, je ana4 · k~~ 
c1,mu jasn4 • .l to ne~en z hlediaká nanťi tatin.!hó, · ale ť kTali:t~~·. 
tivn!ho. 
Při poT~l~n~ !l!!e:aci, kdy lidé o~cházel1 ee nelením 11.f-add do 

ciziny sa prac!, zkušebostml, aa lepšími 11v~toím1 podminku1, se 
mohli kdykoli Trétit dom~. Je to dneAn! pfípad statis!cd Turkd Ju-

• • 
gosl,vcd, ~.~, Al!ífan.C e dallích núod.nost!. Vracej! se domd čas-
to boh2iši o _nabyté zkuěenoa\11 siskané mater1,1n1 pro1tředky. Je
jieh matef&ké zemi mají ve eTfch platebních bilancioh mačn, pf!j
moTé devizov, proatfedky - remitence - tj. poukazy penlz od zahra
ničních dělniltd pro jejich rodiny 4oma. Je oTim pravdou, 11 č,st 
TJJ)l'OdůoTan4 na4ho4no'7 ad1U.ri T ei&inl, kdt dll.ntk pratu~•· 
. Pf-1 lů61M• g1qae1 • ~ a \o ~• ~I pf!pa4 - ocleh,&:t u1gran, 
&e ari ••I nwnatnl. Je pro nou sad naTlq st~ecen. Pfidlť 
•Tou· pract pz-oaphb pou&e n, noT, Tlaat1·. ·.reao di't6 •• odn4rodn1, 
nebo\•• bestreatnl na.dle Tr,tii 4~. · 
Romll · knn:\1\at~ni .hlt!U:!b ~• pro úa akuteěnA nepft&niT,. Za 

pl'TJd republitJ llliaronl.e rre. ,,, liti. Pe ~ nltov, ril••-. . 

opu_at1lo tuto aeal po41• Tfpol\6 442. TlJ oaoi.. SkateW Italo 
bade Tlak ••1 Tltli. Co~• Tlak n•~horU, eaipaace neuaUle pokra
~u~• a ~•~i ukončení není T dohlednu.. 

s,e~nl \ak mJ.1tat1Tni hlecliako sluTi v nál neproaplch. Za 
prfni republlJQ' pferilná 1,at emigra•• b7la A!skok:Yal1f'1ko~ /sej~. 
s '1ahllllltbo iloTulka/ satía•• 4n•lni n1arae1 ~• TI m pf1Tilú 
Tltlinl atfital a TJIOOI k:YaliftkoTaú. fo IŮIIO ~s.n, dolcasu;• 1 
ia auteěnon, I• Ceoh6a a Slo~ ~• pfi 1s1graWch f!swch 
dárina •• au~ nllctertcn •"'d pfecmon pfed j1.nfa1 úrodnoa'\-
mi. DoaUT~t totil hotoTé 1141, • dobrou apolečenakou a k:ul\urn! 
drond, maclno apaptabilni a pf1&pdaob1Té no~ poairda. 

Jmcl4 pr,TO ehal'akteriaoTale dl probléa ~•tlhonlectn dal► 
clonit •b~anat, hmtU TI niti aaunu~• pfe • l ll111on, kra~u4 • 
••1 )00.00- eaigrantd • . llkt•r• Jcra~anlk, a aill'an.tat, oi-caniaaoe 
na Západl jaou reakW, hda jich ;i• Tlak pokroto„eh. 'Yltlina kra
~and / aai 9Ól/11j• T kapitaliatiattea at,teeh, ••~T!ce T USA, 
kde~• jieb 2,, milionu. 

IJ'~an, btft~ť oTlimln1 r,a~l•'l•S ta1crant7. Pro~ffJ' • !innon 
nlktertch tlarotallatletfell a Npuatlatl•ktů lkupill ~•• tak 
atúrtatú a aeuq11.D4, I• •• o4 nich nlkd7 41atuou;i i oftd.'1-
ni truh.7 USA, Kanady a jin;fch seaí. Součaaa-' ahorlen' 11•~114Jr-
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ní _•1-tuace, nepfátel ■ká prpt1česk~ ■loTen■ká propaganda, Tyhrocent 
ant1aocial1 ■mua_ a en~ikomunianuia· __ ! hlaTn_~~h kapi talistick;fch stá
tech ma~t mezi kra~any taká BTÓu odezvu~• 

. ' -· :-~ . ; 

2 --~ 2 2 

Flnigre.ce je v každém pfíped;ě n1h.orný:m ukazatelem nespokojeno
sti značné části obyvatelstva se současnou politickou a hoapoa.áf
skou situací u nás. Znamená b·eze sporu o~~oveké a nanahradi telnt! 
ztráty pro naše národy a nelze ji podceňovat a bagatelizovat.Jej! 
zéva!nost narůstá s klesající porodností u náa, kdy v brzké dobl 
dojde k• stagnaci obyvatelstva. T!m, !e čísla o emigraci zatajuje
me, nic nevyfením~, jen dáváme podněty k r~zným fámám. 

Emigrace znamená nenávratný únik ~vali~ikované a produktiTní 
části obyvatelstva, často nenahraditeley. Xdyby nebylo ostna'\ých 
dr,td na hran1c1ch a rdzných jiných adminiatrativn!ch opqlen!, brá
níe!ch někteeym naiim občanňm ve ytjeadu na Zápa4, byla by ji ■tl 
mnohem vy~~:í. 

To jaou ~akta, nad nimi~ by ae měla nale Tedoucí místa zamyslet 
e analyz·ovaz pf:!čin·. K t.oa1.u m, pf>1apě't 1 tato 1tat. -zé:M 1988 

Psáno pro ~em1náf k 70 výreat vzniku eeakoalovenaka 
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fejeton Olga š u 1 co v á 

Vzpemínka na minulý rok 

Čím dál víc si připadám jak filmový Kristián. Podobně jako 

on žiju totiž dvojím životem. V tom prvním čekám v samoobsluze 

na košíky,chodím do čietírny,koncem měsíce vyplňuju svůj pra~ 

covní výkaz a někdy pečuju u jedno,jindy zas o druhé vnouče. 

Můj druhý život je mnohem atraktivnější: Na cizím dvorku 

me hlídá cvičený pes se svým ozbrojeným pánem,jiní muži v u

niformách me ženou do policejního antonu jako nějakou pašerač

ku heroinu nebo teroristku,v úředná:í budově mě podrobují osob

ní prohlídoe,odeberou mi dva strojem popsané listy papíru a 

nakonec se mnou uspořádají výslech s protokolem. To všechno od 

tří odpoledne do sedmi hodin večer. Po sedmé hodině už jedu 

normálně metrem domů,nikdo z mé rodiny netuší,jaký jsem proži

la dramati-cký půlden,dívají se na televizní noviny a volají na 

mne z pokoje: "W.luví oorbačov,nepůjdeš:t ei ho poslechnout?" 

Pcprvé mě přirovnání s filmovým Kristiánem - na jedné stra

ně obyčejným úředníkem,na druhé zas tajupným světákem - napad

lo před deseti lety. Tenk~át jsem poprvé zahučela do cépézetky 

na Bariáku,chci říci,že jsem byla dva dny a dvě noci v cele 

předběžného zadržení v Bartolomejacé ulici na Starém M&:te 

pražském. Ceetou tam odtud jsem v naší ětvrti potkala souseda, 

známého operního pěvce. Nazvedl svou sportovní čapku a nic ne

tuše,usmevave pravil: "Dobrý den,milostivá paní,jakpak se vám 

pořád daří?" 

Byla jsem v mocném pokušení odpovědět, "Dekuji,Ndstře,za 

optání• právě se vracím z lapáku ••• " Ale jakkoli pravdivé, zdá

lo se mi to sdělení přece jen dosti drsné. Raději jsem dlou -

holetému sousedovi odvrácenou tvář své existence zamlčela. 

Musím te~ vyjmenovat svá provinení,kvůli nimž se to vše -

chno už nějakou dobu dejez Tu něco napíšu /o{bvykle fejeton/, 

tu neco popíšu /třeba demonstr.aci/, tu něco podepíšu /například 

manifest Demokracii pro všechny/. 

Dvojí život je plný paradorl,nedorozumění i komických mo

mentů. 

Loni jednou ~rzy ráno,ještě za tmy,můj muž na předsíni 
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svým nejnazlo~enejším hlasem komusi.._ říkal: "Přišla z prá

ce pozdě v noci a má právo se vyspati Když budete pořád zvo -

nit,zavolám na vás poliiii ••• " - Ale policii není třeba volat, 

to právě ona se dobývá do našeho bytu a její aato už na mne 

čeká před domem. 
"Zajela byste s námi na místní oddělení?" ptá se mne to 

ráno o půl šesté zdvořilý mladý muž s příslušnou legitimací v 

ruce. Místní oddělení j ·e co by kamenem dohodil a tak před od

chodem z bytu žádám svéhé muže: "Postav mi,prosím tě,vodu na 

čaj. Aby mi vystydl,než se vrátím ••• " 
Jedeme ale na úplně_ ~jný konec prahy. Tamější místní od

dělení je starý sešlť dům,má pavlače a ocho·zené schody. Zá -

chod prsonálu,byi na klíč, je dosti neutěšený,stejne tak jako 

výhled na zpustlý dvorek,obrostlý vy■okým plevelem. V přízemí 

procházím místností,v níž sedí několik nedůvěryhodně ·vyhlíže

jících mužů,zadržených patrně v noci. 

"Když někoho vedou dva tajní,• pouč-je jeden druhého při 

pohledu na naši trojici, "tak je · to _špión ••• " 

Dlouhe čekám v poschodí na chodbe,ve·epolečnosti dvou uni

f'orm:>vaných mladíků. Baví se spolu o svých privátních záleži

tostech a za každou větou říkají oba"vole"• Jejich hnedé polo

botky už dávno neviděli kartáč ani krém naboty a mají až na. 

lieacabi■tjl•wwipáliw■t'kí:qwmJri~F•xtrtx■ii~dxdtlktf*Uůw 

doraz sešmajdané podpa1-ky. Ja1c to.mohlo dojít takhle daleko? 

Strážník. za mých mladých let ~el náležitý zevnějšek i vystu

pování a vzal si nejhezčí dívku z naší kolonie. Byl· to přece 

reprezentat státní moci. . 

Můj hlavní vysl/chající - doktor M. - se díval dost nevlíd

ně na to,že do kanceláře,zapůjčené nám na tom vzdáleném míst

ním oddělení k státně-bezpečnostnímu výslechu,pořád někdo che

dí. Bylo v ní totiž kromě nás tří též několik skříní a v tech 

meli zdejší zaměstnanci své věci. Prvním dvema dovolil,aby 

vrzali Ekříňovými panty a co si z a ni'tY\i kutali, dalším už· to p~k a/.c. 

zatrhl. Viděla jsem,že my,hostující a v civilu,~sme v té bu

dově VB důležitejší než domácí v zelených stejnokrojích. 

Jeco takového ovšem našinci leckdo Deveří. ~ Mladá bás -

nířka Lenka - jedna z nás šesti v ruzyňské cele číal• 463 -

mela menší kontroverzi s vězeňskou dozorkyní. Domáhala•• 
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svého kartáčku na zuby,hřebenu a podobných náležitostí,které 
jí byly při vstupu do věznice - stejně jako náIDoetatním - o
debrány. Argumentovala tím,že má na tyto své nejosobnější vě
ci právo a kromě toho je tady pro nic za nic. 

Dozorkyně jí odsekla: "Kdybyste nic neprovedla,tak byste 
tady ne byla!" 

"Já jsem tu jenom proto, abych seHX nemohla zúčastnit mani'"".' 
festace," řekla Lenka. 

"To ei inyslíte,že jste tqk: důležitá?" odbyla ji dozorkyně. 
"Já si to nemyslím," ubezpečila ji Lenka. 

První hodiny na ruzyňské půdě trávili jsme to říjnové dopoled
ne všichni pohromadě v nevelké čekárně před katrem: evagelíci, 
katolíci,členové mírových i jiných aktivit,a také například 
šéfredaktor a sekretář Lidových novin. Využila jsem té vzácné 
příležitosti,že je mám takhle po ruce a že nemohou nikam spe
chat,a připomněla jsem jim jistých dvacet řádek rukopisu, do
daných na poslední chvíli. - Sekretář řekl nevěřícně: "To snad 
není možné! Ona ne dá pokoj ani v krl minále o •• " 

"Kam já vás všecky dám ••• " zoufala si hlídac,blondýna,když 
nás pro první den rozstrkávala po e~ctkách. Netajila se tím, 
co mají kvůli nám práce navíc. Sebrala mi z drdolu všecky spon
ky i gumičku a rázem tak ze mne udelala Rusalku před penzí. 
/Tenhleten moment při tek zvaných předběžných zadrženích mám 
nejvíce nerada./ Jak pravila,něco takového zadrženým ponechat 
je proti předpisům a taky bych si mohla něco udělat. /Gumič -
koul/ Přitom p;ehlédla můj šátek,který mi skýtal možnost něko
likrát za hodinu si ho navždy,Jttáhnout kolem krku,kdybych byla 
chtěla. Ale já jsem nechtěla{ Byla jsem zvedavá,jak to v té 
proslulé věznici chodí. Tolik I mých přátel z minula i (dneška 
v ní už pobývalo,pobýval v ní i současný náš pan prezident. 
Slyšela jsem ho kdysi,jako mladá nóvinářka,jak o tom v jednom 
shromáždění sám vypravoval! 

Kolem okna mé samotky,které se nedalo zavřít,povlával hod
nou chvíli provaz z roztrhaného prostěradla. Na jeho konci, 
něčím zatížený,nejaký předmět nebo vzkaz. Říká se tomu tady 
kliň, a té akci koňování. Tito lichokopytníci jsou ve vězeň
■kém !argonu dosti frekventOTaní. Tak třeba ji!. do hajan se tu 
Ty3adřuje aloTyc "Rozložíme kavalce,vyhodíme kopyta a sjedeme 
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havaj." Už chápu, proč v procesu s účastníky první velké vlako
vé loupeže v Anglii museli znalci na podsvětí výpovědi obžalo
vaných ctihodnému soudci překládat,třebaže všichni mluvili an
glicky ••• 

S přibývajícím večerem mi začaly starosti,co a ne zavřeným 
oknem. V cele totiž navíc nehřálo topení. Obrátila jsem se v . 
té věc:t na . mladého pana velite.le ~en se mě zeptal: nA záclon:.. 
ky do toho okna . byste nechtěla?" 11:Ít jistotu, že se tam do teoh 
komnat už nikdy nevrátím,s chutí bych ho tu nazvala bachař -
ekým frackem& 

Pro osobu,zaobírající se psaním,má - samozřejmě - svou ce
nu,pozná-li na vlastní kůži to,o čem se většina lidí dozvídá 
ponejvíce z literatury a z filmů. Například ty nezapomenutelné 
ruzyňské podvečery! vězeňským dvorem se nesou pozoruhtfe~ě zbar
vené,syté a přit~m zvonivé dívčí hlaEy. Zpívávají tou dobou 
překrásné,patrne cikánské,písne,plné ohne a teskné touhy. Ony 
někdy zpívají i na přání,jako v rozhlase~ V pauzách mezi kon
certováním zarýglovsných zpěvaček létají z jednoho bloku vě~
nice ·na druhý různé dotazy,výzvy a ujištění: 

"Mel už Danda soud?" 
"Pošli mi po večeři dopis,Iveto,určite!" 
"Miluji tět" 

To všechno ovšem mohou pouze normální,tedy kriminální,vězňové. 
Nekriminální nemohou vůbec nic! Ukázalo se to zvláši názorně 
28.října,v den sedmdesátého výročí vzniku republiky. T• už 
jsme nebyli na sarnotkách,ale ve společných celách. Nás šest v 
jedné z nich si řeklo: pátek-svátek! Z různobarevných papírů 
jsme VjTObily trikolóru a tu jsme k uctění toho významného 
dne vystrčily z okna~ Téměř vzápětí Ee ve dveřích naší hro
madné komůrky objevil rozkacený velitel se svou strážní sui
tou a začal jako ve škole vyšetřovat,která z nás to udělala. 
lic nevyšetřil,mrsknul tou naší toaletní trikolórou na ch~d
be o zem a ona tam v prachu ležela snad celý den. A nedovedu 
ei předstaTit,že by se k otevřenému oknu cely 463,která byla 
••~kolik dnU naším nevyžádaným domo~em,postavila v jakýko
li Tečer třeba Mariéta,Petruška nebo Jana a daly se do bla-
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sitého zpě~u. To by je naši strážci hnali! Považovali by to 

pravděpodobně za provokaci nebo za zvlášt rafinovaný signá1 

ke vzpouře či k něčemu podobnému ••• 

Tuhle sem mi doneslo,že chartisté dostávají za každý den 

věznění tisíc západoněmeckých marek. Od doby,strávené za 

zdmi pražské Bastilly,uplynuly už víc než dva měsíce. Kdypak 

mi ty marky asi dojdou? 

Abych nezapomněla: Ten čaj,který jsem si 27.října ránQ 

před odvozem z domova objed.nala,mi za ty čtyři dny perfektně 

vystydli 

V Praze 12.ledna 1989 
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Jak aTět pfichást o bá_aníky 

/D!dga!vi1iho···T•riantV· . , . . ' 

V českém Příručním slovníku naučném najdeme u jména Mandel~tam. 
Osip-~miljevič 1891-1938 jen dvě věty, ruslcy básník, význačný před
atavip. akméismu. Vydal básnické sbírky Kámen /1913/, Tristia /1921/, , .,. ' lyrickou prosu Egyptská známka '1928/J je autorem obsáhlé teoretické 
práce •o povaze slova• /1922/. 

A to je v naučeném slovníku vše. Dnes už je věak mo.žné říci, jak 
sově_tská literatura přišla o Mandelštama. Na podzim 1933 napsal o 
StallnoTi epigram. Pouhých 16 řádek, pouhých 93 aloT. Stálo ho to 
!i Tot. Zatčen /pop"-né/ ., noci s ll~ na 14.kTětna 1934• :Jaho · ·!eri.a'. 
Xaděida _ llpro ■ii~ . ·Bu-ina /tehdy .iétredaktora bs deník11, IzTlsti~a/ t 
aby .Ór.odoyal . ll _ Stalina. Bucharin to učinil, ale kdyl mil pak .TŠi~it! ' . . . ~ . 

zatele!onoTal ěé! KGB Jagoda - a recitoTal m~ ·zpaměti •zločincoTR 
básničkti•, Bucharin se zhroutil. llandelštu o_čekáTal ten nejhorl:! 
rozsudek. Své ieně říkái •Na co a1 atě!uješT )la to, ~ak si u náa 
eexú poesieT Tak si ji cení jen a náa I Jen . u . náa •• za ni" zabij:!1 
lfikde jinde ne ... • Ale stal se be~nuri.·a -záÉrak. -~ krátké•· -,yhnani.tT! 
"f aerdyni směl Mandelštam do lepi!hos do V&roněle, kde ai dokonce: 
aohl Tydělávat na !ivobyt:! překlady~ Tento zázrak /pop15t1;ie ho "f lis
topadovém čísle Ogoňku Benedikt Sarnovi zpdsobila StalinoTa instruk
ce. Zněla "Mandelštama izolovat, ale zachoyat•. Stalin chtěl báan!ka 
slomit. A Osip EmiljeTič se pokt1ail zachoTat si ž1Tot napaárúm ód.7 
na Velkého Tládce. 6da se nepoTedla. 2.nětna 1938 byl. báan!k zatěen 
podruhé. Zbylo mou! jen necelých oam mlaícd liTota. Podle ~•dlúho 
oznámen! mu v pracoTrúm táboře selhalo srdce 27.prosince 1938• Od 
této chvíle ul uplynulo pdl století. Kde se to stalo a kde je báaní
lrov prachT To aTět dosud neTí. Ale už zná epigram, kter! ho stál 
11Tot. 

!i;iem a Tlaatní sea nemáme pod nohama 
Kel k s+ueha dolet! ntichnoa aloTa aam.a 

~ debatě /napdl. jen/ dojde-li bezmála 
neopomineme s Kakazu horala 

•' prsty-rousnice Jsou stejně baculatí 
a alova železná proto!• koTem platí 

■á ATáboTit! knír ktertm •• uam.!T' . 
a hol!nkoTá ěerň •• leskem rozplt"f' 
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Botď t•~~o-~ric;c~ -_"ddod .. tu . anadrio _: •• m11 f!d! 
S nimi- jen hraje. ať .'. v1c17t ~aoii>to"poioii•t___: 
· M~rného !-..atlárú co · Jéoiea :poiétu;j~ · · ·. · 

Jen on jediný železo žhavá kuje 
Je to jak podkovy · - ukazy - usnesení ,. 

· .. . a lidsk~ osudy se v okamlikil měn! · 

Poprava nejedna - vÓ1ov1 malina 

Ó jak je široká hruc! u Osetínei 

Poznamená-..ámet že verěe Olgy Berggolcová 

Y.~nlll.á • .devatenácté - Zá~uvc•~ _ 
pfelo!il r~_vnil -j~. . . . · \ 

-jp- . 
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Zéieněr: J i č i n s !!;. J~ : óy~o o sovětské 12i·e~_tavb~ 

/Ne sy Etem:::. tické po známky rzy okz•aj/. 
V souča~né době, , kdy na zdklEd! rezoluci 19. konference KSSS 

v politické a právni re:f'or·mě byly vyprs._covány návrhy zákona o změ
nách a doplňcích 11stevy SS~R 1 v.ákona o volbách lidových poslancd 
SSSR, probíhá ·v SSSR složitý zápas o pfestavbu, z#paa velmi složitý, 
v něm! nutně s novou, nebývalou silou o!ivují mnoh~ neřešené problť~ 

my, zvlášt~ v nacionálních vztazích. Rozporné pojetí a pfístupy k 
řešení se projevují v diskz~1 o ústaV?Úch zm.ěná~h jako základu pro 
realizaci I. etapy politická reforzey a v návrzích, reagujících pozi~ 
tivně 1 negativně na předložený projekt ústlivnich změn.~/ 

~/_M. _S. Gorbačov na poradě v Orlu mluvil mj. o politické =eformě 
~•~ím hlavním cilem je "iajištění silmé liuové muc1". Jde o nesmír
ně složitý a rozsáhlý 11kol, jahož realizace mus! postup0vat po ur
čitých etapách. Návrhy zákonů o změně ústavy a o volbách lidových 
poalancd SSSR a politická p•aJte, která se na jejich základě utTáfí 
jsou nlavnm náplně první etapy reformy. PMět1 etapa politick, re-' 
fonty by pak m~la zahrnout přípravu zákona o míatní samoaprávl, kte
rl by mil dát čin:~oat1 sov~tů pevn! materiální základ. •z.,.láltn! 
túr.to ve dr.ihé etapě r-e:formy by milo &a~out &cloko.nalo'Yání a &la
dění TEtahd mezi svazem SSR a svazovými repuvlikami • .Ilobře si to 
uTidomujeme, není to jen ekonomická, al.e 1 politická otázka. Souvi
llÍ s tak v.timamn.ou a uelikátní sférou, jakou-jsou vztahy mezi národy 
a národnostmi." Persoekt!vně má být vypr.co'YáJl •~čin..'lÝ a promy~lenf 
program feěem dkol6 dalšího rozvoje vztahd mezi n,rody • nlirod-,. 
noatmi v SSSR"• M, 17. II. 1988/. 
V četných 41akusích, probíhajících na t4ma p~estavby se lze setkat 
D velmi různými, al prot1kladn.1mi ste.nortaky. Je to pochopiteln, a 
je to ,rlae.tni zcela normáL'Ú, proto.že současné sovětaká přestavba 
je ta.k komplell!ú :fenomen, který je aám o aobě rozpo:rný; ke to per
manentní proces, v něm! se ve velmi variabilním pomě~u míaí prvky 
a síly, usilujíc~ o změnu, s těmi, kieré se proti ní z těch či onich 
dllvodů .taví. Piapto 1 jeho poauzován! v závi.sl~sti na 'f'Ýchozí ideově 
politické pozici, na p~íetupu k analýze a nodnoeení tohoto procesu 

r~z~ch jeho st~ánek toho, kdo S€ jim &ábýTá, může vést k velmi 
A 

rozdilrzym závěrů~, pokud jde c celkové hoa.nocení p~&étBVby, jejích 
pozitiv c. neiativ -v· réJJ.Ci sovětského i mezinároaníno vývoje a zej

ména jejích psitiY pers;ektiv, její možné /a jaké~/ úepěěnosti s dů• 

sledky, je~ jsou s tím spojen.Y• Je pfirozené, ie takoYéto úvahy ni

kde nem~jí jen abetrelrtně ekaóemický charakter, ale tak ě1 onak 

transcen~ují do politické •~éry. Jinek to vzhleóem k poTaze tématu 

neiú ar.i možné. 
Zvl~štní cuarekter mají pak tyto úvahy a diskuse v teskoslo

Tensku, ~němž.po sovětt.ké intErvenci z 21. 8. 1968, která &ar~ 

clouaila re~ormní proces Pražského jara, fije ~s. epolečnost pod..,... 
e1t let rozpolcená & b.lubol~ou nezacelenou ranou, jak zdl.lrazňo•al 
gen. t&j. IKS~. Octetto v rozho'Y~ s 1 • tajemníkem -ev KS~ z té 
uoby ~, lubce1i:em, p!·i ~sho náTštěvě v ltál:.1 • V politicky intcreso-
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vané části čs. veř-ejnosti žijí- v jisté míře - nau ě~ e, že sov ~tskC: 

politika přestaTby, pokud se bude úspěšně rozvíjet ve vnitřních 1 i 
vnl~Aich Tztasích, nutně časem k~rigu~• atanortsko k vpádu sov~tslcycl 

TOjEJt do e,llkoaloTenaka a k trag1ck:1m 4-daledk&n, ·;;.i a tím byl.7 

spoheny, jeko bJ ~lo o •bratrskou Jntcrllacionáln{''pomoo" XBC a ~••· 

lidu, kte~í v~ak o ni nikdy nepo!ááeli. 

Právě 1 skutečnost, fe sovětské veden! nevyužilo p~ílefitosti 

iO. Týro~i této neblah' události, aby sa - v té či oné mí~eú di

stancovalo od ně~ejěí brežněvovaké imperiální akce, naopak, některá 

oticiální sovltsk.á stanoviska /TASS/ byla koncipována ve stuém du

chu, je v Ceakoslovensku zdrojm pochybností o upřímnosti záměrO 

K. S. IJorbačon a nového sovětského vedení v mezinárodní politice, 

j1jich proje"d na vytváření společného evropského domu a pod. · 

Pro čs. vef-ejnoat dOkaz pre.-.ccy v tomto eměru podán nebyl. Kdyl 

autor píěe tyto fádky• je si pfil'ozenl vědom, že aouěemw mez1nár-

.~o4rd sc4na 1 y ralmci aovětsk, mtéry vl1~, má ~iná ftpriority•, le 

teeko•l~Tenako a ~eho Tnitfní echizof'renJ.• zatím nemua! pMlil 

BOTltaké Tedan:í t!lit, !e zájem na ~istmn klidu v 0SSR, kdyl je 

epo~en • pfihlálerwa se jeho veden! /tfeba ;jan vnljš:ťm/ Je aoYltů4 

pf-eatavbl, převaluje nad potf-ebou odatrani t t.o., co poc1 tu~• ,!a, apo

leboat ~Ilko neodalnitallu>u agresi, T ~ejiml 40.sl.edku N propailo 

~~ hluboké krS..•• • n!I nan1 • u · ... ~'~ llezbJ,thoa J>flda(ab k 
~IIIIU SSSR GOIIU4 neapln1l. Cesta Je politi••· o nťl tak~" m.luÝi 

K. b. OorbaěoY, ~• 1 pro nov, aovltak, Yedeú ve ntahu k Ceako

slovenaku• jak. ae &dá, Telmi obU~. 
2 a ~ 

~ov~tská přestavba je z h1ečdska nich programových koncepci a st 

měrfl nao'byčejni prudc~ se ro&víje;iic:! aa proce&.· Proto tak, ~• ob

tím, jej poauzoTat. Va.hledem k tomu, eo tu bylo .oa ~aho aaUttu, 

kdyl po mrti Bre!nlvova politického dědi.ve A. ~rnlnka naatoupil 

čo VEdení XSSS M. s. GorbačoY, je to, co•• jif stel.o, resp. co 

ae usneslo, fe by se milo stát, obrovskou změnou. VeJtutku nikdo•• 

eeb~v~tti politickou fantasii tak prudlq a vě1obdbl.f pohyb v SSSR 

neoěekával a nepředvídal. ZároTeň. vlak T&hleda k Telikosti a &lo11-

tcBt1 l1Jtold a problém-a, kter, T.JT&tal.7 pr,TI 4ílq toD1Uto proce• 

přestavby, se ~•n vie to, co se 4oaud vykonalo T teoret1ck4 a m•~

ména v praktické Gf'éře, jako ma.1, - a nedostatečné. Nebezpeěí,le pfe5-

stavLa tyto problmQ' nezvládne• 11 po4l.ehoe, se n•~•Tt menší nelna 
saěftku, ap!fia naopak. 

?latí to i ve ntatm. k poll~eki' a a ni _ apo~•n4 pránii rdol'ILle 

Ka &al,tklA prooeau, . kt•ri doatal omateú pfEstavba, dkol pol1t1ek' 

reto~ wbec nik.do A1i'ozmiloval a &fejlal j1j nikdo TI Tecen:! an! ji 

ko nal,haT1 nepoc1ton.1. Platí '\o obdobnl pro kritiku brelnlviamu 1 

&tel ini emu. Logikou vlastního ro~vo~e pfe6tevby E>e stalo v1411 t, 
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etapě nezbytným začít s důkladnou a zevrubnou analýzou předchozího 

výToje, v něml byly h~•dány ko~eny tohoto kr1zov,ho stavu/oficiál
ni soTltak, publicistika jej označuje · euf'emiatioq.· ~• •ptedkrizovt• 

. ' ' 
ale rdzn! auto.tt. · 1 T SSSR piět ~iť T!ce ·au~nl otn-f-enl _ o tom, la 
bre!a~vismua pfivedl sovltskou apólečnoat do ~ubok, .. krize/• do · n..: 

ho2 se SSSR dostal. Teto analyza se atala nezbyt~ teoretickfm před
pokladem pro vypracování promyšlených a účinných proatfedkd a cest k 

jeho pfekonán!. Tak se vytvofilo 1 vldom:! nezbytnosti radikální pro
měny e:,riatuj!ciho politického systé:mu, který se zformov-al za St&.l.1-
noTa p~sobei:ú a jeho hr~zovlády v 5SSR a který až do současn, doby 
nebyl . zásadně změněn. 2/ 
2/ •Přestavba začínala před třemi a pil roku snahou vyTést zemi ze 
st&.8,Wlc~ a urychlit její sociálně ekonomický mo~. Tyto úkoly máme 
před seoou i nadále. Avěak. hlubolá a Tšestr&lllá analýza z.:tormovala 

. nori, ro&Báhlejší pojetí př€stavb7. Flně ~1111• si uvid.omi.11, lepře
e,avba 6Tým historickým místem a T.Ý~ea pfesahuje daleko ráma4 
ut1lit.ár.ních '1kol-O.. Je po!étka non, objek't1vnl podmů1W etapJ y 
rono~i aoeialiamu, l1Toóeai k noT, Dali-ti aooiallau Te Tl•ch atér,ch 

. liYota. • - . . . . .,•~-.· 
· ·••••Teoret1ck$ arsenál pfeatavby, lli)'šlen)q, které ho· tToM,~doz:r,va-

17 Te apoleěnonl dloube obtílnl, nlkq n•~edDou de&e't1leu. fía 
Jf.OOD.l~:I. ~ prom.k.a~;! do pol1t1q, 4o liTota•, prohlásil A. JekoY-
-1•• ve sT,m vystoupeni T Prase. - /U. li. 11. 88/. • JakoYl.~Y 
't'fkl.84 pi'eE;taTby, ~•ho rosboza ~•ji cen•••• pa~ k ~•~1a 4olRl4 n.io
aon.cq aa~p~il•l~lta •nelyda a oddndnlnta. Ba t4to aharakteri
atiee nic n.emla1 'to, !e ~tenff T '551, kterf ~• nykl:J akepticq p.
•zoTat to, eo pMehid & SSSR, M aemau ztotobi\ • ~ehe __ optiaiati-
1lqpi Ttbleq,- ~ aolnoatech aoc1aliama a pod. · 

Jiěkdy ae T dvabách o aoTětsltá pfeat.aTbl klacle ot,&ká, sda ú Tede

nt ESSS · či M. s. GorbaěoT promyšlenf pl.-'n pfeatavby. Je Tlak otázke, 

&da S111D& ta\o otázka je správná. Lze vO.bec, uva!ujeme1 11 o aovětsk4 

pfaotavbl 1 bkoyt plú mitt Ko!ná, le T oné otázce &&UÚva~:L ohlas7 
ntk.de~lich iud.vni · romanticifch. a utopických vi&i aociall-, včetAI 
&~edno4uieaáho po~•U možností T~ a racionál.niho p~zoáoí ~dbec, 
pokud jde o společnoat a probl~ a per~pek.tivy jejího Tf'Y'oje. V 

přestavbi, j~o v kažó.ém vel.i.;:ém proceisu aooiálnieh změn, nejde 
o proatoQ realizaci n~je.kého plá.au, vypracoTaného předem, protože nic 

'\&koTého není motné, resp. poku~1 něco takoT,ho uakutečňoTat, Ttclly 

k tragici;ým ddal.edk~ /viz i;ejm. Maovu kul turn! reTOlu•~ v t:ínl a 

polpotovské pl~ a 6 nimi spojenou genooidu v ~ambodli/. Pl'estaTba 

~-- a to ~• ~•jí ~řad.no.ti, pro~evam j•~iho · realisticl:ého charakte

N _ otevfallÝJI proce&em, v němt •• vynář! a otevíri pr01tor pro vol

nl~ii rosToj apoleěnoatt a jejich sil včetně 1.nd1rtdua11ty jejích 

~•dnotliTfch ělem\. Jae v ni o vyulívání mouioat1 1 které j11 esi

a\u~í a &ároveň O '7~Táření nových aolnoat1 pto lepli fivot lid! 

vahled• k nové vniU-ni 1 me&inérodnt situaci i k novým ~kolo

gickým p~oblémOm fiTote lidí, k otézkém pfežitt lidské apolečno ■t*• 

Pokud se teuy "1. ~. Gorbačov oznacuje za poli tickJho pragmat14'5 
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je to jeho přednoet. Je to pczitivní reakce na někóejší stalinský 
t'unc1ementt1.l:S.amua, který se sice v pozdějším obdob! za L. I. Brež

nlva vni_t.fnl vypr&zdnil a roa1 o!il, nicméni byl 1 v této áp_adkov, 
~4•1 at,le zdrojem po11t1ck~ho a 1deolog1ckšho konzervstlamu. 

v· pf-estavbl ~d• vskutku o tnall . proces min, .... 'nb~ Bii rychle ko

rigují p~vodní pfedstavy, které prokázaly svou jednostrannost, povr
chnost a nedostatečnost a pod. Srovnejme tu kupf. novou redckc1 

Programu KSSS kt~rou proveé!.l. D ,VII. sjezd K~5S s rezcl~oemi 19. kon
ference_ KSSS, ab~ bylo zřejmé ,~c..k rychlý j& tento v-Jvoj, o jok.oa 
rad1klák.ní p~měnu tu jde. 

:Pfi řešeni různ$ ch problbmťl i::,ř·et.tavby a jc~ich pro u1zovt.ní se ča

st.o hovuří o rúúzych e:-.itr·.zmech, r~sp. ty či ony jevy, pcže.tav'lcy 1 

reál.ruf. hnutí se hodr~otí jako krajnosti• at ji~ levé či pravé, pfili! 
radikální či ko~zervativn:.C a pod. V..nledem k povaze přectavby ~ak.o 
kompla:znih~ procesu, postihujícího všechny fďáry ~ivota S{loleč.no
att 1 ;je;j:.C. pol1tioko- státní orB~i&11ce, k·terý bude t!m .o.adě,ně~Aí 

a úaplilll;il:!, ě!m bude dam.ok1'atit:ti;jH /podle deviq "vice demo

kr~cie, vice soc1al1611lu"/ neeaistuje o'b;jekt1vni mra toho,co ~• 
a co není pfestavbi prospěěné, co je čuíl nant "e2tráam". · Pf1ml-
31 feěeno, t.at.o míra ;i• eama hiatoricl7 1 polit1c1cy variabilní. Sám 
po~ma "krajno&ti• ~• v tomto obl.eclu rel.at1Tni. llolnoatl rd1on41ntho 
-plmiu pa.stupu ~aou im\nl lim1 toTáQ, protoťe ~4•' o· proces, v AW 
•• · uplatĎu~~ a s~tr\ávají rdzn4 aociáln:1 aíl.7 1 ~ail\Qicd prosadit ty 

ěi orq zé.j.cy a pod. Ty se nef:ídí chl.a~ raciolltln:(m kalkulem, 
ale ~•jich chován:!, ~•jich :r.eakce na ta ěi ona rozhodnutí · a pod •J 

jaou ovládány složitý:n komple~e.:n em.ooí. 
~mpll.koTano•\ tohoto provesu umocňuje to, le probí.há. ·v podrn!okách 

Tel.mi neuapokojiv, ekono!Ilické a socié.l.ni _a1iuac1 v SSBR,jil se &a

tim nedafí ~ramlji zlepšoYat, v sem.1 a Yelmi alolitou etnickou 
1trukturou, ~ejil politický a společenský !1vot a pohyb byl p1-
sobenim admin1atrat1vn~ d1rekt1Yního systému prakticky w:irtven. 
Probouzení společnosti k ~1Yotu, kter, v prdblhu přestavby zaěírul 

probibaz, ne?ostupuje Te všech jejích aociélnich 1 etnic~ch alof
kách 1 gaogr~clcych oblastech /svazových a autonomních rcpuvlikách 
a ~ ./ shodni. Vzhledem k pfedchozí.mu historickému ~voji, nlá~tl 
y období stalinismu pak nutn§ nabfvá v určitých plipsdech bouf-liY4 

torm.y pro~ew. ~/ 
2/ V SSSR se nyn! obeanA u1má'Yá nedostatek politické kul tury a 
s4drasňuje •• nesbytnoat .,. rámci roznjen, oteTf-enoati uěi t •• de
aokracll a zT7ioYat úroveň poli\iak, kult~ celé společnosti. 

Je pM.rosen4 1 la nejprw11ejl • n•~o•tf-ej1 •• projeYUjť tyto 
DOft reů„ na o~enen• probléllcy' • ro&pol'J'.,. nacion,Wch T&ta&ích, 

kde•• v pr\lblhu dlouholet, . politiky •normatjmí• internacionali-
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zace a dekle.Jtovaného přátelství mezi národy Sovětského svezu prová, 
děla do značné míry rusifikace ostatních národ~ a národnoat!, neumo
~oval ." orgar.a.iclq rozToja uplr.tnlnt ~e~ich m.rodn!ch jazykd a 
národních kultur. Hejr\1znljšt poeit7 kM.Td7 a nespr·aTedl.noetl jsou 
tu &11.né a hluboké a zároveň tak, vel.mi tr'Yal.4e 

Na po~átku p~estavby se váha a el ofitost tohoto probi,mu zřejmi 
ve vedení BSSR přehlížela:::: a nedoceňovala. 

Kdy! se jaji reálná dililenza ukázala v intemzitě, jíf by nikdo 
pfedem neočekával ,muselo - a mu~í, protože tento proces je teprve 
v samých poč(:tc:!ch- nové vedeni KSSS začít se soustavnl touto pro
blematikou teoreticky e zvlá~tě 1 prakticky zabývat. V tomto pro
ces·.: se postupnA měnila stanoviska k tomut co se na ~ačátku jevil• 
jako krajnost, jeko projev nacioneliamu a pod., 1 kdyf v re,lných 
projeve~.h zv.fien~ vlny nacionáln!cb. poladevkd neruaic,ch né.rodd se 
_p!'-irozenl projnujt r6zn.é sily a_ Tl1..-y. SroT. $o~ poladaTkd n
cioi1'1nl pol1t1ek, poTahy v pobaltalqch republiUek a T Iraén11 a 
Tztah' Tedení ~ k nim. Za kraj.noet, kteri &mllll~ pfedb!háld 
T1To.je1 l&a poTaloTat uaneaeni llej-yylliho aoTltu :iatonak4 aov. 
republiq, kter4 odmítlo náTrh aln O■ta"7 65611 a pH.jalo urfit, 
ÁYlry k nrchoTano ■ti i,to republilq a k platnpatl celonazoT,
ho úkonodúatn na dzemí Eat.enaka, ;jel ~aou y roaporu a plalAcna 
llstaTou SSS!t. a/ 
s/ l Ute aourtaloati l&e aouhlaait a A. JakoTl.eT-, ktez1 T cit. 
pro~eft T Prue hkla "Co je dnea n~ oaatl pfe1\nb7 ~ak ne~ob'Ui
nQli, ~ak i nejnebezpečněji!. Zde bych zvláltl zdťtraznil dTa mo
menty. ~ Prm! ~eou krajnosti. Historie nlkolika,t doká&al.a, ~ak 
snadno ae &a alolitých podmínek, T pfanatnfeh momentech lů.atorick 
i:fch omd\l .národů spojují„ Dokázala 1 to, ~ak pomlrnlS snadno a 
jednodule mohou jedny la'ajnorti TyUlíTat d.rub4. Jast.2.1!• ~• pfeataT
ba T&hleda k podw:!nk'-, kter, Tan1klJ' Y Aal! epolečno ati, předev
Tlím b•;i• proti jakýmkoli)' projeTO.m kon.zervat1aam, pak namÚl.l ne
mli ani stálý apich, lntě,etTť• pf-eAb:!hén:!.• 

M. 6. GorbačoT při eetkéní •• aoTltakou mlá4e!t poznamenal., !a 
"vyhrooovLJlÍ fedy problémO. a nejednoznačnoat nilad v pf-echodnám 
obdob! je pfirozené a do urěité airy aspoň nesbytn4. fo Tšechno 
~• tfeba vydrlet bez sakolí ■'ní a nutně 4oTé ■t &apoěatou Těc do 
kon~•"• Je tfeba stupňovat bo~ pret1 konzervatismu, proti vAemu ~omu, 
co brsdí a co ná• táhne &pitky. ~o je nejdtlle!1tljl:ť. V obdob! 
&ásadn!c.h Sila•• nutně N ~káTáaa • lab111toQ a nlkély dokonce• es
t.zúdllllma. •fBP. 1. ll. 1988/. Uridáe tyto eitaee_ ~ako doklad 
atMsl1Tého, reel1at.1ek,ho u'Yal~ ěeliiýcsh aoTliakf~h pfedataTi ~e-
141 z nihol p);yn• nadi~•• ie 1 rd~ ostré ro&Rory a konfi1kty, 
kiu~ v SSt-R vzb1k~i, budou fešenJ' u.y'-flivň a relatiniě demokra
t1ekými proatf-ee)cy • sp~aoby. 

a s a 
V podm!nkl1ch ILCnopolu mo•i ~•dn4 ■tranJ ~e pMs.načn4- i T~hl•dem 

t Uaan.dn!mu aoYl\akúiu a pfedtá rusk4mu Dáro..inťmu ytya;ji, col 

~• acmcmt, ktert ~• · tfeba neustál~ mít ú& Efetel1 - !a••• a! na 
Tf~imlcy·, jakou byl &&pf. r.núl$ !lánek N. Andreje-yy Y SoT,'\skoj 

Roa.~.1j1 z bf-e~a 1988 ne obranu Sta11nJ;} a proti re.dilrfln:! kritice 
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dosavaciní sovctské politiky - nikdo nestaví otevřeně proti pře-

stavbě. I ti, kdo jsou jejími bytoatným1 nepf-áteli /n1zni ti vel-

. c::( 1 malé pohrobci Bref.niva, RaiidoTs, K~•T.a a jim podobni aatra

po~· l nenapravi tel.ní etraniět.! 1 ji.nt byrokrati~ ktef-ť N atarla 

•~at~a ·byli zp~aobem_ livota a ~ěle_n!· • . avfm. aoclilrúm poataven!a 

• po_d. liTotni apojen1/ se jť sna!:! navenek pf-isp-.3.aobit. Stan 

se ~akoby na její podporu, ale jsou proti "znevefovruú" toho, co~• 

udilalo, proti negativistickému postoji k minulosti a jejích TO.d• 

ěích pfedstarttead, proti pfedb!hán!, eterl u proti "přahénint• ad 

adělovacích prostfedkd, proti "krajnostem.• glasnosti a pod. Vyu~íTB-

. j! r~zeych problémd e nedostatka, které se nyní velmi ostfe a t!li

Ti prpjevuj!, jakoby je nezpdsobila stará politika, ale naopak pfe

stavba, aby &pomalovali a brzd.111 jej! postup atd. Situace, kdy . 

nen.ť otenená opozice proti nové politice u. s. Gorbačova, sdánl.1vl 

uanadňuáe, f'akUcq Yěak. z'tě!uje ' pobyb Ypfed. 

,· .-.··_. ~b)' . N k~enat1vc1, spojeni N 11taz1mt bre!nlvovalqll/neoat ... 

:.· . -linaktm/ me•beu1 •em ~•:1 a ~eho pdaobudm mo.b.11 ot.eTful ua\aT1 t 

jako ..,1,1w polltiok' strana, bJlo b7 &nt'Zšt a ú~l;lt • n1m1 • 

•••* oprawo-t p0litiokt úpaa o botnot7 budoueiho apoleěenak~ 

ho "ffToj•~ Xor:r,ur~ polaoku a reakce b7 by~ ~ae.u,, a to 1 perNA 

úl.ni. ~o~• oYlem tqpotetick4 uftlorim. V acufa~ realitl ~• 

úkladním sdz-o~a pfestavb7 - · a nfm spJacb• :l d•~ta .blaffda 

garant• - nori progre■ivní politika l'.SSS. B•• miny v 6ele atra

D'S by proce• pf-eet&vbJ nebyl molný • uekuteěAS.telllt. Skute!non, I• 

DS6 ~• atrena saloled na centralistickém principu /jeho d•okra

tieká atrlinka ae teprve v rámci pfestavby ~ěirui rozvíjet/, uaol• 

ňuje, aby T obroTakfch rozměrech SSSR 6e bto nori politika aUTal.a 

novou politickou l1nii pro Yiechny avaso~4 1 republ1koT4 1 nilli 

orpi:q, ~akkoli ~•ji praktic~ realizace narélt na _pfe~!ky a ti._ 

koni 1 na l'dZM projeYy· odporu. V rúc1 KSSS, jako ~edui, es1-

ů~ici a vl,dnouc! atraey •• aJa1•a~! o v rdznýob ~oráeh projeTU

ji rd&n4 ten.cleno• a prou~, an:11 •• mohou otevf-eně t'ormoYBt a re

al1&oTat/&'1cu trakci/. 1>0.aledlq toho na proc•• pf-eetavby a • nt 

1po~enou realisa•i politické reftnQ' jaou &lolité a rozporn,, ~ak b 
. . ' 

Růt ~•ltl 41Ue nasnaěeno. ~/ 

~/ tb.ohu komuniarick' atrany T proc•• re~ormy v rámei rpaboru pro

'blád poli t1ck4ho ayeténm v sss~ pf-• ani charllkteri&uj1 Zd. ll1ynif 

TI abd.11 •Probláy pol1Uck&ho s;y&téJlal• - Knilnice listd 2, In-

des Kolin n. R~ 1988 str. 95 a n. 

l loTltůú nan pfed aahá~en!m pf-estaYby neprobihal aouata

fff/ pne•• uit1ck4ho skourn,n:t a pfehodnooonid douTl!l~Oh kon

cepú a prue aoci~liemu e z pol1tiokteh pfoí~in probíhat a•ohl• 

Proto wytvffen! promyAlecych teoretických koncepú p~eatavby ~• 

kompl1kovan4 a obtítnť. ~in1 pfirozeně ne.ní f-e~eno, I• takoT, kri t1c 
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cké my5lení v SSSR vůbec nee:xistovalo. Začalo se rozvíjet za H. s. 
Chru6čova 1 kdy! jen v omezené míř~ vzhled~ k limitům, které kladl 
chr.uščovov&ký pfíatup k ref'ormám1. ·y ekÓ~omick, sf4fe 1 po jeho pádu , a1:, aea- i čaaov~ omezeně. Společenako- politické a: ekonom1ck, 
projekty· zmin, pokud mají být prajt1cky prov~ditelná, · lze konkretizo
vat v těsn~m kontaktu se sociální prEUÍo Bez něj nutn~ zňst~vsjí ab
straktrúmi q právě teto ~ožnost v SS~R v dlouhém období brežněviEmu 
nee::>eist.ovala. 

To ~e t.eké• necháme-li strahou nesrovnatelně větěí obtížnost vy
pracovéní piánu reforem v obrovském SSSR oproti malému ne~koslovensku
velký rozdíl mezi sovětskou přestavbou a Pražským jarem 1968. V te
s'1oElovensku již v průběhu 60. let se připi:avoval nový sy~tém ř·ize
ní národního hospodáfství a spolu s ním se propracovávaly návrhy 
reforem i v jiných oblastevh života společnosti včetně reformy pol1-
t1ckiho systému. Froto bylo relativn§ s..~ad.n, v krátké dobl formulovat 
promy~lent program hluboké společenská re~ormy v eeskoalovensku v 
.Akčním programu KSe z jara 1968. I s;iolečnost byla na tyto reformy 
emočně 1 1.ntelektuálnl do značn, r.úry pfipravena, protofe byly kon
cipovény v souladu s přáními a touhami ěiroQ"ch sociálních vrstev. 
I'i'esetkévaly se proto II žédoým záva!.rcym sociál.nim odporem kramli počeť:
ně slabých konzervativních sil uvnisř Kse, které v nich ~rév~ vid~ 
11 ohrofeni né moci a sv,ých. pozi•• 

I to je d~letité diference ve srovnání se sovětskou pře6tevbou, 
které tuto ~irokou podforu od počátků nem~la e teprve v procesu své
ho vlastního rozvije.ní o ni usiluje a postu;hě ~1 mad i cíckári. 
Vnitřní složitost a rozpornost BOVětské přestavby, k níž se :for

él.I'.ě hlásí 1 ti, kdo jsou vnit~ě proti n!, resp. kterou mají &ača
sté provác~t lidé, ktefí jsou zforTové.ni způ&0be~ ~~lení, pfístupa 
k problémOm, pr•e:clsudky, nlvyl:y • E:taeym byrokratickým systémem, H 

projEvuje nejrilzn~jší~ způsobem v kaióodenní pra~i. ~ak se stává~ 
napf., ie rtzné projekty zruin, kterl se mají uskut~čnit v rámci pf•
stevby na její podporu e k jejímu rozvoji, ~aou v průb~u pfíprav 
deformovmiy tak, le ji vlastně maří, !e brzdí či ztěfuji je_jí pro• 

ftdfn!,:x/ 

~/ ld1llisterstn financí S.S.SR připravilo nepf. takovou právní úpravu 
zclliul~ ziliiků z družstevního podnikáni, jel prakticky torpedovalo ú~em O tuto pokrokcvou :formu hoapod4tBké .l~•t

1
1. ~-~~v•~~~!;~0: ee v i1ani a po pro~•dn,aí ,e,o otáak:y v.N•~~ěě m aov u 

ila iad.a aiJ::da't.l'd SSSR o změni toho°'o daňového sy st.é.mu. . 
Stejně tak j aou kI'i tizovány 1 jilá nové &ákOD1 • právní pt-ed~i BY 

pflja,, jil v p•dběhu pf'ea'tavb7, T nicht byly tak4 byror~!!.~.: 
konsel'Ta,1~ apOaob• &kre&leq progreaivní aáměry. z ~~• b.od-
'to 1 na &ákon, umolňujic~:!:: ~~=c:8!:::r~~i u n=~~= s!~~u 
IW.tÚll t1:fedn!ch o~b• , "l~ 88 té "Jaký mu.i být právní 
T ěa. L1 ter•~~a p.seta č. ~.N na ma i 4 9 
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stát~" bylo~ tomto zé~o~ě řečeno, fe "je nejen neúčiril:ý• nle je 
mrtvě nar~~en;y. ~·vůr~i ~e~ umrt'Y·ili tím, le 1'-alalova, J.ze j~n ro~ 
hodnutť uc:i.něné ~en Jednou o~obou, nikoli ~olektivním orgánem, aa
koll větě1na neepre.vedlivých roz}\odnuti jé dílem. kolekti'Yd. "/A. -
Jakovlev • ÓsteTU státu a prán !-,_V sss~--.Pfíp~. taltoV,ch Yad.nfch 
li pMmo neústavních předpis-a ze sou~amo6ti urió.ěli dfastntci be4-
eedy" fedů. Rozporn• reakce so..-lt.ek, vefejnosti TyTolává 1 no•4 
úprava o poI1~1U vnitřních vojak minist.erstňl vnitre 1 provédlni 
m!tin~ a demonctraci. · 

% % 2 
Fři ~emýšlcnt nau projekty politické refo~ včetni ná"fl'hu dutevn -

n!ob proměn a doplňk-0. v~nikaji jiati rozpáq ne.d '\ím, jak tyto ná

vrhy posuzovat, z jek;ých hledisek jer.koumat a hodnotit. 

Jda tu o celý komple~ jevd a vztahd. Z pochopitelných ddvodd tu 

u:ist\.lj~ odk&z na minulost·, na leninak~ období včetně tehdejšího po

~e\i úlohy sovětd. V iQeol~gli jda vi~ o určité pokraěováni v 

pteclcbc~ím vývoji, o epeoifick, n.avazovánt na tJ či o~ myilenko

_v, proudy minul.oni, protole lllŮ novou ideolo&ii nel&e tvot1, s ni

čeha-, ale l&e j1 11aplini v~trif-•'.' na úkla41 ~ho, co 'tu jil e:a1at► 

valo • N ztll.1aii~• určit, pol1't1ek4 • uaftli heůo"7, k'ter, noT/ . ,. -

'9ýToj &t\'llraaiiuje. ~akové'to ;jejich hiatorick, o40vo4nlni je v aou6a-

anoa'\1 poail\Q• 1 uanadĎu~• ~•jich poait1Tni pfi~:í■,m • lulťeb 

aociál nich vrstriclt, eo! je nesbytnou pomaínkou úapliiloa\l noTfea 
politiolcyeh prograad. 

V proceaa. aoYlt1kc§ pfeatavby, t4to Yakutku i-eTOluird proalmy_ 

/pfellill~1 feěeno, pokud-O. o ni/ je pf-t&na&i,, ~ak -H maH vzt.áh

nout k ;jedin.,'1-m kofen&n, kter, ~•ou mll'04ni poY&hy a ktu-4 ~aou ~1 
jeví H ~ako p1vn4, které apecUickým zpdaoba od0.voc1.řu.i~:L • oapra

vedlňu~í aouěasná dail:( o prozůk&T4 zm~ uiatu;j!eiho a1.aTl1, o raci1• 

kállú rozcho4 a nía. Vztahu~e •• k iůeovýa a pol1t1Q)r;ým zák:la

d6m Vl<sJt, k LeninoTi o. ;jeho teoretickúm _a praktickému odkaau. Vsta

hem k tomuto dílu, zd~u.ňo:Yáním kont.j mli 1;y úměrd pfeatavb7 a le41n· 

akým1 představami o aovltů.4 moci ;jako o moai pracu~:!eich, o NEPu, 

o družstevnictrl, o aocial.1amu ~al:o ~izt.ní eivili&ovanteh drui

~tevnikd vytváří d~lelitý ~Qro~ politické a mravní a!q • pdaob1-

vost1 aouěaaáé pf-estavb7, poailu~e pf-edpoklad7 Je ,amu, aby je ěiroké 

vratvy apoleěnoati pozitivnl p~~jimal7. 

14o1noTo dílo nllltl z obdob! h~noY4 reTOluce • prytch let 

aovi\akého státu ~• ovlem &BIilo Yelmi rosporn4 Tahledem k tomu, jak 

•• Lenin0V7 myělenky a jeho pol1~1cká prua -yyv!j1ly od abstraktn! 

utopiakýoh pf1dstaT o prole,tlfllk• revoluci, odum.!l'éni at,tu a pod. 

/SroT.•itát a revoluce•/ ~d ril•~'ho komunismu ke konkr4tnfjší-

JIU ch,pmd alo!1toat1 dltold vtvil'an! z.4klaM aocialtamu v pomirnl 

aaoatal, &~i I pfeTaho~ rolnict~, ronr4cend rilkou a pod. - Le

ninovy násor1 s tlc.hto let n14U o ~a.ho Iilimoflidn' achopnosti myl

lenkovl oblláhnout tuto velmi rozpornou vnitfní 1 vnijlí atr~ 
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sov~tsk~ho vývoje~ pružně kori6pv8 t dosavadní koncepci a pr~~i na 
základt noTáho, hluběího pozné.nt aociální reality a jejích Tývojovýc. 
tan4enet:ť.: .V _._i~mto ohledu, i kdyl v Leninc'Yýoh n,zorěc.b a praktic
~ch. opatfeních lze nacháset jiat~ z~oje pos41jl1 atalinek4 prue, 
aou~~e.!14 soTltak, pclitiekel ldeo1Ógie ·1 hietoriogra:tle prévem zdd
razňuje zárodky a základy takoTého chápání soc1alisnu, kte~é je 
v rozponu s pozd~jiím stalinským systélllem a na které se m~f• nynť 
jako na BTdj historický a politicko- idoovt základ odvolávat soudob~ 
Ef-estavba. x/ 

a/ A. JakoTleT v cit. projevu tuto problematiku vztahu současné 
přastavby · a leninského období sovětské . evoluce zat!m nejlápe vy
BYětlil včetně charakteristiky v;ývoje Leninových názord a pra~e 1 
objektlvních a subjektivních zdrojO jejich změn, včetně roz~oru, v 
čem ae Stalin rozt:šel s leninakou teorií a pi•uí. "~tal1n fak tic
ky ni:jtm revidoval teoretické vymo!e.nol!'t1, ale taká marsiBmUB zba
vil jeho human1st1ck, podstaty, .Lidalcy mysl aocialistických pře.něn 
~• ocitl ve ninu prostfedk~, Te st.úlu myllenlq totál.ního zespole
čenltkd ~ak.o aam.od~elu, ve st1na Tlamocnost1 oentra.~ 
· .liobat1 v rámci proponovan4 poli t1~k4 ~•~orq nan.zat na lenillakf 

po~e,t aovi\d jsou litilitované. Je to motn, jen v T •~straktn! drov
ni poiaQeTkem, aby 5i sověty opit etal7 základem at,tn:! moct, eman~
cť nrchoTano&ti pracujícího lidu, Jinak lenin1k4 pojet! aoTCtd bylo 
značni oTlivnine jisttm utopiame.m z po~tteWho období revoluce a s 
núl spojan$m1 představami o mo!noati eychlého budoTán! noT, 11pole!
noat1,. rychl4ho rozchodu s dosaTadn:L evolud demokratlck, at,W 
organizace a pod. 

Leninovo pojetí proletófsk' státní moci, jBkolto moci Yyjadfova
ná ve ~ormě zastupitelské demokracie• co nejrczsáhlelišt prevomoeí 
a kompetencí rad záetupod pracujícíeh typu aovětd epo6ívalo na _ 
kritice burioá~o pa.rlamentar1 mu /Le.nin nastval parleaent !~r
nou/, na zavrleb! jakéhokoli oddlloTán! moci &ákono4tlrn4 e ytko~. 
Zastupite!ak, abory typu aoTltd •• nmlly omeaovat jen na usnáěe
m, tj. na pf-i jímáni obeceych zákonodáZ'eych uaneaen! nebo n•.zá
Tazných remolucí nebo na eestavoYáTá vlád ~i jejich člend, ale 
mlly být •lll!ll' "praoujťcím1 1nat1 tucemi • •• Sovity mll.y ~t orgány, k 
kter, n4 uanes•n1 tak4 proTádAjí, r•sp. T.Ykonávaji a jejich 
T;fkon kontrolují, popf • poTif-ud:! n, aleny 'dkol7 pfi ytkonu v 
tom ~1 onom odTltT1. Z tichto pojet1 doat1 ddslednl TYChá~ely 1 
první aoTltak, dgtavy. 2/ 
s/ Autor t,to l1Tahy se kdysi, spole!n.l • J. Bogu ■úka, &abýTal tou
to probl-'tikoll ve sta~i "Struktura státní moei •, Pré.Tnik ě,1 ~/66 
str. 393-•06. Stet potvrzu~• V,61 uvedeni mév~r o tom, fa~ ce
eko ■loTenatu jil T druh' polOTtnl 60. let. nlilo teoretick4 ~•ilí p 
pfipraYIQiú poa41;i_11 koAeept. poli u.a, . r~onq • Ak.Who progr~ 
y rúc1 Pral skiho jer a 1968. Byly to &e;J:nina i:tat i 11 ros bory Zél.. ;;U. 
10.yn'i'•• httnt. lemeJ!Jta, J. BoguasQa, Vl. lloko!ky, P. P•ělcy ad. 
kter, n sabhall \ou\o probl-■~ikou. 
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Význam dělby moci v rámci struktury noTé státní moci, byl tehdy . 

přehlífe.n, jeji pozitiTni \11.Óha pf-i zaji!l0ván! potfebnf kontrol7 

mooi • ~rif-en:t zábran I ~•j:!m'Cl m.eul:!rin:L a pode se y p~o~ésu ·rll-
.•oiuce n•:i•rtla potfebnou. ' ' .- ' . . . . . . ' C ' 

·. V_. aovltakém obdobi se po ■t~pnl ea J~ V_- St~1na vytvo.f-11 'tota- . 

11 tn! systém mocensk~ho · ovládáni apolečno11t1. V pruběhu jeho formovt::

ní došlo k jistému zestátnění strany, která v určité~ smyslu sply

nula se sté.tem. Vytvořil se tu "stranický stát", T něml stranický 

aparát je Md:íc:ť e rozhodujíc:! alo~kou celé etétní struktury. Druh

hou stránkou tohoto proceEu byla jistá etatizace společnosti. Vznikl 

stav, který A. Jakovlev charakterizuje takto:"Namísto očekávaného 

procesu postupného pohlcování státu tzv. oběanskou apolečnost:{t 

"sdru~ených výrobcd", doil.o k pohlcení oběanak, společnosti státem, 

k -jejímu podřízení diktátu byrokratických struktur. M 

Tento syet,m, který se také někdy ocnaěu;je ;jako eyatéa byrokra-
• • ' 4 

t1cko- centreliaticlq nebo aclm.1ni_atrat1Ynl- d.uaktiTm, prakticlq 

nego'Yel pcl1t1ckou demokracii a• ní degradoTai.i préYo na poubf 

inatruaent edminiatrativnl -polioe~n!ho OT1'4'ni apoleěnoatt. Pr,Yo, 

~ako prostfed•k ochrany o ~čan• pfed neopri'Tll~ aáaaby aUtu • 

jeho orgánň, ;jako Týras uznmú • ochr~ autonomie rů&ll$eh ~ 

a ~ér, ochrany nobod7 .ub~•ktd prén prakt1cq pfedale eai~t.o•

n.t a ~oTat.. \1atan., sákladd ~on ~tu, b71a antlena na pou-
. ~ 

hou ideologickou 4eklarac1 bez reilného normativoillo a praktiakjho 

aplikeěnťho T.tznamu. óstavní prohl,lw • n2orint základntch práT 

e syobo4 obEand vymezuje prévni nlf.j9Illllé Tztahy obfand fi atátu, T i 
nich! ■t.át není jednostranně nadfe.zen 1nd1Tidu!m, resp. 1 indirtduum 

neni po~fm objekta stát.ní moci. 
Prostfej,nictTÚl prév a svobod - a jejieb korelát•, povinno ■-ti

jaou upravoYány Tztahy lidi k elol1t4mu mech~nilllm a podmínltá apo

leěenak~ho !ivota, kter~ podmiňuji jejich myileni a konán!. Uroveň 

T~ak proatřednictTÍm těchto právních ~orem 11d!, kte~í si UTědomují 

moinoati a dimenze &Té aktivity, na tento meehaniamua pdaob! a mohou 

jej přetváf-et. 
OataYui kOAatrukce prév a aYobod ob6an4 ~jailfu~• alol1tou poli

tickou struk-turu vzt.ebd občand a a't.étu nutně jednoatrannl a -~! 

v tomto mcyslu a roz5ah.u nutni abatraktní rés. UroTeň věak ne

~aou pouhou fikci, ale nezb;yt.Q;fm inatitucionál.n!m předpoklade• 

atribut.ca politického ayatemu, který che• býi demokraticlq. 

Y obdob! at.ali.n1111U pr,To /v•f-•~'/ nebylo oddlleno od pol1\1ky, 

bylo redulto~ na ideo1oi11 1 tak.I• tu esiatoval siav, kdy ~o~I 

byq ■iee dek.laroriiq rů&né pr,Yni 1,aiaady, izls'ti tut7 d.-t.awní po'Yahy 

al• politika ve né ka~dodenní prui k nim p~i&'tupoTala pf-en!ně 

jako k propagan~1et1ckým proklsmoTé.Jcím, neeítíc •• jimi prakticky 
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vázána. Proto politická práva a svobo~, jakkoli dek.laz·ované ústa
You• nee~1atoYaly ~ako o~ganj.Clká ;al,ožka politického syatému. · ~ri.n
cip. dstavnoati• &ákl.adn1 to pril;loip moderrúab· dtmlokratiok;tch a"'td 
byl. tak P.op~en.. Platí to 1 ve viitahu k eoYětak4, tj • . at.alil'Ú1k4 
dstaYI · & r~ 1936 /jej!! nánh, jak ,r.nárno ~ p~ipraYoYal Ještl ii. Bu
charin./-. Tato ústava formě.lni! ustoupila od leninského pojetí 
sovětd, jako orgánd, k t eré měly v aobl sjednocovat státní moc 1 
jejt ~ko.11, v nichl měla splývat zák.o.nodárná 1 výkonná moe, a kons
statuovala strukturu státních orgán.O., zák.onodúreych a výkonných, 
která se více podobá buržoáz.a.í.m demokraciím parlamentµígo typu i )tft! 
k~~ také negu~• princip dělby moeí. 

rod vlivem t&to aovět&ké ústavy byly přijímá~ i úiitavy ostatních 
eoe1al.isticlcyeh atátd v oiJůobi :po lI. n~\ov, v·Q.ce_, protože sta
linak.á ú■tava byla- peůle tah'1e.jii doE,ma•i.i~k.4 icieologie - n11~dt.mo
k.ratičtě~~ ú•ta'9ou na &'ťěti. 

, -
.So-vltllká úatan & I'. lSIJó 'b;;yla úa\ava po ZormáJ n;C 5'tr&iioe dmuolaia-

tiek,, která relai1Tně konaakvent.Ai vy~adí•oval.lit. ~ad.ni ó.amou. 
t1c)cy princip nrcmo-vanoati lidu a ;jeho \S.atnnl poli 'tickl dCale-
dek, tj. .-tilejni a rozhoclu~tú po 11\a-vw voleiqah aaaiupi t.el &kýcb 
ol',:ánd, aoTA'4• tvofíc:!cb ucelenou aous~TU o4 sdola u nancru, po . . . ~ •: . 

••~vylti aoTI' SSSL 5eobaahoval.a ~•lt.l uataooYeá o ve<ieuei a ua-• . . . .. 
· alrniQid úlo&e XSSS I o ni ae T '1atayl mluvilo v dop. o pl'áYtteh 
a nob°"cb. aovitůých obě&lllll v aouvialo&ri s právem 0c~am1 s"-rulo
Yat se se uridělo, le ne;j&kt1vně~š1 občan' •• sdružu~ v kom1101st1-
cké straně. - Byl to krutý paradoa, zlQ il'oJlie dě;j1A , fs sovětská 
\S.sbva & r. 19.)6 byla přijimáoa ~ako 4uaokratieká 1 pokrolcC)wýai 
-kruhy na Zépadl, Jciué v ní vi4il.J - či Qht,11 Y1dl~ - 4okl.lld ciemo
kl'a'tilllall soYliakého zři&ení opl'o't1 .hro5.bi nac1atiok4 diktetur·~·, 
kcq~ y "' dobi ae v ~li. jil pln' etabloval stnliniamus, ;jekc 
svláiitni ůtil&poticlQí ay atlimi moe1 • který zpuaobil tak obrov .flkť llko~ 
a &lo61ey tiOVlt.akél&l.u lidu. 

I úprava vatahll meai SVlil&6llll ~S~ a ~ednoUiYýlti repuclikamj b~la 
formalni koneipoYlilW dewokra~1•kyJ vl(cy\ wa~ov~ republiq mě~ 

dabTIÚ pl'á'l"O T7•"oupit •• ltrasu ssa. 
V prul Yěů byl7 tyto dULokra\1ek' ~orrq ~cela zbe~ob~aměey, 

YOlebm pr,To &tratilo finkel '91blru, amlnilo .e Ya apec11"1clq 
apdaob potwsoflnt jmano~e.b pf-ed■tarlteld shora a pod. Prakt1ok, 
popfeni 4eaouat1c)qah ~orat, re,ln•ho fungováni dem.okrat1cktcb 
tnat1'11U negoftlo 1 UlllU duu,Jcratickou po4statu aUt.nl- pol1tiak,ho 
af1aen1. Pf1 '\ca T propapncll •• •"1• ul!Ylll.7 - ve T&tabu k &ápac1-
Jdlll c1•okrat1~• au,o. - Len1.DDT7 cbarqteriat.ilcy parl11111antd 
jako lvaníren - &ápadních d•mokraci.í jako uemokraci! :!"ormálníitJ 3 
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jejichž podstatou je diktatura buržoasie, moc kapitálu, a proti nim 
ee stavěla jako vy§U demok.racle aovětaká, kteri vlak v pol1t1ck4 
pr~i vO.bec neu11atoval•• tomu. Qdporl4alo· 1 p~doenováni ~znamu 
~ora deaokratiok•, da\avnt konuol7 _ Těet:ii d11avzúho soudnictn i 
dallí~h právních. &áaad jako správního aoudniotn · - na ochranu práv 
a no'bod občand proti zneu!.ívání moci a pod. Právní teorie se ·v• 
vztahu k socialistickému státu změnila zcela v apologetiku, pozbyla 
/~1 vzdala se/ achopnoEti kritiolcy, se ao.ahou e objektivní poznáLÚ 
analyzovat reálně el!istující ctátně politický ayst~m a jeho ~ová
ní. 

Vytvofil se ostrý rozpor mezi ~stavou psanou a ústavou faktickou, 
který se nepodařilo pfekonet ani v dob i reforEm ~a N. s. Chruščova 
po}~. sjezdu KSSS. Tehdejší kritika nebyla v potfebná m!fe systé
movl orientována, proto byla nedostatečn, a nedoatatečná byla 1 

. . 
praktick, opatf-eni k pfekonám atalin11mu. V aoučáanú obdobi se kon-
ate.tuje vedle těchto nedoatatkd jako pftěiDa ~ho, le tehdejli 
dsilť o ret'ormy nemohlo uaplt, akutebloat, le nebylo ■poje.no s 
d~innou demokrati&aai aoTitaké společnosti. 

PoBdě;jlí t'ése brelnivilllllll pr~1•Jq e'bnortla neo,rt,aliluik$ 1WBtú 
a je.ho nepf-:!miYými ddaled.Jq Te Tiech 111',r,ch li.Tota apole~stl. 
V roo• l9Tl byla po 4louholeU pf1pÍ'aTl .pt1~•"- noT, d.aían SSSB. 
Op•oti daUYI & ~. 193' ~e mnohem obaáhl.e~ti, pe4Nblll~i ionmJ.uJe 
obsah sákl.a4níeh úatam!ch illatitu'\d a 1n■t1'\uct a ~•~ic.h 'vz~. Vy
chést z obesně damokrat1czktcb urěmd a kategorii~ ,&kle po :torméJn~ 
stráne• ~e SSSR demokratický atá~ Zároveň vlak obaahuje ;ji! T 

zékladnícb ústavních článcích podrobné ustanovení o veclouci a usir
ňujica! úlose KS~. 

V dobl • k~ byl• úatan pfi~ata, nebJl v t0Jlll'o u.atarioven:! spa
tf-ovén !'dat l11taTni prám probla. il • p:roceau aowiob·, pfestav
by se zaěiná v aovětské politické a právní teorii rižnl přemýěle~ 
a diskutovat o určitých problémech, jež ;jsou apojenJ atímto usta
novením pla~ ústaTy · SSSRl Otevfen~ se kritizuje, !e Óstava S3SB 
v praktickém livoti nep~aoo! ~ako sákladni &ákon aUtu, !e mn.oh, 
~e~t uatanoTw. zvláěti o právecb a nob-4.éch občand, zdaUTa~! 
.na pap!fe a pod, ~/ 

1/ V d.iakuai "Jaký musí být prévni aUt." bJlo fečeno: "Zákon muat 
být naci aiátem, nikoli ttát nad z~onam. Je tu vlak 0Uůa1 Je a,
kon u rula nad atranou? Anebo pf-••• ~en au-ana na, -'koll.mlLY Nikoli T 
pl'o~,ientch, al1 reál.ni, • pru1. " 
J. Sčekočict.in v ní ~cznamenals ":W1ní o vAa tak nobodnl mlu:rlm•• 

avlak mnohcy uvaluj11 eo •• "81le, jeatl11• N proce• 4al.ob"•'\1s..., 
ce nikde aabrsdí? Pnlú• oo H adl.e at.á'\, I.a ~ů.1- ~&ok:/ •ti-anic
Jq :tunkcion.U-, '\ouž:íeí po stranické diktatufe, ao odvolúia na 
jeden ze zaoataljch ekt\l n11ti práTni aíl7, ae pokud. T pl'Tni ře
dě saduait ~aau p:f-ekále~íoí &].amoai a anátí v prui věechn.o, z 
čeho jsme začsl1 ,rvtváfet právní atét."/Lit. gazete č. 23/ 1988. - . ., 1•· A -:> ,1 
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ÓataTa z r. 1977 namila prakticq TliT na atrukturu a f'ungoTéni .,,tni po11,1ok4 organisace. . 

. . Stut adainl ■trativnl- 41rek'\1Yai a;ya'\'-i sdatai saehoria: a 4'1ť 
. t'tln&o!-1 •• Tleml n•p,1vn!al a .roakla~ Tl.1VJ na aovitakou ·· ap .. 
· l•=o.sl /b7rokratizaoe, ·•o,,~ prirtla&i!~· .. Óbrovsk4 k11rup·••~ nepo-

ii(!jnua _a pod,/ · · 

Dloub.odob4 pó.aobení tohoto aystému hluboce poznamenalo p17ohiklt .. 
. celé Hvitakt apolečnoůi, ~•clnotlivýoh sgciáln!ch vret-,y 1 etnS.o

q,ch _lkupi.A, nepi·.ízni.Ti · ovlivnilo jeji mravn! stav e spolelenalt• 

ov~uěí. Obnovován! mravních hodnot, probouzeni lidí k demokratlaao1 

T procea glrunoati ii• proto velmi ol:riílnti a mit.ně pottupn, t acllou
hav4 /Nutno politat ·s• jeho rozdílným pr\lběb.em · v rOr:eych nah'oll 

apoleěno ni i T rO.Zilfch etnilmeb/. V tomto ohledu, co! ;l• ;u rub 

bel!l smúln'1\o anu, ~• tak4 velmi roa<lil.ná _ pfipuvenost, pfeanl~l 
nepfipraTenon l"O.&Df•h TI'■tev • akupift na pf11uvbu, na &la•ben a __ 

. . ' 
4aokr&tiaaei. Pl'oto 1•• \ak4 oa~Ta\ i rbn, Tf al•~ o4 ~ec!Mti.l• 
Y/ch pfiprannntca uln T poli Uck4 or1anisaci sovltsk4 apolelu- . 
ni. 

JI s s 
Soulaaú poli Uekl. • • ú apo~ed priTld rdolll& M mi prakU~ 

realiSoftt u dkla41 •••• ■tauTuteb „ reaoluteb. u •. _k•~••ea
c• DSS a poůeb~ '9Jfflt1eata a MO.YMnb;flk T ~eferitll ·• I.. 0..
,aeen na 't4w konf'erenet.. •• s. ClorkěeT pf-1pia.Qt poliUO, :rehr
al klilovou roll v proceA pfe ■Uft7 1_ «lh'pe ~l T · •ula-, .. ~, ~ak• 
.Ua4rú pfedpoklal a súoveň -'rum je~t d.aplw■U. h& 111 ael•• 
wb•• T pfea\avb.l pokralont, není ao1n, uakuteluTat ab1 ekenoaS.e
ko11 retol'IIU ani DOTO\l IOC1'.l.ni po11,1n • ni . llpO~eDOU. 

bt'onaa -'1'W*'"• poli\lak,u Qná11 nci ~•n T .Fřues411en1 
m.e1, nmú to roU4a tunko! • "Ytalna T.fTiardeh IUUa •~olitl„ 
~ ref'oiaa •• celkOTI týká Tolabniho fl31t6mu, gzipnd mool T dnh
di 1 na miatni útlovni, metod a iť~lll činnosti 1 li~eb priT. Orp
niekou aouffstť pfeat.aTby poli Uek,ho ~•tnu ~• aoudn! a pr,TD! 

retoraa a rovnll r.rtdfoení aocial.1.Uck4.bo pri'Ylllllo auta• /li. •• 
OornioT na pora41 v Ozilu, BP 17. 11. 1988/. S U.· .. muat raU
k'1AI Dini t 1 llloha rnazq, "°' •. Id .U'\ ablt.eln;fla poli u-,. 
phclTo~• apolelnp ■U T ne"f'fch pP4w1ot,c~. "Poli tickcnl l'~Onll 

aalím'•• kftl.1'8tiTniai ainlllllli ve auanl ... é. lmai •• obnoTt, ... .io.

baeft'\ kalclta ff/a aloTD • ě1n• prjTO bft. poli UOQ' Y ... UŮ •ll•u 
apoleba.U.. • O:,pniokeu. ao1i6,aU toheto proce au ~• gla„n. •Al 
• _.. pf-eoho4 o4 dMvl~ií ztrnuloll'tl a aonotónnonl k ••la11nlo
t4ml plvaliana úaor6 ;akkoli pr\l4kl, atrana nlho41, uatoupi ,. Be• 

ftfe~d lnt'onaeYano.U. nad&~ bf' 4aokZ'et1r.ae1, bea ciamotratiaao• 

nebude pf-• etaTba - ona rn-olu&á obnon naAí apoleěno l!lti • aaleho 
155 
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zf-ízeni, o kterou usi lujeme"/Rozhovor M. s. Gorbačova časopisu 
Spie&•l EP •· , 25 • 10. 1988/. 

fyt_o obecn, a,aa~ • konoepce _rd'ornw politiokéhG aystúiu v 

SS~B jaou oeikoTI po&it.1Tn1 -~ prógres1Yn1 ·• odpovtdajt zlikladnÍDl° . 
programovým int.encía pf-estavby. To TÍak neznam.en.i, !e k nim nelze m 
m.í"t -kritick,4 pfipom!nky a 't'ýhradý. i'y ·jacu dvo;iího · druhus ť ~edny se 

týkají možností prakt1ekého provedení některých zásadních změn, zvl 

oda~lení strany a státu a pod., druhé se týk~! nov4ho uspofádáni 
st~tní organizace jak ~1 předpokládají rezoluee o polit1ck4 a právní 
ref'ormi a pf·eúl.o~ený ~vrh. zákona o zmMách a dopl.ňc:ích sovětsk~ 

ústavy. Některé návrhy nesou nepochybně peče\ oaobnich představ 

M. S. úorbačova o novém uspoNdán! nejvyšší státní moci v SSSR, 
včetně Tytvoře.ni I::.ové stát.ní :f'unkoe pfedsedy Ne;jvyěěího sov~tu 

ES~R, kterou doa&vadnt sovAtaká detavni historie neznala. 

V t~to souv1aloat6 ~•dna obeenl~I! pocnámk~. Licm, velk4 politic
ká reforma ae naf-:!4! abatraktnl t.eoreUckými princir,7, ale re~~ 
pfeóevěim na r•áln~ problé~ aoc1'1nl politiek4ho !ivcu apoleěno
~t1, na akutečn, - /~1 ~áánlivé/ neaoatat)q a al.abil\Y je~! a1,tn1-
pol1 t.ick6 oraaniaee. V tomt.o ~&lu tu ~d• Tlq o T&t.ab kcmtimd. ty 

a cliakonti.mú.~· tio.aanAn!he a\,tni- poli\ielt,ho TIT•~·•• V n6n&1ob 
na prov,c:'LW polit.ioktob r.i·o%·• H pfiresml p~'\a.;, V 61 mv 
dstav·.rd a poli tick.é princip7. lie~4• Tlak o pouheia reaiiuet pfeda 

. . ·. . . 
pra,pre.covan_fch modeld, ale o ur~i'W konkrfW praktic]cj falmd, T 

nich! sa mohou tak či oilak, v ,, i1 ou míh, organieJq 1 neorganic- ·· 

ky spojovat prvky a ~0ment1 r~an mo4eld úataml pr,~•• po,.. 
11 tického uspof-ádání. 
/Pfi~ome!Í!:le "tl.i. vývoj t'rancouzakého koa.atitucionallamu za de Gdl.la 
který v obdob! V. rep1.\blilcy výmamnl ao4UikoYal. fl'ancoutstt úataTn(, 

~ pr~vn:í sys'tn vytvofem.m. :run~c• ciln'1lo preaidenb.. ~en aie• 
nen! š,:r-~ e:sek.utivy /jeko v USJ.,,.', ale d vlaatnl roli arbitra mezi 
Tlá~ou e parl8lllen.tem a pattí mu Týmamné prerogatil'Y v oblasti tah-

. rani~ pol1 tiky st6tu/. 
Dalěi problém, který je epojen s navrhovaoými změnami ao~ětak, 

l1~ta-yy a • prYou t',z! aoritakt5 pol1t1c:k4 ret'oriq, spo~íTá Y tom, že 
nlkter4 proponoTané alny jsou v tom ě! 0noa anlr~ ~ozpcrn,, ~••P• 
n•~•ou doata,ečni oddvodnln' a proprecoTan~. Jde tu jak o vytYo
f-ant noYýcm 1.u■ti'tuci, \ak 1 o obaah e. rozsah je~ieh p\laoimoat1 a 
pravomoci /srov. úpraYU vztand mezt STeze:i SSR jako cilkem a jadno 

Uiv.fmi nuoT,Ými r&pub11kam.1, je! ae atala v aouěaanf dob~ předT 

aliem oatr, kr1tiq, zyl,ětě T poba:Ltalqch republikách a Gruzii/. 

t té,o dobl nejde o noTou dat.rn&., ale o směny a dopl.ňJQ, e211iujíc! 
\18'taTy. Sotva lze vAak pochyboTBt o tom, !c tyto nyni pf1piaTonm, 
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·1ístavni zm.ř..-... iy avýill zp ů so be:.n p ř- E uur čují z á kladní kontury nové sovět-

ské datavy, jež se má v budoucnosti vypracovat, hlavní linii reformo

vaného státního zf!zeni - za předpokladu, le p~e•tavba •spoň v roa

hodu~c:!ch tendeno:!cb a intencd_ch" N : · pro„4! a uai,I~•• Vy'tiofeid 

non etátni struktury, včetnl yztah• ~•al j•~írd. alolkami ~- ze . 

stane reelitou, ji! nebude mo!n4 v kr,tk4 dobl v.fraznlji zm~nit, 

ale jen na zé.kladl praktických zkušehoat1 tak ě1 onak mod1f'ikovat, 

a 1! tím bude . z~ladní stavba dotčena. 

Na diskusi na 19. konferenci KSSS byly k nlkt~cym přadlofeeym 

změnám v pol1t1cko- stRtra! sf'éf• vzneaehy váln, pfipomíok:y 1 námit

ky. Tehdejší návrhy byly formulovány jen obecně a teprve .nyni v 

návrhu zákona o doplňcích a změn.ách sovětsk, Óstavy dostávají konkrf

tní podobu. Na veřejnou diskusi o to~to návrhu zákona je v~al málo 

čaw., nei aby bylo mo~né je~ opravdu T!eatran.nl pro~ednat, a zejiú

na nei ao~ bylo molno vznesen4 pf-1porn;íoky a námi~ d~ladnl poa ,u-

_ di't a na sáklacii toho m.041:tikoTa, legiala\1TJÚ pr•~•kty~ Lsé pfed

pokládat, le ~•dy '\ento nÁvrh. buda aa1 oelltoTI achril.en tak, jak 

byl předlo!•n• Výlledky disku•• mohou v4at ke Epfesnlnt je4notlivfch 

~ormulaoi, ale aai aotva ovl1Yni '91ra:ml~1 pro~ek'\oT~ov. kenatruk 

ui nov,ho .Um!ho uapof-ád.md SSSR. 

Druhou atr4nkoa tonoto problálu je to, · co 11. s. Qirulěo• T p,

al.ecbd dobl vel.ml &40.ruii.u~•• I• pl'dblh ,fenaTbj- T7la&t~•• aby ae 

tyto pol1t1ck• • .Utnť rei-oaq 1111kutebůl.7 rychl•, •bt aau,Jc

pfíÍtího !oku„ moh17 lonat Tolby do najTyliích aaatupitelů:ých 

abor-0 v SSSR, které by konatituoTal.y pfíaluW T.fkonn4 a 4allí aUt

ní orp.ey. Spolu • volbami óo matních aoTltd a uataventm dalltch 

st~ ch prgánd na podzim 1989 by se tak praktic]q u■kuťe~ovala 

prvm etapa proponoTantl pol1t1olc, r~Ol'IIQ' T sss-. 
rolitická ra~orma v sss~ •• u pokusit o felen! Tnitfnl rozporn,hc 

dkolu, který byl v d0bi Pral Kého ~ara jeho Jeri tilcy oznaěorin 

;jako "kve.drature kruh.u" · .n&bo "kul.a'iý' 6tTaree• daokratisnoe to-
. t 

tif r0&víjeni damokrati~úce a aiocialiatiekého pluraliamu sa e2iaten-

ce veaouoť úl.o~· str~-. Lze mt ~i.a'\I d.dTodn, teoretick' 1 prak. 

ti ck.é poc~rbno au. zda a ~ak je ten_'to illtol !-eii tel.nt• N1cm,nl 

tento proce• T SS.SB probíhá, a~ y ~o&llahll 1 t1111p•, ktez-, by ;1 ... 

tt~ pfed !trátl:.ou 4obou, napf-. pf'i ~siupu k ~d 14. s. Gorbačova na 

~afe 1985 ,nikdo napfedpoUá4al. Proto j& tfeba jej ~•fl1TI e.nelyzc 

Yat • hodnotit a to ~ak T pro~ekt.ech a &úllreeh, tak sejm4ba v ~eho 

roalizaci. 

Monopol moci poli\ioké atraDT, kt•rt aú H Id 1 napMltl aaeho

nt, 1 kdyl atrana u p-Oaobit ~tnak, n•I 4oau4, klade Tshl~em k 

demokratizaci a na &áaladl doanadn1, !esto Telai begat1Tn1 empi

r~e, n~které nsanaclno řeliteln~ probl4my. V pol1t1ck4m • pr,Tním 

157 



- 16 -mylle.ní v SSSR se na ně něk•- Y hl.edají odrovědi a pf·edk.18.de.jí :f'e~e-
n1, která ~•ou ad. aotva echddn4 . a realizovateln4. V SSSR ~ak• 
reake• na stalinak1 s7stám 1 v ~•ho br•lnlvov•k• ~odobl i jako sou.a,n _pral'Vll! ret'orm.y, je! má vést postupně k vytvof-ení práTniho atátu, ·s• eyn.! pfiklá°' velká váha práYllÍDl zárukám, která by měly re
gulovat urči té politické vztahy tak, aby garantovaly demokratiza
ci a zé.konnos~. Tato tenaence je celkově jistě pozitivní, zároveň 
vš'1t v určitém směru přeceňuje možnosti práv.ni úpravy těchto vzta
hd. 

V politických systémech, kůe působí více politických stran, které 
uailu í o moc 9 soupečí o _ni, není např. zapotřebí omezovat prúva 
saatávat určité funkce na právna stanovenou dobu. Tato omezení se 
vztahu~i zpravidla peuze na funkci hlavy státu/presidenta/. U pos
laneckých a jiných fi.Ulkcí v této podobě nee~iEtuje, · protože nebez
pečí, jemuž má toto 11.mit.ován! ěeli't, je minimální. Soutě!, která 
e~istuje mezi st.ranami a vzhledem k tomu i v ~•dbotlmvých stranách, 
zaj11luje, aby ty č1 ony funkce ustávali lidá achopnt, kteří jaou 
a to z!aket potřebnou politickou dOv~ru ve volbách a pod. 

V SSSR pol1t1clq plural1mnue T této podobě neezistuje, proto u 
této ~áze přestavby a procesu pol1t1v.1ch změn je nut.rw urě1t4 vzta- · 
hy pf'eanE právně stanovit Uk, aby se zabezpeěonl~ demokr~tizace 
uvnitf' KSSS i cel• soTětsk4 politické organizace.· ia1t •• d zamezovat IID8h'1n a pro~evOm zneu!íván! moci, ~•~í monopolizaci v rukou 
urč1t$ch.. politikd, ktefí tak úskávají neúmirný vliv a pod. a záro
veň umofňovat pružnější ~třídán! kád:c~ v těch či oněch fw-ikcícn. 
Přeceňováni možností prévními proatfeiky a formami upravovat poli

tické Yztahy ae vz'tahuje na představy a návrey právni regulovat 
_linna•~ KSSS a jej:( vztahy ke státu a jeho orgánllm. V cit. diskuai 
WJak:ý musí být práTili etétT" ae vyalovoTJllY požadavky, !e ~• "nes
bytná práTn! regulace místa strany jako vedoucí aíly", konstatovalo 
se, že "~1~ je vypracové..~ právní mecheniamua, který není totožey •• 
záhadným po~m "nomenklatura" a zavádí vedoucí úlohu strany ve 
JtCe ménA určité právní normy"/ Literaturnaja gazcta č. 23/88/ ~/ 
z/ Ci to'Y8.Ilá myllenky formulovali v '\~to diakuai A. Ja:.ovleT, o. Tlmulkin a M. Vy!inakij. A. Valaberg ae v diskusi tá~al, ~•k "vypracovat mechanis~'lU ■ kontroly, aby věechny stranické dokumenty a věec.bna 1tranická uan~sení ~ebyly v rozporu se zákonem ••• A dále: jeatli!e ■trana mdle pdaob1t jen na zákl.adl zákona, pak jakékoli její roshodn.ut!, nepodlolené &ékon•, tfeba uulit jako nesákonn4. Kdo to ·uein!T M1slim, !e stejný soud, mající vě~ skutečnou nezárlalost.• 

Ob~eTUji ae názory, !e "je nes'bytn' normativně, právni ~entovat 
tempa rono~• Tni troa'tranick.' demokraůe a přeclaTIÍII "gl.a&De a'\" /L. Ora.1lton., •DUL0trac1e &aranto~ právni", ~oakovakije novoati ě. 
2l/88, atr. lJ/. ?olad~je se vytTo~it zák.on pro sttanu a pod.~/ 
/ L. J.).Clin: Zákon i,)ro stranu? U.oskov&kije novosti, l:. 19/88/. 15 b 
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Je pravda, že v moderních zápeá.n.íeh d~okraa1ích jsou určit, 

stránky e~iatence a p~soben! politiclcych stru ~rávnl upravová..,y• 
na· rozdíl napf. od dob I. ~R, v níl · politicktf strany stály vlast
ni mimo právo; čs. právní fád poli tickó . strany neznal. To se ,;'štUt 
t!k4 nap~. postavení stran ve volbách, jejich pfístupú ke komur..i
kaČ!Úm prostf~lik~ v období volební kampaně, příp. kontroly fi.na.'1.
ěn!ch zdroj6 stran a pod. Nepřipadá všqk vi1~ec v úvahu právní regula► 
lace jejich vlastni ~innoElt1, protofe tu si tyto atrany jako demokra-. 
tické o~ge.nizsce resp. organiz~ce p~eobící v dem~kretickém pořádku, 
upravují SSI!l.Y• Ste~n~ tak není tteba prá~ně v.;,mezovat postavení 
strany ve vztahu ke státu e jej! vztahy k němu, proto!e zaměňová-
ní strany~ stétu nen:! v takových demokratických politickfch 
systémech prakticky □o~né. 

Výchozí princip pol:'.. tickc re:formy v SSSR je zm~a v ;ojet! vei:.ou
c! rtlohy mtrany Te společnoett a stttl. Pottavcn! ?::SSs · se má zásad-

• ni_ zm~n1t v tom s::i:,~lu, !e str~.na ~á ~řestat vládnout a ~!dit, a má 
zečít !!kute~n! politicey vést. Ókoly strany jsou jiné, ne! t1koly. 
státu. Strena s1 mue! oddělit od státu, od pMmého fízer.:! ekonomiky 
X tomu má slou~it 1 r9orga:i.izace ~tranického aparátu jako nezbytgl 
p!-edpol:l .ed ~to prol!l!ny /vytváf-en:! ltomi sí ÓV a z.nač:lá redukce po
etu praco'fflika atre..nick,ho ape.rttu od -OV !CSSS a! po okreaÁť -yýbory 
1t:reny/. Strana mul!:! o ~é práYO politielcy T4at apoleěnon neusUl.e 
uEilovst svým 1deo~fm a politio:r.ým p~aob•o!m, permanentnl si mul.i 
ově~ovat, zde má ve společnosti potřebnou dllvěr~, a ka!dodenní prso 
cí ji neuEtále obnovovat o. ~í skó.nit, a.'by mohlP- být skutečnf polttio
kým předvojem apole~osti. 

V t~to aou.v1sl.ost1 nelze nep!-1pomellout Akční progr• KS?: & dubna 
1968 s jeho koncepci vedo~cí úlohy atr~ v obdobném duchu. Je to • 
sice znám, 1 nicm4ně je tf-eba tuto zákla~ ahoa.. neuatále pf-ipon:í
nat n prokazovet tak historický, ne;ien českoůov■naký, ale meEinálie 

- rodní význam e dose.h z~:.lednich rei'ormrúch koncepc! P:ražského 
jara 1918. 2/ 
~/ V tomto kon-te~tu l:rátk6 pozná."Dka k dstavnít!u uetanoTen:! o vedouc:! a u•lrňujíd '110s1 ~S Te .Utl a 11p0le~oati /ttataTa SSSR a obdobně 1 óataYa ~B/. ICS, ~Ilko pol1\1ů' strana 1 fícli-ci s.e urěi tou id.ologli at<l. , by neměla být . ústavně práTI11 ineti tuei I kdyl ástaTa ~ormuluje princip nrchoTanoet.1 l14u, rovnopr~vnoat1 oběam\ a & ním apojemí práva a nobo~ občud Těe't.ni svobody 
n~om!. 

Z hledilka moderního préTa ft jeho s,aad. nelze ěin1 '\ sáTF&eym pro 
eelů apolee.6ů1 'k 1 •o ~ pareiaUní poTahu, oo Ty&nal~• pouze 
lá&t. apolef.nosti. i'ukud ae tak ti'tana, popir~i •• ú.••~ ~boto 
prán NJDého, molno.U :jeho M&l.e&u§ho uplatnln!. YTt~ M • po-111.l~e n•~en f'akUck.'-, ale 1 pr,TDt 41.-tlnkc~ m.1d. ~ kat~gor1 a1 občant\ mezi ěl~ a neůleny ltomubiaUck• strany, ool neguJ• politickou d~okroc11. Právní roTnost oběand je 11lemantú-ní pt'edpoklf' 
·tiacl e poladaT•k demokracie' demokrat1clt, kontroly moci nad 'ti5 ~{ 
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kdo reál.ně_~konévejí moc, j lill.{ o nezbytného momentu politi ckých 
zá1--uk omezUJicích ro~pinavost ~olitická moci. ůstavní zakotveni 
Tedoucí úlohy KS.t~to zákl.&dn! vfchodi:ika a momenty dU&ok.ra01e 
popíri • snemolnu~•, prot0le nastilu~• sye\6a taložez,t na pol1t1-ck• 1 pl",vu nuoTI101i~ oběand • .. · .; iento p~o•••• ;jak nldlily 1 
rlzp,rn, poatoj• a ·pro;ievy delegá\d na 19. : ko.nferenc1 :uJSS; ~• 1 · 
UTni_U- st~any •aa• Telml kompliko'l'lUll a obt!IIlf• Zdaleka nelze · 
ftci, le bJ al; ooeonou podporu, protofe ěl.end • t"unkc1onáf-d strwq 
tak 01 onnk apJatých ee etar$'1n ~ · i.témem ooc1 je stile mnoho 1 na 
V,znemných m!&tech strani~~ého či atátn:ího a hcspodlitek~ho aparátu. 
I kdyl lze uznat, fa traa:i.. čni t'ormulace, ~e demokretizace ~tr&n.:1 je 
v sovitek$ch poc5míilkách zé.kladem /conditio a!ne qua non/ dmnokrati
zaca cel4 apoleanoeti, st,le je!ti plst!, pak zál-oveň v součaajch 
podmí.nk4eh roznjen:! glaanoati a nlkteri noT, tor,y ·a projev,y spo 
lečensko- politických iniciativ a s.kti vit /např. lido'\·é f'ront.y v po
bal. ts~ch republikách aj./ silně p~aob! k vytvářen! žédoucí.b.o kli
matu pro demokratizaci. V tomto smyslu nepochybně ovlivňuje 1 vn1tf
n:! život atranických organi&ac! a diferenciaci jejich člen6 z hledi
•ka pokrokoT, ěi konzervativní orientace. 

•• s. GorbačoT a noT~ aovitaké Tedení pfiklácht st,le Tita! Táhu h 
hluboké d,mokrat1~aci spole~no&ti, moc m~ napfíště opravdu patf1t 
~idu. !• podporu tli to linie ~• ěaato ei toTén V• I. Lmi.n., ktert Tldy 
a4drunoval• ie aoTltett n,t d pl'oatfoad•k, ktert a 1lnu~• sd.aaa
taroúao~1• ~eho a!l"1 totil sapo~ent IS..oktch 114nfab -• 4o Mse
n.ť - san6. Ve Tztahu k timto idea K. s. GcrbačoT kriticlq konata~• , 
I• •ne;j&boubnl;jli def'ormaee leninaqfcah pfed.atav o aoc1al.1amu, kter, 
~mu sl1i41ll & minulJch l•~, .i• práTi to• I• UoTQ •• a.t'1• víee: 
aězú ~ nejTyšši hcdnoty a cíl• spolsaenakého rono~• T Dli :.~.troj 
hlad 4'ich U onieb ůOAOaic)qeh a pol1U11)eych lllcolt.-Tuto mjln1& 
pfesta.Tba 'teprT• salala, ale -to bl.RTnt ~•i4'i "č~ Aa caa'tl ke kva-
11"8U Tni noYI podobi apoleano sri. a k nové tváfno au aociali a11. • 

/K. ». Gol'MhY na pua41 • O.l•· RP. 17. :.u. 1988/.: ·. 
Je ;inl V.,anaan,, I••• s. Gor~Y ~• tn:\e .b\manf.atigkt 

eba&h eoaial.istiek' pf•cm~ společnosti, jeho! po4a!nkou a dl'oven 
oi,pnicattal alolka.1 j aou 1 dmokrat1saoe a • nt apc;jttn4 lll,amoa\. 
Poll'\ioq je tak, plni poabopiteln4, I• K. s. Qorba6oY akcent~•, jat. 
N "pfi rocliřoTán! demokracie a pol1tilcy o'tm·enosti .-tála vice 
politizují nejširi! vrstvy 114u. Vztah lidí k po11i1ce M min! doelo
TB pf>e4 olU . .na. Ou.cisení a lho.-tejnon sač~! p•tt-1" minul.oni. 
Oa11t o pf-•ilq •• v naií aem:l atá'f'á oaobním sájaem Jld.J.icll'O. lidí." 

-lt•rt411/ . _ 

Politologiekf pohled mi: eovltakou realitu YA'1t neni tů j1mio1:.11a-

lnj-. Bkonomicko- sociální td.tUBce T SSSlt je v ao11aaanoati obtí!.d • 

Roap0dáf-8ká. te:f'orma ae uskute~uje Te1m1 neMale&il, tak!e 6.osud na

pfinél! ladné přeBTědfivé 4ikla<l7 o ú8pělnost1 noTé ekonomické poli

tiQ, nebol v prezl stále p!·eTalll)t atU', ac'bn1n! •tretiwil 41.rek:tiTld 

aetoq hoapoclU·etg:( 1 v s•Hliatn ae Am ~oray drult.tevn.{h• • 

SJuUrt~,H\ln:th,o heapo4af-w ~en \Gin prtauu..iť to 11vota, naril•~ť 

na ~.-t.n, byrokratict, 1 ~1.M phkil~. ObUle T d•oboTUt ob,va

telana, Te ~orin! .Os.ntch •l•enUrn!ch ll.ulů, uonal, • n•

.,bo~c:t ~astruk4'ura a poct., to Tle _vyt,Ut n1debko• aituact. 

y at y- all'leh wairidl a &kupi.D6eh epolelnoat1 ailt THo:1 nesbyt

•- •ln Tfetni o4bo4l.'1ú n &a ni anadoYat., SÚ'OTei Tlak T ~1-. 

., •• .i,,a1._ Ůllpi.Moh seail•~• tan\o ataT ~•~1U. A;aUt • nedd

Tlft, •• IUlffhoTan• alq aobou pfWn &l.eplad, yldyl alibt\ by

l• ~il tolik a o!ekfriní b7la tak kr\Jtf aklam,n. Ob~, 1• l~~~~r 
U v 
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my mohou dQe ·.zhoršit již tak neuspokojivý ste.v, mohou posilnit lll:::i. 

~tmjíci konzervatismus, s~ále joště ptevlédnjící v ěirokých v~stvách 
spoleěno sti a spolu • tuhým kruotf-a oyrokratizac~ 1 obep.úiajíc:úa 
!ivot ae>Yitakd. ápolečnoári, V7t~e~! :tak .pfestavbi neobyěejnl obtí-
!~ barich;y k pf-ekonw1{. . . . 

Pfitom třeba brát v dvahu politickou empirii, ta v každé spol~
čnosti je opravdu po~iticky aktivní jen mflnfiina obyvatelstva. Širo-
14 ,rrstvy obyTetelstva očekávají od státu, !a jim zajistí pořádek a 
b&mpečnost a - v moderní 3pole~ost1- 1 snesitelné aociální podmínky 
fivota.I'o~itická dimenze jejich fivota je velmi malá, omezuje se 
namnoze jen na účest ve volbách a často 8n1 této možrioat1 neV"JU~iva
jí. Někdejší tradiční socialistick6 ideologie tento stav kritizovala 
jakc by byl typiclf pouze pro kapitalismus s jeho státní mocí odcize
nou Te společnogt1. 

Ve •talinaká ~c1&.lirmu se Tšak tento s\e.y ~•ltl • mnobú zhorl11, 
k~I aouetfečiln, moci v rukolil \i&kého- ••dud atran, 1 popf. ~•dnoho 
vO.dce zbaTilo 1 ta pcli ticq akt1vni alolku apoleěnoartl aolnoati 
aktivně se pl'C~l\'OTilt e. tvofit obsah s:t.átnt p~li'\lq. v MlmoHóeych 
/revolučních/ obdobích ee situace mW y tem, I• M ro&lifu~• po
če:t tich, kdo Ee chtlj:í vwf-ejnf uplatnit .• proaa&ont ty 61 ony po. 
ie4a11q pt1 ro"10Yán1 ~tW politSJQr. tak to bylo i Y 4obl Pral• 
lik,ho ~ara 1968 a tek to ebe4 p~atupnl bude 1 • procesu aovltak, 
pf-EEtavby. 

Z . tlchto hledisek je třeba poaoudit, ~aké jaou mofnosti pro liro
kou. účast lidových JCBB ne. súréTě atátu a ~ak těmto molnoe~n a pot
febám odpovida~:í navrhované politické ret'0%'1111' a ústa~ aiicy a do
pl.ňq • . 

. . 
iifilti atfrW moci ae etá p!·enéat do aoYětd. které ma~! být oprav-

du, jak to f'ormuluje ústava, orgérq at.átní moci a aoc1al1atiek• 
eamosprávy. ~TltJ• mají - na Y6ech atup.nich at.é.tní atrulttury - roa
hodovnt o v6ec.h rozhodujících otá&k.ách aUtrú politiky, majť -yytrit 
řet or&llll1", které badou tuto poli tiku proYádět a za;jiěloYat, e sovět~, 
ty maji t\dlo ~•jich činnost úěinnl kontrolovat. 

1C po.aílw '110.b.y IOTě'td ae předpok.lá4', la 1. tajemoťt: pf:!
alulného atraniekého výworu bude Tolen sa předsedu aovltu. . Kila 
b7 &e tak autoritou a~rwq por.íl1'\ nov, floha ao-rětd ~ako oprawu 
klíěo~cb. a hlavních článkd ••l' yatát.n:! organisace.· iat.o peraoa~l
ni unie v obea&ení funkcí předsedy aoYltll a vedoucú.ho ptedctartt•l• 
atrantck,ho ozidn& by mlla - podle ~~al.A t.!'8JIIA M'to polltick, 
re~ormy • uane4n1'\ 1· onu zmill11 T orcaniaaei •••'*' •JJOlebM»nl, 
tot1! aby atrann ae stala opraTdu poli'\iek.7 veaouaí ailou • niko-

.í.ml . al li administrativnl - moc■nakýa fí'1ícía meclhanimnmll, ~ ;ie 

161 
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. doeud, e. eb;v tókladan sovětské státní moci se staly 1.:t~i ty 

ore/ury, podle nich! je nazvána, tot1! BOV€ty jako volen~ :e. ■tul)i t~l 
~• ·orgány.: 

'Tato~argumentace je recioMW .T tom imyslu~ . ·1e bes souataméhc, 
dailí stracy . ·ee v SSSR. nem:0.le uskutečnit zmln.a aovlid z C,.o3Ud :t'ek
ticky ntvýznamných, př-es jejich dstnvn.ť dtležitonť, · zostup1talských 
avor~ v ro~hoduj!cí orgány. Poslo~!!-li ~owuto ~~elu navrhovaná 9po

~ení nejvyě &:( etrllnická a sté.tní ~ee - na pf:! sluěná drovn1 stát. 
ni struktury- nen! nesporn4. Na 19. konferenci KS~S se setkal tento 
návrh s kritickou odezvou řa~ delegét~o M. s. Gorbačov ~i . sice otl
mítl s ar&"UI!J.entací, jíf nelze upřít jistou pfedcvidaivos~, nicménl 
mccenská otézka vhodnosti tohoto spojen:! však zdstári oterlená. mepr
\'(it volb1 T přítt:ún. roce e prektická empirie prokálí, zd• se tak 
opraTdu 'VJ:'tvoři vléda sově~d nebe vlfda tajemníkd v .ovětech, jak 

to ného čae.u charaktcri.oval K. Hf1bl. V ~oufa~ dobl l~• mít dO
YOdné ,audm2 poohybnoati o tom, fe pol1t1ck;? Tývo~ poatou~il T 

l'ňcl celého Sovltak4ho svazu tak daleko,, aby Yolby, jel se budou 
ko~, v r. 1989, b7l)r llkutečnou _ dem.o~d1ckou prov~kou p~l1tick4 
4dTlryho4noat1 kandi&itd. Tj., Bda na.vrhovllll! kand1'1át, 1. tajem
ník atre.nického v•oru bu~• nolen. skutečně damo~·atlcqr nebo hl&Tnl 
p14 Tl1Vd autority sy4 atre.nick4 ~c~, prot~f• lidé M. budou h4t 
ho neKTOltt. 

' Jria;j:! ae s,uc1n.1 r..m1n1, Tstehy ce:i aoTlty a ji.ll odpov!d~:!c!m1 
~konnými orgány, k\er, j1JI :ma~.ť. bit ak.utEčně poclM&cn_;y. )la~:! praco
Ta\- T rámci saik.on6- na slikla4i )1kol4, kter, ~im stanov! sověty, j 

~•I je budou tak, kontrolovat Tfetnl &ů.iledk6, ~e! z táto kontrolní 
Unr~o ■tl pl711ou. J..by g• ~•br~ile re11d1Tála ezu,tuj!cího stavu, jdy 

aovit7 ~ako sastupit~lllk' Gory ~sou :t'ůtielcy ú.v11J.~ iia výko.anflh 
orpntch, •' aa 4tlale4ni /jen a ~~imkou phč.seQY ~konn,ho Týb0ra/ 
aaT,Et nesluMtelno,t funk.c1. 

V ■ourt al.01:ti I nanhoTanou Ulk~atťtili tou po&laneokých tu.akci 
e ttmkci ve ytkonnjch or1!ln1ch a d.allich aU.tníc.h oraánech však 
Tmi~ otista, Jcteri je 4dl1loU sejuna u n•~"llšídl Tfk.onIJlca. 
ora'n4 1 tj. u "fl,d7· SSSR a Tl'd nuo~dl r1p11.bl1k • ?l~! být jelt 
jich elenoTf pfedeTlfil politici. nebo o4botn1c1. V aou~u4 4obl 
~aou dstfedn! T!konn, orgány pM11J po~•W a kdyb7 Tl1obn1 jejich 
Tt~ouci byli poalanc1 pf!alu&n,he n•~"fYl!!ho ao-Yitu, tvofil1 by T 

ala ■tupinu pfnalu~!ci rr!m pol1t1cktm Tliva viUiml oatat.lúch . 
po ■lancd, lid•• nutn.l ó■tavou po ■tuloTaat Tstab me&1 aaa~up1te1-
-,. a ':tk~ orpn• mlbi v opak, T a,rtllost saatupi telak4bo 
.-n na ueJmtiTnťch orgtin•e.h• 

!a'\o slcutefnost z~ejmě vedla k preponovanp datavbl pr,Tn!m ome
t EIJÚm a •e.ruk~. - Zé.roveň TšRk tento problém má 1 druhou str~ 

1 gC) 
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ku. i,íá-11 ~e skutečně rozšiřovat demokratizace sovětské společnoB¾--: 

ti, má-11 se strana odpoutávat od vlastní fíd.ící činnosti, kterou 
má plně -eykomivat stát a ;jeho orsáey, klade se i novl úloha .vedou-. 
c~ch pfedstavizeld výkonnýoh o•gánd ~ako_ politicktcb oaobaostí. Y 
tomto ohledu pak Yzniká otázka, kae se _m~1 _ lid4 oavědčit jako pol1-
t1koY4, jako ~initelé schopni s po11t1ckou odpovědnost:! fídit "ten 
či onen dsek vládní a výkonné činnosti. V parlamentních systémeú.b 
- a SSSR ee navr~enými 1pravami 1 dfivějňí ústavní konc11pc! vice 
poOobá republice parlamentárního ne~ preziden~~kého typu- js~u 
v~t : inou jelo m1n1stf1 jmenováni politikov,, nikoli od~orníci, kte
ří f'e osv~d-čili a prokázali svá kvaliry ,!vedoucích osobnosť:! jako po
slanci, v parlemente :. h. Právě výkon poalaneckt§ funkce jim pfinesl 
zkušenosti a .i-:rozhled nezbytn~ pro zestáv~ funkcí ve vládA. 
M~d se budcu tito pří§ti členové Rady ministret 1 svazových republik 
rtk!'utovat. Bude-11 jejich návrh pf-edkládat dev.ignovan_f pfeďseda 
Rady m1n18trd na &ékladl návrhu, který achvé.1.11 pMslušey atranickl 
orgán, a budou-li v tomto náehu lid,, kt.eri poalanci - ělenov, 

přielulného sovětu nebudou snét na s'1tladl oaolmjch &kulenoati • ~e
jich dosavadní Y•~•jné 61nnoat1, nebude t!m anaenl omesoWna \lloha 
sovětu ~ak:o rozhodujícího orgáxm aUtni mont 

P0 ukuujeme na tuto 1tránku 1nkomj,abU1tJ poalaneckých a Tlécin1cb 
tunkcí, proto!• U!)OZOrňu;i1 na urě1t1 probláa DaffhoYutch &min, 
který al doaud sdat,val stranou posornoat.1. llo~, I• Y&hleda k 
dosavadní pre21 T SSSR je tato str~• po~ a positivní aspekt 
navr!en, neElu~1telnoat1, d~lniat1 :tunkci pf-evaluje. ot,zka, kdo 
má vykonév~t tyto rozhodujícf Yládn! ~ce Tlak tdat,n, s•ejnl 
jako z~Et,n otázka, jak se budou - ěi jak by se mlli v rámci pfe
atavby - ~ormont y ·sov~tsk:ých po4:mínk4'1=• politick4 oaobnoati, jel 
jaou a to opravdu demokratic}q representVTat tu či ODU alo!ku apo
lečnosti. 

2 :J :I 
Nejvyěší orgé.ny státní moci v SSSR a jejich půaovnost a pravo-

~oc ~sou v névrhu změn a dopl.ňlm Óstavy SSSR noTI koneipovány. Na
vrže~ konstru.k.c~ nejvyě~ích orgán~, jef mají být tvef-any Sjezdea 
lidových s,stup•d • 4voukomoroyta N•j~lš!m aoYltml • ~•ho presi
dium a nově zfízen.,vm Pf-eds~dou ne;jYy6i!ho aovltu. je v SSSR pf-ed
mětem ěestých kritik a námitek, jejichl &droj„ je teoretická neuje
anino~t a \'nit~ní rozporno ■t, neorganické apojem ~d&nfch princi-
pd T t~chto pro~ektech. V iěchto pom,mt4ch •• nebudeme aabfvat 
\11tavní l1praYou obsahu pdaob.noat1 najY7l!ich nas;oT,fch or&ánd, 

kter, ~•• jak bylo j11 Z&{nlno• aastlm sdroj• oda:!tavtch 1tan0Ti••k 
· aTláltl z pobal tskjch republik, p:roiože po ailuje cantrali amua a 

omezuje práTB BTazových republiko Soustfedím1 ■e sp!še na organi-

1G3 
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začnč- právní aspekt y 1.1.ovývh insti ~uci. 

I kuyž v politických projevech M. s. Gorbaěova a dalších protagoni

std pfestavby se z pochopitelnýc~ d~vodd =o!nosti a do&ah demokra

tizace a demol:ratickjch f'orem pfeceňuje a oběaG v nich zazn!.,;.ají 

j1st4 iluze utopidkého charakteru, kterd kořen! jeiil v Lenino-

vých myšle~é.ch, předložené projekty ústavních zmln se kriticky vy

rovnávají s četnj'~11 n~kdcjči::.1 stereotypy ideologie a politické 

pre.J1e. V dřívějším období - čs. icieolobie se těchto představ, je

jichž f'e.lcunost a směšnost ~-e ui dévno stala očividnou, dodnes ne

zbavila - v rÚI!iii'i kritiky tzv. buržoézrú ciemokracie ée vytýka1y 

cetué hřícr~ a slabiny tzv. fozmální demokracie e parlementar1 Sinu. 

Jako jejich nedostatky se v.ytýk~ly ty jevy, které se mají poatap-

n~ stát organickou sou~ásti .nyni vytvářeného sov~tského "parlamen

tarismu".. Za přeó.nost "skutečn, socialistické demokracie" se povdo

Yalo to, fa do za&tt.1pitelskjcb. or&á,nA včetnij n•~v;,išíc.h, jaot.1 Vvlen1 

zástupci pracujících, hlavn, '5.ěl.D.íkd a druist~vn!cll rolnikd, kteM 

1 ·po svém zvolen.i nepi-e stávaji pracovat na svém ptvoruúm mí stl a ij 
jaou jen ot,čaa uvolňovW1.i pro výkon pcsl._aneckého mandátu.. V Msl.ed

ku tohoto rJ.oženi za&tupi~elských &bord a zpdaobu jejich i'ungován.t 

byly tyto orgén3 státní moci Tčetně nejvyl~ch, kter, podl~ i1ata-

'Y7 pf!mo vyj8 df-ov~ moc pracu~íciho lidu, 4egradovauq na pouhou 

demokratickou kulisu diktátorského re!imu/. Tento 'spdaob T.1bfiru 

poalancd fakticky z.nehodnoc,val 1 ty, často opravdu dobr, a poo-

tivé pracovníky, kteř1 se tů stali poslanci, třebale k výkonu''* 

to funkce akutecné pi·eapoklady a acnopnosti neměli/. V zas'tup1 tel

akých sborech se uplatňoval princip jed.nom;yslnosti, dnes rovněl 

odlút!9,f v sovětské přestavbě. a/ . 
2/ lia;,ř. sta\ sociologa S • Gardanaa 11Na ·pu'\1 k zrt:loj Ciemokra
.1!!:, Li~ereturnejw gazeta, č. 96/1988. 

Nyní se v Sovětském svazu posuzují problémy demokracie a je~iho 

yzte.hu k pro~ecionalitč, odbornosti, včetně problémO dělby moci uv

nitř s i:.É. tr:í struktu=~· ~"lo.he.:n věcn+ji a střízlivěji. Proto ~• také p 

pte4pokl,o.,, !2 ne~vyšlí za&tupitelské nory buéou složeI)J' z po

alan~, kteří budou 1.vou funkci, v&hleňem k problém.wn zneužívání mo

ci z dřív~j~ka, omezenou muimllně na dvl obdot:.i·, T7konéTet jako 

avou sttlou činnost. 5udou se tak-vytTátet &bory profesionálních 

pol1t1k1', ktef-í budou na zák.ladl n~llo mandátu trT&le pracovet • 

pfíslušn~m sovltu a jeho orgánech a ve svých poalaneciJc.b obvodech. 

Na z4kladl toho, kdyf se butle minit 1 role vedoucí \U.o.by KS a zp~s 

aob jejího uplatňovéní, budou tito poslanc* akuteěnl auver4nnl 

/Y právním Bicyslu/ rozhodovat o nejdillefi t~jš:!cb otázkllch au.tni 

politiky, o zákonech a pod,~ budou moci 

vl,qy_j~o celku i jednotl ivých resori-o.. 

6~inúě kontrolovat činnost 

2/ 
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-y,/ V realitě se b~d~ teprve hledat nový obe.ah poslaneóké .:f'u.nkce. V ~ou~asnosti byl JeJ! skutečný význam velmi omezeey. Závislost posl!llc• na~stre.nických orgánech byla rozhodujíc!. Xdyl .poslanec ae s~an• proi"Esionálním politikem, bude muset, bude-lt : chti~ bý"t zno~ nolen./1 ~dyi tato_mofnost u stejného sovětu je jen dva.krá~/ ae ,, . etablovat ;Jako vefe~ný činitel, vytvofi t st vlast.-ú "ima~••, vystupc•vat ve sděloyac:!ch prostředcích a pod •. V. tomto ohledu, pokud budou zvoleni posl&ci ze společenské organizace, se mofná budou tvořit 1 zvláštní k kluby posle.nců. I kč.yž jejich role se bude niatně lišit ocl poslaneckých klubů v západních demokraciích, mohou rezné tyt.o změny postupně dávat politickému životu v SSSR mnohem rozmtlnit~jši a barvitější obra&, než dosud. - Již nyrú je politický Z#YSi !ivot v SSSR fivějěí a v souvislosti s propuknatím r~zeych nacionálních rozp~rů, a em~cí b<:>ui·livější oproti pi·eclchozím dobám. Zatím se. vě~ pozi~ t1.v1u stránky uelilokratizace nemohly dost rozvinout. dernokraticW formy a řeěeni rozporů nejsou ještě běžnou normélní metodou v praktické~ životě SS.:.>rI • 

.i.-iofi struktura nejvyšších zastapi telských sbord v bS.:>R se má, jak již řečeno, sestávat ~e 8Je:.1du lidových poslancd• kteey m, Tol1~ ze svych člen~ Nejvyšti sovět S~SR, p:fičeml _ jedna pětina jeho poslan
C-0. má_ 'být ročni o'bměňon.ne. /lleni ověem pfesnl stanoveno, . jak se 
bude teto obm&la UGkutefňcv;t. kdo a podle jaktch kriterii bude rozhodovat o atMdáni této pětiny poalancd rolně/. Sje= 11doTtch 
po:slancd pak má btt Yolen podle tohoto principu a k1:!~e. 1,0 po- _ 

slancd je voleno ve volebních obvodech podle teritoriáln!ho prineipu na sákladl rovného a pf:úného práva1 TIO poaland. · je· YOleno pf-áD podle nac1onálnl- politick,ho hl„1aka, kdy· jednotliY' rep11-bli)cy, aut. republiky a oblasti a pod. vysílají datavnl atanoT.q počet zástupců: 750 poslanc~ zastupuje r0.m, společensk, organi&ace a sdruženi v počtu dsta~ou stanovená, pf1ěeml poslanci jaea Toleni . ~ na sjezdech těchto organizací. Kritické pf1pomíoky jsou tu dvo;iho druhu. Froblemaiizu~• se sama instituce tohoto •~e&~u 11doytch zés~upců; uváóěnf důTocy pro jeho uiatenci se nejev! nepcchyn,. HmníU se napf. 
1 

že poslanci jsou voleni . podle všeobecného , roTného pfimého, volebního práva; členové Hejvyš t ího soT~tu jsou však Teleni z člend ojezáu lidových poslBUcťi• takže &e tu opět uplat.nuje prin
cip delegace, který je proti duchu přestavby, v ní! jde o ,yynUeni pfimých vztahd mezi lidmn a jaho TO.dci- Sjer.d lidových zá1tup
.O., pokud bude vytTof-en, bude pf-ipomimt.t dosaTadn.í Nejvyi~ aoTEt, 
který se scházel k• krátkým · zaaedénia1 na nict}I schvaloval ěin- · 
noet svého Presidia, tzn., že jeho vlastní jedn'1ůl n&,~!• btt Tlcn, 
a dělné. Bude T podstatl odkázán na to, !e ~•ho vlast.ni j.&l'ni nemdle být vlcné i dělné. bude v poóstati odkásá.n na to , aby pfijal 
/popf. oai.tl/ n,vrby pf-ip-ved předem o4born!m,1 orgány. Fil 
~• bude moci &■vrubnl rozebrat• dOkladAI pro~ecma,. Bude-11 tedy tento or.pn konat1tuován, mil by bt~ reduko'rin ebsah T6ai, jimil 
ae mé zabýTat. Veikerá bižiiá zá.konodárn-' činnost by mile bft vy-
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hrazena Nejvyš~ímu sovětu SS~R, jako socialistickému parlnmentu, je. 
hol ~lenov~ jsou pro~es1onáln!mi politilq plh~ •~ vinujieími aprávi 
_s~il~u po c.el~ sv<S ~W obdobf ~ 

Kr1tickt4 výhraay 1 odmítari stanortska jsou takf k volbl tfetiey 
poslaned sje_zdu společenskými organizacemi. ?lemitá s·e, ~e se tak po

pírá základní princip volebn:!ho práva, jeho rovnost. Po1·ušuje se 

tak demokracie, protože tu vzniká nerovné zastoupen! lidí, kdy~ ur
čitá akupioy, společenské organizace voli 100 e j1n4 75 poslano,l'. 
Zájmy těch či on~ch společenských orgamizec:! v Nejvy§~!I!l sovětu mohou 
vzhledem k navrhování kandidátů a zp~sobu voleb vyjedfovat · i poslan

ci zvolení podle obecných prL tcip\l volebního práva • -:,./ 
2/ Sovětský pré.vni teoretik A. KotloT se k na"rřeném.u systému kdy 

třetinu poaltilneťl Sjezdu lidových po&l&!lcd by volily společ.:i.ské 
or6anizace, vyslovil k.riticKy& "Je velice tělk~ vymysle~ dokonali_ 
systém, ale myslíms1, ~• společenské organizace ~ohou hájit 1 poslan
ci, zvoleni z jednotlivých tcr1tor11 • dzemnl - nÚ'odnoatních okru
hd, pokud by se ~ufoval1 v poalan•ck' kluby". - W. • 23.11. 1988 
v !lánku "Jde o neodkladn4 a~", v něm! J. TiklaMk komentujw prd-
bMl ve~ejné diskuse T SSSR. · 

V aou~aanoatl tfeba taká poě!tat a t:!Ja, !e roEVÍ~ení glasnoatl, 

v nlal se budou upla~ovat 1 stanoT1ska a &ájm:, rdznďch spole~en
skýcb organi&awí a adrulení , bude vyvíjet demokre.tic~ tlek na ~in

non • roahodoTáni plalancrO. v Nejv. · aovltu SSSll 1 T calá soust.ovl 

aovitd. Právem se k.lade teto oUzkar •Jak '\o bude a tormuj!címl 
BI lidovými :trontam1, ekolo&-iclcymi organi&aoemi, jinými adru!en!
m1, zrozecym1 v p~estavbě - všechn;y je sahrnout do kvoty 7J poalanoů, 
nebo pt-ezkoumávat tento 50u.pia Jtaldý rok.• /N. Popov : "Krok 

Tphd
1 

el.e. • • " d15kuae o ústavních r;;&lnách a cloplňa!ch v L1tera-

turno~ gazeil, ~. •6 /88, str. 10. 
X této problamatice lze fid, I• otá&1ta &éJmoT4ho &as\oupsní v 

nej,yyššillEaetupitelakém sboru ae neebjeTUje novl~ Jil T období me&i 
n~tovými Tálkam1 se TY skytovaly rilzné n,V1'hy na &aetoupen! na sá

kl ad I ~oc1oprofesionálního principu, napf. rOzn, koncepce korpore
t1vitmu/ 1 v pov?lačn,m období se T urě1 té podob! x·ealizuje v rá~.ci 

forem jugoslávsk4 sfllllosprávy. Souěaan, 1ovltaká koncepce ~astoupení 
apole~enských org8 n1Eaci je iice pojata jinak, st•jnl Tlak yYTol,ri 
fadu v,tcych námit1t a pochybnost!. Její erek\ a celkovou dapěr.nost 
bude mo!no posoudit pozdlj1 Trámci celkoTiho hodnoceni -.tsledkd 

-p~aobeni nOT• organisace n1jyYl!ťch orpn4 1Utní moci T SSSR. 
BoTě ■e má ~Md1\ :tunkce Pfedaedy NejyYěiiho sov!tu SS~R, který bu-

de Tolen 'tímto ajes.dem. L~• fiai, 11 to je 1\inkc• 11"' na míru 
•• 1. Gorbaěova, ovlmn ústava T_modernbl .Utl n1,dl1 bf" tToi'ena 
t obrazu urč1tfch osob, jakkoli jalv jejich µolitick4 Tfi41í achop

noati nesporn~. ~stave musí koncipovat a korustituovat dstavni insti-
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t1cetuce včetně 1ndividuálrú hlavy státu depersonalizovan~, te.k, ab~ 

~• mohl v rámci úetavního pořádku y-ykoruivat kdokoli, jdo k nim bude 

demokratic~ ústavn!m Epdaobem. povolán. 

Vytvofen:( tQto nov, fUókce, vlaatnl i'unkce presidenta SSSR kdyi 
., . . . . . . ' 

se vezme v úvahu rozsah 1 obsah jeho pdsobnoet1 a pravomoci ve 

nitrostétních i mezinárodu.ích vztazích nent organick, vzhledem k 

. ostatním principum sovětského státního zřízení. Jde tu ~laatně o 

zvl,ětni komb inaci p8 rlamentního a presid.ntakého &y~tému, která 

neodpond, základní etruktu!·e sovětského státu, zalofen~ho úatavni 

na eoustavi eov~t~, jako orgánd státní moci od zdola e! nahoru. Ved

le těchto námitek ústavnt- právního charakteru jsou tu vjlnějě! vý

hrady politické či politologické poTahy. V SSSR ~daleka není vytvo~ 

řen demokratický stát; demokratizace politického zfizen.:t je na sa

ma po~átku. Proto není '1čeln, - zvláěti 1 se zfetelem k minulým 

tragickým zkušenosta se stalinskáho reii&u /T nim oTl811 StalindY 

abaolutiamu■ nebyl a nemohl být '1atavnl sakotTen, tzv. atalin8' 

ústava z~. 1936 konstituovala známou strukturu Nejvylěíhe aoTIW 

a ~•ho Presidia a Raciy m1niatrd SSSR/ aou1třea0Tat - i úetavnl • tak 

velikou moe v rukou ~•dné osoby. Pfito2 jde tu o elouěeni dYou nej

-qzn•rnn~~lich politic)c1ch f'unkc!, gen. t~mnnita Tliclnouct •tr~ • 

pfe4eedy ••~"71šiho ■ovitu SSSR. Pro••• pfe1uvb7 daleka nepo1iou

p11 tolik, aby z takov, koncentrace pol1tick4 • a,,w mocl u~-

cHného ělov~a nevznllcaly ri!nt! oba'7, pokud ~de o daokratizacl 

e. gO.aano s~ T s:;Tětar-ém zf-ízeni etd. V tom.to anytlu se kr1 ticky Yy

Bl.oy11 A. SacheroT 1 fada de.l.A!ch význemn;fch 80Tltakých OIOTnO ■Zi. 

»/ Pfikla4 prestdantak,ho sfatému T USA pOaob! zf-ejml inap1rat1vnl. 
Pol1t1ekt 11TO' T USA ;je OTěa podetatnl ;jiný, politickt pluralillllUS 
~• tam 4'vno biinou realitou1 ohromniu roli tam hraje &e~,na tiů: 
a adlloTaeť pro1tf-edk7. I kdy! president USA ú Te fffch rukou aoua
atfedinu obroTakou moc, •*oj! neuat,1e pod demokratickou kontrolou. 
Její aíla! napf. v dob~ a:t~ry Watergate byla takori, I• pf1mlla pre
sidenta K 2ona, kter1 byl do n1 zapleten, k demisi. Pfitom R. Ni
JOA byl achopnt a silný pre31dent. 

V tcmtc ohledu ~yla nepřípadná odpovi! A. Jakovleva na tiskoT, 
ken:terenci T Budape6t11 •11a otázku &praTOdeje New York Timea, sda 
bude T SSSR nce stran, odpoT6dll, le ul třicet 1e, sleduje prut 
USA a &jiltu~•• žatu~• vlastni ~en jedna at•ana.il bw:le T l.E.l 
opraTC!u Tice atran , budeme atudoTat ~•jic-Jl ruilgoT'11í.• /W. 
12. 11. 1988/ 

Ba tlakových kon:!'erencích necýTá čas a vhodná pfilt!1tos, k vy
nltlo'l'ént obtílných problémd. Proto 1 tuto poznámku třeba eMpa~ 
1ptl• ~ako pokua Tynnout •• odpovldi, nei jako Tlitná vysvětleni 
ouw, 

V té~o ao\lvi'-lo&'\1 poz.nárnta historického rázu. V obdob! moci H. 

•• a:iru&ion sač&l.1 aovltit! Tedouc:! vice ~•zdi t po niti. ~eijd.,y 

.-. s. ChruiěoY ~ako 8L"l. taj. W ~Jt jezdil na atd.tn! ÚTlt.lvy d 

to c1&~ a n•jen apolu • l'l. Bulganinu ~~o pfedse4ou Ra~ IWli

atrd SSSR. 7 ié dobi, jako ~e4oucí představitel politiclé strany 
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nemohl vyst upovat zároveň jako nejvyěší přeáctavitel sovětského 

atUu, proto~• b7 tak nap~. v s,padn:!ch demok:raciťch n ebyl -laD.áviúi. 

Y posdl~l!a ob4olt! •• L. I, BrdAtn •• aituaca mini.la a gen. taj. 

OJ.· DSS)t ·po~al bl' poatupnl uad~ /a \ak 1 pH;iím4rv ~Ilko ~ejvy

lil! ~f•dstav1tel SSSR. B7lo to usn4zd t'aktu, le atrana ~• poaUtnf-

na, le je ~,drm atátní moei. · 

Tak to je 1 nyní za M. s._ GorbaěoTa. Námitky, kterc! napf. v O'EA 

pf-1 ;jeho návltwl v~šeli něktefť aen4tof1 /J. Helma/, I• M. s. 

Oorba!oT není nejT7IA!m pfedataTitelem aoT,tskáho státu a !es ním 

proto nelse sjednávat mezistátní dohody, Re~ova adm1nlatrat1va ~d

m.ťtla. 

Chce-li sa SSSJl stát . •kutečni prfYnim atlitma, mud ae oTšem uplat

ni i detaYD.t princip 1 v této at'4fe a ~ichto vstazíc.b.. N•~V}~lšá 

předatari t•l- 111Uaí b$'\ ~•ho n•~T.Yilí aU'bd oraán, resp. ~•ho. 

pfedataTitel, ll1.lcol~ ve4ouc! oaotmon po11tick' atr~. Mdle tg 

b.tt pere.onlil ú wd.e, eoJ. ;i• bllú T d•okra,S.alqell aMtacll, kq 

T ... ut ••bnen ntlaa6 p~l1't1eM . atr1119 no~ T lele 911,~ a po4d.1 

ale n4.t repreaen~• • t1\ula m .UW, nikoli polJ:t1ek4 hnk••• 

I kdJI YJ\WhM DOY4 U~T7lai lnil'Yt'"41o, nit.Di hntce -~·• Te 

•ln 94.Utlllnt ~ a a4drunld dle!q .Uu, ~• pf-edlolat data

W ú!D I Jih llTedeoteb 44Yot6 pnn-u.i,. I/ 

al •I -....s.eu. alelu• 11.aili • Y7twftld pnYZdho auta y SIQ ~• 

l \•retiot• a pr-"l•k4 ua,ai a leeesaW ddu71 ~•• 8'kle4e:CM 

sAona- "''u n Tlal pJ'jTD.!Jd t6e1~,J•1 a toho p~ 

Prineip koanitueioul.S.- \:ta. I• qa • a T/koa moc:1 petl'l~• 

ulitf::n, pi"eda ateoTnfa pran.l1ea. peap. I• ~•;i T nich r•~•• 

!W moe neoaolla1 a aa4oaotm1, ..U.seno• - a ~ld•~tet - 1n41T141.1-

ilní TO.li. Poli tlod ••• •• y úataTZÚJI ., ., ... llaku.taliiu~• .,. :tor-

al nadoao•níDo Hd•• obeul pla'\a4ho pro Tleetuq •llb~-"1 pr,n. T 

·ioato qn.._ plaU, I• nikoli ••~ -~1 b;ft drů-1 P••'1 -'kon 

da ale nupů, úkoiq ~ ~ aú\lDll1 p2eU elOW.-. 

DeperaouliaoT• r,s ao4arm.he ;riTa pfedpokl"" • T71a4\ti• tak, 

4eperaonal.1anuf charakter aut.nt .... ,~•~:!~. ••~i integ

rillú alolkou ~•ou adekvátní 1nat.l\ucionállll prtYn:! garanele &ákon

nosti, t~. pfedevl:!m aoudnictn. V \omto ohleda ~• po&it1Tni, i• 

datní saěi:cy a 4•pliq pfedpokl,daj! T SSSR aakotTenl noT, inatituce, 

apecUické po4ob7 úatavnib.o aowudatví T ~odobě .,-kom,. áatanúho 

clohltúu. 

Pfedlolell/ névrh úatavmch aln a 4opl.ňkd aahrnuje T•likt kcm

plu úataYnl privn! ch va.tahd a problá6 • Ukuuje N T nla, ~-ak ~• 

ob't!bié úatavni proT,ai nlkter, pol1t1ck4 intuoe, ~akkoli 4obh 

atnillé. M. s. Gorbačov v proje~ ~ 19. konf'erene1 65S• kdyl rosebí

Hl. hlaTD1 rJQ a poladaT1cy pol1Uck4 r•~or,q a ton.t11r7 noT4ho uapo

N4'.m ne;T7llich orc'nd SSSit, .b.oTOf-U o poU'ebl o41111t obaahoTI 

~edDlin( SoTitu svasu a 6oT~tu ~odllont. O.I kamoZ7 ~•cn1 oTla 

datnhl roTDopriTJl, .• k platno.U waua..t ·•~l!tlul IIOTlt• ~

U-eba, ab7 ~• achnil.il.y obl komo17. a lohoto hlediaka nel•• dataT-

nl Pfeanl VV\llezit okruh otázek, ktarlmi by•• alla sabfTat ta ěi 

. .,- 16 8 
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una komora. Je to známý protlém z fungování dvoukm:ioroV'jch pEi.rlamer„ 

td se stejnýx postavením obou komor, kdy jedna z nich se někdy 

jev! zbytečnou. V SSSR dvoukomoroyt syst!m je logickým ústavním dd

aledkem federalismu, proto Sovět nttrodnoatt je v niiA nezbytey~ ·Pfi. 

konstrul~c1 stejného postaveni obou komor však nelze právni rozlili\ 

jejich působnost. Bude zále~et na prWli, jak se bude rozrljet jedná

ní nov§ konstituovaného Nejvyššího sovt tu SS~R. Vzhledem. k rostoucí 

váze nacionální proDleiilatiky by se Sovět národností mohl v rámci 

proj edruiván! politických otázek více soustf-edi t na s:f'éru nacio~l

rú. poli tiky a na probléey s ní spojené. 
z ~ ~ 

Významnou úlohg v procesu demokratizace má sehrát i nový zákon 

o volbách lidových poslancd SSSR a volby, které se na jeho základě 

budou konat na jaf-e 1989. Návrh zákona, přeciložent rovněž veřejné 

diskusi, má od5trenit někdejší :rormálni charakter voleb, kdy volby 

byly vlastni ~en formou ;jmenován! :t.oho li qnoho poalance, pfialul

rrjm zp~aobem TYbraného a schTálen~ho stranicktm orpnn,.. Volby•• 

mají stávat skutečně výběrem, jaul odpoTťdaji 1 nori uatanovent 

n'Trhu &ékona • . DO.ležité je, !e nánby kandidátd nemají po4'nt ~Ul 

pracoTni kolekti-.y nebo •r-•o;ečenak, organi&ace ~ako doau.4, ale i 

ahromáidění voliM podle místa bysliltl. Je tacly práTlli molnoat, ab~ 

1 r~ nei'onúloí 1n1e1ativy a a4rulem nnrhoval.7 ne kand14át7• ·· 

1-řl prove<ieiú. Tole, lidoytch poalllllad •• po~•'t kantidát4 na p_oal.an

·ce neomezuje, clo volebních eegoam:0 ae &apiauje, ~ako prartdl.o, vit-_ 

li počet kandodá'td, než je mandátd. - N,vrh &ákona upraYUje pfípraTU 

voleb včetnl uatanov.-nt o vedení volební kampani a pod. _ 1 vlaatnt 

organizaci a proveaení Toleb. 

Nénh TyVolal při~ozeni velkou po&ornoat sovltsk4 veřejnoaU a k 

jeho uatanovením bylo podáno mnoho ptipominek a posalňovac!ch M

vrhů v tom smyslu, aby Eákon více umo!ňoval a podporove.l svobodey 

výběr kandidétd a jejich mofnoati vést účinnou kampaň za svá zvole

ni~ Poukazuje se např. na nezbytnost přesn~ji garantovat roTnoprév

nost kandidétd ve volební kampani pfi jejich vystupov'1ú ve sdělova

cích prostfedeích, v možnostech vydávat vlastní propagaěn! mater1'1 

agitujíc! u zvolení a pod • Dále ae nam.!U, le ne.ni tfeba ke zvole

ní nadpolovič.n! větii.Dy hlasů, ale stači k tomu prostá větěina; no

len má být ten k&ndiclát, který do stal nejvíce hlaad • 

Volebm sysik, včetnl: provedení voleb a velební kampani jaou 

· al.c,11 tou procedurou. Bua.• opravdu hodni &ál.e!et na tom, . jak •• v 

prui podat-! p~•klnat navyklé a &ablhané postupy, které umolňova

~ manipuJ.ovat s násory a chováním lidí, a ~ak •• projen .noT.S 

~•vy a momenty Tčetně nových ne:t'ormállÚch adrufen! 1 non dl.oba 

adAlovaeích prostfedk.ů v procesu pfípravy voieb lidových poslanc-d 

SSS R. 169 
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:J Je JI 

iiez.oluce l '"' . kon""'erer:1ce " r · ' ~ ~ .u .,.,, k t t 
., ,..... v prav.u„ re,4.ormt:: ons a u ~ e, že II v nej-

b_li~ěíc.h letech b11de třeba provést. :rozsáhlou právní r'1.formu, ktt1rá 

Já •eJiat1, svrchovanost &1:ikona Te vě&ch sférách života apolečno

ati, upevnit mechaniilll.y na podporu aocialistického pr~vního řádu 

na zákl.adi rozvoje vlády lidu". - Za jeden z významnýdh úkold 

přestavby povaluje zvýšení úlohy s~udd v systému aocial1stick4 de

mokmacie. Je třeoa zvýěit autoritu soudu, zajistit bezpodmínečnou 

nezávi6lost soudců a jejich podřízenost jenom zákonu. Výslovně 

ee v rezoluci stanov!, že "jednou ze záruk upevnění nezávislosti 

siudo~ se musí stát volby okresních, mě&tských, okruhových• oblast

ních e krajských soudd natlfíz~9i:!:i sověty lidových Eoslanc~_ a vy

mezení oalěího funkčního obdobíM/BP., 5.7. 1988/. 

lyto politická direktiv-J nejsou v návrhu zákona o změnách a doplň

cíc:h 6&tavy SS~~ ~ůsleQllě re~pektován,y. Navrhuje ~e ~ice prodloužit 

volebrú období na_4•~et let, ale aou.d•1 ~•dnotli..-tch stup.Ďtl soudd 

. ~ bi'\ i ne4,l• voleni odpond~icá aovltu, Aikoll aovitem 

vyiiim.- · Je pf-ekvapujici, le 'iu uyla v &llBadÍ navr!ana atar, úprBYll, 

kter, ne&ajii\u~• ú~inně ne1'ávialoat aou4od, protože~• pMlil 

~•tavu~• lli•'\nim TliTOm. O'\á&ka, ~ak je molA4 1 ie •• do zmvrhu &é

kona 4oatalo uatanovani, kt&r4 ae ú&ednl ro~ch,&t • politiclqa po-

lc;rnem 19, ~Olď•renoe KSSS zilko odpovidlt v Prue., . a/ : · __ 

-../ .J. fihlaMk, který 'Y JIP. s 13.11.1988 ae k''"° o-tú•• 'Y)'alo

v11, napsal, !1 "•• poukazuje na to, !a to~• jeden s prc~•v6 gebemé

cho-yy ■ou~aenáho ■vn,mu .Utni mo~kt•~ ~
1

ne~Taj::!c:ím1 

'iuň&ííii žrUJin-:-V-n:EoaouviaI:oat1 •• "pEpó" , • oiic• o~poruj~ 

pc~adavek, aby se e2istuj:íci ayst,m llá..~ zru!11 a pro■IDSl ee ve 
zcela jiný. Spr,vnljAí by prý bylo, kdyby •J•l•ia# zyol•nt sjezd 

lidc,vých poalancu rozho<il o z.minách a přijal nezbytné aákony. I tako

yt požadavek dokumentuje šíři zmln v sovětsk~~ syatámu státní moc!." 

· u:. S. Gorbáčov v projevu na zaaedáni NejvyěA!ho ao'Yětu SSSR, v 

něm! podrobně odO.vodňoval návrhy zm.An a 4oplĎ.k--! Oste.VJ SSSR, koó

statoval, že kolem tohoto ntvrhu Tznikl veliký spor a fe pfe~ložený 

nt.vrh nens.ěel potf'ebnou i't~~r-A/ podporu. Proto byl návrh změnlfe 

smy~lu závětO 19. kont'erence KSSS /F<P. 30. ll. 1988/. 

Problemarika aoudcoTaké nezávialoati a ~•jích zéruk je slo!it,. 

Navrlená úprave ~• sice podrobněji!, než ustanovent stu, d&tavy, 

ale roz.por obe;ažent v nich zO.stllTá i v novám návrhu. Soudci 1 lido

ví pfíseaíc! ;jsou z jedné ~trany nesértsli a po~ízen! pouze záko

nu; z druhé strany, soudci a 114on pf!sedíc! jaou odpo'Yidni voliěllm 

nebo GOTětOin, kter, je zvolil.7 a mohou b1t od'Yoláni podle stanovené

ho pořádku. x. Popov poznamenán., !e Yolebn! období aoudcO. se sice 

pro~lou!ilo na 10. let, ale 1 aoYlt a jeho vedoucí pfedstavit11, 

~ohou být u :moci 10 let, t!\k!e nesártaloati 10udc-d nepMbylo. 

Cit. stal T I .iteraturnoj gazetl č. 46/ 88, str. lú/ 1 7 O 



- 2;; -
Navržené nové ustanovení o odpovědnosti soudc1 a jejich skládá-

ní účtd sovětllm, která je zvolily, je pf-:íliě poplatn, starým před

stavma. e o_alabuje tak potf-ebnou nesllrtallat aoudet\, . nezbytnou k to

mu• aby se _ sku~eěn8 nýlila tlloha aou4d nfi. ochranl a aa~1Atovánt 
pr~va v sovětek, společnosti. · 

Po~itivní je jisti navr~ená specifická v~ianta ~stavhih~ d~hle~u. 

Jistě !e 1 k jeho pojetí a pravomocem by bylo moÍno m:!t vět~! či men

ší kritické pf-1po!!1:ínky. Lze jeho zřízen! věak povafovat za začátek 

nového období ve vývoji sovětské dstavnosti, přesněji za jeden ze 

symptomd jej:!.ho opravdovf ho vytváf-en!, kdy! ve ~talinekém e později 

brežněvovském období se o ústavnosti nedalo véfn~ mlurtt. · 
a ~ a 

Nakone• jtišt.ě pohnémk~ k lidovému h1a&Qvé.ní /r·e~erendu/. V platné 

aovětaké ÚG'tav~ je ~&ho lUOŽúOSt ~alcu1ive.na. V ó0Učasb4 době v projEVw.Ch 

ll. s. Gorb1t.čova, v pol1ticeych dok.1.mLentecll a ~ní i va V5fejn4 

diskusi s• přeapokl,d4 poměrnl iiroké upletllW rei'erenda o rťi~ea 

_citll.eii 'tých o\ázkéch, které ~ bit v br&ké clobi l'O&hodm.lt7. 

Zkui_eno at1 a použivéním ret'erenda ~Ilko· ~isM tortq · pMmi demokra

cie ~•~•ou ;ecmosnačm. Mlll• apl.m.t nou ~iť bw1e--li ziáffh, o 

kter4m d licl ro&hoclon,, ~aani :tonmlonn a bu4► li w· po~, aby 

t nimi b7Jo ulne aau~ut ~•dnomabi bul kla4n4 ~ · ~llpord atanon

lko. Sona •• Tlak hodt k raf'areadu Dh'l'.b \1atafll1All ab a 4opl.Ďk4-. 

Nle pat ulae rd'ermcla po\lliTa"S pMlil lano, pÍ'otoie b7 ee mohlo 

obrátit proti nanhoTatel6m. B\lde-11 proce• 4aokratisace pola-aěoTat, 

ani.I se bude slepioYat aoei.U.Uf 1k011omicki aitwace obyvatelstva, · 

mo.nlo 01 4oonáae~ k velké absenci YoliM. il doaud se v aoc1al1-

a,uclté prop~dl bi!ně posuzuje., ;jako necloatatek úpadních demokra

ticktch státd akuteěnowt, ie ve volblicb •• ú~aatnt ěa5~o ralativnl 

málo voli~O.. :f;yto jevy, jak ~alo lidoYé hlaaováiú Y Polak\2 .na 

ped.Sim 1987, nej &0\1 vAak ciú am1 aociial.iaticlcýa státdm. J1at4 •úna

n• vol16d by se mohla 6a6em pro~erti 1 v šil'olcych vrstvách aovit

lkli apoleč.noati nespokojených a nízkou ti votni úrovni, a trYé.ním 

nedoatatkd o kterýcb •• nyní aioe otevřeni hovott, ale které••~

e1nn1 n1felt a pod. 

Je tllk6 pfeanlji poaoudit, jakf ~• yztah lirokfcb ' vraťeY aov~t

*' společ.no au k politice a k aktivní dčasti Y ní a Není věel: po

chyb o tom, le aktivní podporu politiek4 pfeatavbl a politickou 

angaloTanost, kterou•• vysna~u~ urěité TrStTJ 1.n'ieligence, &ejménP 

~•~1 tTarli úly/ a poměrně li.rok• TratTy obyTatelatva Y pobaltských 

republ~ch a T ZůaYka&aku, n•V7rl~•ji sat!m veliké -ay lidi • Ru

lku, na utrajini, • · •tředoaz~attca repablikách ani nemluvl. 

» » z 
- .,,(_,1 ~ · sovětu SSSR, na 

Po napaáni t.Qto \1vahy se konalo aawea-.u. ••e~v. 
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nem! 29. 11. 1g88 M. s. Gorbačov /"Sověty - orgwI,y moci & samosi:,,rť.-

vy lidu", R.P. , JO .11. 1986/ ee znovu podrobně zabýv~1 cíli a 

hlevnťmi konture!tl. politické a právní reformy v SSSR a podrobně roze

bral 1 povahu a pr0b6h veřejné d18kuse a kritick, pfipominky z ní 

vzešlé k návrhu zákona o změnách a doplňcích Óstevy SSS.R i návrhu zá

kona o volbách lidových poslancO SSSR. Di6kuse nebyla formální, ale 

měla opravdu značnou teoretickou úroveň 1 velk-ý praktický význam. 

Svědči o tom i skutečnost, ~e ne jejím základě se má zpřesnit 26 z 

55 článkO pif'vniho z~kone /o změnách ~stavy SSSR/ a 32 ze 62 článkň 

druhého zákone; 

Projev M. s. Gorbečove měl pfirozeni jin_,v charakte~ e cíl, než 

teto ďvaha. Proto ani po jeho U"Veře;jněnť se nestári, aspoň její au

tor si to ~~slí, zbytečnou, i kcyf k některým tj'hradám a pochybnost 

tem je " něm podáno p0dr·O\' !lějš:!, a někdy 1 přesyidfivějěi vysv~t

len!. ZliTR!nit je zvláltní pozornoat, která je věnonna ~znemu naci

onálně politických vztahll v SSSR v tomto obdob:! přestavb7 a II tim 

logicky spojené úpraT~ vztahů mezi Sva&em SSR a svazovými republika

mi. Urěité zpf-ean&li bylo jil proveáeno na zák.ladě dialmae aietanoVi

aak nikterých svazových republik jii v tomto névrhu &ákona o ástav

nich směnách, hluběí změny mají Tě.ak ~•tat v této ~éf-e al ve.;-· 

druh~ f'lizi politické rerormy. L&e te~ hodnotit aoučaanf -'konn4 

projekty politické a právní přestavby v SSSR nézvem ělánkll v. Popova 

•K2-ok "Vpřed, ale ••• • 

At ji! se nynější ústavni změny 1 návrh zákona o volbách 

po alancl S~SR po auzuji jakkoli, s věttimi či menšími sympatiemi, či 

pochybnostmi e skepsí, nelze nopř:!t, letu jo~ o vá!né a odpovědné 

úaili a změnu a fe veřejná d111kuee byl~ veli;.1 kr1tickal e věcná a 

le 1 hodnoceni jejich výsledků byla v tomto duchu. 

Tento stav velmi kontrastuje se situaci v teEkoslovensku, kóe 

přes r~2.né deklarace nejvyAŠích politických e státních předEtevi

telO. 0 e v politickó sféře nic poástatného neděje a nemění/kromě 

přitvr.zentho kurzu proti nekonf'ormúm občanským iniciativám/. Za 

tohoto Btavu nemO.že ani pfíprava nové ústavy znamena·t významněji:! 

pokrok, nlé.ět~ ka_y! tssR nemusí- ne. rozó.íl od ~SE - usilovat o 

vytriře.ni právního státu, protože "právním at.litem je" •. Jest se 

tedy u nové č~. ús~avy obávat, že opět jetinou hora porodí myi. 

l.iatopaó l98e 

-· ~} ') l ť,.,;,. 



Týden svědomí v SSSR 

/Strašlivá bilance stalinského 
teroru/ 

Z iniciativy časopisu Ogonek se ve dnech 19T-25.ll.1988 
konal v M0 skvě týden svědomí,věnovaný památce obětí stalin
ského teroru. Hlavními spoluorganizátory byly svazy divadel
ních a filmových pracovníků,hudebních skladatelů RSFSR,tvtr
čí organizace Leningradu,redakce Li těraturnoj gazety,:rrroskov@ll 
skich novostěj a Junosti. Jezdnalo se o další významnou akci 
společenského hnutí "Iviemoriál" ,které sdružuje tisíce dobro
volných pracovníků. O některých z nich se píše v článku o. 
Němirovskové "Eez nároku na odpuštění.••" ve 46.čísle Ogoňo
ku. Připomeňme si,že hnutí ei vytklo za cíl shromáždit z do
brovolných příspěvků /na bankovním účtu 700 454/ prostředky k 
Tybudování památníku obětem ste.linských ťepresí,v němž mimo 
jiné budou na zdech paměti uvedena jména všech obětí teroru. 
Je třeb~ poznat skutečný rozsah tragédie lidu,prozkoumat a 
plně pochopit ve všech souvislostech celý řetěz příčin a dů
sledků,Jterý umožnil tento teror~ Jenom tehdy,když bude ob -
jasněna jeho historie,jeho mechanismue,lze vytvořit spolehli
vé garance pro nás a naše potomky,aby se nic podobného již 
nikdy nemohlo opakovat. 

V rámci Týdne svědomí byly v Domě kultury výrobního sdru
žení moskevského žárovkového závodu otevřeny výstavy návrhu 
památníku /1.kolo koLkursních návrhů/ a fotogi,afií D.Baltir
mance "Kati a oběti",byly promítány umělecké a dokumentární 
filmy o událostech a atmosféře J0.-50.let,byly pořádány dis
ku.se e veřejnými činiteli,s publicisty,vědeckými rpacovníky, 
spisov&teli o příčinách,podstatě a důsledcích kultu a stalin
štiny,o cestách jejího překonávání,o garancích svobody a so
cialistické demokracie. Informační CE11trum pokračovalo ve 
shromažaování materiálů a údajů o obětech represí,které budou 
předány muzeu t~emoriála. A MOdcovskije novosti při této pří
ležitosti polovinu svého 4a.čísla věnovaly této události~ Na 
osmi stránkách jeuveřejněno 16 materiálů o "letech teroru a 
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nezákonnosti" pod společným názvem Hemoriál. Jedním z autorů 

je známý sovětský his torik Roy Iťedvěděv. V článku "Naše žalo
ba proti Stalinovi" charakterizuje jednotlivé vlny teroru a 

uvádí na základě svých protpočtů přibližná čísla obětí teroru. 
Medvěděv píše: "Ve srovnání s údaji západních badatelů jsou 

moje čísla menší ••• Avšak1moje xzm:DÚ:JlÍxaxíuj výsledky~ ve 

mně pokaždé vyvolávají úžas nad rozsahem represálií a počtem 

jejich obětí." 
První vlna masových represálií proběhla již v letech 1927 

až 28 po vítězství Stalina nad sjednocenou "levicovou opozicí". 

Desetitisíce trockistů a zinověvců bylo tehdy vyloučeno ze stra

ny,propučtěno z práce a posláno do vyhnanství nebo politických 

izolátorů. Téměř všichni se v roce 1930-33 vrátili ke své pro
fesi po absolvování ponižující rpocedury "pokání'' a "přísaze 

věrnosti Stalinovi". Rok na to tuto cestu prodělali desetitisí

ce "pravicových úchylkářů". V letech 1936-7 všichni tito lidé 
byli znovu zatčeni. většina bývalých opozičníků a jejich stou

penců byla v letech 1938-9 na základě tajného příkazu zastřele
na. Jen několik eet vězňů této kategorie se dožilo rehabilitace 

1954-57. Ještě v průběhu boje proti trockistům a zinověvcům 
stalinisté rozpoutali politickou kampaň a masové represálie v 

různých svazových a autonomních republikách proti "buržoazním 

nacionalistům" a "buržoazním specialistům" /po šachtinském pro
cesu v r.1928/ •. Doplatili na to desetitisíce bývalých eserů a 

menševiků ,nepmant ,technická a humanitní inteligence. Poprovo
kačním procesu proti"straně pracujícího rolnictva" /TKP/ vězni

ce zaplnili přední zemědělští odborníci,veenická inteligence. 

Tato vlna zasáhla sta tisíce příslušníků "cizích" vitstev a tříd, 

z nichž jen několik tisíc získalo svobodu ještě za Stalina a 

. několik dalších tisíc vězňů této kategorie se po 25-30 letech 

strávených v táborech hrůzy vrátilo v r.1956-7. 

Nucená masová kolektivizace trvala přibližně 4 roky. Tato 
BVým rozsahem nevídaná represivní kampaň X "rozkulačování" se 

výrazně lišila od protikuleckých akcí v letech 1918-20. Tehdy 

•• majetným rolníkům odebírala "nadbytečná" půda a technika, 

nyní se konfiskovalo celé hospodářství a "rozkulačené" rodiny 
byly vysídlovány do odlehlých oblastí severu a výc~odu a to na

vždy. Podle Mědvěděva tato kampaň postihla 10 mil.lidí,z nichž 

17 .1 



- J -

větší čáet hr~zy přesídlení a osvojení nezabydlených okresů 
přece jenom přežila. S touto politickou kampaní souvisí dal
ší strašná epopej - hlad roku 1933. Nejkrutěji postihl jižní 
oblasti Ukrajiny a Kazachstánu. :?odle I.Iu:věděva tehdy podleh
lo hladomoru v SSSR kolem 6 mil. lidí. 

Novým mezníkem dalšího kola 'repreEÍ se stal l.prosinec '34, 
kdy byi zavražděn Kirov. Došlo k zatýkání "zincvěvců 11 ,kter8 
vyvrcholilo masovým vystěhováním 11 cizorodých 11 elementi1 z Mosk
vy,Leningradu a několika dalších měst. ?řibližně milion býva
lých Ělechticů ,kupcú a ka ~italistů a jejich rodinných přísluš
níků putovalo na sever a východ do vyhnanství. 

Podle přibližných výpo č tt jaštepřed strašným roke 1937,kte
rý mnozí západní autoři nazf'"Vaj í poěátkem ''velikého teroru", 
obětmi stalinismu se s talo celke~ nejméně 17-18 mil. licí, z 
nichž zahynulo nebo bylo zabito nejméně 10 mil. tti:f 

V letech 1937-JS podle výpočt -.: J:!.edvěc.ěva represe postihly 
5 až 7 mil. lidí: kolem miliónu členu strany a asi milión bý
valých členů VKS/b/,zbývajío1ch 3-5 mil.nestraníků patřilo ke 
všem vrstvám obyvatelstva. Zast;eleno bylo kolem miliónu lidi 
- bua. ihne d po zatčení nebo po ·zfalšovaném vyšetřování; Ostat
ní se ocitli v pracovně-nápravných táborech,jejichž hustí 
síl pokryla celé území SSSR. 

V letech 1939-40 se represe zmírnily,lépe řečeno,změnil se 
jejich charakter a geografie. Západní Ukrajina a Beloruoko,·Po
baltí, Besarábie a Severní Bukovina byly zbaveny 2 miliónu 
"třídně cizorodých" elementů včetně zbytků polské armády de
portovaných na S ibiř a do dalších vzdálených míst. 

Válka nezastavila kárnou politiku. V r.1941 bylo vyoídleno 
na východ všechno ob~rvatelstvo autonomní republiky povolž -
■kých Němců a vt bec všichni sovětští Němci. V dalších letech 
války bylj na výcho d deportováni Kalmyoi,Čečenci,Ingušové, 
trymští Tataři, 1~aračajevci a některé další drobné národnostní 
altu.piny - část Řekú ,Kurdů a pod. Ce lkem bylo z Povolží,Krymu 
a severníhc Kavkazu vysídleno kolem J miliónů lidí,z nichž 
nejméně milión dětí,etarců a žen zahynulo během ceety a v 
prvních letech života v nových oblastech. S oevobozováním o
kupovaných území SSSR začala nová kampaň - "filtrace" více 
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než 60 mil. lidí,kteří se v důsledku válečných operací ocit

li pod německou okupací. Zdaleka ne všichni byli postiženi 

represemi,jinak by nEbylo možné obnovit normální život a 

hospodářskou činnost v osvobozených oblastech. Avšak prak

ticky všichni ti,kteří zf stali v okupovaných oblastecb,byli 

omezeni ve svých občanských právech. Navíc kolem 5 mil. z 

nich bylo posláno do pracovních táborů. Vítězství přineslo 

svobodu miliónům válečných zajatc1 a obyvatel okupovaných o

blastí odvezenýéh na nucené práce do Německa. Všichni prošli 

tzv. "filtračními" tábory,o :ikud mnozí byli posláni do táborů 

v Norilsku,na Kolymě a v Kazachstánu. Byli mezi nimi i hrdi• 

nové obrany Brestu,Sevaetopolu,Odesy,Stalingradu a Moskvy. 

Celkem Medvěděv odhaduje počet obětí stalinismu v letech 

1941-46 na 10 mil. 

I v poválečném období 1947-53 Sovetský evaz zažil nemálo 

nových represivních kampaní;"leningradský procee",boj proti 

"kosmopolit~","vražedným lékařům"o · Každá tato kampaň byla 

spojena se zatýkáním. pokračovalo i . z2.týkání na základě 11 0-

byčejnýchn motivů - za "antisovětskou propagandu" a za poru

šení všech o~tatních bodů 58.článku Trestního zákoníku. Po -

stiženo bylo kolem 1 mil.lidí. 

"Strašná statistika," uzavírá Medvěiěv, "ale je třeba ji 

znát." 
I u nás v českoElo~emsku se otázka úlohy Stalina stala jed• 

ním z klíčových témat přestavby. Oficiální propaganda a publi

cistika připouští chyby J.V.Stalina,nepopírá hromaané represe, 

informuje o některých nových faktech Stalinovy zvůle a pokra

čujícím procesu rehabilitací v SSSR,ale snaží se rozbor otázky 

omezit na dějiny SSST a to na zákledě teze,že v činnosti J.v. 
Stalina je nutno vidět_Lchyby,.J:._nesporné zásluhy,proto se 

zlehčuje rczsah teroru,hloubka jeho antihumanismu a antintelek

tuelismu. Názorně nám to předvedla 3ve Fojtíková v Č:lánku 

Moskva,jak jsme ji neznali /Kmen č.JJ r.1388/. 

Obrazně řečeno, otázka Stalinova je jakýmsi klíčemj,kterým 

se dá buct odemknout nebo naopak uzamknout brána vedoucí k ob

nově,přestavbě socialistické epolečnoeti. 

27.listopadu 1988 
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Stalin jako obitni te~ánek7 

Pre.V'4.Y a pol~raYá.,y . 

~&hovor 6lawomira fopowsktho & .,z·ektorem moskevEkéU .i:iistoric-
_k_~. ~ -ch~ytfsk, školy prof. Jurijem _Afana~jevem - Polityka 49/1988 
P~li tyke.1 H·ovofili j iime Spolu před rokim~ Cht~l bych na tento roz
hoiror neváurti Chápe dnes eovětsk,· ~polečnost tvé kořeny svou če.stc 

• • 
tak tragickou genEelog1i, lépe? 
At'enRsjev: 1;~pochybně. Myslím,že ~e o to :itjvíce. z:asloužolr:a uměle
cké literatura. Za uplynulý rok bylll uve.f>e.jn~~ díle Platonova, Za
mjatina, Grossme.nn.e, v Sovětském ETazu d~sud ~ei:;ublikovaná. Fřičini
le se 1 pub_licistoke - hlavně z pere noviné.N., :méně už historikO. Or

ganizu~eme konference a diskuse. Ne pfetináěku, kterou uspoř&dala ~o
je vysoké. ~kola - "Stalin -člověk a zymbol "- přifly doslova davy li
dí. ~aaál• v~ak máme málo Ekutecně vědeckých statí na téma stalini

mnu. Chybějí analytické ~ráce. 
Soubflnl probíhá proces :rebe.bili tece bývalých ěi:i1 tel11, kteří byli 

za Stalina podrobeni represím e vylkrtnut1 s •~jin. Vfzn8J11 tohoto 
procesů lze jen zt~!í docenit. V~cyt před roka se nemohla ani pfi

pugtit my!lenka, !e bu~• rehabilitonn Bucharin- nejen jako občan,_ 

ale tak~ jeko politik, ~len strany. Proces rehabilitace probíhá d1-
sl•dni e d' ae fíc1, f1 rychle. Ale ani zde se nevyuf!vá Těech mo!-

. ncstť. 
To, co nyní f-ekna, eai nebu~e populérn!, My1lťm totil, !ev pro

c·es,a r1habili tace je tfeb& :měf-1 t k~~dému stejnl • To se tJiké předeT 
v~ím Trockého, který by měl být rehabilitován jako ostatní, a týká se 
dokonce 1 Jagody a Beriji. Měli by být zproštčni absurd.nich obvini

n! z ~dajnéb.o !pionství ap. Je možno ju pfisoudit vinu, ale jen 
za ty chyby a zloč~•, kterých ae skutečně dopustili. 

NAkteré člábky v naňem t16kU ve m.~ě vyvolévají sta~ost a dokonc~ 

obavy. Vezměme ne.příklad 1:;erii r;tatí v f·rev,ě o tzv. Leninovi odkazu, 

o kolektivizaci, o roku 1939, Felinovu úvah~ o studené válce a Vol

kogonovňv článek o Trockém. Pfi věech rozdílech mezi těmito teJity 

je jis jedno epolečn,: všechny ■e sne.li zachpvat ste.l.inskou inter

pretaci hi.sterických událostí. J ■ou_ tormo; zevěeobeeněné poloprav-

~-
Folityknl frojevuje se to například v otáac~ tzv. tajného protmkolu 

k paktu Rubbentrop - Molotov? 
A:r&nu~jeTS ~ekněme si hned na sa!,tku, !• vystoupen! Falina • Rzesze-
wského k otétce tajn,ho protokolu nmó Tldeckt charakter. ~-~useti 
b~chom se jim zab,V.t. Ale aouěasn4 metody vědeckého b,dáni p.f>ec• 
4okáfí e velkou mírou pravdipodobnoati bua prokázat nebo odmítnout 
auteuti~oet higtcrické_ho dokumentu. Tím sp:!ě, jóE 11 o tak vá!n, 
dokumuity, jako jsou tajné protokoly k sovětsko- německéro.u pakj_u '7z7 
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srpna 193~ a k~ SúllOQ~~ o přátelství z 28. z6ří 1939. 

Dokumenty, o kterých mluvím, byly- nemýlll-11 ae _ uvedeny do 

vědeck4ho oběhu v roce 1948. Uv1f1~l ~• st,w dtpartement USA z 

:RihbentropoYa archivu. Od t~ doby je na celém ~ěti peělivl zkouma

ly stovky a tisíce vědcO, ale jaksi nikdo z nich .nem~l nejmenuích 

poceyb o autentičnosti. - Abych ~o~vrdil schopnost t1oderní v~dy ře

~it te.kové otázky, pfipo~enu příklod tzv. Hitlerových denníkd, které 

byly ouhe.l.eny jalto falsi:fik.át ji! tJden po zveřejnění. 

Vrabie SE vš&k k ~á:-ladní otázce: V čem spočívá hlácáxú polopravd 

v článcích, c ktirých ee zmiňuji? Vezmě.me napf. ten o Trockém: D0 

Volkogonov neměl dost odvahy, aty napsal pre.vdu o úloze Trockého 

v období revoluce. Užívá proto ve své stati úhybného oDratus hovoft 

o wznámé roli Troekého v revolucia. Ale sovětský člověk přece zná 

jen t,1 verzi, která se po desítky let opeku~• v naiich piaemnostech • 

PreYda o nkuteěn, roli Trockého T revoluci a občanská válo•~• mu 

abaolutně neznámá. - Kdy! u nás nikdo zaěne psát takovj článek, 

j~ko VolkogonoT, musí mkuvit také o neEporných zá~luhách Trockéhc 

pfi budoTán:! aovftské moci. Kdyl to neudělé, skrealuje SY/m zpJ

sobem celj probl,m a případně 1 pravdu. 

Nejd~l•~it~jAí však je, podle máho mínění, fakt, le se v cel~m 

článku Tiechny apory mezi btalina a Trockfm • ~•j1ch boj o moe lťět 

jen jako výslecek zákuliwch intrik a aouboje oaobních ambicí. ·vol 

kogonoY se tako,jm zpeaobem ma!i interpretovat obsah, podstatu 

tehdej~!ch konfli~'tO. v sovětském vedení v-lbec. Je to obrovEké zj~dno

auaení onfch ve ak~tečhost1 v~lmi hlubokých tipolečenských, skcno~ic

kých ra politických p!'íči.n, které vecily k to:;nu• ft prá-vě Stal!.n a 

Troclý stanuli proti aobě. 

V ~láhku o kclektivizac1 se uvéd! počet obětí, vystav-ených repre

sím: l, 3 mil. kulackých rodin. Píše ae tu také o hle.du v roce 

1933, ile zároveň - navzdory těmto tragickfm úáaj~ - te celá kolek

tivizttce líčí jaKo vtlk;, úap~ch, jako v;rmoženost v- budovúú .sociali

smu a v industrializaci, ja'., o proces, historicq zcele. zdOvodněn~>• 

1Ukc1e st nebere v úv8b.u a nu:.kou.nui stalineká koncepce urychlen~ 

induetria.lizaoe e k.elek ti vi:i.ace ;jako první de.leko só.hl3f. zločin stalin.

ekfho relimu, v ~&nož důsledku byla zadušena jakákoli mo~nost rozTo

~e zemi e bunování aociiilismu dULokratickou cestou. A to j! podle 

11n1 s'-sadní otázka ••• 
řolityka: ~t•~• vreul~ucy ~ ~ť;in země Sovětd vy!adují ješzě zvléi\ 

~nklad.néo• po~•dná.Lí ~ vyj~s.nělú? 

Atanasjev, Vlea~ problémy. c,1, naše ději.ey. Pfipomeome si tfeba 

rol 1939. Jejich interprEtnce 
Lenir.tv ocika&, kolej(ti Tiioaci, nebo 

-v podání r\lz~:ch vědců se ~Jtrá:cně liěí. ltešClÚ těchto cté~ck je 
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teprve úfeu námi. Wusime jeětě nal f ~t e prozkoumat mnoho zdrojů e 

dokumentů. Situace je víceméně taková, že dnes dokonce i takové 

procesy, o kterých by se zdllo, 11 ~aou d~kladni prozkouman, /jako 
► • -..:.. • 

nap!'. kolektivizace/ jsou podle mého ntzoru vykládány nesprávně nebo 
pfinejmen§ím n1uspokojivě. 

Politykas Mám dojem, že ře§ení mnoha tichto otézek závisí na politi
ckých rozhodnutích. Politických rozhodnut:!. se však nedostává a to 
zbavuje hiatoriky odvahy a chuti do řešení ostrých problémd. Hlavně 
ty historiky, kteří jsou opatrn:!. a ty, kteří jsou pevněji svázáni 
s dosavadním ideologickým a politickým hodnocením děj1nn._1ch událo
stí. 

Af'anasjEv: V to~ nenicelé pravda. Vezměiae třeba btalina a stalinis
mus, bezpráví stalinského režimu, sama jeho e~istence, se zd~vod
ňovaly, osprav· edlňovaly za pomoci zfalěované historicl:é věťíy. Pozná

ván! historick, pravdy je dnes procegem, T jehol pr~bihu je stalin
s'ký řežim zbavován legiti::!lnosti: tak, jak be stále vice poznává 
pravda o min~lostt, tak se stále Tiee atáTá zjeTiiou i 5an.otná pod
ůe.ta tohoto reli.ii;u. 

~roces p0kra~uje. ~uEime si věak být vědomi skut~čnosti, le ned,

le finguje sterý &dmin1stret1vně- pfíkezo~ systém, le n~déle e~istu

V• stranicko- státní byrokracie a !e její odpor proti poznáván! his

t•rické pravdy je zároTeň jejím bojem proti pere6trojce. 
Problém nespoěí'Yá v tom, že by někdo nechtěl /nebo fe se mu neůa

r-,1 vyvolat jedboré.zoTEf politické r .ozhodnutí. :~o~nost takového roz
hodngtí je silně po&r.íněna spol~čensto- ekono~ickými realitami. Tak 

dlouho, dol:ud bude t.rvet ocipor f'-tranicko- státní byrokracie proti 
přestavbě a změnám ve společenské, ekonomic~é a politické oblasti, 

tak dlóuho budou také potít.e s interpretací r~znýeh -historických 
událogtí •••• 

~l!~~~~.L_ ••• ~e to koneckonc~ byrol.:.racie, kao u:rěuje, které ar
c:hivní materibly se ~;..ří st-~ní a které :_e •• 

A:f'ane.sjev: '..L·o j~ norDb.lL.1 • .i:..le t~stlvé f'aktEm, ie erctivy Jsou nadá

le u&avřeicy a ŽE 'V ~ .... ~li Li.cd zákon, který b:,· tuto ot&zku prévni rc:

guloval. Kdyby byla úoLx·& vtlE ar chi vy oterl·ít e zpřístupnit je 

" baňatelOm, dalG by ae to ud~lat velmi rychle. Vezměne nopř. Ketyn, 

o které j ame mluvili pi·ec rokem. Zjistit pravdu o tr~ických udť.lo

stech, jež s1 tmt odehrály, by z vědeckého hlediak:a nemělo být pro

bléme- !tak.nu víc: I'ro m..."'le a fedu jiných historik'O. tu nen:!. ~ádných 

pochyb. ~atyň je faktem, který ae dotýkó ~ak záj~O polských obyva
tel I tak sé;jmd obyYatel aoTltakých e. m'llle mit vliv na vzájemn4 
-yr;tah3 mezi oblma národy. roto tvrdím·, že čim dřív bude ten pro

blém vyfeěen e vyjasněn, tím lépe. Je-li dobrá role to vykonat, 
urči tě to po e.loufí zlepsení vztahů. mezi 2.iúe::-.l ocou ne.ši ch zemi i 
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Podobně je tom i s jinými otázkami. Nedávno jsem byl v Eston

sku. Z~~astnil jsem se ahroméfděnť, pořádaných Lidovou frontou Eston
ska. Pf~znávéme- 11 nyní, le pak~ Ribbentrop- Molotov polkodU 

Estonsko, ~e vbyl podepsáh na dkor Pol~ka a pobait~kých státd, fík&
me tim ~ároveň, le byl dějinnou nEsprcveálností. Pfitom si věa:t 
mua!me stále opakovat, že o tom mluvíme v podmínkách nezvratno st1 . 
historických procen~. Budeme- 11 přistupovat k problém~ takto, bude 
·,o na proapěch vzájemnému poro&um&ú. 

Politykas Přeěetl jsem toho o staliniam:.u hodně. ale dál mi chyb! od

pově! na jednu z nejzávažnějších otázek: Byl Stalin a jeho . syst,m ob-_ 

jektivní nutností, fází, kterou noc1al16lllus ~usel projít nebo byl 

stalinismus jevem, který vytvofil tlověk, jeho! něktef>i dokonce 

podezírají z du~evní choroby? 
Afana■jevs Kategoricky odmítém tako~ zp-aaob vyevětlováiú pf!čin 

stalinismu. Kdybychom jej přijali, ud~lali bychom ze Stalina obltní
ho beránka, odpov~dného za všechno. 

Ob~as slyšíme, fe je tfeba eocial1smus zbav-lt stalinských defoi-
macť a rázem bude v~e v poHdku. Nic takového není možnf. Socialia. 
mua byl zdeformován od samých záklaM e spojovat to jen• oaobou 
Stalina je absolutní nepravda. frtalin:1.amua jako společenak, ,ekono• 

mick6 a po11,1ck6 sbitečnost •• stal zákonitosti /prawidlowol~/. 
Vyroatl s mnoha po4minek a pf:íčiD, s nich! nlkter, aahal7 vel.ml 
hůuboko a odvozovaly se z de.leké minulosti. Je t:f-eba mít na p•lti 

hoapo4ářskou zaostalost Ruska, nee~iste~ci demokratických tradio, 
ideologii cariamu a ěoviniscu, prObňh swnotné revoluce & obfanlk, 
války, mnohonárodmí charakter země, mezinárodní situaci a hodně 
dalA!ch věcí_ . Díváme-li se na stalir...isku1 takto, je tf-eba uS11at je;; 

jako jev hiEtoricky zd~vodněný. Jedinl a takoTým pfiaiupm mdleme 
tak6 pochppit, jak rifn, a hluboká mu1í být práce, tterou •• ma
!íme vykonat v přestavnl, zbavujíc~ se zátěfe minulosti. 

Jinak fečeno: za jistých okolnost! se u nás z~ormoval t;,p spo
leěnosti, která ~ebyla schopna BICOStatného ijfoje, která byla od
SOU&llla ke str,tě dynamismu. Typ ■polečnost1, je! v dosavadní podo
bě v podatatl zaěala vypad,vat ze sv!tových dějin. Jak k tomu dollo? 
Co spů aobilo, !e jame takoví a ne jin!? 

Aby se na tyto otázky dalo odpovidět, musíme do všech dOsledkd 
anaJ.tsovat věechny podmínky atalinilllllUt apoleěanak,, ekonom.1cká 1 

politické i mesinérodn.i. 
Poli t1ka1 Stalinia:mua ověem není jen probl,::iem třic,'t1cb a čtyfic~ 

tjeh le~ •• 
Atanasjevz Samozfejml. Stelini mnul v mírně změn~ní podobě &d1t,ri 
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Děe:im Ie&lným doc.a es. 

~olitykel Hovofíme o dějinné zé.konitosti stalinis:nu, o jeho objekti

vních podmínkách. Vzniká přitom dalěí otázkas Byla vúbec ně~ak' 
' . . ·. i:,.~ . . -...~ . . . . 

salternativa stalinského modelu aocialiamůt • · ·. • · · · 

Afanaa;jevs Alternativa byla, ale jakmile se objevila, za~alo ·se rych

le zu!ovot pole pro je~í re&lizaci. 

Folify:ta: Byl to NEP a Bucherin1v program? 

.Atanaajev: Ano. To mém na mysli. Ale je tfeba hned dcdat, !e NEP v 

tá podobA, jak se začal uplatňovat, byl odeouzen k nedsplchu. Aby 

se NEP mohl prom~nit ve 6kutečnost, musel by stále roz!ifcvet ~v~ 

moinoEiti, né pole p~sobnosti. Prue věak byla dplně opačné; Možnos

ti HEPu byly systematicky omezovány. Př~s to přese věe.c.hno byl 

však NEP tfu směrem, ktErý zakládal c..emokratickou cest :_- rozvoje ne

šť země. J1n!e od E&mriho začátku, ji! za Leninova fivota, byla 

T Nl:Fu \U'čitt avojznačnost a neddslednoat. Nepf. T hospo~tfck, 

sf'éř& se šle airem k ntkolikasaktoroT, ekonomice. Ale současnl, 

~aksi • zhora", byly vydávé.z11 'tmlrnice k omeson.ní tohotc TjToje. lli

koliker.ektorcri tkono:r,iks. vyle.dovala pl-i:re.11 amus v pc,11 tice, ale 

ten nee~istoni. To věe pomohlo koneckonc~ k tomu, 11 dali! TtTc~ 

ěel ~plni jino~ c•stou, stalinakou. 

Polifyka1 Uyl ae te! rehab1litu~• Bucharin , zn.eae~ to tek, ~

vrat. k jeho prograoTé linii t . 

A:tanasjeTS Bucherinon linie te.k~ nebyla neaporM- ;jek politieky, 

tak teoretieky. r jeho progre.mu muaím~ pfiatupovet kriticky. Je 

jisté, fe Buchnrin byl svými pfíetupy k NEPu blifěí LeninoTi, nel 

jin!. Ale musíme vědět, fe ani wninovi se nepoO.efilli nejít od

povědi na všechny problémy. Tim m~ně to dokázal Bucharin. Proto ae 

mi tak:6 nezdá aprávné přijímat Bucharino'Y7 n~lty za 1de~lní model. 

O politice, kterou Bucharin prosazoval, mtlfeme mkuvit jen jako o 

určitém vektoru- nic Tic. Směr byl shodný E LeninoTtm., ale aby•• 

f>tt:t.l reálnym., bylo by jej tř-ebe stéle korigovat, prohlubovat o 

rosěiřov&t. 

~olitykai LěkuJi &a ro&mluvu. 

N~eizelcvant precoTní pfeklad 
- st -

prosinec 1988 
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Vystoupení generálního tajemníka ÚV KSČM.Jakeše na aktivu 

se šéfredaktory ústředních sdělovacích prostředků-červen'8a 

/Přepis magnetofonového záznamu/ 

U nás je základní problém včlen..i. t ekonomiku do světové e

konomiky ,především do ekon.arniky RVHP. Ta naše ekonomika je 

tím těhotná víc než jakákoliv jiná ekonomika soc. zemí,poně

vadž má nevhodnou strukturu vytvořencu v dobe,kdy to bylo 

aprávné a kdy to bylo potřebné v rámci soc. soustavy - ori -

entaoe na těžký prů.rnysl,na obrovské požírání kovu,obrovské 

potírání energie. A samozřejmě v těch strukturách jsou lidé, 

kteří tomu dál fandí. Já bych řekl,že jsou to převážně tito 

lidé,převážně,poněvadž to bylo zcela logické,asi byla na tom 

postavena naše budoucnost. Ti s&mozřejmě brání tomu,vemte si 

·, hu-laře,čím víc oni toho železa budou děle.t,tak tím využijí 

BTé základní výrobní fondy. Pracovní síly,které tam mají,tak 

ty jsou dané,a tak tedy uvnitř není žádná brzda,naopak,tím 

Tětší zisk je pro ně,ale tím větší je ztráta pro národní hos

podářetví,a ti jdcu touto cestou. Oni rádi zaskočí i za za -

hraniční obchod,za strojaře a chlubí se tím,jak znovu museli 

pomoci národnímu hospodářství. A to je pomoc? To je cesta do 

pekel. S tím je třeba skončit,přestat. Snižovat těžbu oceli, 

následně těžbu koksu,který je na ni třeba,a následně řešení 

ekologických problémů atd. a oni se tam pořáJ cpou. Prostě 

oni jdou do Sovětského svazu,tam je p;emlouvají,aby chtěli 

železo,aby tímto způsobem nás d onutili,prostě abysme setrva

li u těch 15 mil run. Jsou ochotni ho vyprodat na všechny 

atrany. Tato psychologie,tato 4 fi!ozofie tu existuje,a my 

ji často po dporujeme,vychvalujeme je v tom smyslu. 

Nechceme nic proti hornictví,nic takového,ale nač prostě 

my mámevychvalovat,že prosteje zase překročena těžba uhlí, 

když my chceme a náš smysl j e nechtít tuto těžbu,to je náš 

eíl,to je vlastně výzva,když musí zvyšovat těžbu uhlí,těžké 

eebekritice,co děláme a co jsme dělali,že to uhlí potřebuje

me. Jak to,že jsme nerealizovali kroky,aby se nepotřebovalo 

to uhlí. Radikálněji potřebujeme snižovat. Tady náš útok mu-
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aí bý~ na úspory uhlí,paliv a kolem toho musíme mluvit. A ta
ky konec konců,proě oni zase s mají zájem,když to překročí, 
dostanou vysoké prémie,dokonce se hádají každý rok,aby měli 
co nejnižší plány,aby mo~li op nejvíce překročit a co největ
ší prémie dostat. Přitom ta kupacita tech těžebních zařízení 
je dána,pokud tam nenastanou nějaké komplikaoe,nějaký havárie 
atd.,tak to hrabe,hrabe,hrabe,tam je to dané .• No a když budou 
hrabat v sobotu,tak dostanou za to víc peněz, Kdyby nemuseli 
hrabat v sobotu,oni mají zájem na tom,aby hrabali,ale zájem 
společnosti to není,aby se hrabalo. 

Zájem společnosti není taky,aby se maximum,abych řekl elek
trické energie vyrábělo,a tím se prostě nehospodárně potom 
pracovalo. My tu musímevytvořit nějaký tlak,~ reálnou 
bych řekl,v tom emyslu nedostatkovost,tlačit je - fabriky,aby • 
nepotřebovaly tu energii,aby ji nechtěly tu energii,tu elek
trickou a ne jim ji nabízet a pokutovat za to,že ji neodebra-
17. J 0 ,oni tím argumentovali,ale ta pokuta Je za to obvykle, 
ie ji neodebrali v noci. Za to je,ale to oni prostě neřeknou. 
Oni to berou prostě všechno přes den. No za: to je ta pokuta, 
!e neodeprali prostě podle diagramu,který měli odebírat. To 
znamená• vykašlou se na všechno,jen žádnou organizátorskou 
práci,nedělají na noční,pece veliké,vypnou to všechno a běží 
na noční,že jo. No,a pak samozřejmě energetické kapacity nemů
lou tomu stačit ~ady mluvíme zase o tom,aby v naší propagandě. 
byl zase ten správný tón,aby se šlo po těch strategických ces
tách,že jo,to znamená ~spory. Člověk si kolikrát říká,jak je 
to možné,a ted tu nemo~oucnost si klade,jak to,že jsme tak ne-

mohoucí. Jestliže to víme a i to v Sovětském svazu 
RVHP :taxkixiíma víme to,všechno to 
bun,že uspořit elektrickou energii 
levnejší,než ji znovu získat. 

křičíme,tvrdíme 

a jinou energii 

a všyd v 
to z tri -
je třikrát 

Třikrát levnější,ale přesto všechny naše plány v RVHP jdou 
na to,aby jsme měli další naftu,další plyn,další uhlí,další rudu 
atd. A do toho se dají pe~íze• A nedají ee,aby se to uspořilo. 
Tady vidíte,jak je to eložitý,aby z té ideologie to došlo k 
praxi. Obrovská setrvačnost tady působí. Víme to,a my nejsme 
achopni ten manévr udělat. Aby jame řekli 11:>mu Ehrenbergovi 
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"Bic nedostaneš prostě". A hodíme <b toho šetření proatě tyhle 

tyhle prachy všechny. A znovu ty doly další otevírá na tom 

Slaným a táhne pod těma horama,že jo,na tom Frenštátu a bude 

to tam likvidovat všechnu tu krajinu a všechno možný,a znovu 

se tam,ano ono je to výborné,1 lidi,kteří tam dělaJí,dostávají 

-vysoké platy. Oni se tam zabydleli,musela by být otázka,kam 

je dát,co e nimi udělat. To jsou ty brzdy,základní,tohleto. 

Ty my musíme prostě PFekonávat. Tedy ten mo derní pohled na e
konomiku,aby lidé věděli,o co Jde. V čem je to tedy,co jim 

zabezpečí,že se budou mít líp. A co to není. Přičemž do mno -

hých odvět í vkládáme ty prostředky,kdy vlastně, jestli vůbec 

bude zaplaceni/nevíme/,tedy rentovat se,tak to je obvykle za 

20 let u tech těžkých odvětví. Nejdříve tady dáváme peníze do 

něčeho,co bude za 20 let fungovat,co bude ale za 20 let,jak to 

bude s tou vědou a technikou,máie je tam dávat,nemůžeme jinak 

projít? 
Bohužel tyhle otázky Jd řídící sfér!1čaeto neklade,a tak 

~ v v . . 

kaidý resortne za to své bojuje proste,aniž by v1del tyhle sou~ 

Tisloati a tyhle potřeby• V tom smyslu· potřebujeme velikou· po

moc nebo změnu myšlení,přístupů. Ono se říká,jaké změny myšle

ní? Ale jde o změny myšlení skutečně. Je tady jakési myšlení. 

To prostě vychází z těch nových potřeb bezprostředně,tedy mo

zek se nezměnil,ale jsou nové pohledy. Někteří to odmítají,x 

Tůbec ten název,že jo. Že žádné nové myšlení neexistuje atd. 

Nové přístupy. NO nemluvme třeba o novém myšlení. Ale ty nové 

přístupy je třeba. Život si je vyžaduje. 
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Deportace do Trenčína 

/SVedectví jedné zapomenut, zprávy/ 

Když jsem nedávno oosi hledal ve skříni e rukopisy a s vý

skřižky,vypadla mi pod nohy pomačkaná obálka s touhle deseti
stránkovou zprávou,kterou si před dvaceti lety vyžádal A.Dubček 
na ÚV KSČ. - Sedě na podlaze,začetl jsem se do ní po těch le
tech jako by šlo o zhola cizí příběh,který se mi snad nepři -
hodil ••• 

V Praze i.led.na 1989 

--------

Předsednictvo Sm KV KSČ v Ostravě mi na svém zasedání 16.zá
ří 1968 uložilo,abych pro ÚV KSČ vypracoval podrobnou zprávu 
o své deportaci do Trenčína,-která 14.září předcházela zastave
ní Nové svobody a při níž mi eo~ětští generálové pohrozili za
střelením,pokud okamžitě nezastavím svoji publicistickou a po
litickou činnost. 

I. V Ostravě - Porubě 

V pátek lJ.září 1968 - tedy v den ,kdy předsednictvo KV KSČ 
v Ostravě za účasti představitelů KRK řešilo situaci v redakci 
Nové svobody - asi půl hodiny před půlnocí rni telefonoval de 

bytu plk.Kazancev /okupační velitel města Oetrsvy/,abych při
jel na radnici,protože se mnou chce mluvit generál Jaškin. Prý 
kYůli mému člá.nku,který byl téhož dne publikován v Nové svobo
dě /"Co můžeme a musíme" - NS 13.9.,str.1/. Narr.ítl jsem,že na 
podobné pozvání není o půlnoci zrovna nejvhodnější doba a na
bídl jsem gen.Jaškinovi setkání v ranních hodinách. Plk.Kazan
oev přesto trval na tom,že rozhovor s gen.Jaškinem je nezbytný 
okamžitě a velice družným tónem mne ubezpečoval,že půjde jen o 
krátkou besedu. Na námitku,~e ve věcech redakce Nové svobody 
příšluší jednat jenom našemu šéfredaktorovi,a 1 ten že je pod-
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řízen vydavateli,tedy KV KSČ v Ostravě,nebyl už při předeš -

lých jednáních brán zřetel - odůvodňováno to bylo tím,že hovo
řím dobře rusky a jde o moje články,nikoli články šéfredaktora 

Bublíka. Nakonec mne plk.Kazencev přiměl k souhlasu jednoduchou 

provokací: řekl,že se zřejmě bojím /"Vy apjať strúsili,laváriš 
Kubíček,pravda?"/ a ptal se,zda mi má k telefonu zavolat tajem

níka MěstV KSČ RSDr. R.Gaje,který už na radnici rovněž čeká na 
rozhovor s gen.Jaškinem,abych mu uvěřil. Odpověděl jaem,že ne

mám důvod mu nevěřit,právě tak jako nEJnám důvodu se bát rozho• 

voru s gen.Jaškinem. /Komentář "Co můžeme n musíme" 

žoval za materiál v duchu moskevských dohod,v duchu 

plána tN KSČ z Jl.srpna./ 

jsem pova-
, .., o 

zaver·u. 

Aai·ve 23,40 hod. jsem odjel ze svého bytu na ostr~vskou 

radnici,v jejíchž reprezentačních místnostech sídlí sovětská 

komandatura v Cetravě. 
Na radnici byli už přítomni: plk.Y.azancev,dále major sov.ar

m.ády,jehož jméno neznám,tajemník MestV KS~ R.Gaj a člen před -

aednictva MĚstV KSČ R.Riegel,kterého si s.Gaj vzal a sebou ja

ko doprovod. U etolu,na němž ležely svázané v[l']Etisky Spojených 

ostravských deníků a nové svobody,probíhala otevřená besede k 

aktuálním politickým a vnitristranickým otázkám. Když jsem se 

ptal,k;ie je gen.Jaškin, o J.po·~ědě l Y.azancev omluvou, že generál 

má právě důležité telefonické jednání s gen. Pavlovským a že te

dy budeme muset chvíli počkat. Toto tvrzení asi až do 02.00 hod. 

opakoval několikrát - občas odcházel z místnosti a t 1rrdil, že 

taidou chvíli už se gen,Jaškin objeví. Asi v 01,00 hod. se 

místo gen.Jaškina objevila na stole lahev vodky. Zpočátku jse~ 

odmítl pít s poukazem na to,že bych neaohl sednout za volant, 

později /po kontroverzi s neznámým majorem,který mě při pří

pitku obvinil,žc jsem kontra1·evolucionář/ z principiálních 

důvodů. zatímco plk.Kazancev hráv ve zmíněné dvojici viditelně 

•toho hodného" a bavil se na všední témata /ryby,rodina,kde 

IIÚl chatu a podcbně/,neznárný major nepokrytě útočil na vedení 

KSČ,vládu a NS,obviňoval je ze slabošst , í,z toho,že naši před

ataTitelé vyklidili pole antisocialistickým silám atp. Na ob

ligátní výtky jsem reagoval s ohledem na pokročilou dobu vět

lí mírou sarkasmu,ironie a šibeničního humoru,pro který,jak 
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•• ukázalo,neměli přítomní důstojnící ani minimální pochope
ní. 

Asi v OJ,15 hod, jsem s dovolením plk.Kazanceva telefono
val své 7.eně, abych ji \lklidnil. Přibližně v téože době mi do 
Jaškinova sídla telefonoval šéfredaktor Bublík,kterého mezi
tím vyrozuměla má žena: jednak mi vytýkal,že jsem pozvání 
přijal,jednak se nabízel,že se k jednání sám dostaví,pokud . 
bude zapotřebí. Vyřídil jsem tento vzkaz plk.Kazancevovi,kte
rý nikaj n ,: regagoval. 

Asi v 11,30 hod. jsem před přítomnými prohlásil,že dále 
nemíním na generála Jaškina čekat. Zdůraznil jsem,že o rozho. 
vor jsem neládal já,ale on,a že je tedy přinejmenším neslušné, 
nechává -li nás tak dlouho čekat. Plk.Kazancev znovu tvrdil, 
le jde o závažnou záležitost v zájmu dohody,takže můj návrat 
domů není myslitelný. Neznámý major - podobně jako předtím Ka
sancev v telefonu - snažil se mě vyšachovat tvrzením,že jsem 
nervózní a že mám zřejmě strach. Odpověděl jsem,že podle mého 
názoru má mnohem více důvodů k nervozitě například gen.Jaškin. 
"Přijel přece potírat kontrarevoluci,a tea ne a ne ji najít." 

Po této kontroverzi i R.Gaj a R.Riegel oznáiili,že na jed
nání s generálem nemohou déle č-ekat. P1k.Kazancev poté opustil 
na chvíli místnost a pak se vrátil s oznámením, že gen. Ja.škin 
na nás čeká ve svém polním štábu v Koblově /asi 12 km od centra 
Ostravy/. 

Do Koblova jsme odjeli svlastními vozy v doprovodu uvede -
ných důstojníků. Cestou byla tématem mého rozhovoru e plk.Ka
zancevem,kterému jsem do té doby reliltivně nejvíce důvěřoval, 
tě!ká situace,do které 21 •. srpna postavili čs. a sov.komunisty. 
Kazancev zejména zd&razňoval a chválil hlasy některých starých 
komunistů /viz rezoluce tzv. vítkovického aktivu aj./ 1které 
podle jeho názoru zásah pěti zemí plně opravňují a správně o
zna~ují viníky situace v naší straně a mezi publicisty. 

II. V Koblově 

Po příjezdu do polního štábu Jaškincvy 0 železná divize" nám 
b7lo řečeno,že generál nás očekává ve svém štábním autobusu. 
Pojízdn4 pracovna však byla zcela prázdná. Velký stůl,několik 
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židliček,telefon. Později zde byl přítomen také mladý Jadet

tlwnočník,kterému bylo předtím několikrát kladeno na srdce,a

by urychleně dokončil překlad mého komentáře z Nové svobody. 

Generálova "hra na schvávanou" však pokračovala podobně jako 

na radnici. Z konkrétních výtek Nové svobodě si vzpomínám na 

kreslený vtip - fotomontáž modelky v pruhovaných plavkách s 

textem "Tenhle poslední model mi přivezl můj známý z :Mírova11 , 

který sovětské dúetojníky velice rozčiloval. Marně jsme vy

■větlovali slovní hříčku,že nejde o mír,ale o věznici Mírov, 

ale o věznici Mírov a že známé ostravské krejčovské družstvo 

•• jmenuje Míroděv. 

Asi v 02,45 hod.,když už plk.Kazancev videl,že jsme rozhod

nuti na gen.Jaškina déle nečekat,oznámil nám,že budeme muset 

odjet do Trenčína na štáb vojenského okruhu Východ,přičemž 

náe uklid~oval tvrzením,že jde přece o náš štáb a o náš vojen

akt okruh,z čehož jsme měli nabýt dojmu,že jsme do Trenčína 

Toláni naš imi představiteli - v té souvislosti padlo 1 jméno 

generála Samuela Kodaje. Všichni tři jem~ shodně takový noční 

"Týlet" odmítli - zejména e poukazem na to,že nemáme důvodu a

ni práva opouštět území svého m8eta a svého kraje a že cesta 

do Trenčína nepřipadá v pvahu 1pokud nám nebude umožněno tele

fonovat a konzultovat s vedoucím tajemníkem KV KSČ RSDr. L. 

KoTalčíkem a šéfredaktorem Nové svobody L.Bublíkem. Plk_.Kazan

ceT se nás snažil uklidnit tvrzením,že se z Trenčína hned vrá

tíme,že jeho gazikem "to stihneme za tři hodiny" /l/ 1 Žádost 

o telefonické spojení se s.Kovalčíkem odmítl pak tvrzením,že 

ve štábu je k dispozici jenom polní telefon,ale vzápětí odmítl 

i nabídku,že můžeme ke Kovalčíkovu bytu dojet za čtvrt hodiny 

nými auty. 

Energicky jsem protrstoval proti takovému jednání a oznámil 

jeem1 že dcbrovoln8 nikam nepojedu. /"To!ko v silu oružija."/ 

Přítomní důstoníci se jen pobaveně uemáli. Tajemník Riegel,o 

něhož nejevili zájem,protože s ním v původním plánu zřejmě ne

počítali,poukázal na to,že mu cestu do Trenčína neumožní jeho 

5dravotní stav. Na Gajovu zmínku o nervovém stavu jeho ženy 

nebyl brán zřetel. 

V OJ,00 hod. vstoupili do ~ístnosti dva důstojnící - pod-
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plukovník a major vpláštích a černými výložkami,ozbrojerú a 

Yiditelni už připravení na ceatu. Podplukovník se k nám o -

brátil stroze, "Nelzja bolša gavaril,náda jeohail Býstro, 

býstro ••• " Tajemník Gaj se několikrát obrátil k plk. Kazan

cevovi s otázkou,zda to máme považovat za internaci a depor• 

taoi. Zpočátku nedostal odpověu,nakoneo plk.Kazancev pokrčil 

rameny a řekl,abychom si to vysvětlili jak chceme. 

Tajemník Riegel a plk.Kazancev slíbili,že o našem odjezdu 

do Trenčína uvědomí telefonicky s.K0valčíka a naše manželky. 

/Samozřejmě se tak nestalo,informovali je jiní./ 

Pak jsme byli odvedeni ke dvěma obrněným transportérům a 

vy\ndnuti,abyohom ._. do nich nastoupili• R.Gaj do transpor

téru s číslem 923,já do obrněnce !.922. Od té doby jsme spo

lu prakticky neměli možnost hovořit. 

III. Cestou do Trenčína 

Moji eskortu tvořili: major /NKVD?/,který pro nás přišel 

do štábního autobusu,mladť1~Šručík,dva řadoví vojáci a řidič. 
Byl jsem posazen na místo nabíječe po pravé straně - zezadu 

mne střežil jeden z voj éků sařnopalem 1 namířen.ým na záda.V té

to funkci se oba řadoví vojáci střídali. Trasa eesty,jak 

jsem stačil vysledovat přes pr,~zory,vedla přes Nový Jičín, 

Valašské Meziřičí a Vsetín. 

Protože jsem byl z domova oblečen jen nalehko ve sváteč

ních šatech,požádal jsem o nějaký nadbytečný plášl,abych si 

mohl zakrýt nohy. Byla totiž poměrrě chlainá noc a přední 

poklop,za nímž jsem seděl,byl prakticky až ke slovenské hra

nici na Vláře /tehdy začalo p~šet silneji/ otevřen,protože 

eskortující major z poklopu sledoval trasu konvoje. /Konvoj . 
Yedly dva vojenské gazíky./ V té souvislosti se mueím,i kdyi 

111 to nedělá žád..~é potěšení,zmínit o oharakteristickám chová

ní eskorty, asi po půlhodině jízdy jsem majora požádal o 

krátkou zastávku,abych se mohl ~ym:>čit - chladno,nevyspání · 

a jistě i pochopitelná míra obav konaly"'• Odpově!a "Mi

nátočku. Sičas." Minutočka trvala patnáot 1 dvacet 1 čtyřioet 
minut 1hodinu. ~ádal jsem o zastávku ješt8 nikolikrát a ■tá

le důrazneji,ale marně. Vždycky jsem byl ukonejšen tvrzením, 
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,!e za příštím městem nebo vesnicí obrněneo zastaví. Major se 

navíc škodolibě podivoval,jak jsem prý málo otužilý a že bych 

se měl trénovat - on že prý nemusí jítna stranu "oélyje sútki"• 

Teprve,když jsem pohrozil,že se vymočím prostě pdo sebe a pod 

jeho vojáky,dal zastavit. To bylo asi po dvou hodinách. Tohle 

ponižující trápení ee opakovalo 1 v další půlce ~émeř pětiho

dinové cesty,kdy nám bylo umožněno vykonat svou potřebu až 

kolem osmé hodiny ranní v Trenčíne na okruhu. 

Jinak si na chování eskorty nemohu stěžovat: mladý nadporu

čík mně dokonce nabíJl cigarety a snažil se o navázání rozho

voru,i když jsem naznačoval,že chci spát. Vyptával se na Husá

ka /toho chválil,zejména jeho životopis/,na Smrkovského /toho 

hanil,1 když byl překvapen,když se ode mne dozvětěl,že s.smr
kov■ký vedl za komunisty pražské povstání - proč prý je tea 

"ten Smrkovský" proti komunist ů.m?t/,na moje zaměstnání /"Žur

nalist? Vsjo jasno!T •• /,na práci v redakci Spojených ostrav -

ekých deníků /"Známe tu prolhanou gazetu ••• "/. Z tohoto roz

hovoru mne zneklidnila jen hanlivá zmínka o s.Smrkovském a ig

norování jakéhokoliv rozhovoru o s.Dubčekovi,třeba i jen ve 

spojitosti s tím,že byl právě v Trenčíne okresním tajemníkem 

strany. Vyvozoval jsem z toho totiž,že s Gajem zřejmě nejsme 

eami,kdo je této noci z pátku na sobotu deportován. Že zkrát

ka asi začala likvidace "liknavého" a "obojetného" vedení 

■trany a státu,takže se v Trenčíně možná ráno setkáme s mnohý

mi znáiými. 

IV. V Trenčíně 

Do cíle jsme přijeli po sedmé hodině ranní 14.září. V pros~ 

toru stábu vojenského okruhu,plně obsazeného eov.vojáky,jsme 

T uzavřených obrnencích čekali asi JO minut. /Krátil jsem si 

čekání sledováním průzoru,za ním množství "nenápadných" civi

li■tů právě opouštělo štáb cestou do města a okolí./ 

Krátce před osmou mne vyzvali,abych vystoupil. Cestou k 

hlavní budově štábu jsme nepotkali ani jediného našeho vojáka 

a1 důstojníka. Jeden jediný čs.vojáček stál u vchodu do budoe 

TJ a nesměle od vstupujících požadoval propustky,ele byl ig

norován. V druhém patře buoovy štábu za zamřížovanou chodbou 
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ná■ odvedli do prázdné kanceláře,kde jsme v přítomnosti obou 
ddetojníků eskorty čekali asi 15 minut. Dříve,než byl odveden 
s.Gaj,stačili jsem se na WC heslovitě domluvit,že budeme mlu
vit co nejméně /"at mluví oni" a "zachovat si glanc"/ a t1"Vat 
na garancích našich zákonů. Dr.Gaj se vrátil asi za 10 minut, 
pak jsem byl odveden já. 

Ve velké pracovně s ~111 plastickou mapou Československ.a 

seděli · tři sovětští generálové: štíhlý generálporučík Ja4oro 
/hlavní mluvčí/ a dva generálmajoři - 7,olotov /jeden z nich 
zře:,mě Tatar či čuvaš,ó.ruhý bez zvlÁ.Štní charakteristiky/ • 
Na konferenčním Atolku spisová sloika,svázané výtisky Nové 
nobody. 

Protože mi na z~áteční cestě do Ostravy byl~ dovoleno dě
lat si poznámky do bloku,mohu rozhovor rekonstruovat téměř 

... " presne: 
Generálporučík /dále jen GP/: Sedn8te si.Vy jste šég novin? 
IK: Ne.Nejsem. Jsem pracovníkem redakce,člen redakční rady. 

Slovo "redaktor" ,která v ruštině označuje jen šéfre1&ktore, 
snamná u nás i:urnalista. •,·oto nedorozumění je časté. 

Gen~r~lmajor /dále jen GWv: Ale jste Ivan Kubíček. 
,!!: Ano 

QE: Nejste sice šéfredaktor,ale ve skutečnosti vedete re
dakci,vedete kcntrarevoluci,které vaše špinavé noviny tak o
chotně slouží. Mámeo tom dostatek důkazů - všechny vaše štva
T' články a protisovětské výzvy,vaše komentáře,které mají po
plést hlavu dělnické třídě a rolníkům. Dostáváte za . to patrně 
•obře zaplaceno. /Následovala obligátní charakteristika našich 

novin,jak ji známe z Neues Deutschland, Sovětské Roasije,Junge 
Welt,Trybuny rudu atp.,ovšem s použitím silnějšího výraziva 
fako ''svÓloč" atp./ Jsou to kontrarevoluční člábky,které mají 

sa cíl opakovat Budapešl 1956. 
,!!: Za kontrarevoluční je ovšem považujete vy,nikoli já. 

Jinak bych je nepsal. A odpovědný jsem za ně vydavateli ••• 
.2.f.: Za kontrarevoluční je považuje eov8tská moc. Štvete 

proti plnění moekveských dohod,štvete proti dohodám samým a 
neplníte tak ani pokyny svých ústředních orgánů. 

1K1 znáte skutečně moje článk7? Pak snad víte,že jsem od 
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podepsání moskevských dohod nepublikoval ani jediný - ai na 

ten včerejší. A ani v něm není prpti dohodám ani slovo. 
~: Nemyslete s1,že jsme ten hnus nečetli. A nejde jen o 

vaše články - jde o vaši veřejnou politickou činnost,o vaše 
vystupování na sch~zích,organizování atp. To vše jsme důklad

n8 zhodnotili a oznamuji vám1 že využiji všech svých mimořád.

nfch práv odnovíd~jících mimořádnému stavu a budete zastřelen, 
pokud se ještě objeví váš článek m politické téma v novinách. 

A nemyslete si 1 že se vás někdo zastane - s tíi nepočítejte, 
Pro nás neplatí žádné jiné zákony než naše - vojenské a revo

luční. /lde si nejsem jist,zda uižil termínu "revoluční" nebo 
"■ovětské"./ · 

IK:Jsem v redakci politickým komentátorem. Mám tomu rozumět - . 
tak,že musím opustit práci v novinách? 

.Q!: To uděláte nejlíp. Při vašich názorech.nejsme tak naiv
ní,abychom nevěděli,jak byste psal 1 o jiném a co byste mohl 

nainspirovat ••• Nevěříme vám. Slíbili jste už v úterý gen.Jal-
6.o•i,• že nebude psát pr.oti dohodám - a opět jste zradili •• • 

.fil:: /Z jeho obšírného historizujícího výkladu vyjímám jen 

heslovitě:/ Sov.armáda přišla do čeekoslovenska,aby zachránila 

dělnickou třídu,pracuj ící lid a socialismus před záhubou. Při

šla stejně oprávněně - a jednou jí za to budete vděční - jako 

v roce 1945,kdy osvobozovala Č ~. SR o~ fašismu. Přišli jsme eem 
d.říT,než sem stačily vtrhnout západoněmecké divize Atlantické

ho paktu ••• Který jste ročník? 19JJ? Byl jste tedy ještě smr -

káě /sopljak/,když zde naši sovětští vojáci položili 145 tisíc 

životů . Jenže my jsme sem v roce 1945 nepřišli proto,aby naše 
armády stlly tady /ÓJJzlh:fxk%lli~a ukázal na plastické mapě 

ČSSR východní hranici republiky/, ale tady /západní hranice 

ČSSR/. Díky tomu se vám dneska nepodaří zradit Varšavskou smlou

TU a obnovit kapitalismus v Če skoslovensku. Dali j ete se do 

■polku s r 1 znou vlasatou spoainou a agenty Západu. 

,ll: To není pravda. Nikdo z nás,komuniatů,nic takového ne

chtěl a nechce. 
91!: Víme vše - a lépe než vy .• /Ukázal na spisovou složku a 

Tftiliky NS./ Moo jste mluvil,peal,všemožně a všude /zde si ne
nejeem ji ■t,zda užil 1 obratu "baltal po těletonu"/ žvanil. 
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Znovu vám opakujiz my tři,sovětští generálové,dáváme vám po
slední ulitmátum - jestli okamlit8 nepřestanete se svou Oin

noatí,zlikvidujeme váa, Vás - práv9 tak.jako toho.kdo tu se

děl před vámi - toho Gaje. Jste přední ostravské kontry1 

Nejdříve půjde ke stěn8 on,pak vy - anebo si ml1žete hodit 

korunou 1 jeet11 nedáte galantně přednost té ženské - té Jar

mile •ěmcové. Rozuměl jste? 
IK:Rozuměl. -
QEs Nemyslete si ovšem,i když splníte toto ultimatum,pře

necháme vás spravedlivému soudu vašeho lidu• Součet vašich 

hříchů je příliš veliký a spravedlivému trestu neujdete. Po
važujte za projev naší humanity,že tento trest nevykonáváme 

oakJDžitě. 

Generál-Tatar, Ano,jsme humánní. Dok~nce ani nemusíme po

žadovat vál odchod z redakce, kdyl budete čestně peát v 11 -

1111 moskevakýeh dohod. 
IKs Jako komunista. -
GP, Mlčet. Nejste. komunista,ale kontrerevolucionář. A ne--

přišel jste sem diekutovat,ale pos._ouohat. Je totii konec 

Ylech diskusí. Můžete si vybrat. To ~e vše. 
/Pak se obrátil k podplukovníkovi z eekorty,který stál za 

mlmi zády:/ 
"Nová svoboda ještě vychází? Tak jí na týden zaTřete I Na 

šest dní. Od 14. do 21..zářít Pošlete tam jeden tank nebo tři 

transportéry,obaadíte redakci a oz~ámíte toto rozhodnutí. Ai 
týden pře.mýšlejí,jak: mají psát,a at mají čas sami mezi sebou 

najít v1 níky toho,co se stalo,. A on /hlavou pohodil ke mně/ 
už ví,co ho čeká. Hlaate provedení rozkazu. Odchod." 

To bylo vše. Z místnosti jeem odešel bez pozdraTU. Až poz
ději mě samoz"rejmě napa.dla řada „alších replik,ale zachoval 

jaem,myslím,dlstojný klid,1 když jsem nikdy ve svém životě ne

vyslechl na:tráz tolik křivých obvinění,lží a nadávek. 

VI Cestou z Trenčína 

Aei v 8,JO jsme vyjeli z Trenčína - změna byla jen v tom, 

ie vojáci z eskorty o~ložili zbraně a spali• V lese aai 10 

nebo 15 km za Trenčínem kolona zastavila. Po chvíli jsem do

■tal rozkaz,abych vylezl poklopem. Kolem transport4ru ■t,la 
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důstojníků z ostravak,ho štábu v čele s gen.Jaškinem a plk. 

Komarovem,která zřejmě cestovala z Ostravy do Trenčína. 

Gen.Jaškin se mne s jízlivou zlomyslností zeptal,zda už 

ted vím,co j cem zač a zda jsem generálům dobře rozuměl. Odpo

věděl jeem,že o tom právě přemýšlím. /"Eazbirajus."/ 

Gen.Jaškin: Pozdě. O tom jste měl přemýšlet dřív,ne až 

te!. Nemít v hlavě jen špinavé drtiny a nenávist. Už tedy 

víte,co máte delat? 

Odpověděl jeem,že mi v Trenčíně řekli,co nemám dělat - a 

zop,itoval jsem Jaškinovi požadavky generálů z okruhu. 

IKs Nevím ovšem,jak přestat politicky pracovat a přitom -splnit mandát delegáta XIV.sjezdu. Nemohu být přece delegá-

tem,aniž bych politicky pracoval. 

Podolukovník:/jehož jméno neznám: Sjezd už byl a nebyl u

snán! 
_g, Nový XIV.sjezd se podle usnesení dv připravuje, 
Plk.K0 marov /značně rozčilen,jako obvykle/: Vy se nesta -

rejie! Zavčas se dovíte.co bude se sjezdem. Jestli bude 1 jaký 

bude,kdy bude a jestli vy na něm budete! 

Gen.Jaškin: Ostatně,můžete se třeba i na sjezd dostat,když 

budete chtít a necháte toho svého psaní. Ale to si pamatujte 

/za.přesnost následující pasáže nemohu ručit,byl jsem už znač

ně unaven,ale ve fragmentech s e předmětné výrazy /"vytrjom žo

pu•,"kiněm v kusty" atp. objevily/, jestli neposlechnete.zlik

vidujeme vás a vaším vousem /"vášej popskoj baradoj"/ si vy -

třeme zadnici,ještě než vás hodíme někam do křoví. 

Plk.Komarov /už na odchodu/a Takové svini se ani nadávat 

nechce. 
Zbytek cesty do Ostravy už proběhl celkem klidně. Pro úpl

nost jen zaznamenáJlvám,jak se se mnou rozloučil zhovorčivý 

mladý - nadporučík z eskorty.který zřejmě až na této cestě 

plně pochopil,oč jde,a zcela nedvojsmyslně mi do ucha zacito

Tal Shakeapearova Hamletas "Žít nebo nežít - to je,oč tubě -

lí ..• " Odpověděl jsem mu písňovým motivem z Bulata Okudžavya 

"Vot tak i byvajet na našem věku - na každyj priliv po atli

w,na ka!dovo umnovo - po duraku,vajo po rovno,vsjo apraved-

11To ••• " 
Na ostravskou radnici nás dovezli asi v 11,45 14.září. Ta-
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Je.mník Gaj odešel pešky na městský výbor strany,když se roz
loučil s důstojníky i s eekortou,já ještě musel sovětským 
gazíkem pro svůj vůz,který zůstal přes noc na štábu v Koblo
vě. Tam jsem byl - po dvanácti hodinách omezení svobody -
bez formalit propuštěn. 

Z Koblova jsem jel do redakce,kde jsem požádal o svolání 
redakční rady NS,abyoh ji mohl informovat,zejména o zastavení 
deníku. Před 15 •. hodinou obsadili edakci sov.vojáci. V odpo
ledních hodinách jsem podrobně informoval ved. tajemníka KV 

KSČ L.K0valčíka. 
To je vše,co mohu sdělit a přísežně /samozřejmě s jistou 

toleranci v doslovné autentičnosti dialogů/ potvrdit. 

V Ostravě 19.září 1968 Ivan K u bí č e k 
redaktor Nové svobody 
delegát XIV.sjezdu KSČ 

Závěřem: Vzhledem k režii. celého pří pedu a zejména k okol
nosti, že jsme ani já ani dr.Gaj nebyli eov.xa:pí důstojníky za
vazováni k mlčení o tom,co j BIDe viděli a elyšeli v noci z lJ. 
na 14.9.,považuji celý případ za vysloveně ~rovnou /zaetraše
Tací/akci Pe zamýšleným dopadem-na větší okruh lidí než jen 
nás dvou. Osobně byl pro mne případ poučný také v tom.že jsem 
předtím zřejměpodceňoval eovetekou stranu a zejménak horlivost 
j~ích informátorů - nikoli v metodách,kterými míní pracovat, 
ale zejmé·na v d:il.ekosáhlosti politických a mocenských cílů, jichž 
chtějí patrně dosáhnout. Je zřejmé, že současné v:.; dení strany 
a státu považují sovětští vojenští představitelé - alespoň ti, 
s nimiž jsem se setkal - za nežádoucí a pouze přechodný stav. 

Usnesením Sm PKV KSČ ze dne 16.9.1968 byl jsem poslán na 
14 denní dovolenou,behem níž má být rozhodnuto o mém dalším 
sařazení. l'í:Ístnosti redakce Nové svobody byly uvolněny téhož 
4ne v 15 hodin. 

Ostrava 19.9.1968 Ivan K u b íček 
Ja vědomí: ÚV Svazu čs.episovatelů,Praha 

ÚV Svazu če.noviná řů ,Praha 
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