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sor.:ialisnru v íadě zemi bjwalé
svčtovó socialistické soustavy,
stává nalóhavou vyzvou silám
světového revolučního procesu:

Nikdo z těch, kte í sq mi
činy pomáhali vytvá et obraz
lidštějšího světa socialismuo
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Místo tívodu

Tato publikace vznikla postupně, tak jak se auto i dopracovávali
k odpovědím na základní otázlry p ,íčin pádu, tedy konce pokusu o,vybudová-
ní nové, spravedlivější, socialistické společnosti, zejména v byvalém Česko-
slovensku.

P i koncipování obsahu našeho textu nám byly nápomocny konzultace
s osobnostmi z oblasti teorie a praxe, které měly a mají co íci k problematice
socialismu, zejména k p ,íčinám, které vedly k jeho pádu ve vychodní Evropě
a Československu zvlášt'. Jedná se o členy strany, z nichž mnozí byli aktéry
norovych událostí v roce ]948, budování základ socialismu či nástupu

,,nové" politilq, po XX. sjezdu KSSS a angažují se i v současnosíi. Někte í
pracouglí p ed listopadem ]989 ve vyznamnych straniclqlch, státních, spole-
čensb ,ch či hospodá slqlch funkcích.

Auto i si nekladli za ukol odpovědět na všechny složité otázlq, související
s procesy, jež ly stily v obnovu kapitalismu nejen u nás. Jde jen o snahu, na
základě získanych teoreticlqlch znalostí, vlastních zkušeností a poznatk , stu-
dia ady dokument a svědectví, objasnit hlavní p íčiny, které vedly k porážce
prvního pokusu o vybudovóní socialistické společnosti.

Z prakticlqch d vod nebylo možné l.yužít všechna získaná a zpracovaná

fakta, čt reagovat na všechny p ipomínlq a náměty p i konzultacích a za a-
dit je do této publikace. Tím by vyrazně narostl její rozsah a takol,ymto p e-
sahem by se mohla snížit její informační hodnota, neboť tato publikace je
určena co nejširšímu okruhu čtená , hledajícíchjako my odpovědi na složi-
té otázlql spojené s pádem socialismu.

Stěžejní obecnou otázkouje otázka: proč usilí milion pracovitych a obě-
tavych lidí spojené s budování socialismu bylo promarněno!?

Auto i si jsou vědomi, že jimi prezentované názoty, argumenty a záváy
nenajdou u všech čtená jen p íznivou odezvu. Byli by však rádi, kdyby
publikace p ispěla alespoň k lepší orientaci p i probíhající diskusi na p dě
KSČM kproblematice socialismu pro 2l. století, kteró se uskutečňuje pod
silnym ideouj,m vlivem a taktovkou teoreticko-analytického pracoviště se-
lcretariátu Úrl rsču. pracoviště, jehož p eclstavitelé p i razantní kritice těch,
kte í se neztotožňují sjejich p edstavami sv lm ot epanym klišé, že marxis-
mus-leninismus, kter je pri, jen ,,stalinismem", je vlastně mrtev, ,,demokra-
ticlql" zastrašují Q, kte í mají jin , názor než oni.



Vlna buržoazních kontrarevolucí, jež se p ehnala Ewopou nap elomu osm-
clcsát,ch a devadesát ch let dvacátóho století, poťvrdila,jak složitáje cesta
historického v,voje, jakprogresirmí společenslcjl rn_ivoj muže bytzaurčitych
podmínek lyst ídán regresí, jak naplňování epochy p echodu lidstva od ka-
pitalismu k socialismu zahájené VŘSR mtňebyt ztéžováno záWuty dějin.
Čtvrtá etapa soudobé epochy(l), etapa dočasné poréžky ewopskéhó socia-
lismu a vítězství buňoaztichkontrarevolucí, spojená s nov}m imperiálním
dělením světa, však neznamená konec dějin, jak by si p áli apologeti kapita-
lismu, nybrž urychlení krizovych procesťr uvnit imperialistického světa
a shromažďování sil pro další revoluční postup lidstva.

AnaIyzou historického rnjzvoje zákonítě dojdeme ke zjištění, že vítězství
buržoazni kontrarevoluce v Evropě nejenže neznamenalo porážku učení
marxismu-leninismu, nybrž naopak potvrdilo jeho pravdivost. Historick ,

v voj XX. století nám ukazuje, že pokud bylo učení marxisrnu-leninismu
hnirčím zprisobem v konkrétních historickj,ch podmínkách rozvíjeno, byl
světovy revoluční proces na posfupu. Praktickjrrn dokladem toho bylo vítěz-
ství VRSR, budováni socialismu v SSSR, vítězsťví SSSR ve Velké vlaste-
necké válce, vznik světové socialistické soustar.y nebo rozpaď světové kolo-
niální soustavy. V okamžiku, kdy došlo k deformaci vědeckého jádra tohoto
učeni, začal světovy revoluční proc es ztr ácet svoj i dynamiku, postupně slábl
a nakonec byl v evropské části světa poražen. Stěžejními historick}mi milní-
ky této deformace se staly XX. sjezd KSSS v roce 1956, rozvinuťj, jednáním
XXII. sjezdu KSSS v roce 1961, Pražské jaro l968 a Gorbačovova perestroj-
ka,zahiqenároku 1985.

Maxismus-leninismus tedy nebyl poražen aninezastaral. Naopak. P ichá-
zí doba jeho nezbytné renesance, doba náwatu k teoretickému i praktickému
odkazu K. Marxe, B. Engelse a V. I. Lenina. Bez marxismu-leninismu totiž
nemťtže b ,t pro nás cesty ven. Ven ze světa diktatury kapitálu, diktatury pe-
něz, lyko isťování, zločinu, kolosální manipulace s lidskjim myšlením a for-
máIní,blržoazní demokracie, která je pouh m parlamentarismem bez sku-
tečné vlády lidu ajeho časti na ízení společnosti.

Krizová situace české společnosti i okolního světa si stále naléhavěji vy-
nucuje ešení. Tím je novy násfup socialismu. Jedině on m že kvalitativně
obrodit ekonomick} záklaď společnosti, a tak nabudit progresivní změny
nadstavbové sféry společnosti ajejího duchovního života,

Socialismus není ani utopií, ani omylem dějin, jak se nám to opět snaží
namluvit buržoazní ideologové ajejich služebníci. Jeho vědecké zdrivodnění
je spjato se vznikem materialistického pojetí dějin,jehož základníteze byly
zformulovány Marxem a Engelsem j i ž ve číy icátych letech 1 9. století. Toto
pojetí dějinpakbylo završeno v padesátjlch letech l9. století v Marxově epo-
chálním díle Kapitálu. Marx právě pomocí.této objektivni anal zy kapitalis-
tického ádu dokazoval nutnost jeho p eměny v ád socialistick ,, p edstar,u-
jicí první flízi komrrnistické společensko-ekonomické formace.

Dlouhodobjum strategic(inn cílemkomunist je vyrvo ení společnosti bez-
t ídní, komunistické, skutečně sociálně spravedlivé, založené na odstranění
zotročujícího područí souklomého vlastnictví a staré dělby práce,kďy zmizi
i protiklad mezi fyzickou a duševní prací a práce jlž nebude pouh ,m pro-
st edkem k živofu, nybrž se stane sama pnnrí životní pot ebou. S všestrann}m
rozvojem jednotlivcri vzrostou i v robní síly tak, že všechny zdroje sdruže-
ného, společného bohatství potečou plnlizm proudem a společnost bude moci
vepsat na sv j prapor: ,,Každy podle sv/ch schopností, každému podle jeho
pot eb!" (K. Marx, B. Engels: Spisy, sv. 19, SNPL, Praha 1966, s. 49-50)

Jestliže je dosažení komunismu dlouhodobym strategick}m cílem komu-
nistick ,ch stran, pak jejich nejbližším cilem je uskutečnění socialistické re-
voluce a vybudování socialismu. Sociální revoluce v pojetí marxismu-leni-
nismu p edstar,uje celkovou kvalitativní p eměnu daného společenského z í-
zeni,nattazení jedné, p ežité společensko-ekonomické formace formací no-
vou, pokrokovější. Pregnantně to formuloval Marx v p edmluvě Ke kritice
politické ekonomie; ,Na jistém stupni svého vjvoje se materiální v robní
síly společnosti dostávají do rozporu s existujícími v ,robními vztahy nebo -
což je jen ptál,ní vyraz toho - s vlastnickYmi vztahy, uvnit nichž se dosud
pohybovaly. Z forem..Ivoje vjzrobních sil se tyto vztahy proměňují v jejich
pouta. Nastává pak epocha sociální revoluce. Se změnou ekonomické zá-
kladny ďocházi pomaleji nebo rychleji k p evrafu celé ohromné nadstavby."
(K. Marx, B. Engels: Spisy, sv. 13, SNPL, Praha 1963, s.37)

Nov}m fypem sociální revoluce je revoluce socialistická, která uskutečňu-
je p echod od kapitalismu k socialismu. Ta se zásadně liší od revolucí buržo-
aznich ato zejména v těchto skutečnostech:

l. Bvržoazni revoluce začíná v době, kdy již v lrině feudalismu dozrála
rdzrobní základna kapitalismu, která se v něm dlouhodobě vytvrá ela, a spolu
s ní se ší ily a sílily kapitalistické vl.robní vztahy. U socialistické revoluce je
tomu obecně jinak. V rámci kapitalismu se sice vytvá ejí objektivní i subjek-
tivní p edpoklady a podmínky pro socialistickou revoluci, to se však děje p i
plné vládě kapitálu. Socialistické rďrobní vztahy odvíjející se od společen-
ského vlastnictví q|,.robních prost edk jsou zásadně protikladné kapitalis-
tick ,m, nemohou tedy vmikat a lyvíjet se v rámci kapitalismu. Proletariát,
nositel socialistické revoluce, si nemriže uvnit kapitalismu vytvá et nové
ekonomické vztahy, ekonomickou základnu, která by mu umožňovala vytla-
čovatburžoazii od ekonomické a politické moc| Zakapitalismu mriže vznik-
nout jen materiálně technická základna socialistické revoluce (d. rozvinuté
v robní síly na bázi prumyslové velkovjzroby, založené na zavádéní nejno-
vější techniky a technologie * dnes pod vlivem vědecko-technické revolu-
ce), s níž se vyrobní vztahy kapitalismu dostávají do p íkrého rozponr.

2. Z v še uv edeného vypl v á, že politická revoluce buržoa mi revoluci zavr -
šuje, tzn. uvádí do souladu politickou moc.buržoazie s již existující buržoazní
ekonomikou, kdežo u socialistické revoluce je politická revoluce počátkem,
kteru proletariátu ajeho spojenc m otevírá cestu k p ebudování staré, kapita-
listické ekonomiky a k zorganízování ekonomiky nové, socialistické.



,]. l|ttržtlazní rovoluce se omezuje na vyst ídání jedné vyko isťovatelské
t itly clrtrltttu, protcl nepot ebuje rozbíjet star státní aparáí. Socialistická re-
volucc poprvó v t idních společensko-ekonomick}ch formacích odstraňuje
nadvládu soukromého vlastnictví qizrobních prosfredkri a tedy i,yko isťová-
ní člověka člověkem, Proto hegemon socialistické revoluce - proletariát,
vcclcnj, svou revoluční stranou, musí znršit diktaturu buržoazíe, rozbít bur-
žoaz.ni státni aparé anabradit jej nov ,m - skutečně demokratickjrm, tj. poli-
tickou mocí proletaríátu ve svazku s ostatními pracujícími.

4. Buržoazní revoluce narustaly živelně, bez jasného p edchozího plánu.
Programové p edstaly, jež měly po odstranění feudalismu ziskatburžoazlí
spojence, se ,"yznačovaly abstraktní všeobecností a iluzomostí. Vyhlášené
ideály svobody, rovnosti a bratrství pak nalezly své naplnění jen ve svobodě
vlastnictví a vyko isťování,ve svobodné a bezohledné konkurenci p i nad-
vládě těch nejbohatších, a proto nejmocnějších. Ona proklamovaná svoboda
tak nalezla praktické rryristění v neror,nosti. Míra této svobody je tak zakapi-
talismu dána p edevším mírou množství peněz, mírou bohatství a projevuje
se jako diktatura peněz, jako diktatura kapitálu. Svobodn , kapitalista (pod-
nikatel) pot ebuje pro rozší ení svého kapitálu i ,,svobodného" dělníka, kteqiz
by mohl na trhu práce ,,volně" prodávat svou pracovní sílu. Oba, jak kupec
(podnikatel), tak i prodavač tohoto zboži - pracovní síly (proletá ) se zde
,, ídí jen svou svobodnou v lí, Uzavirají smlour,u jako svobodné, právnicky
rovnoprávné osoby". Fakticky však nerovnoprávné, neboťjen majitel peněz
a nyní i maj itel pracovní síly mriže odqit z tohoto tržníh o vztahu jako vitěz,
kteru lydělá skrze toto zvláštttí zboži (pracolr sílu) víc něž investoval ! Dělník
jďe za nim,plaše, zdri tavě, jako někdo, kdo p išel se svou kiží natrh a teď
nemriže čekat nic jiného než -žemu kuži s těla sed ou." (K, Marx, KapitáL,
s. 1 95). Rovnost a svoboda, j ak j iž bylo uvedeno, tak nalezly své naplnění ve
svém opaku, v nerovnosti mezi lidmi - na jedné straně vlastníky finančních
a v}robních prost edkri a na straně druhé jejich nevlastníky, mezi vyko isťo-
vateli ar,yko isťovan mi, bohat mi a chud mi. Rovnost se naplnilajenjako
zcela formální rovnost, fakticky a jednoznačně v nerovnosti. Engelsoqimi
slovy rovnost vyristila jen,,vměšťáckou rovnost p ed zákonem",kdy ,,za
jedno z nejpodstatnějších lidsk ,ch práv bylo prohlášeno - měšťácké vlast-
nictví,,." (B. Engels, Anti-Diihring, s. 16) Toto měšťácké vlastnictví tvo í
záklaďbezohledného lyko isťování a p íkré, trvale se prohlubující sociálně-
ekonomické, politické i kulturní nerovnosti mezi lidmi, sociálními t ídami
a skupinami. Bratrství pak nalezlo ,,své naplnění" v bezohledném boji, v kon-
kurenci, ve ,,válce všech proti všemo', jejíž pravidla a zákoty dikfuje t ída
vlastnílcu v}robních prost edku a kapitálu a to ve svrij prospěch. (Bliže viz
K. Marx, Kapitál.) Tuto diktaturu blržoazie, ekonomickou moc prosazova-
nou i politick ,mi prost edky, tj. státní mocí (silou zákona a represe), uplat-
ňuje vládnoucí t ída p ímo, či zprost edkovaně a zast eně, tj. zejména parla-
mentním zprisobem, prost ednictvím svjlch poslancť_r a senátoru. U nás dnes
prost ednictvím takov ,ch buňoazních, prokapitalistickjrch stran, jako isou
ODS, ,,k esťanští" lidovci, zeleni i sociální demokraté.

Na rozdíl odburžoazních revolucí je socialistická revoluce od Marxovj,ch
a Engelsov}ch dob vědecky zdrivodněna. Na její p ípravě se pracovalo adu
let. Pravdivost teorie socialistické revoluce byla poprvé v dějinách potvrze-
na vítězstvím VŘSn. Ríjnová revoluce v Rusku byla revolučním v ,chodis-

kem z všeobecné krize kapitalismu, jež vehnala lidstvo do masakru pnní
světové války. Tragédie této imperialistické války vlrazně signalizovala, že
je kapitalismus ve svém imperialistickém stadiu zraly kpádtt.

Anal ,zu vj.voje kapitalismu na počátku XX. století provedl V. l. Lenin. Ve
své práci Imperialismus jako nejvyšši stadium kapitalismu dospěl kzávěru,
že kapitalismus dospěl do svého imperialistického stadia, které se stáváp ed-
večerem proletrá sk ch revolucí. Vzhledem k tomu, že se kapitalismus ve
svém imperialistickém období lyvíjí neror,noměmě, je možné, aby socialis-
tická revoluce zvitězíla nejprve v nejslabším článku imperialistického etěz-
ce, nikoli však nezbytně tam, kde je kapitalismus vylspělejší. Tím tvrirčím
zprisobem rozvinul K. Marxe a B. Engelse, kte í p edpokláďali, žs revoluce
zvítězi nejprve v několika kapitalisticky nejlyspělej ši ch zemich, což odpo-
vídalo podmínkám tehdejšího ilivojového stupně kapitalismu - kapitalismu
volné soutěže.

Lenin také propracoval otázku p erustáníburžoazně demokratické revolu-
ce v revoluci socialistickou, otilzku národnostní, která rovněž mťrže bj.t vy-
ešena pouze ve spojitosti a na podkladě socialistické revoluce, a otázku rol-

nickou, jejíž sprár,né ešení mělo velkli vj,znam pro vytvo ení pel,rrého spo-
jeneckého svazku mezi proletariátem a rolnictvem, pro itspěšn ,pruběh soci-
alistické revoluce v Rusku.

Hlavní otázce socialistické revoluce, tj. její náplni, obsahu i fotmám se
V. I. Lenin věnoval p edevším v práci Stát a revoluce, ale i v díle Proletá ská
revoluce a renegát Kautsk . Zďe vkéna!, že hlavním obsahem socialistické
revoluce je nastolení diktatury proletariátu jako její nejd ležitější opory jako
nástroje, kterli musí b t vytvo en proto, aby mohl b ,t potlačen odpor svrže-
nych lyko isťovatelti, aby revoluce byla dovedena do konce, aby revoluce
byla p ivedena k plnému vítězství socialismu. Porazttburžoazii a svrhnout
její moc rŇže revoluce i bez diktatury proletariátu. Avšak zlomit odpor bur-
žoazie, udržet vítězstvi, orgarizovat společenské proměny ajít dále k deíini
tivnímu vítězství revoluce už nemriže, nevytvo í-li na jistém 5tupni svého
vYvoje zvláštni orgán v podobě diktatury proletariátujako svou hlavní opo-
ru. (2) Tato diktatura proti menšině p edstaluje zárovei demokracii pro vět-
šinu společnosti. Jde tedy o historicky nejlyšší formu demokracie. Ta je nut-
ná po celou epochu p echodu lidstva od kapitalismu ke komunismu. P íčinu
její oprávněnosti Lenin vystihl p ímo prorocky: ,,P echod od kapitalismu ke
komunismu je celá dějinná epocha. Dokud tato epocha neskončí, nezbytně
zbjzvá vyko isťovatelťrm naděje na restauraci a tato naděje se pak mění
v pokusy o restauraci." (V. I. Lenin: Proletá ská revoluce a renegát Kautsk},
Svoboda, Praha 1980, s. 77)



lliltrlt,itlky vyvrlj pllrč potvrdil tuto pravdu leninismu. yždť právě revize
tliktrrlrrry pnrlctttt,iiittt lta tzv. všelidory stát, ježbylaprovedenanaXXIL sjezdu
ksss v rtlce l9(l l .jako součást již d ive zahájené revize marxisticko-lenin-
skélrrl trčcní o t ídnírrr boji, byla jednou zrozhoďujicich podmínek, které
rr r ttttžn i l y ptlrážku socialistické revoluce.

l)o slojnóho soudku pat í i p edstaly ,,modemě levicov .ch.. iluzionistu
tl ttlm, že diktatura proletaríátubyla pry jen jakj,msi dobov ,m heslem, které
ani není marxistického privodu, neboť si ho prY r,ymyslel Blanqui a komu-
nistó by se tedy měli diktatury proletariáttlzíici a měli by usilovat o vytvo e-
ni všeobecně pluralihrí, demokratické a samosprávné společnosti. Tento,,1a-
boratorní" p elud však lyvrací realita t ídně rozděleného světa.

V mnoha teoretickjzch kruzích je dnes rovněž rozši ovfutnlaor,že demon-
táž socialismu byla zavíněna ,,nedostatkem demokraci e". Buržoazní teoreti-
ci dokonce tvrdí,že socialisticklíz státje svoupodstatou,,diktátorsk} atotalit-
ní" a jako takov ,není slučiteln ,s principy demokracie. Tento názor je p e-
devším nehistorick}, vědomě či nevědomě zamlh4icí onu nosnou, tj. t ídní
determinaci podstaty každého stáfu, tedy i demokracie.

V návaznosti na Marxe a Engelse si také Lenin uvědomoval, že k rispěšnému
provedení socialistické revolucejsou nutné nejen objektivní podmínky, ale i pod-
mínky subjektivní. uvědomoval si, že se socialistická revoluce neobejde bez
aktiwího revolučního subjektu, tedybezrevoluční politické strany prolětariátrr,
která bude r,nášet do dělriického hnutí uvědoměnt a organtzovanost, neboť pou-
ze zorgwizovaná t ída proletá vyzbrojená vědeckou teorií o společnostije schop-
na socialistickou revoluci nejen uskutečnit, ale p edevším rozvíiet,

Historie potvrdila správnost tohoto pojetí revoluční strany. Naopak revize
Leninova paradigmatu revoluční shany, která p eměnila komunistickou stranu
ze strany dělnické t ídy na jak si konglomerát strany všeho lidu, byla sku-
tečností, jež p ispěla k degeneraci strany a kporážce socialismu.

Kontinuitu s takov}mto deformovanjlm pojetím strany udržují ti, kte í p i-
šli s tvrzením, že se Leninovo pojetí komunistické strany již v současnosti
vyčerpalo a že je nuhro usilovat o nové víze a strategie, o nové paradigma
strany v podobě strany plnící roli jakéhosi informačního servisu (viz nap .

statě M. Ransdorfa). Toto ,,nové" paradigma však degraduje komunistickou

9hanu z role p edvoje dělnické t íďy a ostatních pracujících do role strany,
která je ve vleku živelného hnutí. Tím se odsuzuje dělnická ňida a ostatní
vyko isťovaní k tomu, aby byli snadnym nástrojem manipulace v rukou bur-
žoazie. Ono ťrdajně ,,nové" paradigma komunistické strany jako ,,strany
moderně levicové" je ve skutečnosti star m paradigmatem stran II. interna-
cionály, dnes stran kolaborace se soudobjrm kapitalismem. komunistická
strana proto nemrjže mít nic společného s takovouto tzv. ,,moderní levicovou
stranou", tedy se stranou jen sociální reformy a vylepšování kapitalismu.
Toto,,historické poslání" dnes plní tzv. socialistické a sociálně demokratické
strany nejen západni Evropy, ale i těch zemi, které prošly kontrarevolucí
a restaurací kapitalismu. Jde tedy o strany sdružené p edevším v tzv. Socia-
listické intemacionále.

V souvislosti s prosazováním jednostranně a falešně pojatého principu
názorové,,pluraliry' a tolerance uvnit komunistické strany, kteru je dnes -

p i intoleranci k marxisticko-leninsky orientovanjrm komunistum - prosazo-
ván pseudoliberálními, tzv. ,,tvo ivě myslícími" marxisty a jejich stoupenci,
je t eba p ipomenout Leninovu odpověď na požadavekjednoho soudruha,
aby byla člen m strany zaručena rplná svoboda pro jejich myšlenky. V ní
Lenin uvádí: ,,Je to veskrze oportunistické heslo... lyhlášené oporhrnisfy...
ur,nit socialistick ch stran. ve skutečnosti neznamená nic jiného, než 'svo-

bodu' demor aLizovat dělnickou ňiďu buňoazní ideologií. . . Strana proletari-
átu je p ece... svobodné sdružení, r,ytvo ené pro boj proti myšlenkám buržo-
azie, pro obranu a prosazeni zcela určitého, a to marxistického světového
názorv." (BIiže viz U. Huar: K politické organizaci komunistti v dějinách
a současnosti, Názory SKK, roč. 12, č. I, s, 64,)

ve světle kvalitativních odlišností socialistické revoluce od revolucí bur-
žoazníchneobstojí snaha některj,ch současn}ch intelekfuálri vytvá et pros-
tou analogii mezí buržoazní a socialistickou revoluci a na tomto základě
adit VŘSR k revolucím ,,pwního typu", tj. k revolucím nejen p ed Velkou

francouzskou buržoazni revoluci, nlibrž dokonce p ed anglickou buržoaz-
ní revoluci, tedy k pouhému náběhu k plné, zralé socialistické revoluci.
Náběhy k socialistické revoluci nejsou obecně za kapitalismu možné právě
proto, že se v kapitalismu nemriže vytvo it částečná ekonomika socialis-
mu, socialistické vlastnické, ekonomické vztahy jako základ pro částečnou
politickou moc proletariátu, kterou by bylo možné už jen v ,,demokratické
soutěži" s doposud vládnoucí národní a nadnárodni buržoazíi rozvinout
a upevnit.

DLe tvrzeni soudob ,ch ,,modemizátoru" prezentujících se jako ,,tvťrrčí
marxisté" to prj, možné je. Podle nich se v rámci kapitalismu mťňe zrod:
ataképry se nezbytně zrodijako,,novy revoluční subjekt"jakási t ída,,sa-
mosprávn}ch vlastníkri". Tato t ída se nakonec ve ,,svobodné soutěži vlast-
nick ,ch forem" prosadí a kapitalismus p eroste v modemí socialismus (,,so-

cialismus samosprávn}"). Jde o to, že pr!/ -v pruběhu ekonomické soutěže
a demokratizace společnosti mizí kapitalistick} vlastrrick , sektor, zejména
globální monopolisticlc , kapitál, irměmě tomu mizí buržoazíe i část malo-
buržoazie,jejich p íslušníci se p elévají do nov,ch t íd, p ípadně ďoživaji
jako určití rentié i poživajicí všech vyhod nové společnosti." (Altemativy č.

2612006, s. 36) Mělo by to tedy vše - podle ,,snílkťr" a,,velk ,ch mágťr" ,,no-
vého", ,,moderního myšlení" jít jako po másle. Odpovědi na otázku z čeho
aiak vznikne ono ,,samosprármé vlastnictví" (z ejmě asi ,,akcioná ské"), se
nabžni seriozní argumentace nedočkáme. Máme tak vě it v to, že ob í nad-
narodní společnosti, nemluvě o národní buržoazii, se pro,,modré oči" poten-
cionálních ,,samosprávnj,ch vlastníkri" a jejich ideálu a,,touhy" stát se ,,he-
gemonem revolučních p eměn", smě ujících k naplnění vize nového ,,mode-
lu socialismu",vzdaji svého monopolního postavení na světovém hospodá -

ském trhu a postupně p edají své vlastnictví do rukou těchto ,,neprivilegova-
n ch", kte i jej budou,,samosprávně" spravovat.



l l t trll rč r l1,1 t I sr t, irt l ist ickó rcvoluci v kapitalismu lze uv ov atpouze ve zvlášt-
ttlr lt 1ríllrrrrlct,lr. Zvliištrrírn p ípadem muže b t nap . situace, kdy vnější pod-
tttltlh, zrrlrttilti illlcrvcnci proti socialistické revoluci, p ičemž rmit ní síly buď
Itt,llltt|trtl jr:šlč lak silné, nebo nebudou nuceny spěchat, neboť se budou moci
rrlrf il tr 1rtltlpclru a pomoc vítěznych socialistich,eh revolucí v jin .ch zemích.
'lylricktltl ukázkou těchto zvlášhích p ípadri mriže b t p íklad lidoqich demo-
lilrrcií po druhé světové válce v zemích, kde se prosadil vliv vítěmého SSSR.

VŘSR měla sice vedle obecnych rysri socialistické revoluce i celou adu
zvláštností, ne však takov}ch, které by ji opravňovaly za adit mezi ,pnmí
typy". (Blíže viz K. Pavlík: Ransdorf a VŘSR, Názory SKK, roč. 8, č.2.)

Otázka azení VŘSR do dynamiky historického vl,voje má zásadní teore-
tickjz a politicky vyznam. Není náhodou, že se snaha zaíaďit vŘsR
k revolucím,,prvního lypu" začala prezentovat zejména po vítěznychburžo-
azních kontrarevolucích v Evropě na p elomu osmdesát,ch a devadesá| ch
let XX. století. Politická reakce pot ebovala a pot ebuje zpochybnit vše, co
bylo a je spjato s revolučním p etvá ením kapitalistického světa. Vtom jí
napomáhaji intelektuálové tzv. ,,modemi levice" .Porážkasocialismu v Evropě
zdánlivě podpírá jejich myšlenku o p edčasnosti VŘSR a tím i následnjzóh
revolucí p i vzniku lidově demokratick uch zemí.

Teze o p edčasnosti VRSR umožňuje jejím tvťrrcťrm a nositelrim nejen
oprašovat teorii renegáta Kautského o ultraimperialismu, tedy o tom, že so-
cialistická revoluce bude možná, až se vytvo í jednotn . celosvětovj, imperi-
alismus (,,ultraimperialismus"), ale p edevším zpochybnit nuhrost diktatury
proletariátujako klíčového politického aspekfu socialistické revoluce a bu-
dování socialismu, qtvo it argumentačnibázípro p ímou kíitik-u socialis-
tického vívoje v SSSR, implicitně odmítat charakteristiku soudobé epochy
jako epochy p echodu lidstva od kapitalismu k socialismu a - jak jlž by\o
uvedeno * evokovat myšlenku o nevyhnutelnosti porážky tohoto prjr,,socia-
listického experimentu".

Hlavním smyslem teze o p edčasnosti VŘSR je odmítrrutí leninismu jako
marxismu epochy imperialismu a proletá sk}ch revolucí, pop ení pozitivní
historické rilohy nejen Komunistické intemacionály, ale i následného vjwoje
mezinárodního komunistického hnutí a ospravedlnění politiky sociální de-
mokracie jako politiky,,realistické", ,,uvážIivé" a jedině správné. Vždť pry
historicky omezeny leninismus, hodící se jen pro zaostalé poměry Ruska,
byl ostatním stranám vnucen stalinskou Komintemou a politikou VKS(b).
Stejně tak jim byly vnuceny i zkušenosti VŘSR a bolševiku včetně onoho
stalinského, tzv. ,,byrokratického", ,,sovětského modelu socialismu'', faktic-
ky pru jen historicky neperspektivního protosocialismu. To vše pak * podle
oněch intelektuálri - nemohlo vést k ničemu dobrému než k historické po-
rážce a diskreditaci ,,privodních" a ušlechtillzch ideálri socialismu.

Powchnost a čelovost uvedeného pohledu však vyvrací historickj, v voj.
Ten p i hlubším pohledu z etelně ukazuje, že poržňka socialismu v Evropě
nebyla plodem nÍrNe roku l917 ani zróďukomunistick}ch stran a procesu
jejich bolševízace, nybrž plodem chruščovovského ANTIŘÍJNA roku 1956
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a následné debolševizace ksss a dalších komunistick ,ch stran, porážka so-
cialismu v Ewopě v praxi potvrdila, že jak ,koli odklon od leninismu smě-
rem k sociáldemokratismu vede k porážkám revolučního procesu.

Říjnová revoluce prolomila jednotnou frontu světového imperialismu, pod-
nítila sociální hnutí lyko isťovanlich a národněosvobozeneclcjz boj podma-
něnych niárodli, zahájlla novou epochu světovj,ch dějin - epochu p echodu
lidstva od kapitalismu k socialismu.

Ríjnová revoluce zroďlla mezinárodní komunistické hnutí, v němž našel
princip proletá ského internacionalismu konkrétrrí podobu ve vytvo ení Ko-
munistické internacionály (I9 |9 -|9 43). Komintema napomáhala komunis-
tick ,m stranám zbavovat se sociálnědemokratic izch p ežitkri, napomáhala
jim osvojovat si tvrirčím zprisobem zkušenosti bolševické strany. V tomto
procesu bolševizace r,ychovala Kominterna adu vyznamnjzch osobností
mezinárodního dělnického hnutí, jalc ,mi byli nap . J. Dimitrov, K. Gottwald,
A. Gramsci, Ho Či Min, D. Ibámrri, Kim Ir Sen, Mao Ce-fung, V. Pieck,
E. Thálmann, M. Thorez, P. Togliatti a jiní.

Činnost Komintemy nebyla prosta dílčích chyb. Avšak hlavní risilí její čin-
nosti bylo zamě eno na formování mezinárodního revolučního subjektu dě-
jin. V tom také spočívá j eji nejvyznamnější pozitivní role. A právě pro tuto
svou pozitimí roli stává se dnes terčem kritiky nejruznějších transformač-
ních intelektuálri v komunistickém hnutí, usilujících o vyko enění komunis-
tické identity z komunistického hnutí.

Díky Komintemě vyzrávala i Komunistická strana Československa (za|o-
ženar. I92I) v revoluční stranu nového typu. Nástupem Gottwaldova vede-
ní na V. sjezdu v roce 1929 byly vytvo eny podmínky pro drisledné uplatňo-
vání revolučních princip v organizačně politické a ideově v,chovné práci
strany. To umožnilo straně rozši ovat její aktivní p sobení na dělnickou t í-
du, drobné rolníky a pokrokovou inteligenci.

P estože tato politika taraz7la ve svych počátcích u ady člen na nepo-
chopení (víznapí. vystoupení 7 p edních spisovatelťr proti novómu vede-
ní KSC) a vyvolala v dnes tak vychvalované prvorepublikové buržoazní
demokracii zvyšen odpor buržoazie a jejíchpíisluhovačťr, jenž nabyl kon-
krétní podobu v rozvinutí protistranickj,ch represí (od vyhazování komu-
nistu ze zaměstnání, p es jejich žaIá ováni až po znevažování a omezování
činnosti celé strany a cenzurováníjejího tisku), p inášela plodné v ,sledky.

Revoluční změna politiky KSČ umožnila straně vést spěšně dělnickou
t ídu a ostatní pracující do boje zapráci a chléb a dosahovat v něm i mezi-
národně vyznamn ch ťlspěchri (nap . mostecká stávka roku 1932), umož-
nila straně pružně a zásaďově zménitjejí politiku v polovině t icát ,ch let
v souvislosti s nástupem fašismu ve světě, vést aktivní boj na obranu re-
publiky i národněosvobozeneck boj v období protektorátu a 2. světové
války a nakonec zvitězií nad politickou reakcí v Unoru 1948. Tyto skuteč-
nostijednoznačně svědčí o správnosti procesu bolševizace, kterym prošla
KSC po svém V. sjezdu.
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l t,ttttt lvtttťittt zlriistlllcrn aplikoval teorii vědeckého socialismu do praxe. Le-
tllllIl\ |ll(l|lllIllr srlc:iirlistického budování byl proti jeho odpurcťrm uhájen Stali-
llt,lll. |1.1ll ;xlkt,irčtlval v jeho praktickérealizaci. Porevoluční Rusko prošlo na-
vrrlttl,y rlllčitttskó válce, kterou zahájili Ýnit ní odpurci revoluce, navzdory inter-
vettt*lli viilcc, ktcrou proti revolučnímu Rusku vedlo 14 imperialistick ch zemí,
ltitvztltlty všcm pozdějšímzoufal mazake nylm pokusrim poražené reakce ces-
1rr rrcbyvalého rozvoje. Jeho dynamiku obrazně vystihl J. Fučík v názvu jedné ze
svych knih o Sovětském svazu - V zemi, kde zítraznamená jížvčera.

Vytvo ení Svazu sovětsk}ch socialistick ,ch republik roku 1922 zasadilo
současně těžkou ránu metodě buržoazniho nacionalismu jako jediné metodě
osvobození utiskovanych národri, založené na odlučování jednoho národa
od druhého, znesvá ení národri, stupňování národní newaživosti mezi pracu-
jicími Ňznych národri. Ukázalo se, že je možná proletá ská metoda osvobo-
zení utiskovan ch národri, založená na bratrském svazku dělníkri a rolníku
nejruznějších národri, vytvo eném na zásadách dobrovolnosti a intemacio-
nalismu. Existence Svazu sovětsk .ch socialisticlc ,ch republik byla p edob-
razem budoucího sjednocení pracujícího lidu všech zemí v jednohrém světo-
vém hospodá ství.

Tento p edobraz sjednocování světa práce, usilující o všestrann} rozvoj
každéhojedince bez ohledu naIo,z kterého nároďapochází, ost e kontrastu-
je s tzv. globalizaci, tedy se sjednocováním světa kapitálu, které v evropsk ch
poměrech krystalizuje vpodobě Evropské unie. Vprocesu globalizace jde
totiž o to, aby byl člověk pod ízen diktátu kapitálu, aby se stal pouh m ná-
strojem pro rozmnožování kapitálu v celosvětovém mě ítku.

Impozantni v,sledky dosažené praktickou realizací marxismu-leninismu
v kontrétních historick ,ch podmínkách meziválečného Sovětského svazu
j sou p ímo nestraviteln m soustem nej en pro buržoazní ideology, nybrž í pro
intelektuály tzv. ,,moderní levice". A tak toto obdobi zahlcuii pomluvami
a razí myšlenku o tom, že se v SSSR etabloval stalinsk . režim naru.šování
tv rčích sil a produktivních potencí, teroru a nenávisti.

Ti, kdož znají fakta, se nutně musí ptát, o jakémže narušování tvurčích sil
a produktivních potencí to tito intelektuálové hovo í, jestliže se v období
|928 až 1940 zvyšovala prumyslovávyroba v SSSR v pruměru o 11 % roč-
ně, jestliže se hrubá záklaďní hodnota v prumyslu zveďIa ze 34,8mld. rublri
v roce l928 na'75,7mld. rubl v roce 1933 (ve stejné době se světovj,kapita-
lismus zmital v hluboké hospodá ské krizi) a ze lI9 mld. rublri v roce 1937
na 170mld. rublri v roce 1940, jestliže produktivita práce v zemědělství vzrost-
la v letech 1928 až 1940 o 17 oÁ, jestliže k roku 1939 poklesla míra negra-
motnosti na 20 oÁ, ačkoli v roce 1928 činila 56 oÁ, a tak bychom mohli ve
v ,čtu konkréhích čísel pokračovat. (BIíževizB. Azad: Hrdinská bitva a ho ká
porážka, OREGO 2003.) Ano, toto období provžnely i problémy. Nejednalo
se však o problémy stagnace a tpadku, nybrž o problémy rustu, problémy
spjaté s hledáním, s novátorsk mi p ísfupy p i ešení zcela nov}ch a napros-
to neznámych problém a rikolri.
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Otázka tzv. terolu a t ídní nenávisti je prezentována jako jeden ze smyslťr
existence tzv. stalinistického režimu -,,stalinismu", tedy fakticky leninismu,
ne jako drisledek p íčiny, jako reakce na aktivní odpor vnitiních nep átel
revolučního p etvá ení společnosti, kte i za pomoci kapitalistického zahta-
ničí usilovali o kontrarevolučni zvrat..Iuoje k p edrevolučním poměrum.

Ne náhodou na uvedené souvislosti upozorňoval Lenin, když v Pozdrar,u
maďarsk}m dělník m psa|, že riplné odstranění t íd je dílem dlouhodobého,
svízelného a riporného t ídního boje, ktery po swžení moci kapitálu,po roz-
bítíburžoazního stáfu, po nastolení diktatury proletariátu nemízi (jak se do-
m ,šlejí prázďni mluvkové starého socialismu a staró sociální demokracie),
n tbrž jen mění své formy a stává se v mnoha směrech ještě urputnějším.
(Blíževiz V. I. Lenin: Spisy, sv.29, SNPL, Praha 1955, s. 382-386.)

Stalin tuto otéuku dáIe rozvádí:,,Jde tu o to, že socialismus se zdaremitoči
proti kapitalistick}m živlrim, že socialismus roste rychleji než kapitalistické
živly, že specifická váha kapitalistickj,ch živlri vzhledem k tomu klesá, a právě
proto, že specifická váha kapitalistick ,ch živlri klesá, vět í kapitalistické živ-
ly smrtelné nebezpečí a zesilují svrij odpor. A zesílit svrij odpor mohou dosud
nejen proto, že je podporuje světov} kapitalismus, nybrž také proto, že p es
pokles jejich specifické váhy a p es snížení jejich relatirmího rusfu ve srov-
nání s rustem socialismu - kapitalistické prvky p ece jen absolutně rostou,
a to jim skl tá jistou možnost shromažďovat síly k tomu, aby se stavěly na
odpor rusfu socialismu. Právě na tomto zák|aďé dochazi v nynějším stadiu
vyvoje, za nynějších podmínek vzájemného poměru sil k zost ování t ídního
boje a k zesilování odporu kapitalistick ch živlťr města a vesnice. (J. V. Stalin:
O pravé chylce ve VKS(b), Spisy, sv. XII., s. 44)

Chruščovovo vedení KSSS však prohlásilo leninskou tezi o možném zos-
t ování t ídního boje p i budování socialismu za zcela chybnou a současně
zrevidovalo maxistickou teorii t ídního boje. V období mírového soužití stáfu
s rozdílnjlm společenskjrm zíizením zdtlraz"pva\o pouze jeho ideologickou
formu a opomíjelo jeho formu ekonomickou a politickou. Gorbačovovo ve-
dení KSSS tuto revizi dowšilo v tzv. ,,novém myšlení" na XXVII. sjezdu
KSSS vroce 1986 slovním zamitnutím t ídního boje, kdy mírové soužití
státu s rozdílnjzm společenskymz íze m bylo označeno za období vzájem-
né spolupráce těchto stáfu p i ešení všelids\ich rikolri. Gorbačov současně
začal oslovovat nejvyšší p edstavitele imperialistick}ch velmocí, kte í usilo-
vali o zlikvidování SSSR, jako své p átele,

T i roky po zakotvení uvedené revize ídního boje v nové redakci Progíamu
KSSS se zaalďivrnrozkladné ťrlohy Gorbačova a jeho společník socialismus
v Evropě nezadržítelně zhroutil. Ne náhodou za to Gorbačov sklidil obdiv
a pochvalu nejen u p edstavitelri imperialisticlc ,ch mocností. Za povšimnutí
stojí up ímná pochvala a ocenění ,,p átel ké" pomoci Gorbačova, Jakovleva
a Sevardnadzeho, jak je vyslovila nástupkyně H. Khola, p edsedkyně CDU
a dnešní kanclé ka Německa A. Merkelová: ,,Skutečností také je, že jsme si
svou antikomunistickou činností nezjednali jen nep átele. Získalijsme také
nové p átele, Tady myslím zvláště na pány Gorbačova, Sevardnadzeho a Jako-
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vlr.lva,.jirrrž jsmc zavázáni věčnou vděčností. V duchu antikomunismu se ne-
jcclnou nczalekli ani mlinování své vlasti. Sv}m antikomunisticlcjm zaíiká,
rrim a spiknutím... uvolnili cesfu k tomu, aby l7 mil. Němcťr mohlo b t opět
zapojeno do německého národního spolku ... bylo ďoki;zino, že s pomocí lidí
typu Gorbačova mrižeme rozrušitazničiti fy nejsilnější komrrnistické strany."
(Rečeno na sjezdu CDU v prosinci 2003; p evzato - Dialog č. 195, 3l2004,s.3.)

Historie ukázala, že revize marxisticko-leninské teorie o t ídním boji
a budování socialismu podlomila revoluční bdělost a ostražitost dělnické t í-
dy a jejích spojencri, ukolébala masy, dala t ídnímu protivníkovi do rukou
mocnou zbraň a stala se za aktirmího p sobeni renegátu v nejvyšších stranic-
k ,ch a státních funkcích rozhodující podmínkou poražky socialismu v Evropě.
Takové zkušenosti nrám p ináší historie.

Avšak podle Leninem zmínénych ,,prázďn ,ch mluvku starého socialismu",
dnes těch, kte í se považují za součást,,moderní ewopské levice" aprezenta-
jí onen,,star"_i socialismus" jako ,,socialismus moderní" a kte í lyhlašují, když
ne p ímo harmonii t ídních zi4m' ., tak alespoň,,občansk .míť' a spolupráci
antagonistick ,ch t íd pii ,,vázíní t ídních sil", bylo zost ování t ídního boje
v meziválečném Sovětském svazu v myslem a zločinem Stalina, Ten si za to
pry zaslouži hluboké opowžení. ,,Stalinskjl teror" je p itom neustále zahaIo-
ván clonou milion mrťv ,ch.

Když byly v devadesát_ich letech XX. století zp ístupněny ruské archivy,
ke slovu se začala dostávat fakta. Z nich nap . lryp|yvá, že v lednu 1939,tJ,
v době, kdy tzv.,,velké čistky" dosáhly wcholu, bylo v gulazích, pracormích
koloniích a ve věznicích 2 022 916 věz . Z toho počet politickjzch vězňri
p edstavoval 450 až 500 tisíc vězňri. Počet popraven chza celé období, kdy
v čele bolševické strany stál J, V. Stalin, činil 799 455 osob (tedy žádné mi-
liony) a zahmoval i ťy, kte í ve ďvacátych letech kolaborovali s intervenčními
vojsky, ve čty icáf ,ch letech s německYmi nacisty apozději se západními
nositeli,,demokracie" v risilí o likvidaci sovětského sátu. (Blíže viz A. Schón:
Dějinné Iži - zéklaďy antistalinismu, Názory SKK, roč. 14, č. l, K. Ondriaš:
Bohové současn ch mytologií, Eko-konzult, Bratislava 2001.)

Ani v nejmenším si neklademe za ťtkol ospravedlňovat to, co je neospra-
vedlnitelné, a co je t eba odsoudit, jednoznačně odsuzujeme. Nicméně pova-
žujeme zanezbytné vycházetz reálnych faktu a jejich reáln .ch p íčin ane ze
subjektivistickj,ch p edstav a chimé1 z antistalinské, antikomunistické zášti
a p itom krátkozrace p ehližet fakta o skutečnjlch desetimiliónech mrtv,ch
ležícich na oltáíi kapitalismu, (Bliže viz K. Ondriaš: Bohové současn ch
mytologií, Eko-konzult, Bratislava 2001, Kol.: Černá kniha kapitalismu,
OREGO 2000, H. Brar: Imperialismus, OREGO 2001,)

Správnost politik] VKS(b) ,lrycházejici dttsledně z uplatňování teorie mar-
xismu-leninismu v konkrétrrích podmínkách, byla stvrzena v ohni druhé svě-
tové války. Sovětslc, svaz byl schopen nejen zvrátit vfvoj této války, ale
i vyjít zVelké vlastenecké války jako vitěz.

Buržoaznifalzífikátoíi dějin se dnes snaží všemožně snížit ťrlohu SSSR ve
2. světové válce. Často se uchylují klvrzet,i, žebez pomoci zahraničních
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spojencťr by Sověts i svaz nebyl schopen ve válce obstát. Faktajsou však
taková, že zabraničn.i pomoc spojencťr činila od 5 oÁ ďo 12 oÁpotíeb bojující-
ho Sovětského svazu a že tedy 88 oÁ až 95 oÁ poňeb pokryl Sovětskj, svaz
z vlastních zdroiri.

Smyslem této buňoazni falziťtkace je lrymazat zpaměti lidstva blokádu
Leningradu, boj o Moski,u, obranu Sevastopolu, stalingradskou epopej, bi-
fiu v kurském oblouku, očernit nesčetné oběti komunistu Sovětského svazu,
Ewopy a celého světa. Vztyčení rudé vlajky na st eše německého Reichsta-
gu čím dál více traumatizuje světovou politickou reakci. Symbolizuje totiž
ekonomické, politické, vojenské i lidské vítězství vědeckého socialismu nad
kapitalismem, ktery porodil fašismus.

Obdobi druhé světové války odhaluje faleš uměle vylvo ené myšlenkové
konstrukce btržoaznich ideologri, jejimž záklaďem je ztotož lováni fašismu
s ,,komunismem" pod hlavičkou totalitarisinu. Nedovedou jasně zodpovědět
otázku, proč totalita německá nebojovala s ,,totalitou" sovětskou společně
proti ostatnímrr světu, n}brž proč obě ,,totality" bojovaly proti sobě.

Faleš tvrircri této myšlenkové konstrukce pramení z nevědeckého p ístu-
pu, kteqi nerespekhrje konkrétní historickou situaci. Tito tv rci zcelazáměr-
ně ruší existenci společensk ch t íd a operují abstraktními pojmy jako demo-
kracie, ideologie, morálka, občanská práva apod. Nerozlišují kvalitativní rozdíl
t ídního záklaďu nacistického Německa, kteru tvo ila politická moc velko-
bttňoazíe maskovaná nálepkou ,,národního socialismu", a Sovětského sva-
zu,ktery tvo ila politická moc dělnické t ídy a jejích spojencri. Zcela zámět-
ně zalhávaji skutečnost potwzenou novodobymi dějinami, že fašismus je
otev ená, teroristická diktatura nejreakčnějších a nejagresivnějších sil vyko-
isťovatelskjuch t íd, že je produktem všeobecné Wize kapitalismu v jeho

imperialistickém stadiu.
Ideologové buržoazie komolí historické typy státu - kapitalistick a soci-

alistick ,, směšují je s formami státu (demokratická republika, sověty, fašis-
tická nebo vojenská diktatura apod.), ztotožňuji politickou demokracii
s parlamentarismem a počtem politick ch stran. Vribec neuvažují o ekono-
mickém, sociálně t idním záklaďu státu, demokracie a svobody.

Nerozlišují aní zcela zásadní protiklady fašistické a komunistické ideolo-
gíe. Zatrlčq| že ideologie fašismu jako soubor nejreakčnějších idejí staví na
iracionalitě a slouží obraně azachovánikapitalistického společenského ádu.
Její hlavní teoretickou oporou se stalo nevědecké učení F. Nietzscheho. Za-
mlčují, žefiIozofie komunismu je filozofií rozumu. že jde o vrchol modemí-
ho racionalismu, ktery slouží všeobecné emancipaci pracujícího člověka. Jeho
základy tvo í díla K. Marxe, B. Engelse a V. I. Lenina. Zamlčuji, že ideolo-
gie fašismu usiluje o manipulaci s lidmi, o jejich ovládnutí v zájmu udržení
moci kapitálu nad nimi, zatimco ideologie komunistická staví na rozvoji kri-
tického myšlení člověka, napoznávání objektivní pravdy a tím i na zapojení
širok ,ch mas lidí do zápasu o jejich vlastní sebeosvobozenízítlakukapitálu
a za uskutečnění lidsk ,ch práv nejen pro vybranou hrstku společnosti, nybrž
pro všechen lidsk ,rod.
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lt,eln ričelrrvtr zrrtttčňLljí t ídní charakter morálky tzv. ,,vyšší, abstraktní
lllrllňlhrrrl" llrlvrrčž ťrčolově srovnávají a kladou do stejné roviny koncent-
lrtr'lll lrilrrrt.y liršislickóho Německa a pracovní tábory (gulagy) v Sovětském
Evlrtt, Vl,clttllcrn jcjich cynismu, vrcholem historické falziťtkaceje stavění
llillcl,rr llil stcjnou riroveň se Stalinem. Stačí porovnat vIvoj Německa pod
llillorovou vládou, kteru vywcholil apokalyptickou tečkou, s v vojem So-
včtskóho svazu vobdobí, kdy vjeho čele stál J. V. Stalin, Antikomunista
W. Churchill toto období zhodnotil v mistmé zkatce ve svém projer,u p ed
dolní komorou britského parlamentu v souvislosti s nedožif ,mi osmdesáti-
nami J. V. Stalina 2I. 12. 1959 v.jlpovědí o tom, že Stalin p evzal Rusko
s d evěn m pluhem a zanechal ho s atomovou zbraní. K této v povědi není
co dodávat.

'írí*
Vítězství SSSR ve Velké vlastenecké válce dynamizovalo světov} revo,

luční proces. V Evropě a Asii se začalau!,áíet světová socialistická sousta-
va,která zaLrnula35 "Á obyvatel planety,26 Yo izemí a její pozdější podíl na
světové prumyslové vj,tobě čitil40 %.

Současně se vznikem lidov,ch demokracií se pod vlivem sílícího národ-
něosvobozeneckého boje zača|a rozpadat světová koloniální soustava.
V kapitalistickjzch metropolích rostla síla levicov,ch v vojov.j,ch tendencí.
Všeobecná krize kapitalismu se prohloubila.

Jednou zvyznamnych událostí, která r,tiskla historii socialistické hodnoty,
je i československy Unor 1948. Ne náhodou se po restauraci kapitalismu
u nás ost í politické reakce zamě ílo na falšování této dějinné události a celá
etapa historického v voje československé společnosti odvíjející se od tohoto
zásadního mezníku našich dějin byla politickou reakci nazvána nelegitimní
a zavrženihoďnou. Smyslem tohoto tažení posluhovač mezinárodního ka-
piálu bylo a je vyko enit stopu socialistick ,ch hodnot našich dějin z kolektivní
paměti národa. Tato stopa je lydávána za cízorody prvek, ktery u nás vy-
krystalizoval v rozporu s naším dosavadním historic\im v ,vojem a p erušil
tak jeho kontinuifu.

Uvedená myšlenková konstrukce politické reakce je však falešná. Ne p es-
tože,aleprávěproto, žebylynaše dějinytakové, jakébyly, vytistilhistorickj,
v voj do etapy socialisticklzch hodnot.

Národní a demokratická revoluce zlet l9l8 až 1920 p inesla českému
a slovenskému národu národní svobodu i určitá demokratická zlepšení. De-
mokratické p eměny však nedospěly k sociálnímu osvobození dělnické t ídy
a ostatních lyko isťovan}ch, neboť demokratická revoluce ustrnula na rirormi
zájm buržoazie.

Prosazováním swj.ch minoritníchzájm , které vydávala (stejně jako dnes)
za zátlmy celého národa, p ivedla buržoazie Československou republiku
k hospodá skél<rízi, masové nezaměstnanosti, hladu a bídě většiny českého
a slovenského národa. Její další politika vytrstila ve zraďu národních zájm ,
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která ve spolupráci s francouzskjumi a britsk mi spojenci nejenom rozbila
československ , stát, ale uvrhla národ do temna německé fašistické okupace,
na pokraj existenční zkázy.

Tlto bolestné prožitky se hluboce l,tiskly do kolektivní paměti lidov, ch
vrstev národa. Jejich žívotní zkušenost je p ivedla kpoznání, že budoucí
národní a státní v}voj se nem že wátilna p edmnichovskou riroveň, jejíž
demokracie a svoboda byly pro početné vrstvy národa pouhou lluzi,nybrž
musí blit postaven na zcela jinych základech.

Tyto p edstavy o budoucím v}voji se staly cílem protifašistického odboje
komunistické strany, která si svou neohroženou obhajobou národních zájmri
v dobách pro národ nejtěžších ziskala autoritu mezi početnlmi vrstvami ná-

roda a stala se rozhodující silou domácího odboje. P es 60 tisíc komunistu
prošlo fašistick mi věznicemi, více než 25 tisíc komunistí ztratí|o v tomto
boji své životy.

Slovensk m národním povstáním (1944) a Květnov m povstáním české-
ho lidu (1945) vyvrcholil národněosvobozenecky boj našich národri. Jeho
irspěšné završení bylo umoárěno vítěm}m postupem Rudé armády a jejích
spojenec ich vojsk.

Yyrazné levicové sm ,šlení velké části československé společnosti umož-
nilo rozvíjet národní a demokratickou revoluci socialistick}m směrem. Uno-
rem 1948 p erostla národní a demokratická revoluce pokojnou cestou v re-

voluci socialistickou. Tato pokojná, stavrrí cesta,.Iuoje směrem k socialismu
však byla umožtěna porážkou nejreakčnějších sil mezinárodní i domácí bur-
žoazíe v ostrém st etu druhé světové války.

Únor 1948 neměl nic společného s násilnj,m z\,T atemilzké ozbrojené sku-
piny, kteru je charakteristiclcj, pro puč. Byl vzedmutím širokého lidového
hnutí, na iehož vrcholu se logikou p edchozího ,Iuoje ocitla Komunistická
síana Československa. Ta však nepovažova\arozhodující podíl na politické
moci za cíl,kteru jí měl sloužit k mocenskému utlačování národa, jak se ná,rn

to snaží namluvitburžoaznihistorikové. Rozhodující podíl komrrnistické stra-

ny na politické moci byl prost edkem, jenž v dan}ch historick ,ch podmín-
kách umožňoval uskutečnit ekonomické zajištění demokracie, rozší ené na

většinu českého a slovenského národa. To byl hlavní smysl onoho společen-
ského pohybu . Jeho realizace vytvá ela p edpoklady zrodu sociálně spraved-
livěiší společnosti.

Životrlt zkušenosti vtiskly do kolektivní paměti našich národri poznáni, že
míra demokracie a svobody není určována počtem politickjuch stran, jak twdi-
labuňoazie, ale reáln m podílem občanri naíizeni a správě věcí ve ejn ,ch.

Ten se však odvíjí od velikosti ekonomické síly jednotlivjrch společensk ch
t íd a skupin. Bez ekonomického zajištění se demokracie a svoboda stávají
pouhou iluzí. A iluze sociální spravedlnost neuskutečňují. Tato PRAVDA
(XOna 1948 je dnešními potomky ZeŇI a Drtinťr zámémé zamlčovítna.

Stěžejní osobností írnorovych dní roku 1948 byl tehdejší p edseda Komu-
nistické strany Československa Klement Gottwald. Jeho historická riloha
v našich dějinách spočívá obrazně ečeno v tom, že odnaučil žebréky pokor-



n
lli |,l t||||!,|| .l,t ll t |.. l,,tt, 1rlrtllrly 1-1ltlrstvu Zc Stol . Proto ho dnešní panstvo
.r 1, lr,, 1,t t,lttlt,rt.l( l ll(,Il||()lIvllji lr clómonizují.

l tt,,t,r,l r rlr ",|\ l |)lil(,lliícich bylo nTezinárodně zabezpečeno spojenec-
l, i l l l,,' 1l l t r l,,l,. \, l l \\ il./ťl1l. l)nes nám nejen buržoazní propaganda p edsta-
,tt|, lrrlrl ,|)(,|("ll(,(,lvi jlrl<o Stalin v nátlak. Jak,,p esvědčívě" zní takovéto
It,,, ltt,,, t ltt i tt:.l 1litrttil tla šachovnici německého a amerického kapitálu!

l lrrrl l().ll"i llyl tviirčín rozvinutím nejen socialistické revoluce, ale i filo-
. rrllt, tl;lslt,ll lrirrrldttích dějin, kterou obohatil socialistickymi hodnotami.
|'rr:,tlltttl sllirlilLr lristorického vj.voje našich národ k vyššímu stupni huma-
lrrslrrrl. l}yl logick}rrrvyírstěnímp edchozíhov voje,aprototvo ízákonitou
l,trrr l illrtitu našich národních dějin.

vystavba socialismu vyžadova|a, aby byla r-rpevňována politická moc děl-
llickó t ídy ve svazku s ostatními pracujícími, aby byla vybudována rnateri-
i'i,lnč techrrickázákladna socialismu a bylo dosaženo vítězství socialistickych
vyrobních vztahťr ve všech odvětvích národního hospoclá ství, aby byla usku-
tečněna socialistická kultunri revoluce.

O těchto novych riko|ech československé společnosti jednal tX, sjezd KSČ
(květen 1949), ktery se zabyval základními otázkami strategie a taktiky pro
p echodné období od kapitalisrnu k socialismu. sjezd r,rypracoval generá|ní
iinii v}stavby socialismu v Československu, jež byla iapidárne vy;aarena
v deseti bodech I(. Gottwalda, Na prwní místo postavil ťrkol vybudovat ma-
teriálně technickou základnr-r socialismu. Ten zahnroval rozvinutí v}robních
si| v celém národním hospodá ství na základé realizace prvního pětiletóho
plánu, socialistickou industrializaci slovenska jako součást r.ytvá ení .jed-
notné materiálně technické zál<ladrty socialismu a pi'echod u.rhi." k socia-
listické p estavbě. Industrializace slovenska byla považována za d ležit ,
nástroj ešení národnostrrí otázky. Kromě vyše uvedenjrch irkolri byla v linii
IX. sjezdu zd razněna mírová zahraničtí politika prost ednictvim upevňo-
vání všestranrré spolupráce se sovětskym svazem a ostatními lidově <lemo-
kratickymi státy a formování akceschopné komunistické strany t ídně zakot-
vené v dělnické t ídč, idící se v každodenním životě zásadami c]emokratic-
kého centralismu, vnitrostranické demokracie, kritiky a sebekritiky.

sjezd na záklaďě historickl ch zkušeností mezinárodního dělnického hnuti
zd raznll aktuální poznatek vědeckého socialismu o tom, že cesta k socialismu
bude i po tnorovóm vítčzství cestou t ídního boje, zápasem za revoluční
p eměny všech společensk ,ch vztah a poměr .

Generální linie vj,stavby socialismu odpovídala objektivním pot ebám
vyvoje československé společnosti, byla srozumitelná široklim vrstvám pra-
cujících a stala se podnětem k rozvíjení jejich nebyvalé společensko-politic-
ké i ckonomicke aktivity a iniciativy.

'í**
pud sebezáchovy světového imperialismu a stupňování jeho konfrontač-

ních snah však p ivedl svět ke studené válce, která pak začala na mnoha

místech světa p erustat ve válku horkou. Ve 250 ozbrojenych konfliktcch,
které svčtov} imperialismus po 2. světové válce rozpoutal, zahynulo na 50 rni-

lion lidí. Studená válka byla p edevším formou t ídního boje vedeného svě-
tovym imperialismem proti formujíci se světové socialistické soustavě.
Ochránci imperialismu si by|i velmi dob e vědomi toho, jaké smrtelné ne,
bezpeči pro ně p edstar,,uje vědecká teorie o společnosti a politické strany
a síly, které sejí ídí. Proto byli ajsou odhodláni věnovat veškeré své risilí na
jejich zničení.

Záměry k oslabení a zničení světového socialismu a tím i mezinárodního
komunistického a dělnického hnutí byly v pop edí tajného plánu Alana Dul-
lese, letitého šéfa CIA. V něm se mj. uvádí:

,,Skončí válka, všechno nějak zevšední, usadí se a uklidní. A my použije-
me všechny síly, všechno zlato, veškeré materiální síly pro obelstění a ohlorr-
pení lidi! Lidsk ,mozek, lidské vědomi je p izpťlsobivé ke změnám. Zaseje -

me tam chaos a nepozorovaně nahradíme skutcčné lidské lrodnoty falešnjl-
mi, ve které budou vě it. Jak? Najdeme s námi stejně smyšlejíoí, spojence
a pomocníky v samotném Rusku. Krok za krokenr se bude vyvíjet obrovská,
nezměrná tragédie k zániku nejnepokornějšího národa světa. S konečnou plat-

ností a nezvratně uhasnejeho sebevědomí.
Nap íklad zliteratlry a urrrění postupně vytrhneme její sociální podstatu.

Malí ťrm vezmeme touhu zab vat se zobrazováním a zkoumáním procesri
probíhajících v hlubinách národních mas. Literatura, divadlo, kino budou
zobrazoyata oslovovat nejnižší lidské pudy a vášně. Všemožně budeme pod-
porovat a vyzdvihovat tzv. umělce zasíávajíci a ztělesriující v lidském vědo-
mí kult sexu, násilí, sadisnru a zrady - zkáíka všelikou nemorálnost. Chaos
a nepo ádek vytvo íme i v ízení státu.

Neviditelně, aktivně a trvale brrdeme poclporovat nepoctivost ťr edník ,
korupci a všechno, co vede k svévolnosti. Byrokracie a nesvědomitápráce
budou vydávány za ctnost. Čestnost a poctivost budou na posměch a nikomu
nepot ebné, budou pat it minulosti, Sprostota a drzost, lež a klam, opilství
a narkomanie, živočišnli, strach z druh ,ch, nestydatost, zrada, nacionalismus
a nep átelství mezi národy, nejvíce pak nep átelství a nenávist k ruskému
národu - to všechno co nejobratnčji, aniž by si toho kdokoliv všiml, budeme
kultivovat, ažto rozkvete v krásné kvěly a p inese toužebné plody.

Jen málo lidí bude tušit nebo pochopí, co se děje .,. Ale takové Iidj zažene-
me do bezvychodného postavení, vystavíme je posměchu, najdeme zpťrsob,
jak je očemit a prohlásit za odpad společnosti. Vyrveme duchovní ko eny
bolševismu, zprofanujeme a zničíme základy vrozené mravnosti, Rozklad-
n}m zp sobem rozložíme generaci za generací, vyvoláme erozt a odstraní-
me leninsky lanatismus.

Začneme p sobit na lidi ještě v dětsk ch a pionyrskych letech. Hlavním
cílem bude mláďež. Začneme ji rozkládat, mravně kazjt a zbavovat cti.
Z mládeže vychováme cyniky, vulgární lidi, hlupáky, neotesance, kosmopo-
lity. Tohle učiníme.'" (BIíževízM. Kilev: Chruščov arozpad SSSR, OREGO
1999, s.'/0-11.)
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'l'ellltl phlll rr. rrlrtI rriklittlním strategick}m a prakticko-politick m doku-
lltclllélll nvtrlrrvť,lttl itttpcrialismu v čele s usA na vedení studené války
p ltnlgttt,rlváttl rtrr 1xlkrrtji vírlky horké. zněho se odvíjely i takové praktické
prllitie hé ktrrkv rrtlrclickóho imperialismu, jak mi byly Trumanova doktrína,
Marllrallťrv 1rlťtrr, vytvá ení vojensko-politick ch strukfur NATO, ANZUS,
!{liA'll ), ('liN'lI) a obklíčení SSSR i jeho soused a.spojencri etězcem vo-
ierrnk ,e lr zťrklrrdcn. součástí těchto krokťr bylo též tozvinutí aktivit tajn ,ch
zlrtttvrrtlrr jskyolr slr-ržeb a podpora protisocialistick ,ch sil ur,nit socialistic-
k ,clr zeIni.

V ,vo,j poválečné mezinárodní situace si stále očividněji v;mucoval pot e-
btr spolcčného, koordinovaného postupu mezinárodního komunistiókého
htttttí. Stále z eteInějí byla mnoh ,mi komunistickjlmi stranami pociťována
abscnce komunistické internacionály, jejížzrušení v roce 1943 otev elo pro-
stor ke sjednocování všech sil antifašistické fronty v bojujících zemích Ev-
ropy i k upevnění mezinárodní protifašistické koalice.

Pokusem o obnovu činnosti Komunistické intemacionály bylo založeni
Informačního byrav zá í 1947, jehož členy se stalo 9 komunisticklich stran
následujících evropsk ch zemí: SSSR. CSR, Jugoslávie, Polska, Maďarska,
Buiharska, Rumunska, Francie altálie.

Hlavním ťrkolem Informbyra bylo zqtšťovatvzájemnou v ,měnu informa-
cí a dobrovolnou koordinaci činnosti těchto stran v nolich podmínkách stu-
dené války a zost ujícího se t ídního boje, zárovei však i čelit podvratnjlm
akcím imperialismu, ktery vsadil zejména na oživovánípozťrstatku naciona-
lismu v těch zemích, jež se daly cestou socialismu.

uvedenou realitou ďídně rozděleného světa bylo zasaženo i Českosloven-
sko. Americk,Kongres vyčlenil vtéto době částku 100 miliónu dolaru
krozvinutí nep átelské propagandy, budování ilegálního podzemí, zpravo-
dajství, diverzi, Existovaly qi,cvikové centrály pro diverzanty azpravodajce
vysílané do Československa. Existovaly balóňy se štvav}mi ietáky ohrožují-
cí leteckou doprar,u. Existovali brat i Mašínové ajiní ztočlnní teroristé. Exis-
tovala smrt nejméně 90 p íslušníkri SNB, kte í zahynuli v p est elkách. Exis-
tovalo hospodá ské embargo ze strany západních stát . T ídní nep ítel roz-
poutal v tomto období skíyt ,i otev en} boj proti nastupujicímu socialismu,
Neváhal sáhnout i k takovym formám násilí, jako byly p ímé irtoky na funk-
cioná e strany a národních v boru, žháístvi, sabotáže, vraždy.

Z tohoto podhoubí se uvnit československé společnosti zrodily
v padesát ,ch letech politické procesy. Nejqiznamnějším z nich byl proces
s vedením protistátního centra, v němž byl souzen ibyvaly generální tajem-
ník KSČ Rudolf Slánsk ,.

Politické procesy nebyly dosud objektirmě zhodnoceny. V dosavadních
hodnoceních píevažuje neobjektivní, naprosto jednostranná, negativistická
interpretace, v níž jsou vyšet ovatelé píevážně líčeni jako estébáčtí tryzrtite-
1é, které nezajímalo nic jiného, než pod vedenim sovětsk .ch poradcri a nej-
vyšších p edstavitelri KSČ dostat za každou oenu zpodez eljzch doznáni
a,,,,ykonstruovat" politickjl ,,monstrproces". Politick . proces s Rudolfem

Slránsk ,m je dodnes i na pridě KSČM, dokonce i mezi jeho marxisticko-
leninsky orientovanjrmi členy bez hlubší analyzy považován za ,,produkt
nebezpečné, škodlivé ahnosfery podeziráni a odhalování vnit ních nep átel"
fiako by žádní vnií ni nep átelé neexistovali) . Zaznivaji názory, že tyto pro-
cesy ,,byly již v minulosti p ezkoumány, p ehodnoceny a nespravedlivě od-
souzené oběti byly rehabilitovrány. Politické i morální škody těchto událostí
i pocity nesirravedlnosti a k ivdy však zristávaj i!' (K analyze rilohy KSČ p i
budování socialismu, Sborník lystoupení na XXI. pražské teoreticko-poli-
tické konferenci, OREGO 2007, s.36-37)

Nově zve ejněné prameny však vnášejí jiné světlo na dlouhá desetiletí ustá-
lené fráze zkreslující podstatu věcí a odhalují naprosto ričelové zaměŤení
učebnicorlizch textu, čláLrrkťr, statí aknížek takovjrch ,,odborníkti", jako jsou
nap . historici K. Kaplan, K. Bartošek nebo publicista S. Steven. Tlto pra-
meny ukazují, že zďaleka ne všechny procesy byly vykonstruované, že aďa
obviněn ,ch nesla svrij díl odpovědnosti za pokus o zásadní změnu orientace
politiky komunistické strany a československého státu, za pokus o rozbití
jednoty formujícího se společenství lidov}ch demokracií. (Blíževíz K, Koš-
ťál: Svědectví plukovníka, OREGO 2003.)

Iniciáto i těchto pokusri nacházeli svoji inspiraci v Titově Jugoslávii, kde
se u ady funkcioná ri okolo J. Broze-Tita začala s podporou imperialistic-
kjlch mocnosti (zejména usA a velké Británie) projevovat silná revizionis-
tická a nacionalistická tendence ,,národního komunismu", která vedla
k narušování jednoty komunistick ,ch a dělnick ch stran lidově demokratic-
kych zemi a k projev m mnohdy agresivního antisovětismu. (3) Tendence

,,národního komunismu" p ítomnaLéza|apozitivni ohlas u některuch funkci-
oná v Maďarsku, Bulharsku, Polsku, ale též v Československu.

Za symbol ,,komunistické tylranie" v Československu považuje současná
politická reakce odsouzení a popravu dr. Milady Horákové. Velkoryse však
p ehlížíp íčiny,jež vedly k tomuto procesu a keshr. V dčí lohaM. Horákové
v ilegálním vedení národně socialistické skupiny, jež od srpna 1948 do záíi
1949 vyvijela s podporou zahraničních spolupracovníkťt a zpravodajsk zch slu-
žeb.aktivnt protistátní činnost, je bez drikazri označována za ,,,nykonstruova-
nou". P itom sama HorákovápíinÁvá, že program jejich skupiny byl ,,.,.pro-
gram pro btlržoazní, \Tstq/...," ktery sledova| návrat továmík do znárodně-
n}ch podniku, a ďále pokračuje: ,,Naše zásadní stanovisko od začátku naši
protistátní činnosti totiž bylo, že witiními silami zwat dnešních poměru nedo-
cílíme. My jsme. . . počítali se souhrou světov ,ch událostí. . . Počítali jsme, že
by hospodá slc m tlakem zápaďnichmocností proti Sovětskému svazu mohlo
dojít i kurčit m p edpokladrim a podmínkám, nutnjum, resp. umožňujícím
i určitou p eměnu našich poměru.:' Politická re akce zcela zamlčuje, že skupina
dr. M. Horákov3 počítala v této,,souhŤe světov}ch událostí" i se ztrátou státní
samostatnosti Ceskoslovenské republiky. Y zájmu obnovení buržoazrrích po-
měru byla p ipravenarea|izovat vytvo ení tzv. st edoewopské federace a obě-
tovat tak státr nezávislost českého a slovenského národa. ,,Domnívali jsme se,
že by po nějakém ot esu bylo nutrré počítat s vytvo ením podobné nějaké for-
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ill lt l \ i \lll|)(,." krlrlstatuje Horáková. (Bliževiz Proces svedením záškod-
trt, l..,Itrl:.1ll1,1ttt[i proti republioe, Orbis, Praha 1950.)

\'!še lrcstu, kterou ádny soud lymě il dr. Miladě Horákovó ne zalejí
1ltrlit,ic|<ó názory, nybrž zajejí protistátní činnost, oc]rážela tehdejší stupeň
oclporu buržoaznich sil. Formy společenského boje v dějinách totiž určuje
vždy ta společcnská t ída, která odchází z historickó scény,

Soudobí p íznivci ,,noci dlouh}ch nož " hystericky napadají každého, kdo
proti jcjich scholastick}m myšlenkovj,m konstrukcím staví kritickó myšlení,
organizují novodobé ,,hony na čarodějnice" proti těm, kte í z stali věrni prin-
cip m vědeckóho hodnocení dčjin. Vyvoláváním falcšnych emocí usiluje
současná politická reakce o zakryíi vražd, jichž sc dopustili je.jí političtí p ed-
chridci. V propadlišti dějin má podle jejich scéná e zmizet jméno zayraždě-
ného Augustina Schramn-ra, aktivního rčastníka protifašistického odboje,
vedoucího partyzánského oddělení ÚV r<SČ, Rrrdolfa Šmatlavy, vojáka čes-
koslovenskó armády, ktery ve strážni službě odmítl antikomunistickyrn tero-
rist m vydat svou zbraň, neboť ,,. . .prísahal Ien raz...", Aničky Kvášové,
funkcioná ky KSČ, kteror.r vyznavači ,,pravó delnokracie" pod falešrrou zá-
minkou chladnokrevně zast elili, a ady dalších.Yraždy funkcioná i,i Místní-
ho národniho vyboru v Babicích pak mají byt podle tohoto scéná e lživě
hodnoceny jako,,oběti provokace Státní bezpcčnosti",

Neoddiskutovatelnou historickorr skutečností zťstává íákt, že hlavní vy-
vojovou tendencí Československa paclesát ch let byl dynamicky progresivní
společensk vyvoj. Nově se utvá cjící vyrobní vztahy umožnily odstranit
vyko isťování člověka člověkem, zmízela nezaměshranost, rostly nové to-
vámy, p ehrady, nouzové bytové kolonic rra periferiích měst byly vytlačová-
ny prvními sídlišti, byl vytvá en systém sociálního zabezpečeni občan ,je-
hož součástí bylo bezplatné zdravotnictví a školství, rychl ,m tempem probí-
há industrializace slovenska. dochází k široké demokratizaci kulturv. Bč-
hem jedenácti let, která uplynula od Února 1948, se národní <t chod 1it uru-
tgl odrážející q,voj produktivních odvětví ekonomiky) jen na zemí dnešní
Ccské republiky zvyšil o I10 oÁ, prumyslová vyroba vzrostla o 2I5 oÁ, sta-
vební práce se zvyšily čty násobně, zcmědělská produkce vzrost|a o 20 %o,

a tak bychom mohli v uváděni konkrétních čísel pokračovat. Za zr'Tínku stojí
v tóto souvislosti srovnání jcdenáctiletych vysledk kapitalistické restaurace
na zemi Českó republiky. Hrub , domácí produkt (tento ukazatel odráží v ,-

voj všech odvětví ekonomiky - tedy jak produktivních, tak i neproduktiv-
ních), ktery byl po restauraci kapitalismu zaveden jako základní souhmny
ttkazatel stavu a vyvoje národního hospodá ství místo d ívějšího národního
d chodu, se od rolo 1989 do roku 2000 nejen nezvyšil, ale poklesl zhruba
o 3,3 oÁ (podle d ívějších udaj změněnych bez věrohodného vysvětlení však
poklesl o 10 %), prumyslová qlroba poklesla o 15 oÁ, stavební práce se sni-
žily o 13 7o, zemědčlská produkce byla nižší o 30 nÁ. (BIíže viz V. Věrtelá :

Jedenáct let socialistickó a kapitalistické transforr-rrace, Haló novíny 23. 2.
2001, s,6.)

V. l. Lenin na počátku dvacá ,ch |et XX. století vyslovil následující rrryšlen-
ku: ,,.... v konkrétrrí, historiclgz neobyče.jně specifické situaci roku 19l7 bylo
v Rusku snadné zahájit socialistickou revoluci, kdežto pokračovat v ní a do-
vést.ji ke konci blrde v Rusku obtížnější než v evropskych zemích." (V. L Le-
nin: Dětská nernoc ,,levičáctví" v ltomunismu, Svotloda, Praha 1949, s, 42-43)

Lenin si uvědomoval, žc vyrvat ko eny kapitalismu v Rusku nebude jed-
noduché vzhledem k tomu, že v ruské ckonomice má silné ko eny malovy-
roba a,,...malovyroba plodí kapitalismus a buržoazii ustavičně, derrrrě, kaž-
dou hodinu, živelně a v masovóm rozsahu...odstranit t ídy," pokračuje Le-
nin, ,;namená nejen vyhnat statká c a kapitalisty to jsme učinili poměrně
snadno znamená také uplně odstranit malovjrrobc e zboži, ty však není možno
vyhnat, není možno je potlačit, je t eba najít k nim správny poměr, je".. nut-
no p edělat a p evychovat jen velmi dlouhou, pomalou a obez etnou organi-
zátorskou prací." (V. I. Lenirr: Dčtská nemoc ,,levičáctví" v komunismu,
Svoboda, Praha 1949, s. 9 a 26)

P estože sovětskó pětiletky otevíraly cestu nebyvale rychlómu rťrstu vel-
kov ,roby iživoíni írrovně lidu, psychologic malovyrobce v sovětské spolcč-
nosti p ežívala. V či tomuto fenomónu nebyla imunni ani dělnická t ída a její
komunistická strana, což vytvá clo určité podhoubí pro formováni pravé
ťrchylky uvnit komurristické strany,

Vznik Chruščovclvy pravé chylky uvnit VKS(b) po druhé světovó válcc,
která podstatnym zprisobem negativně ovlivnila cel , další vyvoj nejen KSSS
a sssR, ale i celého mezinároclního komunistického a dčlnického hnutí, ne-
byl tedy jevem rrikterak náhodnyn,. Tendence l< pravé rchylcc se uvnit
VKS(b) objevovaly rovněž v mcziválečném obdclbí. Uvcdcnou problemati-
kou sc zablrval UV VKS(b) v drrbnu 1929 v souvislosti s Bucharinovou sku-
pinou. Vznik Chruščovovy pravé chylky byl umocněn skutečnosti, že vc,

Velké vlastenecké válce zahynuly více než t i milióny komunist , p cdcvším
zakalenych kádr , oddanych marxisrrru - leninism\ znichž nemálo bylo
lf/soce kvali{ikovanych odbomík , kte í zaujímali ve straně i ve státních
orgánech odpovčdná postavení. Svou negativní roli zde selrrála i okolnost,
že po Stalinově smrti nebyla v UV KSSS p ipravena po|iticky a ideologicky
silná osobnost, která by mohla bez ot es .l. V. Stalina nahradit.

Nebezpečí pravé chylky spočívalo v tom, že nedoceňovala sílu t ídního
protivníka, sílr"r kapitalismu, že neviděIa a nechtěla vidět ncbczpečí obnor,y
kapitalismrr, nechápala složity zp sob vedení t ídního bojc v období histo-
ri cky nejrozvinutěj ší dcmokracie.

Na XlX. sjezdu VKS(b) v roce 1952byla strana p ejmenována na KSSS.
Z nového názvu bylo již vyprrštěno označcní strana bolševikťr. Změna názvu
strany jako kdyby p edznamenala znrěrtu politického kurzu nového vedení
strany, které nastoupilo po srnrti Stalina roku 1953. Chruščovovo vcdcní I(SSS
začalo postupně opouštět politiku d sledného naplňování leninismu
v konkrétních historick ,ch podmínkách a soust eďovalo síly k rozhodujícírrrr"r,
antibolševickérnu obratu v politice KSSS.
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Tento obrat byl fakticky proveden již p ed XX. sjezdem KSSS, avšak na
tajném zasedáni delegáfu již ukončeného sjezdu, kde nejr,yšší p edstavitel
KSSS pod rouškou kritiky ,,kultu osobnosti" Stalina zaítočil na politiku
VKS(b), na politiku revolučního boje o socialismus, tedy na politiku leninis-
mu, došlo k jeho posvěcení a oficiální mezinároďni legalizac| Chruščovriv
projev, kteru nebyl projednán ve vedení strany a byl tedyjenjeho osobním
stanoviskem, p edstavoval snrišku polopravd alži, jak dokazuje Kilevova
analyza(blíževizM. Kilev: Chruščov arozpaďSSSR, OREGO 1999). Proto
musel bj.t pronesen zcela nekomunisticky na tajném zasedání a to v rozporu
s myšlenkou Manifestu komunistické strany o tom, že komunisté pokládají
za nedristojné, aby své niaory a ťrmysly tajili. Chruščovriv ritok na leninis-
mus, pokry,tecky veden;i pod heslem návratu k Leninovi, byl v naprostém
souladu s tajn m plánem Alana Dullese na likvidaci světového socialismu
a komunistického hnutí. ANTIRÍJEN si podal ruku s ANTIKOMUNISMEM.

Pravicovy obrat v politice KSSS spočívalzapwé v opuštění marxisticko-
leninského učení o charakteru t ídního boje ve stadiu p echodu od kapitalis-
mu k šocialismu a komunismu. Pro vnit ní politiku SSSR byla stanovena
nevědecká teze, že souběžně s tím, jak rostou rispěchy socialistické v stavby
v SSSR, odumírá i t ídní boj a prosazuje se nutnost p eměny strany dělnické
t ídy ve stranu všeho lidu a stát diktatury proletariátu v tzv. všelidov. stát.
Popírání existence t ídního boje v období budování arozvijenizákladri soci-
alismu však odporovalo objekti,,ní realitě, v niž líidní boj zustával i nadále
objektirmím zákonem.

Pro vztahy mezi světovou socialistickou soustavou a světovou kapitalis-
tickou soustavou byla vypracována teorie mírového soužití a soutěžení státu
s rozdíln m společensk ,m zíizením,v nižbylazdtlraziovinapovze ideolo-
gická forma boje. Mírové soužití mělo bjzt zabezpečeno cestou všeobecného
a plného odzbrojeni.

Tato ,,tvrirčí teorie" XX. sjezdu KSSS, navazujici ridajně na Leninovo e-
šení otázky, byla v naprostém rozporu s vědeck}m učením historického ma-
terialismu, které odhalilo nevyhnutelnost válek v období imperialismu a uká-
zalo, že všeobecnj, mir lze trvale zabezpečit pouze porážkou světového im-
perialismu, odstraněním rozdělení lidstva na t ídy, odstraněním vyko isťo-
vání člověka člověkem a jednoho národa jin ,m niárodem. Změna poměru sil
mezi silami socialismu a kapitalismu po druhé světové válce sice otevírala
určit prostor pro nov} typ míru založeny na omezené manér,.rovací mož-
nosti vedení imperialisticlcjzch válek. Avšak absolutisticky pojatá teorie mí-
rového soužití byla iluzíumožiující silám kapitalismu vést intenzivnější ide-
ologickou a politickou formu studené války proti socialismu, íluzi, která ve
sv ch drisledcích napomáhala tlu'mit revoluční boj utlačovanjzch národri pod
záminkou odzbrojení a paradoxně napomáhala imperialistum v jejich politi
ce expanze, války a agrese.

Stejně iluzorní byla i p edstava o tom, že rozpot mezi světovou socialistic-
kou a světovou kapitalistickou soustavou témě automaticky zmiziv pruběhu
,,hospodá ského soutěžení" , že i ostatni ziákladní rozpory ve světě automatic-

,"..eps._il

ky zmizíspolu s odstraněním rozporumezí oběma soustavami,a tím že bude

vytvo en nov} svět ,,všeobecné spolupráce". Ze je tedy možno ly ešit roz-
por mezi proletariátem abwžoazii bez proletá ské revoluce v.kažďé zemi
aže rozpot mezi utlačovan mi narody a imperialismem mriže b t vyŤešen

bez revoluce utlačovanjuch národri.
V souvislosti s mírov}m soužitím byla projednána i otázka možrosti vyu-

ci k nastolení uvedené oázky poskytl patrně českos l948, avšak

cestav voje směremk socialismubyla jižbylouvedeno,p ed-

chozi poráňkou nejreakčnějších sil mezinárodní i buržoazie v ostrém

chodu k socialismu míroilfuni prost edky, ovšem historické zkušenosti po-

Ňrzuji, že se vládnoucí t ídy dobrovolně moci nevzdávají. Ne náhodou
V. I. Lenin zď razrcva|, že p echod od kapitalismu ke komunismu musí ly-
tvo it velikou hojnost a mnohotvárnost politich ch forem, ale podstata bude

p itom nezbytně jedna: politická moc proletariátu. (Bliževíz V. I. Lenin: Stát

á revoluce, Svoboda, Praha 1950. str. 3 1 .) Proto absolutizace myšlenky ,,mí-
rového p echodu., od kapitalismu k socialismu byla plodem historického ide_

alismu, malobvržoazní kolísavosti alluzi, což p ímo učebnicově demonstro-

vala chilská cesta k socialismu (1970-1973).
Pravicov obrat v politice KSSS spočíval za ďruhé v revizi marxisticko_

leninského učení o riloze osobnosti v dějinách. Ve snaze pomluvit a odmít-
nout historickou rilohu J. v. stalina p i socialistické v ,stavbě a ve velkó
vlastenecké vá7ce zaměnil Chruščov pojmy kult a autorita osobnosti. Za-
tímco slovo kult p edstavuje religiózniucit, ježbyla vl.tvá ena v tichosti
kostelri a klášterťr pro uctívání světcťr ťrmyslně proto, aby vědomí mas bylo
pod ízeno zájmťrm těch, kte í kult vytvá eli, slovo autorita p edstavuje vše-
Óbecně uznávan vliv, všeobecně uznávanou prestiž osobnosti, ježje spja-

ta s progresivní t ídou společenského v voje, vyjad ujejejí pot eby a fuž-

by a v souladu s vědeck ,m poznánim usiluje o urychlení společenského
vjlvoje. Autorita osobnosti se nevytvá í v tichosti kostelri a klášteru, ani

_v praktikách kabinetní politiky, nybržv ohni t ídního boje. Chruščovťrv boj

protítzv. kultu osobnosti byl porušením zásady Leninova učení o vzájem-
ttychvztazíchmezi vedoucími p edstaviteli, stranou, t ídou a masami. Zá-

kladem této revize byla nepochybně osobní zlobaa nenávist chruščova ke

Stalinovi, jež pramenila z osudu Chruščovova syrra Leonida, ktery zradil
svou vlast.

V souvislosti s kritikou tzv. kultu osobnosti - fakticky nehoráznym ha-

nobením politiky vks(b) _ vyzvedl sjezd zásadukolektivnosti vedení, jako

kdyby za Stalinova života nebyla uplatňována, avšak na rozdil od J. V.
Stalina nedocenil varowá slova V. I. Lenina, která k této problematice uvedl:

,,p i ešení záIežitosti státu dělníkťr a rolníkri je nutno dodržovat zásadu
kolektivnosti íizeni. Ale jakékoli p eháněni zásady kolektivního íizeni, ja_

kékoli p ekrucování vedoucí k prutahrim a neodpovědnosti, jakékoli p e-



měňování kolektivních orgán ve žvatímy je obrovsk ,m zlem, a tomuto
zlu je nutno strij co sfuj, co nejrychleji učinit konec a nezastavovat se p i
tom p ed ničím.

Kolektivní ízení se musí všude, kde je to alespoň trochu možné, omezovat
na nejstručnější projednání jen nejdriležitějších otáaek v co nejužším kolek-
tivu, kdežo praktické izenííňadu, podniku, záIežítostí či rikolu musí b;,t
svě eno jednomu soudruhovi, kteru je znám svou permostí, rozhodností, od-
vahou, schopností ídit praktickou práci a kteru má největši drivěru. Y kaž-
dém p ípadě a za všech okolností bez v.j{imky musí b t zásaďakolektivního
ilzeni prov ťuena co nejp ísněj ším r,lrmezením osobní odpovědností každé
osoby za p esně \.Tmezenou věc. Neodpovědnost, zaslíraná poukazováním
na kolektivnostíízeni,je velmi nebezpečné zlo, které hrozí každému, kdo
temá značné zkušenosti z praktické kolektivní ptáce, a ve vojenství vede
vždy a všude nevyhnutelně ke katastrofě, k chaosu, k panice, k mnohovládě,
kpo žce,,, (V.I.Lenin: Spisy, sv.29. str. 43l a432)

pravicovj, obrat v politice l(sss spočíval za ňeli v rcvizi manisticko-le-
ninského učení o v ,stavbě komunismu, j ežbyla otev eně provedena později
* v roce l961. Na XXII. sjezdu KSSS Chruščov slarmostně prohlašuje, že
ještě jeho generace sovětského lidu bude žít v komunismu a to bez ohledu na
skutečnost, že pro tento p echod neexistovaly odpovídající podmínky. K. Marx
po v}čtu naplnění určit ,ch podmínek (viz str. 5) dochází k závěru, že společ-
nost dospěje ke komunismu teprve tehdy, ažbude moci vepsat na svrij pra-
por: ,,Každ ,podle sv ,ch schopností, každému podle jeho pot eb!" (K. Marx,
B, Engels: Spisy, sv. 19, SNPL, Praha 1966, s. 49-50) Chruščov a jeho spo-
lečníci nepochopili smysl a vyznam Marxov,ch slov TEPRVE TEHDY.
Nepochopili, že tato slova p edstalují velké silí ne jedné generace. Byl to
hrub ,projev Chruščovova avanturismu, na němž dodnes parazituji nep áte-
lé marxismu-leninismu a socialismu, kte í záměmě rozši ují myšlenku o kra-
chu ,,komunismu". Jestliže však něco zkrachovalo, pak to byla Chruščovova
dobrodružná, revizionistická teorie o v,stavbě komunismu.

Rok 1956 znamenal tedy vítězství pravé richylky v KSSS, vítězství men-
ševické, sociáldemokratické tendence nad marxisticko-leninskou. Revoluč-
nípozice proletariátu byly podkopány. Tendence menševismu narušila prin-
cip proletá ského a socialistického intemacionalismu a vedla k rozpadu jed-
noty mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. Chruščovovo smi-
ování se s Titem a jeho revizionistickou politikou vedlo k likvidaci Infor-

mačního byra (1956). Světovjl revoluční proces byl podlomen. Antisocialis-
ticlc m silám svitly naděje na znovuvzWíšení kapitalismu.

Rozkladné procesy menševismu byly vnuceny i dalším zemim tvo ícího
se socialistického společenství s v jimkou Albánie, Číny, KLDR, Kuby
a Vietnamu. Všechny ostatní socialistické země byly těmito procesy zasaže-
ny, což po t iaďiceti letech p ineslo své temné a ho ké plody v podobě jejich
porážky.
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Tento nep íznirnjl v ,voj se pokusili zvrátit čínští komunisté. Jejich boj za
Wrirčí rozvoj marxismu-leninismu byl sveden v době p ípraly mezinárod-
ních porad komunistick ,ch a dělnick ,ch stran v roce 1957, 1960 i po XXII.
sjezdu KSSS. Díky tomuto ťrsilí čínsk ,ch komunistu byla na mezinárodní
poradě komunisticklich a dělnick ,ch stran v roce 195'7 pííjata Deklarace,
v níž byly zformulovány obecné zákonitosti budování socialismu: ,,Takovy-
mi společn mi zákonitostmi jsou: vedení pracujících mas dělnickou t ídou,
jejímž jádrem je marxisticko-leninská strana, p i uskutečňování proletá ské
revoluce v té či oné formě a nastolení diktatury proletariátu v té či oné for-
mě; svazek dělnické t ídy se zékladni masou rolnictva a jin ,mi vrstvami
pracujících; likvidace kapitalistického vlastnictví a nastolení společenského
vlastnictví zák\adnich v robních prost edkri; postupná socialistická p emě-
na zemědělství; plánovity rozvoj národního hospodá ství smě ující
k r,ybudování socialismu a komunismu, ke zvyšování životní ťlrovně pracu-
jících; provedení socialistické revoluce v oblasti ideologie a kultury a vytvo-
ení početné inteligence, oddané dělnické t ídě, pracujícímu lidu a věci soci-

alismu; likvidace národnostního ťrtisku a nastolení rovnoprárirrosti a bratr-
ského p átelstvi mezi národy; obrana q,tnožeností socialismu p ed pokusy
zahraničnich a vni ních nep átel; solidarita dělnické t ídy p íslušné země
s dělnickou t ídou ostatních zemí - proletá sk , internacionalismus." (Blíže
vizPoraďa p edstavitelu komunistichj,ch a dělnick ,ch stran, SNPL, Praha
l957. s. l4.)

Historiclc , v v oj lkžual, že nerespektovaní těchto zákonitostí v konkétních
historick ,ch podmínkách bylo pro socialismus znlčqíci.

To, že boj o nápravu byl veden čínskj,mi komunisty a ne KSSS, bylo ofici-
ální propagandou buď zamIčováno, nebo dezinterpretováno. Místo principi-
álního, kritického a sebekritického p ístupu, věcné a otevŤené diskuse vede-
né zpozic marxismu-leninismu, jak to požadovali čínští komunisté, došlo
k jejich osočování p edstaviteli KSSS.

Namísto deklarovaného nástupu rozvíjení socialistick ch revolučních p e-

měn, rozvoje a zdokonalování socialismu tak nastalo praktické rytvá ení
podmínek a p edpokladri pro rozkladné procesy v zemich,,sovětského blo-
ku" a pro nástup buržoazní kontrarevoluce a restaurace kapitalismu,

Materiální, sociálně ekonomick záklaď rozkladn ,ch procesťt a budoucí
vitězné kontrarevoluce se utvá el v ekonomické sfé e socialismu. Jeho nej-
podstatnějším faktorem se stala fetišizace zbožniv ,roby.

Je známo, že zbožni v roba nabyvá svou historicky nejrozvinutější podo-
bu v kapitalismu. Socialismus ji p ebírá jako mate ské znaménko kapitalis-
mu s vědomím, že po v}tvo ení odpovídajících ekonomick ,ch podmínek
(irplné celospolečenské vlastnictví všech v robních prost edkri, rist ední plá-
nování, fotmování nového p ístupu člověka k práci, zdynarrizování rustu
produktivity práce) bude zbožni v ,roba postupně odstraněna. K. Marx
a B. Engels považovali odstranění zbožní vl,roby a její nahrazení p ím ,m

rozdělováním v robk za ílkol socialismu. B. Engels v této souvislosti po-



Jednotlivé podniky začaly plánovat svou vlastní v robu v rámci tzv. ,,pl(,
nování zdola". Úst ední plártak nabyl formu rhrnného ekonomického p,ld\

občanri nebo ze síěry jejich vzděIávání (od základního po vysokoškolsk
začaly tržnívztahy jako mate ské znaménko kapitalismu na tlrganizrn:u st

alistické společnosti stále více hrát vyznamlou irlohu v rozvoji
hospodá ství. K tomu smě ovaly i konkrétní snahy o ekonrlrnické reftrrtl
v bjzvalychsocialistickych zelaliah,cožnakonecnalezlo své vyjád ení v tr
že mírou spěšnosti ,,socialistického" podniku se stalo dosažcní zisku. ('
začaly odrážet hodnotu vYrobku (cena vyroby), prohlubovala se nezávi
jednotlivjlch podnik vyrábějících pro trh, na němž vyrobky stály jeden
druhému j ako klasické zboži. \Ie své podstatě tak začaly,,soci alistické"
niky hrát roli soukromych v robc , kte í společenskou pot ebnost sv
v,robku ově ují (i p es existenci národohospodá sk ,ch plán ) až jejich
dejem na trhu. Tedy tak, že ie p eměňují ve zbožizailčelerndosaženi
Společenské vlastnictví v}robních prost edkri se začalo objektivně
v kolektivní, skupinové vlastnictví jednotlivych podnikťr. To pak po
revolučním p evratu usnadnilo tl,to podniky rychle ,,zprivatizovat" (tedy
krást), zejména formou akciov"juch společností. A to za ričasti mnoh ch
lych vedoucích hospodá sk ch pracovník , novodobych velkoakcion/t
a podnikatelťr!

nu jednotliqich podnikťr. Jelikož jednotlivé podniky častokrát měnily sv]
plány v.pruběhu plánovacího období, centrální plin ztrácel fakticky sv('!
smysl. Úst edniplánováni bylo podlomeno. Realitou se staly závažnó prtt\
blémy v dodavatelsko-odběratelsk} ch v ztazich, Sestavování pětiletek by 11 ]

stále obtížnější. Vše nakonec vy stilo do sifuace, kterou sami,,tvrirčí ekontr]
mové" vtělili do defetistické věty vzdálené jakémukoliv vědeckému p ístqi
pu: ,,Je prakticky nemožné sestavit pětilet ,plán." (A. Komin: Problémt
v metodÓlogii a praxi plánované cenotvorby, Plánovoje chozjajstvo č. g/Ig7Ž\

Tím, že se i za socialisrrru stále více prosazovala zbožni forma v ,roby'

mohly se stát v této v T obě skutečně činn}mi zase jen jí vlastní ekonomick(
zákony a kategorie. Tedy zákony a kategorie kapitalismu, neboť každ ,zprij

sob v roby má své imanentní, neoddělitelné zi <ony, A když se zbožní vyro,
ba jednou stane p evládající formou vyroby, m že roby,t jlž jemryroba kapi,
talistická. Podrobněji futo problematiku objasňuje Harpal Brar ve své kniz1
Perestrojka (OREGO 2002).

Vedle fetišizace zbožní vyroby se v ekonomice rodícího se socialismu stii,
le z etelněji podceňovala otázka pracovních stimulri, Socialistick princi1
odměňování vycházejicí ze zásaďy,,každ ,podle svych schopností, každém1
podle jeho práce" byl narušován rovnostá sk mi tendencemi.

J. V. Stalin odmítl snahy ztotožňovat socialismus s rovnostá stvím již v1

tiicátych letech XX. století: ,,.,.je t eba zavést takovy tarifní systém, kter1
by p ihlížel k rozdílu mezi prací kvalifikovanou a prací nekvalifikovanou
mezipraci těžkou apraci lehkou. Nelze trpět, aby valcí v železá ském pru,
myslu dostával stejnou mzdu jako meta . Nelze trpět, aby strojvťrdc1
v železnlčni dopravě dostával stejnou mzdu jako sepisovač vagonťl Mar1

,;ptlčívala v tom, žebtržoaznítržní ekonomi-
ť / nillll'" lr na vrchol ..socialistické" ekonomiky
" , rěrrti" trptrclstatněná omezenost a ohraničenost
i',,cialislrrrr byla prolomena rozši ovánim zbož,

I znršcrlírn strojních traktorovych stanic a po-

Prrrst cdk zemědělslcj,m ďružstvbm, zave-
Zaitttcresovanosti pracovníku (viz usnesení

rroclc.jcrn v ,robních prost edl<u prumyslovj,m

|)ostupnč nabyval funkci v razného reguláto-
,šak vc formě hodnoty vyrobkri vézi ,,...již
yrtlbní íbrma .. ." a že ,,...zákon hodnoty je
ly r,boži,tedy i je-linejlyšší formy, kapitalis-
-Diihring, Svoboda, Praha 7949, s. 265,7) -

jcn beznaděj ná, dogmatická interpretace
x s Engelsem pď ve své době nebyli schop-
ické ekonomiky, a proto se socialistickou

tali. Tak za skutečné ,,tvrirčí marxisty" ne-
ontlrnťt" - považovat ty, kte í odmítali abso-
tržrrich vztah . nybrž $, kteíí je zača|i uplat-

ta ,,tvrirčí" cesta rozvoje ,,socialistické eko-
tala byt jen dědictvím kapitalismu, jeho

isrr'u kvalitativně nov}ch, socialistick ch

- stala se zobecněnou, nosnou formou so-

,,tvťrrčí" myšlenky se rovnalo zázraku,.

společensko-ekonomickou povahu j e vlastní
ů, za ďnthé speciallzace na v}robu ko-

tí vj.roba zbožipro prodej za jejich spole-
tnictví je drivodem zbožní úroby. Spole-
ou podmínkou. P i neexistenci soukromé-
práce nevede ke zbožni v T obě. Na rozdíl

llečnosti není soukromého vlastnicwí. Avšak
ialismu." (Politická ekonomie socialismu,

ie soukromé vlastnictví vj,robních prost ed-

ní soukromého vlastnictví v}robních pro_

izbožnív roba!
ingovy ,,hospodá ské komuny", která pri-

Engels p esvědčivě dokázd,, že existence
vést tyto komuny k obnovení kapitalismu.

kritice, se začalo naplňovat v praxi
p ípadě SSSR dokonce jlž o komunismus.

ího a formujícího se socialismu znaóně

ízení národního hospodá ství, o omezení,
hvztahtt,nap .ze sferypéče ozďravi
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občanri nebo ze sfery jejich vzďěláváni (od základního po vysokoškolské),
začaly tržní vztahy jako mate ské znaménko kapitalismu na organizmu soci-
alistickó společnosti stále více hrát vyznamnou irlohu v rozvoji národního
hospodá ství. K tomu smě ovaly i konkrétní snahy o ekonomické reformy
v bjzval ,ch socialistickjrch zemích, což nakonec nalezlo své vyjád ení v tom,
že mírou uspěšnosti ,,socialistického" podniku se stalo dosažení zisku. Ceny
začaly odrážet hodnotu vjlrobku (cena v}roby), prohlubovala se nezávislost
jednotlivjlch podnik vyrábějících pro trh, na němž v}robky stály jeden proti
druhému jako klasické zboži.Ye své podstatě takzačaly,,socialistické" pod-
niky hrát roli soukromjrch vyrobcli, kte í společenskou pot ebnost svych
v}robku ově ují (i p es existenci národohospodá sk ,ch plán ) ažjejich pro-
dejem na trhu. Tedy tak, že je p eměňují ve zboži zaíčelem dosažení zisku.
Společenské vlastnictví vyrobních prost edkťr se začalo objektivně měnit
v kolektivní, skupinové vlastrrictví jednotliv ,ch podnikri. To pak po kontra-
revolučním p evratu usnadnilo t5rto podniky rychle ,,zpňvatizovat" (teďy roz-
krást), zejména formou akciovych společností. A to za ťrčasti mnoh}ch byva-
lych vedoucích hospodá sk ch pracovníkri, novodobj,ch velkoakcioná ri
a podnikatelri!

Jednotlivé po{niky začaly plánovat svou vlashrí v}robu v rámci tzv. ,,plá-
nování zdola". Ust ední plán tak nabyl fonnu rihmného ekonomického plá-
nu jednotlivjzch podnikri, Jelikož jednotlivé podniky častokrát měnily své
plány v,pruběhu plánovacího období, centrální plán zírácel fakticky svrij
smysl. Ust ední plánování bylo podlomeno. Realitou se staly závažné pro-
blémy v dodavatelsko-odběratelshj. ch v ztazích. Sestavování pětiletek bylo
stále obtížnější. Vše nakonec vyristilo do situace, kterou sami ,,tvťrrčí ekono-
mové" vtělili do defétistické věty vzdálené jakémukoliv vědeckómu p ístu-
pu: ,,Je prakticky nemožné sestavit pětiletj/ plán." (A. Komin; Problémy
v metodologii a praxi plánované cenotvorby, Planovoj e chozj aj stvo č. 9 l l91 2)

Tim, že se i za socialismu stále více prosazovala zbožní forma vyroby,
mohly se stát v této vjzrobě skutečně írčinn mi zase jen jí vlastní ekonomické
zákony a kategorie. Tedy zákony a kategorie kapitalismu, neboť každy zptr
sob v roby má své imanentní, neoddělitelné zákony. A když se zbožnivyro-
ba jednou stane p evládající formou r.Y.oby, mriže to bY již jen v T oba kapi-
talistická. Podrobněji tuto problematiku objasňuje Harpal Brar ve své knize
Perestrojka (OREGO 2002).

Vedle fetišizace zbožnivyroby se v ekonomice rodícího se socialismu stá-
le z etelněji podceňovala otéaka pracovních stimul . Socialistickju princip
odměňování vychžnejicí ze zásady,,každ} podle sv}ch schopností, každému
podle jeho práce" byl narušován rovnostá sk mi tendencemi.

J. V. Stalin odmítl snahy ztotožňovat socialismus s rovnostá stvím již ve
tiicátych letech XX. století: ,,...je t eba zavést takovy tarifní systém, kterj,
by p ihlížel k rozdílu mezi praci kvalifikovanou a prací nekvaliťtkovanou,
mezipraci těžkou aprací lehkou. Nelze trpět, aby valcí v železá ském pru-
myslu dostával stejnou mzdu jako meta . Nelze trpět, aby strojvridce
v železntčni dopravě dostával stejnou mzdu jako sepisovač vagonri, Marx

i Lenin praví, že rozdil mezí prací kvalif,rkovanou a nekvalifikovanou butlo
existovat i za socialismu..., že teprve za komunismu má tento rozdi| zmizcl,
že proto"mzdy" í za socíalismu musí b ,t placeny podle práce, a ne podle
pot eby. Avšak naši rovnostá i z ad hospodá sk ,ch a odborovych pracovní-
kri s tím nesouhlasí amajíza to, že tento rozdilzanašeho sovětského zíizeni
iiž zmizel. Kdo má pravdu - Marx a Lenin nebo rovnostá i? Nutno p edpo-
kládat, že pravdu zďe má Marx a Lenin. Z toho však vypljrvá, že kdo buduje
nyní tarifní systém na,,zásadách" ror,rrrostá ství a nep ihlíží krozďilumezi
prací kvalifikovanou a praci nekvaliťrkovanou" rozchází se s matxismem,
rozchází se s leninismem." (J. V. Stalin: Nové poměry, nové ríkoly hospo-
dá ské qistavby, Spisy, sv. XIII, s. 67-68)

V souladu s tímto vědeck ,m poznáním byl tedy lrypracován systém mzdové
diferenciace j ako základ princip socialistické v,stavby. Respektoval vzdě-
lání a zručnost pracovníka, obtížnost práce ajeji zeměpisnou lokaci, Šlo'
o ričinn} materiální stimul pro pracující, pro jejich v}běr práce a zqlšování
jejich dovedností. V roce 1934 činil v SSSR poměr mezi pruměrnou mzdou
kvalifikované a nekvalifikované práce dělníka 4,.l av roce 1956, tedy p ed-
tím, než se vpolitice začalprosazovat opačny trend, dokonce poměr 8:1.

Tento poměr z ejmě p edstavoval již p ílišnou diferenci, která měla b t čás-
tečně upravena, ne však zptisobem, jak k tomu nakonec došlo.

Praxe potvrdila správnost politiky mzdové diferenciace, jak ostatrrě doklá-
dají konkrétní ukazatele rustu sovětské ekonomiky, uvedené v části, jež je
věnována meziválečnému období vyvoje SSSR.

Po roce 1956 byla však v sovětské politice odstaftována opačná tendence
smě ující k mechanickému vyror.náváni mezd v ekonomice, (4) Za pouhé
3 roky (do r. 1959) byla odshaněna polovina všech mzdovych rozdílri vytvá-
en ,ch systematicky od 30. let. V šedesát}ch letech činil v SSSRpoměrmezi

prriměmou mzdou kvalifikované a nekvaliíikované práce dělníka jen 2:I.
(BlíževlzB. Azad: Hrdinská bitva a ho káporážka, OREGO 2003.)Mzďová
nivelizace a pnrrtí rozporu mezi vliší mezď ajejich adekvátním krytím po-
t ebnlizm množstvim spot ebního zbožibylana ,,vítézném" posfupu,

Politika mechanického q,rovnáváni mezd v ekonomice pramenila ze sub-
jektivistického hodnocení r,}voje SSSR, kterou korunoval XXII. sjezd KSSS
lypracováním nerealistického programu budování komunistické společnosti.
Vněm byl sice správně kladen ďťrazna zlepšení životttí urovně lidu, avšak
bez ohledu na v ,sledky práce, rust její produktivity a nutnost diferenciace
v odměňování zapráci. Tak došlo k dalšímu zvyšování mezd p i snižování cen
zboží. Došlo rovněž k negativnímu posunu v otázce pracovních stimulri, kterj,
bylzaložennavzdalováni se od socialistického principu materiálního stimulo-
vání a p ibližování se ke komunistickému stimulu osobní a moráhí motivace.
(5) Takováto politika měla zhoubné drisledky pro další v voj. Podlomila zá-
kladní princip socialistické v}stavby princip mzdové zainteresovanosti a di-
ferenciace. Namísto aktivního a tvo ivého p ístupu pracujících p i naplňování
narodohospodá sk ,ch rikolťr se začala projevovat pohodlnost a lhostejnost.
Současně byly qtvo eny podmínky pro vznik stínové ekonomiky, založené
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na korupci vládních byrokratri, zejména těch, kte í byli zodpovědni za distri-
buci spot ebniho zboži. Hospodá sk v voj se zpomalil. Jestliže ve čW icá-
tych letech činila míra pr měrného rustu HDP v SSSR zhrvba 75 Yo,

v padesát}ch letech poklesla na 10 oÁ av obdobi 1960 , 1972 na 6,7 Yo.

Celkov ,p íjem lidí za socialismu byl však dán nejen velikostí p ímjlch
mezd, tybrž i společensk rrni službami a vjrhodami (společenská spot eba),
kteró socialismus poslqytuje všem členrim společnosti bez ohledu na množ-
ství práce pro společnost. Zvyšováním podílu univerzálních v ,hod

v celkovych p íjmech pracujících se společnost postupně vzdaluje od socia-
listického principu ,,každému podle jeho práce" a p ibližuje se ke komunis-
tickému principu ,,kažďému podle jeho pot eb". (6)

Komunistická rovnost nemťtže byt zav eďena odstraněním materiálních sti-
mul ve rrj,robě, nybržtehdy, ažnep etňi rust společenského spot ebního
fondu dosáhne takového stupně, kdy se p ímé mzďy pracujicích stanou zane-
dbatelné ve srovnání s hodnotou univerzálních společenskjrch v hod a slu-
žeb. Poměr mezi těmito dvěma skutečnostmi společně s odstraněním zbožní
vyroby jsou rozhodujícími kritérii pro p ibližování se ke komunismu. Tyto
objektivní zákonitosti nelze zménít žádnym politick m rozhodnutím.

Fetišizace zbožni v ,roby a podkopávání materiálních stimulri ve v,_hobě

začaly nejen zpomalovat p edchozí l,ryrazn rozvoj národního hospodá ství,
ale současně neumožňovaly rozhodujícím zprisobem zabezpečit onen nep e-
tržif ,rust společenského spot ebního fondu a zvyšovattakvyraznym zpriso-
bem jeho podíl na celkovych p íjmech pracujících. Rodící se socialismus
p estával naplno produkovat pro společensk ,užitek a začinal produkovat
pro trh a zisk. V ,robtivztahy se počaly postupně p etvá et tak, že jlžnedo-
kázaly dostatečně dynamizovat další rozvoj vj,robních sil.

Tyto negatirmí faktory byly umocňovány ze strany kapitalistick ch zemí
na jedné straně ekonomick}m blokováním SSSR a ostatních socialistichj,ch
zemi (zejméta ve sfe e moderních technologií), na straně druhé jejich vtaho-
váním do narustajících závodfl ve zbrojení, které jsou vlastnímu socialismu,
na rozďil od kapitalismu, bytostně cízi. To lyčerpalo velkou část materiál-
ních a lidsk ,ch zdrojri socialistické společnosti.

Rozkladné procesy menševismu zasáhly i ídící strukturu socialistické spo-
lečnosti. Po vítězství SSSR ve Velké vlastenecké válce a po odstranění vá-
lečn ,ch škod si nová fáze vystavby socialismu v Sovětském svazu lyžado-
vala změny v ídící struktu e socialistické společnosti. J. V. Stalin si byl vě-
dom toho, že dosavadní systém vedeníje ohrožován byrokratickou stmulostí
a dává popud k organizačním změnám ve státní a stranické činnosti. Uvědo-
moval si, že tento zásah do organizačně a kádrově zaťtxovanjrch struktur
bude nutno provádět obez etně a postupně. Proto signál kzaháqení prooesu
společensk}ch změn, p edevším změn v ídící struktu e zemé, vzešel z nej-
méně konfliktního st efu - z diskuse o jazykovědě. (7)

Byl to tedy J. V. Stalin, kdo dal signá| k zahájeníprocesupot ebn}ch kva-
litativních, progresirmích společenskych změn zamé enych na zdokonalení
formujícího arozvtlejícího se socialistického společenského systému. Tento

inspirativní, velice v}znamnjl signál však byl po XX, sjezdu KSSS para<lox-

ně obrácen proti Stalinovi, proti upevňování a zdokonalování socialismu.
pod falešn m heslem,,destalinizace" se rozvinula tendence nikoli demontá_

že byrokratick ch tendencí ,,arakčejevského" systému, nybrž tendence zcela
protichridná.

Chyby dějinného subjektu v ekonomické a politické sfe e socialismu nastaí_

tovaly proces oddělování dělnické t ídy a ostatních pracujících odjejich ko e_

nri, vyrostl}ch z revolučních p eměn p i budovaní základťr socialismu, p i tvoillě

nové, proletá ské politické moci, p i dynamickém rozvoji narodního hospo-

da ství běheni prvních pětiletek. Tento proces se začal vyjevovatjako proces
jejich odcizování od práce a společensko_politické angažovanosti. Na této ne_

gativní vjvojové tendenci nemohly nic změnit pracovní iniciativy na počest

Št *l"t 1,.t sjezdri nebo vyznamnych v ročí organizované stranick}mi a od_

borovlnni organizacemi. vychova k novému člověku byla navzdory hlásané_

mu Morálnímu kodexu budovatele komunismu (p ijat na XXII. sjezdu KSSS
v roce 1961) otočena zpět k maloměšťáckj,m hodnotám, Na kapitalizujících
se ekonomick ch základech nebylo možné s irspěchem realizovat hlubší kul-

tumí proměnu společnosti, během níž se v očích společnosti měla p eměňovat

práce zpouhého prost edku obžily v pnní životni pot ebu.

Z v,honku komunistické práce, tedy: ,,...píáce, která se nevykonává pro-

to, aby byla splněna určitá povinnost, ne proto, aby se získal nárok na určité
v robky, ne podle p edem stanoven}ch auzákoněn ch norem, nybržpráce
dobrovolná, nenormovaná, práce bez nárokťr na odměnu, nepodmíněná od-

měnou, práce vykonávaná znávyku pracovat ve prospěch celku a z uvědo-
rnělého postoje...práce jako pot eba zďravého organismu..." (V. I. Lenin:

Sebrané spisy, sv. 40, Svoboda, Praha 1988, s. 339) se postupně vytrácel
privodní obsah a socialistické soutěžení nab valo formální podoby.

Proces oddělování dělnické ňidy a ostatních pracujících od práce a spole-

čensko_politické angažovanosti byl prohlouben procesem jejich odcizování
od moci. (8) Zastavení sebeočišťovacích proces uvnit ,,všelidové" komu-

nistické strany, zastavení nebo ochromení boje proti buržoaznim a malobur_

žoaznímproudrim ve společnosti, vytvo ení nepružného systému stranické
nomenklatury společně se vznikajícími disproporcemi mezi vj,ší mezd a vliší
životního standardu pracujících r,ytvo ilo podmínky pro kotupci, nepotis_

mus (prosazování p íbuzn ch) a parazitismus na všech rovních socialistic_
ké moci a sprár,y, P estával byt respektován Marxriv odkaz ze zkušeností
Pa ížské komuny, kterj/ byl nejednou zdtlraziovžn Leninem: ,,Až dělníci
r.ydobudou politickou moc, rozbijí star byrokratícky aparát.. . a nahradí jej

aparátem nóvym, kteru bude složenzt,chž dělníkri azaméstnanc, proti
jejichž p eměně vbyrokraty budou neprodleně učiněna opat eni, které po-

drobně rozebrali Marx a Engels: 1. nejen volitelnost, nybrž i sesaditelnost

kdykoli, 2. p\aty nep evyšujíci mzdy dělníkťr, 3. okamžit, p echod k tomu,

aby všichni r,rykonávali funkci kontroly a dozoru, aby se všichni na čas stá_

vali ,byrokraty' aaby se proto nikdo nemohl stát ,byrokratem'." (V. I. Lenin:

Stát a revoluce, Spisy, sv. 25, SNPL. Praha 1956, s. 495)
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Ztohoto podhoubí se rodila i určitá vrstva,,socialistické aristokracie", za-
hrnující některé skupiny vedoucích činitel stranického a státního aparáhl,
která se stala v období Brežněva témě nesesaditelnou. Tento formující se
zárodek budoucího jádra neoburžoazie usiloval postupem času o kapitalizaci
svého ekonomického bohatství a postavení. Pod vlivem oné negativni a re-
akční tendence, které zvyše uvedenjzch drivodťr nedokázala komunistická
strana írčinně čelit, došlo k tomu, že prestíž komunistické strany a socialis-
tické moci v očích dělnické t ídy a ostatních pracujících upadala, čehož t íd-
ní protivník využil ve svrij prospěch.

Dávno p ed VŘSR zdťrrazňoval Lenin myšlenku o tom, že bez zájmu,uvě-
domění, aktivity, iniciativy, rozhodnosti a samostatnosti pracujících mas ne-
mriže blit učiněno absolutrrě nic. Politika pravé chylky uvnit komunistické
strany vedla k tomu, že uvědomění, činorodost a nadšení dělnické t ídy
a ostatníchpracujícíchzačaly klesat. V podmínkách odcizování odpráce a od
moci nebylo možné ani chtít, ani očekávat od pracujících revolrlční historic-
kou iniciatilu, tvo ivost a schopnost energicky čelit procesrim kontrarevoiu-
ce a restaurace kapitalistick}ch poměr . Dělnická t ída, dle ťtstav socialistic-
kych zemí vedoucí síla budováni a rozvoje socialismu, byla tedy nakonec,
píi ztráíě svého politického p edvoj e, zcela ochromena a potažen:a. Některé
její skupiny se dokonce pod vlivem manipulativní demagogie kontrarevolu-
cioná ri (OF, VPN apod.) aktivně podílely na porážce socialismu a obnově
kapitalismu.

Rozkladné procesy menševismu stály u zrodu takovjuch politick .chkrizí,
jak mi byly události v Polsku a Maďarsku roku l956,v Československu roku
1 968 nebo opět v Polsku v letech 1 980- 1 98 1. Stály rorměž u zrodu kontrare-
volučních procesr.i nap elomu osmdesátych a devadesát ch let minulého sto-
letí.

Síly mezinárodního kapitálu novou politiku KSSS a SSSR vítají a pružně
mění svoji zahranični politiku vtiči socialistickj,m státrim. prezident usA
Kennedy vystoupil na počátku své vlády v oblasti zahranični politiky
s programem tzv. ,,velké strategie", což měla byt záklaďni linie vztah mezi
kapitalismem a socialismem. Místo p ímé konfrontace měla b t použita ,,stra-
tegie pružné reakce", ,,strategie odstupňovanóho zastrašování" apod. Yyzve-
dáváním teorií ,,národního komunismu" byly vytvá eny odst edivé tendence
mezi socialistick ,mi zeměmi.

Ekonomická p evaha kapitalismu vytvá ela prostor k formování ekono-
mickjuch, politick}ch a ideologick ch prost edk , jimiž bylo možno vyzbro-
jovatporaženésílypolitickéreakceuvnit socialisticklichstátuajejichnové
spojence z ad maloměšťáck ,ch souběžcri v komunistickém a mládežnic-
kém hnutí.

Po p ekonání berlínské a karibské krize byl p ijat program ovlivňování
vjuvoje v socialistickych zemích prost ednictvím navazování kulturních
a vědeckjuch kontaktťr a rozši ováním systému obchodnich dohocl. Tato poli-
tika byla označována jako politika ,,budování most " mezí Západem a Vju-
chodem. Jejím smyslem nebylo ani rozvtlení v zájemně vyhodné spolupráce,

ani upevňování míru ve světě, ale urychlení započaíé vnit ní eroze socialis-
mu a vytvo ení podmínek k uskutečnění restaurace kapitalismu.

Zápaďní antikomunistické instituce vj,zkumného typu ( Hooveruv institut
válk , míru a revoluce v Kalifornii, Rusk} ťrstav a Ústav pro otázky komu-
nismu p i Kolumbijské univerzitě, Atlantick listav v Pa íži aj.) vl,tvá ejí
nové teorie - teorii industriální společnosti, teorii stádií ekonomického rus-
tu, teorii konvergence, postindustriální společnosti aj, B ,valy rakousk ko-
munista E. Fischer tvo í teorii generačního problému.

PsychologickáváIka, kterou mezinárodní kapitál lstivě írtočil na myšlení
občanťr socialistick ,ch státťr, se z rozhlasovych stanic Svobodná Evropa,
Svoboda, Hlas Ameriky aj. a z tiskovin, tajně píeviňenych ze Zžlpaďu na

Vychod, p enesla do živych, bezprost edních kontaktu budovatelri ,,mostri"
mezi Záp adem a Vychodem.

*r.*
Zvtáštni pozornost si v tomto ohledu vyžadqe v ,voj v Československu

během šedesáf ,ch let,v némžzíetelně krystalizovaly negativní tendence této

doby.
Vedení KSČ v čele s A. Novotnym p ijímá zmény sovětské politiky

v p esvědčení, že jimiupevňuje socialistickou společnost, protože ji p izpťt-

sobuje nov}m podmínkám. (Blíže viz R. Cern ,: Exprezident - vzpomínky
A. Novotného- I., il. III., OREGO l998-1999.) Ve skutečnosti však realizuje
revizionistickou politiku, která je umocňována politikou ,,budování mostti"
ze strany mezinárodního kapitálu, a tak objektivně nahrává nástupu pravico-
vych a otev eně kontrarevolučních sil.

Uvnit strany se na špičce funkcioná ského aktir,u začala formovat, sjed-
nocovat avyrazné aktlvizovattzv. ,,eltta vtrivu" usilující o to, aby se"stala
naplno i ,,elitou moci", Tento fakticky protistranick proud uvnit KSC vy-
Wo il tzv. ,,druhé centtum mocl" , zásadně ovlivňující v voj ve straně i mimo
ni. Personálně do něj pat iti zejména tito vedoucí funkcioná i a aktivisté:
F. Kriegel, J. Smrkovsk ,, J. Špaček, Č. Císa , V, Slavík, O. Šik, Z.}rllynáí,
Ji í Hájek, gen. V. Prchlík, J. Boruvka, F. Vodsloň, E. Goldstiickel B. Simon,
M. Hiibl, J. Šabata, J. Litera, V. Šihan, L. Lis a ada dalších.

Na adresu,,druhého centra moci" se v Poučení zkizového vyvoje ve stra-

ně a společnosti po XIIL sjezdu KSČ mj. praví: ,,Pravice proto dále rozši o-
vala frontu svého náporu na stranické orgány, na rozhodující složky stranic-
kého a státního aparátu,na společenské orgutizace a ideologick život. Opo-
ztčni tzv. druhé centrum ve straně, které se zformovalo nabázi městského
v ,boru KSČ v Praze, organtzačně, politicky a ideově koordinovalo a sjedno-
covalo činnost ruzn}ch opozičních skupin, určovalo jednotnou taktiku a zpťr-

sob protistranického boje." (Poučeni zkizového v}voje ve straně a společ-
nosti po XIII. sjezrlu KSČ, p,íloha Pochodně, leden 1971, s. 6)

,,Druhó centrum moci" v}tvo ilo ,jednotnou pravicovou frontu" s ,,elitou
svědomí národa", do níž pat ili někte í společenskovědní pracovníci, novi-
ná i, publicisté, spisovatelé a umělci. Knejaktivnějším pat ili R. Seluckjl,
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Jan Hájek, K. Kosík, J. Klofáč, P. Machonin, J. Cvekl, F. Šamalík, O. Šte;S-
ka, K. Kaplan, J. K en, J. Kantťtrek, J. Hochman, J. Ruml, L. Vaculík,
P. Kohout, J. Procházka, I. Klíma, A. J. Liem aj. Součástí tohoto proudu byli
i p edstavitelé otev eně antisocialistick ch sil, jmenovitě V. Černy nebo
V. Havel.

Jak tito stoupenci ,,elity svědomí národa" chápali inspiraci XX. sjezdem
KSSS, to demonstroval již iI. sjezd Svazu československ ,ch spisovatelťr
(1956), na němž došlo k otev enému protistranickému lystoupení někter.jzch
spisovatelťr. Již tehdy š1o o snahy prosadit elitá skou platformu pod heslem
,,spisovatelé - svědomí národa", o pokusy revidovat filozofické záklaďy
marxismu-leninismu,, j ej ich ž vyr azem bylo vydávání marxisticko-leninské
ideologie za ,,falešné vědomí", které je v rozporu s vědou. Šlo o to ,,doká-
zat", že věda se m že romtlet jen mimo vliv komunistické strany. Nejpreg-
nantrrěji to vyjád il svym proslul}m v/rokem ťrlozof K. Kosík: ,,Svět a tedy
i socialismus se měl vyvijet nikoli podle r,nit ních zákonri, n brž podle zkres-
len ,ch p edstav ideologie. Dťrsledky tohoto dom ,šlivého subjektivismu jsou
známy: teorie, která si mamotratně lichotila, žem že všechno, byla nakonec
p ekvapena vším. XX. sjezd ude il do jejích papírov ch konstrukcí jako blesk
z čista jasna. Tak skončilo panství ideologie v marxismu, aby udělalo místo
vědecké teorii." (K. Kosík, Lite mi noviny 1957ll0 a 1957lll)

,,Elita svědomí nároďa" pak artikulovala fragmenty své kontrarevoluční
platformy na IV. sjezdu Svazu československ ch spisovatelťr vroce 1967
a do ofenzivy p ešla po lednovérn plénu ÚV KSČ v roce 1968.

Aktivity ,jednotné pravicovó fronty" objektivně posilovali v této době
i nacionalisticky ladění p edstavitelé KSS, nap , V. Biťak, A. Dubček nebo
G. Husák, kteru po své rehabilitacijako první otev eně zuítočil roku 1966 na
městské konferenci KSS v Bratislavě na A. Novotného a stal se jedním
z p edních protagonistri protinovoírovského, fakticky protistranického taže-
ní na Slovensku. Vpozadí tétojeho činnosti byly nejen osobní d vody, n}-
brž i slovenskjl nacionalismus, jenž hrál zásadní roli v celém st etu s A. No-
votnym a tzv. novolnovci.

Stupňující se napětí mezi stranick m vedením na Slovensku a vedením
KSČ kuhinovalo po vystoupení A. Novotného v Matici slovenské v Martině
roku 1967, P evládající část vedení KSS p ešla k rozhodujícímu toku proti
A. Novotnému a ,,novotnovcťtm", jehož smyslem byla p eměna stávajícího
státoprávního upo ádání ČSSn. 1O;

V KSČ ďocházik rozkladu ideové a tím i akční jednoty. Řadoví komunisté
postupně ztrácelt dťrvěru ve vedení a v jeho politiku. Od poloviny šedesá-
t/ch let se v KSČ vytvo ily takové poměry že strana nebyla schopna jednot-
ně prosazovat svoji politickou vrili.

Ideologická krize se z komunistické strany p enáší do celé společnosti.
Společně s narristáním ekonomick}ch problémťr zprisobuje postupn ,odklon
společnosti od rozvíjení socialistické revoluce směrem k liberalismu.

Proces liberalizace společnosti se rozviji v období generační v měny. Do
společenského života nasfupuje nová generace, která neměla tzv. historické

vazby k existující společnosti. Narodila se do společens i,ch poměrťr, jcž
nevytvá ela. Nemohla z vlastní zkušenosti srovnávat společenské uspo ácl/r-

ní p ed druhou světovou válkou a po ní. Kolektivní paměť starší generacc
byla zmatená. Stalin je odsuzován, Gottwald kritizován, t ídní boj ,,ustal'o,
s USA mohou byt navazovžny ,,mosty p átelství". Srovnávacím kritériem
mladé generace se nestává tedy minulost, ale vlastrrí živoíni zkušenosti ze
současné reality a z okolního světa. Bez p edané kolektivní paměti rodičri
snáze podléhala konzumní morálce b valé malobwžoazie, chyběl jí t ídní
pohled na společensk ,vj,voj.

V každodenním životě se odrážejí rczpory mezi teorií a praxi, mezi poli-
tick mi proklamacemi typu - Ještě tato generaoe bude žít v komunismu!
Bl,tov ,problém vy ešíme do roku 1970! apod. - a skutečností - 3. pětiletka
se rozpadá.

Na jejím rozpadu se vedle vlivťr objektivní povahy (zost ení mezlnátodni
situace, zmrazenivzájemné ekonomické spolupráce s Čínou po roztržce mezí
KSSS a KS Číny, dvojí neuroda, p írodní kalamity v letech l963-1965) po-
dílely i subjektivní p ičiny, ježpramenily p edevším z p eceňování p edcho-
zích ekonomick ,ch ťlspěchri, z absence drisledného rozboru reáln;jzch mož-
ností a vědecké ptognózy, zprosazovártí extenzivních faktoru rozvoje. (10)

Mezi mladou generaci a vedením KSČ a socialistického státu rostlo napě-
ti.Llberalizační proces oslaboval politick , systém socialistického stáfu, jenž
byl vytvá en v pruběhu revolučního procesu. První kroky Šitovy hospodá -

ské reformy narušují dosavadní ídící strukturu ekonomiky. Československá
společnost se ocitá v krizi. Odchod A. Novotného z funkce 1. tajemníka
ÚV rSČ v lednu 1968 zahqll období tzv. ,,Pražského jara".

Do čela rSČ byt v lednu 1968 zvolen A. Dubček. Jeho osobnost však
nebyla osobností revolucioná e. Nešlo o skutečného politika, nj,brž o poli
tického edníka, ktery nebyl schopen hluboké analyzy, postrádal tvurčí
myšlení, z čehož pramenilajeho kolísavost a nerozhodnost. Jednota slov a činri
nepaďila kjeho silnjm stránkám, Nedovedl proto straně stanovit směr hlav-
ního postupu. Zákonitě se ocitá ve vleku událostí, které se jlžrozvijejiv režtí
sil mezinárodního kapitálu. Svou otev enou angažovaností na straně kontra-
revolučních sil od poloviny osmdesát ch let (formování bloku tzv. ,,socialis-
tické opozice" Obroda s p edstaviteli protisocialistické, antikomunistické
opozice v čele s V. Havlem), svjzmi rystoupeními v listopadovém kontrare-
volučním p ewatu, svou aktivní činností ve funkci p edsedy Federálního
shromáždění formující se kapitalistické ČSFR a svjlm politiclc,m zakotve-
ním v sociální demokracii v devadesáf ,ch letech demonstroval a potvrdil to,
co p edstavoval jeho tzv. ,,reformní komunismus" a v co mělo nakonec vy-
ťrstit tzv. ,,Pražskéjaro" roku 1968.

,,Pražské jaro" 1968 se stalo generální zkouškou ,,sametov}ch" konharevo-
lucí v Evropě na p elomu osmdesát}ch a devadesát_ich let. V něm si t ídní
protivník poprvé v praxi vyzkoušel kontrarevoluční scéná realizovan
v podmínkách rozvíjejících se rozkladn ch procesri menševismu. Poprvé
v dějinách nepoužil t ídní protivník pro restauraci starch poměru pušku, n ,-
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bržfužku. Tím se tento zdánlivě nekrvavj,koníarevoluční scéná kvalitativně
lišil od krvavého kontrarevolučního scéná e realizovaného nap . v Maďarsku
roku 1956, kde rachot zbrw akvavé ovzduší,,lidovjlch soud,ťr" tvo ily nedíl-
nou součást koloritu bílého teroru, ktery si jen v Budapešti vyžiÁal 1 800 mrt-
v,ch (nepočítáme-li ztráty sovětsk ch jednotek) a jehož plenění zprisobilo
Maďarsku škody v hodnotě 1, 5miliardy forintu. (BIíže vlz Kontrarevoluční
síly v maďarsk ,ch íjnov ,ch událostech, SNPL, Praha 1957.)

Sestavení j ednotlivych kroku restauračního scéná e,,Pražského j ar a" l 9 68,
jejich posloupnost, logika, vzájenné provázáníjsou naprosto dokonalé. Scé-
ná byl plodem zalvanióni politiky sil mezinárodního kapitálu v etapě tzv.

,,budování mostu" mezi Západem a Vychodem, plodem antikomunistickjlch
zpravodajsk}ch centrál. Jejich dlouhodobé prisobení i metody ideologické
diverze a psychologick}ch operací byly cílevědomě zamě eny na postupnou

erozi všech záklaďnichhodnot socialismu v CSSR a na upevnění vlir,u revi-
zionismu ve vnitním organismu strany.

K v}znamnym sociálně t ídním nositelťrm uskutečňování strategie restau-
race kapitalismu v Československu v rámci tzv. ,,Pražského jarď'pat ily, vedle
p edstavitehi b valé buržoazie, p edevším bjwalé maloburžoazní wstvy, které

měly velkou váhu v sociální strukfu e československé společnosti. Malobur-
žoazíe tvoí1,|a p ed ítnorem 1948 jednu t etinu oblwatel. Vroce 196I ž1|o

ještě v Československu asi 400 000 p íslušníkri byvalé buržoazie, téměí
3 000 000 b ,valych malobwžoazníchrodin a 500 000 drobn ch soukrom ch
vlastníkri, p edevším drobn ,ch rolník v podhorsk ch oblastech. O to váž-
nější byly drisledky subjektivistick}ch chyb v íizení stranické a politické práce

v beo na vztahy mezi t ídami a sociálními lrstvarni a na jejich socialistickj,
rozvoj. (BIiževizJ. Kučera: Proti maloměšťáctvi, Práce, Praha 1972, s.68.)
Na uskutečňování restauračního scéná e se aktilzně podileli i sionisté. (l 1)

Restaurační scéná v prvé adě maskoval skutečnjl cíl politické reakce - tedy
obnovení kapitalismu. Proto politická reakce ší í teorie ,,demokratického soci-
alismu" a,,socialismu s lidskou Wá í". Leninova myšlenka o tom,že kontrare-

voluce neodkr,_írvá svó karty najednou, ale postupně, z stala zapomenuta.
Na stranu reakčních sil bylo t eba dále získat emoce mlad ,ch lidí. Mladí

lidé jsou nositeli budoucího vyvoje, Z l,ryše uveden}ch drivodli nebylo těžké
mladou generaci nachytat na vějičku svobody a demokracie. Za tímto ,&če-

lem organizovala politická reakce ve Slovanském domě a v Prumyslovém
paláci v Praze diskusní večery ,,Mladí se ptají". A mladí se ptali a jejich nad-

šení pro svobodu slova, tisku a demokracii pro všechny bylo up ímné. Těm
mlad}m nikdo jasně nevysvětlil, že v t ídním světě žádná absolutní svoboda
a demokracie není možná, že vždy je t eba si položit otázku: Svobodu
a demokracii pro koho?

Aby mohla politická reakce rčinně ovlivňovat myšlení lidí, bylo t eba ovlád-
nout masové sdělovací prost edky. 4.bŤezna 1 968 byla zrušena cenzura. Jen
málokdo si uvědomil, že ve skutečnosti cenzuru administrativní lyst ídala
aen^)ra ekonomická (cenzura korunou, markou, dolarem) a politická, kte-

rou nastolila pravice deroucí se k moci.

Pak už mohla politická reakce směle známkovat občany, ,,ryzveďávatty, co
jí fandí (to byli tzv. progresivní občané, demokraté), a znevažovat a tím
i odsouvat na okraj politického spektra ty občany, kte í se stavěli politické
reakci na odpor (to by|itzv. konzerwativci, dogmatici, extrémisté).

Znátkovirimobčanri si politická reakce p ipravovala psychologickou pridu
pro provedení kádrov ,ch změnna rozhodujících místech stranického a stát-

ního života, které byly nutrré k tomu, aby reakce mohla rozvíjet restaurační
scéná kapitalismu nejen zdola,nybrž i shora.

A tak se rozbíhá etézová reakce vyměny kádr . 12. bíezna ,,požáďa11"
o uvolněni ze svych funkcí p edseda Úst ední rady odboru M, Pasty ík
a tajemníci ÚnO S. Kozelka a V. Pašek, 13.b ezn:ap edsednictvo Národní-
ho shromáždění lyslovilo nedrivěru generálnímu prokurátorovi J, Bartuško-
vi a ministrovi vnitra J. Kudmovi. 14. bíezna generálplukovník V. Janko,
náměstek ministra národní obrany, spáchal sebevraždu. 2I.bíezna se p edse-

da Úst edního vj,boru Československého svazu mládeže M. Zavaďtl vzda|
funkce. 22.bíeznap edseda Úst ední kontrolní komise KSČ P. Hron a další
funkcioná i podali demisi.27.bíezna lidická žena,byvalá vězenkyně kon-
centračního tábora Ravensbriick, H, Leflerová rezignovala na funkci p ed-

sedkyně Úst edního v ,boru Československého svazu žen. 28. bíezna rezig-
,rorrul V. Krutina na funkci p edsedy p edstavenstva Úst ední rady družstev.
3. dubna informuje Rudé právo o nalezeni mrlvoly náměstka p edsedy nej-
vyššího soudu JUDr. J. B ešťanského. Retězová reakce sílí. V čele vlády
stanul O. Černík, ministrem vnitra se stává J. Pavel, ministrem zahraričí
J. Háiek, p edsedou Národniho shromáždění J. Smrkovsk ,, p edsedou Ná-
rodní fronty F. Kriegel. Ve vjučtu jmen by bylo možné pokračovat. Páf ,bod

kontrarevolučního scéná e se rispěšně naplňuje. Pouze do funkce prezidenta
republiky se nepoda ilo pravicov ,m silám prosadit svého stoupence, 30.bíez-
na je do této funkce zvolen statečn ,bojormík proti fašismu, vlastenec - ar-

mádní generál Ludvík Svoboda.
Jako labutí písei zaznívají v této souvislosti slova bjrvalého nejvyššího

stranickóho a státního p edstavitele A. Novotného, která pronesl tvá í v Ňáí
vytvá ejicí se společenské realitě ve svém diskusním vystoupení na dubno-
vém plénu ÚV rSČ: ..P edevším se domnívám, že situace je velmi složitá
avážná... Souhlasím s těmi soudruhy, kte í upozorňují, že strana nemáííze-
ní ideovlich a politick}ch proces dostatečně ve svych rukou. Sama se nao-
pak rozděluje na tzv. pokrokové a konzervativní ato zatím nikoliv na zákla,
dě p esnóho programu do budoucna..., ale p edevším na záIdaďé kritiky mi-
nulosti, jež ovšem nejednou dospívá kpopírání základních v,sledkri naší
socialistické vj,stavby. Tón ovlivňování ve ejnosti dnes do ztačné míry ur-
čují ruzní publicisté, ať v kladném či negatiwím duchu. Aktivizují s9 ne a:

tivní síly v zemi. Nenechme se zmást tim, že kdekdo dnes prohlašuj e, že je
pro socialismus. Zkoumejme skutečné postoje, jednání a cíle lidí... Rozši u-

ieme-li demokracii, svobodné st etávání ní.zoŇ."., pak je t eba dosáhnout
toho, aby bylo slyšet slovo komunistické strany a cítit její vliv... Formy
a metody uplatňování role komunistické strany se samoz ejmě mění, ale stá-



le musí byt silou, která vnáší do celé společnosti revoluční uvědomění, vě-
decké zdrivodnění pro plánovitost a nezbytnou organizovanost p i rozvíjení
socialismu. Bez toho nelze mluvit o demokracii jako socialistické. Bez toho
by se společnost dále vyvijela v těžk ,ch konfliktech, do značné miry živeI-
ně, zeslábl by prvek uvědomělosti, plánovitosti a jednoty v našem postupu."
(A. Novotn ,: Diskusní vystoupení na plenámím zasedáni tIV KSC, Rudé
právo 6.4. l968" s.4)

Jako kdyby v závěrečnych slovech uvedeného citátu načrtával A. Novotn}
obraz naší reality po listopadu 1989. Ale jeho slovťtm věnuje tehdy málokdo
pozoffrost. Snad jen ti,,hrdinové", kte í si chtějí svjumi stanovisky kopnout
do ,,politické mrťvoly", Ve jménu té nové, zaručeně sprá."né morálky. Jako
kdyby ti nizrrí Kaplanové, Hodicové, Reimannové, Kii nlové a další byli již
tehdy prukopníky hesla z listopadu 1989: ,,Nejsme jako oni!"

Po proveden}ch kádrov}ch změnáchužpolitické reakci nic nebránilo v tom,
aby oteťeně požadovala pluralitní politick;i systém (tedy klasickju systém
buržoazní demokracie), kteru lydáva|a za novy model socialistické demo-
kracie. V Akčním programu, p ijatém na dubnovém plénu ÚV KSČ, byto
mj. konstatováno: ,,Monopolizovat socialistickou státní moc nemriže ani je-
diná strana, . . .musí k ní mít p ísfup všechny organízace lidu. . . " (J. Prochin-
ka: Poválečné Československo l945-1989, Karolinum, Praha 199l, s. 95)
Jednalo se o první klíčov,bod restauračního scéná e.

Akční program KSČ z dubna 1968 obsahoval i druh ,klíčovj, bod restau-
račního scéná e - v celkovém po adí sejednalo o bod sedm} prosadit tržní
hospodá ství. P edpokladem měla b t změna vlastnick ,ch vztah p evede-
ním státního vlastnictví na podnikové (tedy odstátnění). Trh měl omezit eko-
nomické ochraná ství a umožnit hospodá skou konkurenci mezi jednotlili-
mi podniky. Tím měla byt vytvo ena prida pro klasickou zbožnivyrobu, jež
ovšem tvo í rJrheln ,kámen materiálního záklaďu kapitalistické společnosti.
Taková byla tedy pravá podstata oné Šikovy hospodá ské reformy, jejíž pro-
vedení bylo nemožné bez vyše uvedenj,ch změn politického systému.

To ostatně po letech otev eně píiznává i O. Šik: ,,Všichni komunističtí
intelektuálové, kte í v socialistick ,ch zemích poznali chybnost marxisticko-
leninského lčení, začali základní sloupy tohoto učení kritizovat. . . Jen tam,
kde se refotmátorum poda ilo mocenské poměry tak záklaďné zménit, ž,e

vznikly politické p edpoklady pro záklaďni změnu systému či p ekonání spo-
lečenského ,.1.voje na záklaďě marxisticko-leninsk}ch dogmat... V Cesko-
slovensku refomáto i, kte í vzešli z komunistické strany, l,ytvo ili základni
p edpoklady pro to, aby se cel , systém zásadně změnil. Zde došlo nejen
kpoznžní chybnosti marxistické ekonomické teorie, ale i marxisticko-lenin-
sk ,ch politick ,ch p edstav. Českoslovenští reformáto i poznall,, že politiclc ,

systém jedné strany znemožvje, aby obyvatelstvo skutečně kontrolovalo
činnost strany, takže se udržuje faktick ,diktát monopolistického stranické-
ho aparátu nad lidem. Z tohoto poznatku vzešel i reformní cíl vl,tvo it opět
svobodné, pluralistické, demokratické podmínky. . . Jádro reformní komise
chtělo už v 60. letech odstranit marxisticko-leninsk z ,,socialismus", protože

jsme si už tehdy uvědomovali nejenom nutnost íržniho mechanismu, alc
i politické demokracie. .." (O. Šit<: Jamí probuzení - iluze a skutečnost, M |,

1990, s. 272,273,284). (I2)
Falzif,rkace dějin tvo ita p edposlední bod restauračního scéná e. Jejím

smyslem bylo zakryt nehumánní podstatu kapitalismu. Nálepku nehumán-
nosti musel nést socialismus. V tomto falzifikovanémobrazu dějin měli lidé
zapomenout na obrovské zbídačováni lidov ,ch vrstev jednotliv ,ch národri
p i prvotní akumulaci kapitálu, která na americkém kontinentě p erostla ve
vyhlazeni 30 miliónri privodních obywatel. Měla b ,t zakryta agresivita, kte-
rou plodí ekonomick} záklaď kapitalismu, jenž ve jménu sv}ch zisktr roz-
poutal dvě světové války, v nichž zahynulo p es 60 miliónri lidi, jimlžbyIy
promrhány materiální statky ve vj,ši 4 338 mld. americklizch dolaru, které
uvrhly celé národy na pokraj fyzického vyhlazeni a vysfupňovaly rozsah lid-
ského utrpení do rozměru, které historie dosud nepoznala. Vztah mezi eko-
nomickou podstatou kapitalismu a jeho agresivitou musel byt zast en, proto-
že umožňuje pochopit podstatu vnit ní a zahranlčni politiky mezinárodního
kapitálu. Proto pryč s historic i,m myšlením, které odhaluje tl,to p íčinné
vazby. Jeho místo nahradí empirické dějiny každodennosti, V nich se lidé
těchto vazeb nedopátrají. A pak jim lze lryprávětlži o ,,z|očitech komunis-
mu". Bez historického myšlení lidé uvě í, že socialismu jsou vlastní ostnató
dráty na hranicích, nezákonnosti, politické procesy a popra\y. Neodhalí, že
tyto jevy jsou dťrsledkem politiky mezinárodního kapitálu v konkrétních his-
torick}ch podmínkách. Cesta k očerňování socialismu je tedy otev ena.

Začiná kritikou padesát}ch let, pokračuje zpochybňováním Unora 1948

a zvellčováním represí Stalinovy éry. Stránky Literárních listťr, Mladého světa,

Studenta a dalších tiskovin z tohoto období jsou toho dokladem. Součástí
této kampaně se stávají i rehabilitace soudních procesri z padesáfj,ch let. ,,Pro-
gresivní" síly usilují rehabilitovat vše, Pomalu se p ipravuje prida pro wtvá,
ení ve ejného mínění, v němž komunisté hrají ťrlohu zločincťr.
Vykonstr,rovanou ideologickou rovinu však vážně narušuje symbol sta-

tečnosti, hrdinství a vlastenectví komunistu v období protifašistického zá-
pasu, personifikovan , osobností J. Fučíka. Tento symbol je t eba rozbit.
Atak 12. července |968 vycházi v Mladém světě článek M. Filípkové na-
zvany prostě Fučík. A v něm se čtená i dočítají, že Fučíkje,,vybájen sub-
jekt", ktery se stal ,,propagandistick ,m monumentem, dosazenym na pod-
stavec z prefabrikovan}ch brožur", že ,,Fučíka lzebrátjako nesprávně sta-

novenjl vrchol českého odboje..." (M. Filípková: Fučík, Mlad , svět
12.7. 1968, s. 12)

Mnozí lidé tomu uvě í a vribe c j e n ezar áži, že í ada citov anych hi storiclo_ich
pramenťt, které autorku vedou k těmto závěrum, se pohybuje jen na rirovni
jakési ,,vj,povědi", jakéhosi ,, rryvku z dopisu" nebo jakéhosi ,,nedatované-
ho písemného popisu události" a žejejich historická vypovídací schopnostje
tedy nulová. Ale kdo by se takov}mi ,,maličkostm1" zab valve kvasu spole-
čenského života| D věra v symbol statečnosti, hrdinství a vlastenettví ko-
munistu je narušena a propagandě politické reakce už nic nestojí v cestě

ď
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morálního odsouzení komunistri. A teď už se m že razit heslo: ,,Odbory bez
komunistu! " Antikomunismus má zelenou.

Tentyž model falzifikace dějin byl použit politickou reakcí i po listopadu
l989,

Závěrečny bod scéná e smě oval k riplnému uchopení politické moci re-
akcí. Hlavnim nástrojem k uchopení moci pro cestu shora měl byt mimo ád-
ny sjezd KSC, svolany na 9. záíí 1968. Hlavním nástrojem pro uchopení
moci zdola bylavyzva Dva tisíce slov, publikovaná27. června l968 v Lite-
rárních listech, Práct, Zemědělsk ch novinách a Mladé fronté. Závěrečny
bod restauračního scéná e byl v roce 7968 zmaíen vstupem vojsk pěti zemí
Varšavské smlouly (Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republi-
ky, Polska a Sovětského svazu).

vojenskj, zásah sice najedné straně zabránil dovršení kontrarevolučního
zvratuy Československu, na straně druhé však jako plod politiky sovětského
a československého revizionismu dále oslabil revoluční proces u nás i ve
světě. Dělnickátíida a její spojenci byli d kladně zmanipulováni reakci, ne-
dovedli si logicky vysvětlit, že snaha,,obrodit socialismus" byla zastavena
tanky druhych socialistick ,ch státu. Nevě ili ..lristorkám" o kontrarevoluci.
Setba menševiek ,ch tendencí uvnit KSČ p inášela trpké plody. Došlo
k narušení p átelského vztahu našich národri k ruskému národu a Sovětské-
mu svazu. Sama myšlenka socialismu jako progresivní idea, rozvíjející filo-
zofii našich národních dějin a posouvající spirálu historického v voje české-
ho a slovenského národa k lyššímu stupni humanismu, byla ot esena. Tak-
ka stoleté dílo našich prukopníku socialismu, bojovníkri proti fašismu a za

rozvijeni národní a demokratické revoluce socialistick ,m směrem bylo pod-
lomeno.

Zápaďoevropské komunistické strany jsou vojensk}m zásahem rovněž za-
skočeny, Jejich pozice se uvnit kapitalistické společnosti ztižlly. Drisledkem
tohoto procesu je formování eurokomunistického proudu uvnit západoev-
ropsk ch komunisticlqich stran. (13) Již narušená jednota mezinárodního
komunistického a dělnického hnutí se dále prohlubuje. Nejednotné hnutí
světového revolučního procesu není schopno provést revolučni analynt dané
situace. Není tudíž ani schopné odhalit, že zéklady,,Pražského jara",I968,
a tedy i vojenského zásahu byly položeny na XX. sjezdu KSSS a dáIe rozví-
nuty jednáním XXII. sjezdu KSSS.

A tak místo nejednotnjzch sil světového revolučního hnutí provedly analy-
zu antikomunisticky sjednocené síly mezinárodního kapitálu. Rozborem si-
fuace uvnit evropsk}ch socialistick ch státri zjistily, že uplatňování politiky
revize revolučního učení pokračuje a z hlediska jejich'záměru prisobí efek-
tivně. Československé zkušenosti srealizacirestauračního scéná e se zatéto
situace mohly uplatnit i jinde. Měl-li b .t jejich t ídní boj proti světovému
socialismu rispěšně završen, bylo t eba tento scéná ďurčím zpťrsobem roz-
vinout p edevším v Sovětském svazu. Poda í-li se provést restauraci kapita-
lismu v Sovětském svazu, pak se socialismus zhroutí i v ostatních socialis-
ticlcjuch státech, které byly zasaženy revizí vědeckého socialismu.
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Analyzasil mezinárodního kapitálu byla z jejich pozíc správná. Praxe ji na
p elomu osmdesát ch a devadesátych let minulého století plně potvrdila.
Socialismus obstál pouze v těch zemích, které nekopírovaly revizionistickou
politiku KSSS.

Absence hluboké, revoluční analyzy mementa ,,Pražského jara" 1968, o

niž se nepokusila a pokusit ani nemohla mezinárodní porada p edstavitelri
komunisticlcj,ch a dělniclc ,ch stran v Moskvě roku 1969, prohloubila roz-
kladné procesy v politice KSSS a SSSR. Brežněvovo vedení KSSS, jak jlž
bylo uvedeno, vytváíi podmínky pro rozvoj témě nesesaditelné privilego-
vané stranické a státní elity, kteráještě více zfonnalizovalazákladnívazby
fungování revoluční politiky. Otev enost a pružná propojenost vazeb mezt
stranou - dělnickou t ídou a družstevním rolnictvem - a lidovymi masami,
která byla pro VKS(b) tak charakteristická, uvizla v mělčinách formalismu
a v bahně oporhrnismu, ve stále více se vyprazdňujících ,,rituálecho' a ,,vel-
kolep ,ch" akcích,,všelidové strany". Vedení KSSS a SSSR nebylo schopno
rozhodnout o nutnYch změnách směrem ke skutečné komunistické renesanci
strany a socialismu, k obnově revolučních, bolševic ich tradic. (14)

Toto vedení KSSS zrlroveň odwhuje zá dadni pilí e socialistické obrany -
mobilizaci mas a jejich revoluční v ,cholu - a l,tiskuje sovětské politice ten-

denci militaristické orientace. P istrrpuje na cestu vojenské a nukleámí pariq,
se západním vojenskoprumyslorlirrn komplexem, kterou mu vnucují síly me-
zinárodního k apiálu. Takováto politika neriměmě zatěžov ala ekonomiku soci-
alistické společnosti. Vedení rŠSS vyostŤuje rozpory v.mezinárodním komu--
nistickém a dělrrickém bnutí. politickou konfrontaci s Čínou mění roku 1969

ve vojensk sfiet na ece Ussuri. L. Breárěv sice slor,Trě uznává, že revoluční
strany musí ve své politic e vycházet ze specifické realíty té které jednotlivé

země, avšak j iž ,,zapomněl", že pfi revoluční p eměně světa je bezpodmínečně
nezb}.hré mobllizovat široké masy lidu k revolučnímu boji právě s ohledem na

tato specifika. To vše p i avantgardní roli dělrrické t ídy ajejího politického
p edvoje, čehož se ovšem KSSS fakticky z ekla sv.im p erodem ve stranu ,,vše-
lidovou". Brežněv rovněž zawhuje myšlenku o tom, že ozbrojené masy lidu
jsou jedinou reálnou silou v boji proti imperialismu a reakci. Místo toho se
"t 
torrit možnosti vojenslcj,ch ia"unt Sovétské armády, které mají národrim

t etího světa zaručit svobodu. Tato avanturistická politika zcela cizí marxismu-
leninismu, p es možná dobré irmysly, iry,vrcholila v době sovětského vojen-
ského vpádu do Afghánisánu roku 1979, ktery r,lprovokovaly USA. Y otázce
t ídního boje následovalo Brežněvovo stranické vedení Chruščova, a tak neby-
lo schopno odhalit a ideologicky rozbitburžoamipasttm.tíetího koše helsin-
ského mírového procesu v otazce,,lids ich práv". Do nové Ustavy SSSR ( 1 977)
pak vtělilo netŤídní kategorii o ,,sovětském lidu".

Zatéto situace p istoupily síly mezinárodního kapitálu k zahájenípíipra:,ry
realiz?ce kontrarevolučního scéná e v SSSR, o čemž mj. svědčí i písemná
informace tehdejšího p edsedy KGB J. Andropova zroku 197'7:



,,Podle věrohodnych udaj získan ,ch KGB p ipravuje americká CIA na
základé analyzy a programu dalšího rozvoje Sovětského svazu, zhotovené
jejich odborníky, plány na aktíyízaci nep átelské činnosti, soust eděné p e-
devším na rozk|ad sovětské společnosti a ďezorganizaci sovětské ekonomi-
ky. Pro tento učel si americké vyzvéďrÉ služby kladou zaíkolzískat v SSSR
agenty s celospolečensk m vlivem s cílem vycvičitje a p ipravit pro činnost
v oblastech vládnoucí politilcy, ekonomiky a vědy. CIA rozpracovala pro-
gram individuáIní p ípravy agentri, jejich získání k v,cviku pro špionážní
činnost a také pro jejich koncentrované politické a ideologické zpracováni.
Mimo to, jeďen z hlavních rikolri v p ípravě těchto agenfu je vjruka ízení
roáodujících částí národního hospodá ství. Vedení americké v zvědné služby
cílevědomě a dtrazně plánuje, bez ohledu na 

^ráry, 
ucelenjz záměr vyhleďá-

vat osoby s vhodn}mi osobními a pracovními vlastnostmi a s perspektivou
administrativního umístění v aparátu íizeni a schopností plnit nep átelsky
zamě ené rikoly. P i tom se CIA domnívá, že činrrost jednotlivych mezi se-
bou nenapojen;izch agenfu provádějících politiku sabotážív národním hosptl-
dá ství a porušování pokynťr ízení bude koordinována a usměrňována
zjednoho st edí, vytvo eného vrámci americké rozvědky.

Podle rimyslu CIA cílevědomá činnost agentury bude v SSSR prisobit na
lytvá ení určifjuch těžkostí vnitropolitické povahy a poklesu,i,voje ekonomi-
ky. Zavede vědecké bádáni do slepé uličky. P i zpracování uveden ,ch plánri
americká rozvěďkavycháaiztoho,že rvyšujici se kontakty SSSR se Západem
tytvá ejí v současnosti podmínky a p edpoklady pro jejich realizaci. Jak se
lyjad ují američtivyzvěďačipovolinízabyvat se bezprost edně prací této agen-
tury, je současně realizován program americk ch zvláštních služeb pťrsobit na
podstabrou změnu v ruznjuch oblastech života naší společnosti a p edevším
v ekonomice, aby konečně p ivedl SSSR k p ijetí západních ideálťr. ..!' (Blíže
viz M. Kilev: Chruščov arozpad SSSR, OREGO 1999, s.75-76,)

Tato závažná informace p edsedy KGB však v revizionistickém kurzu po-
litiky KSSS nenašla adekvátní reakci. Běh událostí neriprosně smě oval ke
kontrarevoluci.

Boj s rozkladn}mi procesy menševismu byl pro marxisticko-leninské síly
uvnit komunisticlc ,ch stran evropskjzch socialistick ch státu velmi obtížn ,.
Zvláště pr oto, že ty.to proc e sy b yly vy ďáv ány za náv r at k Leninovi, za tvtr či
rozvíjeni marxismu-leninismu a jeho praktickou aplikaci, která povede
k urychlení rozvoje socialistické společnosti, arovněžproto, že byly zaháje-
ny v první zemi socialismu. V zemi, která byla brána většinou ostatních so-
cialistick ch zemi ajejich komunistick ,ch sftan za vzor a zžnlku vítězství
socialismu a budování komunismu. P esto svrij boj nevzdávaly. Svou čino-
rodostí, sv,mi aktivitami a sebeobětováním tlumily negativní dopady roz-
kladnych procesri na budování a obranu socialismu. ZabránitotevŤené zradě
socialismu, do níž vlrstila Gorbačovova politika, usměrňovaná i agenty zá-
padních zpravodajsk ,ch služeb, však nedokázaly.

Gorbačov p i chází s politikou perestrojky. Inspiraci pro n i nachíui v,,Praž-
ském jaru" 1968. Kontrarevoluční scéná ,,Pražského jara" 1968 obnovuje
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svoji premiéru, tentokráte v podmínkách sovětské společnosti druhé polovi-
ny osmdesát}ch let.

Restauraci p edrevolučních poměru zahajuje ideologick , tok na myšlení
mas. Rodí se tzv. glasnosť - ,,svoboda" diskuse pro všechny. A stejně jako
v období ,,Pražského jara" 1968 i nyní se pod rouškou absolutní svobody
a abstraktní demokracie v zmáhá kontrarevoluční, protisocialistická propa-
ganda a témě vše, co sovětští lidé vybudovali s obrovsk m, hrdinnjrrn risi-
lím, je napadáno, p ekrucováno, očerňováno. Gorbačova ,,unar,ují" socialis-
tické hodnoty, a tak znol.u objevuje staré hodnoty,,evropské civilizace", kte-
ré povyšuje nad zájmy a pot eby pracujících, nad hodnoty jejich emancipa-
ce, jež je spjata s vytvo ením bezňídní společnosti, Tyto ,,všelidské hodno-
ty" se mají stát základem tzv. ,,humánního a demokratického socialismu". To
je podstata jeho ,,nového myšlení". Tím je p ipravována prida pro politickou
kontrarevoluci.

Ta je zahájena pod heslem: ,,Všechnu moc sovětum!" Uvedené heslo p e-
vzal Gorbačov od Lenina. Lenin ho však razil po irnorové revoluci roku 1917,
neboť srozumitelně vyjad ovalo zprisob možného pokojného p erustání bur-
žoazné demokratické revoluce v revoluci socialistickou v konkrétních histo-
rick ,ch podmínkách Ruska prwí poloviny roku 1917. Gorbačov však razil
toto heslo proto, že v něm spat uj e možny zp sob p esunu centra politické
mociz KSSS směrem k sovětum s myslem postavit sověty proti KSSS. Tím-
to p esunem vyŇáňí p íležitost pro politickou reakci, aby se organizovala
a podílela na moci. Současně umožňuje liberálnímu k ídlu v KSSS posílit
jeho pozice.

Tento dvojjedinj, pohyb směrem k politické pravici byl personifikován
dvěma osobnostmi: Sacharovem pro antikomunisty a Jelcinem pro pravici
v KSSS. Gorbačov heslem ,,Všechnu moc sovětum!" zahájil p eměnu socia-
listické politické moci v politickou mocburžoaztté demokratickou. S heslem
Lenina vyrazil proti Leninovi.

Myšlenka o ,,bezt ídní společnosti" a ,,všelidové straně" v SSSR umožnila
umit KSSS p ivítat zasíárrce všech směru buržoaznich idejí. Prosazováním
hesla,,socialistického pluralismu" Gortačov umožnil všem sociáldemokra-
tick ,m, k esťanskodemokratick m a liberálním proudrim ve straně, aby se

ustavily do frakcí. Tak se KSSS mezi sv m XXVII. a XXVIII. sjezdem (tedy
do roku 1990) mění ze strany revizionistickév buňoami parlamentní stranu
sociálnědemokratického typu, která r,lzmezila svoji činnost rámcem plurality
vlastnick ,ch forem, tržní ekonomiky a parlamentního pluralismu západního
stylu. Uvnit KSSS vzniká otev eně buržoazní frakce s názvemDemokratic-
ká platforma, vedená Jelcinem a podporovaná Jakovlevem, agentem CIA.

Pod nátlakem této frakce a současně pod tlakem Sacharovovy skupiny
lyškrtla KSSS vroce 1990 6. a1. č|ánek irstavy o vedoucí irloze KSSS.
KSSS se z ekla monopolu politické moci a otev ela cestu buržoaznímu plu-
ralismu, cestu k nastolení politické moci rodící se dravé ,,neoblržoazie".
Současně se KSSS z ekla marxismu-leninismu i svého základniho organi-
začního principu,principu demokratického centralismu, Tím se otev el pro-



stor pro destrukci strany a vytvo ení blňoazního politického systému. Poli-
tická kontrarevoluce graduje. Jejími vrcholy jsouzákazKSSS po tzv. politic-
kém puči v roce 1991 arozbití SSSR na konci téhož roku. Tragichj.m epilo-
gem se stal Jelcinťrv lorzur.! masakr ruského Nejlyššího sovětu v íjnu 1993.

Historick} v. voj dospěl k jádru kontrarevoluce - ke změně vlastnictví
vj,robních prost edku. Do pohybu byla uvedena pivatízace, tedy proces p e-
měny společenského vlastnictví vjzrobních prost edkri v soukromé vlastnic-
tví těchto prost edkťr. Soukromé vlastnictví v ,robních prost edkri p edstavo-
valo materiálni záklaď kontrarevoluce. Likvidace společenského vlastnicfví
vjnobních prost edk znamenala definitivní likvidaci sovětského státu a upev-
nila politické panství kontrarevoluce,

Zaíimto ričelem jmenoval rusk ,prezident Jelcin v červnu 1992lgoraGq-
dara nov m ministersk}m p edsedou. Gajdar stanuI v čele štábu ídícího pri-
vatizaci, ježbyla masově nastartována na podzim roku 1992. Vrežii MMF
a Světové banky, za potlesku ,,svobodného světa" a s jeho aktiwí pomocí byly
zahá4eny demoliční práce ekonomickjlch základi,,komunistické utopie",

Na Gajdara navázal A. Cujbas, ktery ve funkci p edsedy Státního v,boru
pro národní majetek proslul qiprodejem sovětského prumyslu. Jako tvrirce
,postsovětské kuponové privatizace" vytvo il živnou pridu pro zformování
t ídy velkjzch vlastníkri, bytostně spjatou s kapitalistickjlm systémem.

V této maškarádě zlodějri a podvodníku byly zkonfiskovárty a rozprodány
velké i malé podniky a závody, domy a ve ejné budovy, rekreační st ediska
a prázdninové tábory star,y a univerzity, všechen majetek pat ící pracujícim.
Vše, co za sedm desetiletí svou prací a obětavjrm irsilím rrytvofili. Nerostné
bohatství - ropa, plyn, drahé kolry, zlato, diamanty, minerály - a rovněž labo-
rato e a vjlzkumná centra, letecké společnosti - o vše byli pracující okradeni.
Značná část těchto hodnot byla p edána do rukou zahraničního kapitálu.

,,Perestrojkovy* A. Lukjanov, byvaly p edseda Nejvyššího sovětu SSSR
a člen politbyra IrV KSSS, k tomu poznamenal: ,,Koneckoncri je to tento
režim, ktery r,yhovuje zlodějrim, zločincrim a maíiánťrm všeho druhu, ožeb-
račil Rusko, zavinll rozklad jeho ekonomlky, ztrátujeho nezávislosti, jeho
porobení, které se blížíkolonizaci. To nejsou reformy, kteró země čekala, ale
regres ve všech směrech a v neuvě itelně hruznychrozmérech. . .. Během čty
let (od roku 1991) prumyslová v}roba poklesla o 52 %o... V pruběhu války,
p estože značná část teritoria naší země byla okupována fašisty, p estože byla
strašně zričena, naše v roba poklesla pouze o 24 %o. Zristaneme-li jen u pru-
myslu, škody napáchané našemu hospodá ství zalěchto několik let jsou dva:
krát větší než za 2. světové války. A pokud jde o zemědělství, snížení pro-
dukce, opět v poměru k roku 1991 , dosáhlo 48 oÁ;' (Bliže viz H. Alleg: Rus-
ké peklo, OREGO 1999, s.44,)

Je zákoníte, že kontrarevoluce nemťtže p rrrášet rozvoj, n brž pouze regres
a ripadek. A tak v zemi, kde obrazné Fučíkovo revoluční zítraznamenalo včera,
zvitězllo Goůačovovo a Jelcinovo kontrarevoluční včera, manenqicí zitra.

Gorbačovova perestrojka v SSSR tak zawšila hromadění kvantitativních
sil, jež oslabovaly světov , revoluční proces. Chybná politika KSSS spočíva-

jící v rstupu od t ídních pozic v oblasti ekonomiky, politiky a celé nadstav-
bové sfery společnosti vy,trstila v kolosální zradu revolučního p etvá ení svčta.
plně otev ela_cestu k porážce socialismu v evropskjzch socialistick ch ze-
mích včetně ceskoslovenska.

Ani v Ceskoslovensku nedošlo po roce 1968 kprovedení hluboké, mar-
xisticko-leninské anal ,zy p íčin krizového v}voje. Vedoucím činitelem KSČ
se po dubnovém plénu ÚV rSČ roku 1969 stal slovensk} nacionalista
dr. G. Husák. Tento bjrval ,politickjz vězeň, odsouzen} v padesát ,ch letech
zabutžoazni nacionalismus, se s p íchodem ,,Pražského jara" stal ,,progresi-
vistou" a za sv j aktivní podílna pádu A. Novotného byl spolu s reformátorem
O. Sikem ,,odměněn" pravicov}mi silami funkcí místop edsedy českoslo-
venské vlády. Na setkání s občany Prahy v Prumyslovém paláci PKOJF, or-
ganizovanémpravicov}mi silami dne 20.3.1968, rystoupil v diskusi a ote-
v eně zaritočil na tehdejší podobu státního znaku ČSSR, jenž symbolizoval
vybudování zák\ad. socialismu v Československu. Podle jeho slov měla
zhlavy Lvazmizetrudáhvězdaaz jeho hrudi ,,živáňská pečeně", tedy zobra-
zenípartyzánské vatry. Tu měl opět nahradit k íž.

V době, kdy se v Československu zost oval t ídní boj, kdy tedy k prvo-
ad ,m ťrkolťrm marxistu pat ilo sjednocování československé dělnické t í-
ďy,p icházi G. Husák zap|né podpory nejlyšších p edstavitelri Slovenska
s myšlenkou federativního uspo ádání Československa. (15) Myšlenka fe-
derace v konkrétních historick ,ch podmínkách socialistického Českoslo-
venska druhé poloviny šedesát ,ch let v zásaďě odporovala progresivnímu
historickému v,voji. Zakladatelé marxismu j iž v e čty icáty ch letech l 9. sto-
letí odhalují vj,vojovou tendenci, v níž se p ehrady mezi národy nezpevňu_
ji, nybrž hroutí a padaji. V Komunistickém manifestu konstatují: ,,Národ-
nostní odlišnosti a protivy národťr mizejí více avíce jíž vyvojem buržoazie,
svobodou obchodu, světov m trhem, stejnorodostí prťlmyslové v ,roby

a životními poměry které jí odpovídají. Zavláďy proletariátu budou mizet
ještě více..," (BIíže viz K. Marx, B. Engels; Komunistickju manifest, SPN,
Praha 7970, s. 40.)

G, Husák však tuto vjrvojovou tendenci zaměnil proroctvím pravicového
sociálního demokrata Bauera o ,,rozčlenění lidstva na národnostně rozhrani-
čené společnosti". Socialistickou společnost v něm Bauer líčí jako ,,pestry
obraz národnostních svazkri osob a teritoriálních korporací". V tomto Baue-
rově proroctví je zaměňována socialistická zásaďa t ídního boje buržoazni
zásaďou,,národnosti". Nebylo tedy dilu, že myšlenka federativního uspo á-
dání Československa našla pozitivní odezvu i v politick ch kruzích pravice
a nakonec je korunována ťrspěchem. 28. íijna 1968 byl Národním shromáž-
děním p ijat zákon o československé federaci.

Jestliže vznik mnohonárodnostní sovětské federace na počátku dvacárych
let XX. stóletí byl jevem progresivním, neboť jako prost edek záchrany p ed
imperialistick}m područím a národnostním ritiskem sjednocoval národy so-
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větskj,ch republik a byl tedy jako p echodná fotma schopen dalšího vIvoje
směrem k vyšší jednotě pracujících všech zemí vjednotném světovém hos-
podá ství, vznik československé federace byl jejím protikladem. Českoslo-
venská federace p eměnila Československo ze státu dvou ro.moprávn}ch
národri ve stát dvou samostatnYch národťr. V době, kdy se ekonomická i po-
litická integrace ve vyspěll,ch kapitalistick ,ch státech zrychlovala, byl čes-
koslovensk} ekonomick ,i politick systém rozčleněn do t í sfór: jedné fede-
rální a dvou národních.

Jestliže sovětská federace národy Sovětského svazu sjednocovala, nety-
pická, dvojčlenná československá federace česk ,a slovensk národ oddělo-
vala. P i dominantrrí roli politické, nacionálně zamě ené reprezentace menší-
ho slovenského naroda v ídících orgánech federace pak v konečnó fázi usnad-
nila politické reakci roku 1992 rozbit společn československ stát na dva
samostatné státy.

Politická hvězda G. Husáka stoupala zásluhou reformních komunistu. Byl
jimi považovát zavyznamnóho bojovníka proti tzv. stalinismu. ,,Mnozí re-
formní komunisté považovali Husáka v šedesát}ch letech a pak také během
pražského jara za svého politického spojence, často snad i za osobního p íte-
le." (Blíže viz Z. }./.Iynáí: Mráz pílcházi z Kremlu, MF sv. 62ledice AR-
CHIY Praha 199a, s.244.)

Na ilegálním lysočanském sjezdu byl zvolen do vedení strany. Po mos-
kevslcj,ch jednáních v srpnu 1968 byl G. Husák zvolen na mimo ádném sjez-
du KSS prvním tajemníkem ÚV t<SS, kooptován do ÚV KSČ a jeho p ed-
sednictva. Ve svém sjezdovóm projelu mj. prohlásil; ,,Stojím plně za Dubče-
kovou politikou, zťrčastnil jsem se její tvorby, budu ho plně podporovat. Buď
s ním z stanu, anebo s ním odejdu." Q.{aděje umírá poslední - vlastní živo-
topis A. Dubčeka, Praha 1993, s.222)

Sjezd také schválil otev en} dopis A. Dubčekovi, v němž se uvádí: ,,Drah}
soudruhu Dubečku! Byli jsme spolu v těžk ,ch chvílích tvého boje proti reži-
mu subjektivní moci i v čase tvého boje za nové a zdravé změny po lednu
1968. Byli jsme na tvé straně včase těch vypjatjzch chvil posledních dní.
Byli jsme s tebou v myšlenkách a budeme s tebou ve svych činech. Víme, že
jsou p ed námi mnohé írkoly, které nebudou lehké. Chceme je ešit s tebou,
pod tv m vedením..." (Naděje umírá poslední vlastrrí životopis A. Dubče-
ka, Praha 1993,s.222)

Řada reformních komunistťr spat ovala v osobě G. Husáka českosloven-
ského Kádára, ktery svou politikou bude umět v rámci možného držet sověty
od těla a prosazovat i naďáIe polednovou politiku. Proto i jejich hlasy
v ÚV rSČ nakonec rozhodly o jeho zvolení do nejlyšší stranické funkce.

V této funkci se však G. Husák proti očekávání reformních komunistu
postavil do čela tzv. marxisticko-leninskj.ch a prosovětsky orientovanjlch
sil. V tomto ohledu má zásluhy na p ekonání otevŤené celospolečenské kri-
ze. Hluboce p esvědčen}m marxisticko-leninsk}m politikem však nikdy
nebyl. Jeho politickj, profil plně odpovídal požadavkrim pokračujícirevizio-
nistické politiky KSSS, a proto byl jejími p edstaviteli podporován.

Aby jeho mocenské ambice nebyly skutečn}mi marxisticko-leninsk ttti

silami ohrožovány, musela padnout Levá fronta, musel padnout Leninsk ,

svaz mlad}ch, musely z fondri knihoven zmízettisíce svazku knih, mczi rri_

mlžby|anapŤ. všechna díla V. Kopeckého, r,ybrané knihy G. Bareše a lristo-

rika V. Krále nebo privodní lydání knihy B. Laštovičky V Lond; ně zaválky,
která kritick ,m ostnem hodnotila Husákovu politiku v období klerofašistic-
kého slovenského státu.

Po boku G. Husáka stanuli ve v}znamnjlch funkcích L. Štrougal a V, BiLak,
Rovněž tito politici se rmit ně se skutečnj,m marxismem-leninismem nezto-

tožnili. L. Štrougal se po karié e ministra zemědělství (1959-1961) a minis-
tra vnitra (1961-1965ijako tajemník ÚV rSČ angažoval na straně reform-
ních komunistu a plné podpoioval liberálního ekonoma o. šita a jeho tržní
reformu československé ekonomiky. Když se v lednu roku 1970 stal p edse-

dou federální vlády, nebyl mnoh mi reformními komunisty qrloučen,mi
z KSč považován zazrádce, nybtž zapolitika snažícího se alespoň o částeč_

né reformy v ekonomice. Svrij reformně komunisticky postoj potvrdil
v ojedinělém rozhovoru pro Svobodné slovo dne 16. 1. 1990. (16)

V. Biťak,,tvrirčím zp sobem" prosazovalarozvijel v padesát}ch a šedesá-

t}ch letech politiku XX. a XXII. sjezdu KSSS v československjzch podmín-

kách. V zái roku 1967 sv ,m nacionálním ťrtokem na prezidenta CSSR
A. Novotného v Martině objektivně napomohl antisocialistickjlm silám
v ieiich aktivitách směŤujících k destrukci socialistického politického systé-

mu v Československu, (17) Vboji proti A. Novotnému plně podporoval

A. Dubčeka a má nezpochybnitelné zásluhy na jeho zvolení prvním tajemní-
kem ÚV KSČ v lednu 1968. P estože se v pruběhu zost ující se společenské

Wize zaíadllmezi stoupence marxismu-leninismu, svou politikou nikdy ne-

p ekročil práh sovětského,,měkkého" revizionismu. Tato jeho rovinapozná-
vání světá se pak plně proáítla i do stěžejního teoretického dokumentu KSČ,
kterjz měl analyzoval krizovy v voj československé společnosti, poučení

zlgizového vtvoje ve straně a Špolečnosti po XIII. sjezdu KSČ, na jehož

vypracování měl rozhodující podíl.
Poučení zkrizového,Iuoj" ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSC

neobsahovalo hlubok . rczbot pohybu t ídních sil uvnit i vně českosloven_

ské společnosti od poloviny padesát ch let a krystalizaci p íčin kizového
..Iuoje kladlo v rozporu s realitou života až do druhé poloviny šedesáf ,ch

let, Byla zde p es verbální ujišťování o nutnosti vedoucí role dělnické t ídy
ve společnosti opomíjena t ídní podstata socialistické demokracie jako for_

my proletá ského státu, kteru je nutn po celou epochu p echodu lidstva od
kapilalismu ke komunismu, nebyla objasněna dialektická vzáje_mnost boje
zanárodní svobodu s bojem ,utíidni Ósvobození proletariátu. Řada správ-

n 'ch post ehri z období krizového vl,voje tak zťrstávala v empirické rovině
a nedospěla k podstatě, k hlubinn m tendencím a p íčinn ,m souvislostem
onoho společenského pohybu. Mělo-li b t Poučení z krizového v ,voje...

skutečn}m POUČENÍM, pak by muselo drisledně analyzovat všechny, ze-
jména pak ony nejpodstatnější p íčiny, jež umožnily t, ídnímu protivníkovi



v Československu zahájit b oj zaznoluobnovení nadvlády soukromého vlast-
nictví vyrobních prost edtr<u. Muselo by il,díž odhalit reakční tendenci politi-
ky sovětského revizionismu, která postupně odzbrojila a ochromila nejen
KSSS, ale i ostatní komunistické strany a tím i nejuvědomělejší p íslušníky
dělnické ťídy a ostahríchpracujicich. Tento rámec však poučeni zwizového
,.Ivoje... nep ekročilo.

za této politické konstalace nedošlo k opravdové rehabilitaci marxismu-
leninismu, k obnově neformálního sepětí komunistické strany s masami,
k revoluční práclmezi dělnickou-t ídou a jejími spojenci, aby poučeni z kon-
trarevoluce sami aktirmě obnovili a bránili socialismus jako záruku skutečné
svobody a demokracie. Došlo jen k normalizaci. Ta sice na jedné straně umož-
nila komunistické straně porážku r,yhraněného, otev eně pravicového revi-
zionismu a jeho p edstavitel , což umožnilo stabilizovat politick . a sociálně
ekonomick} systém socialismu, na druhé straně však zakonzetvovala tzv.
měkk ,, pliživy revizionismus, zakonzetvovala revizionistické p ístupy
a oportunistickou praxi v modifikované podobě, což vlvolávalo regresivní
tendence dalšího vlivoje. Tím byl odstartován potiticky r,nit ně hluboce roz-
porupln} společensk proces.

V těchto intencích probíhalo i jednání XIV. sjezdu KSČ (1971), uzavírqí-
cí krizové období československ ,ch dějin. sjezd rozvinul pozitivní ekono-
mická opat ení qpljlvající zfuealizační směrnice, p ijaté na květnovém plé_
nu UV KSC v roce 1969, která eliminovala negativní drisledky Šikovy libe-
ralizační reformy a umožnila dosáhnout záklaďních cílri 4. pětiletky (1966-
1970). (18) Ve sjezdem schválené Směmici k5. pětiletému plánu rozvoje
národního hospodii ství na léta 19'11-1975 byl kladen diraz ta princip plá-
novitého rozvoje národního hospodá ství a omezeny hodnotové nástroje, hra
tržních sil a vztahťl.

Díky tomu mohla by1 stanovena reálná linie rozvoje národního hospodá -
ství. Její správnostbylapofrrzenapraxí. Úkoly 5, pětiletkybylynejen splněny,
ale i p ekročeny. Ekonomick/ potenciál země se v té době zq šíI zbruba o 33 oÁ,

i když se ve všech odvětvích nepoda ilo prosadit efektivní metody rustu za
pomoci intenziíikačních faktoru. Národní drichod vzrostl o32%o místo pláno-
van}ch 28 oÁ, svym objemem byl větší nežza období 1. a2. pětiletky dohro-
mady a ve srovnání s rokem 1948 p ekročil pětinásobek. P i pruměmém roč-
ním tempu ruslu 5,8 %byly meziroční p ír stky neb vale pravidelné. Kon-
cemr. l975 dosahoval národní drichod 383, 6 miliardy korun, p ičemž 93 %
jeho p írristku bylo podloženo rristem společenskó produktivity práce.
Vprumyslu se zv ,šila v roba o 38,5 oÁ proti pláLrrovan}m 34-36 %. Vzrostl
p edevším podíl strojírenství a chemie,jak to p edpokládal plán. strojírenská
v roba v r. 1975 dosáhla 30,8 Yo z celkové ,.Yroby. O jisf ,ch progresivních
shlkturálních změnách prumyslové ,.Yroby svědčilo to, že objem produkce
vpreferovan ch oborech vzrostl za uveden ch pět let o90 oÁ, tedy zhruba
2,51<íátvice než v celé prumyslové w_iurobě. Nejv raznější rust byl v elektro-
technice, ve v}robě polovodičri, vjpočetrií techniky, synteticlcj,ch hmot atp.
Do provozu byla uvedena u nás pruní jademá elektráma v Jaslovsk ch Bohu-

nicích. Objemprumyslovéprodukce se odr. 1948 zv, šil vícetež9|<ri . P itorrl

r,ysokého tempa rustu zdroj dosáhlo Československo za obtížrjlch wějších
ekonomickYchváahťr, které zpťrsobilyp edevšímkrizové jelyv kapitalistickóm
světě po roce 1973. (YízK dějinám socialistického Ceskoslovenska, Svoboda,
Praha 1986, s.447,448.) Tlto pozitivní ekonomické vj,sledky umožnlly nyšit
žívotni uroveň pracujících. (19)

V politické rovině však XIV. sjezd KSC nerespektoval historickou po-
sloupnost rlrvoje socialistické společnosti, nerespektoval konkíétně histo-
rick}, dialekticko-materialistickjz p ístup ke společensk m jevťtm a proce-
sťrm. Místo toho, aby stanovil politickou linii dobudování a upevněni zákla-
dri socialismu, rytyčil po vzoru KSSS linii budování rozvinuté socialistické
společnosti. Tato politická linie nebyla během následného dvacetiletí p e-

hodnocena a opuštěna.
To mělo negativní vliv na ší ení iluzí o dosaženém stupni v voje společnos-

ti, na dezorientaci stranick}ch i'ad a socialisticky orientovanych občanri. Uve-
ďená teze o ,,budováni rozvinuté socialistické společnosti" pak byla nakonec
tragicky lywácena společensko-politickou praxí na konci osmdes átych leí,

Na XIV. sjezdu KSC nebyl rovněž proveden marxistick rozbor národ-
noshrí politiky, na jehož záklaďé by došlo k eliminaci chyb v této oblasti,
Sjezd naopak potvrdil správnost federativního uspo ádání československé
společnosti, které se opíralo o falešnou koncepci rozkvětu národri za socia-
lismu. Rozkvět národťr za socialismu byl nesprávně ztotož lován s celkov}m
rozvojem společnosti za socialismu. Tímbyl otev enprostorpro koncipová-
ní zcela absurdního závěru o tom, že ke splynutí národri dojde jejich neustá-
ljum rozkvětem. Nacionalita a inter:rracionalita nebyly teďy chápány jako ná-

sledné, po sobějdoucí tendence společenského v}voje, n ,bržjako paralelní
tendence ve v ,voji socialismu, p ičemž internacionalita se revidovala na
pouhou spolupráci mezi nároďy, Intemacionalita jako progresivní tendence
společenského vjrvoje spjatá se socialismem byla pak fakticky ryst ídána
nacionalitou, tedy regresivní tendencí společenského vlivoje, konkrétně his-
toricky spjatou s kapitalismem. Chybné ešení historického rozporu mezi
nacionalitou a internacionalitou, zahájené vznikem československé federace
a potvrzené jednáním XIV. sjezdu KSČ, rozev_íralo spektrum vnit ních pod-
mínek pro spěšnou restauraci kapitalismu V Ceskoslovensku, (Blíže viz K.
Pavlík: Internacionální podstata, internacionální charakter socialismu, Teo-
retické sešity SKK č. 12, OREGO 2006.)

Jestliže zemědělství procházelo od druhé poloviny sedmdesálich let proce-

sem integrace a kooperace, kterj,umožnilzyyšítzemědělskou v robu od roku
1970 do roku 1985 o 33 oÁ, atakzabezpečit potravinovou soběstačnost Cesko-
slovenska, v prumyslu se od druhé poloviny sedmdesát ,ch let uplatňoval trend

decentralizace, kteru byl prohlouben v souvislosti s p ijetím Souboru opat ení
ke zdokonalování plánovitého ízení národního hospodá ství po roce 1980

a s další reformou konce osmdesát ch let, v níž jednotlivé podniky ziskáva|y

větši samostatnost. Tato decentralizace objektivně oslabovala princip plánovi-
tého rozvoje aposilovala zbožně peněárí vzáhy vnárodnímhospoda ství.
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r
To vytistilo i v československ ch podmínkách v koncepci ,,tržrího socia-

lismu", která byla nakonec v druhé polovině osmdesát_ilch let zakotvena ve
stranickjuch dokumentech. Uvedené skutečnosti vj,stižně r,yjád il L. Rusmich
v publikaci Zbožně peněžnivztahy v rozvinutém socialismu. V ní se, po vzoru
sovětsk;ízch ekonomri, snažil dokázat, že zbožné penéžní váahy j sou za soci-
alismu nezb74né. Jejich novj,, pr socialistick sociální obsah,,...spočívá
v univerzální ekvivalentnosti směny mezi všemi ekonomick mi subjekty
socialistické společnosti, založené na pracovní teorii hodnoty, v ekvivalent-
nosti, která současně tvo í základní odlišnost a p ednost socialisticlc.ichzbožně
peněžních vzt.ahi..." (L. Rusmich: Zbožně petěžni vztahy v rozvinutém
socialismu, ACADEMIA, Praha 1988, s. 199)

Prosazovan systém hmotné zainteresovanosti, ktery zdeformoval princip
mzdové diferenciace a tím i dané ekonomické vztahy, se odvíjel z velikosti
zisku jednotlivych podniku, tedy z jejich hospodá sk ,ch v ,sledk . Vyvěral
z kapitalistické podstaty a porušoval záIdaďni zásadu odměňováni za socia-
lismu. Uplatňováním tohoto principu vznikaly zťznichvztahi finanční po-
žítky nad základní platoqi tarif. Jejich rozdělování bylo nerovnoměrné. Tak-
to vznikajicí rozdily ve mzdov}ch p íjmech prohlubovaly kategorizaci pra-
cujících. vj,robní a společenskó vztahy se kapitalizovaly. Tento trend ochro-
moval podstatu socialistické společnosti.

Vedoucí hospodá ští pracovníci ve snaze dosahovat co nejr.yšší zisk,,svó-
ho" podniku častokráte zanedbáva|i modernizaci v}robních prost edku a to
bez ohledu na objektivní tendence a perspektivní trendy. Vysledky vědy
a vlizkumu jen pomalu pronikaly do v robní praxe.

vjzrobní podniky musely mít zabezpečeny vstupní zdroje,. pracovní sílu,
meziprodukty, energii, suroviny atd. V tomto směru byly oďkáaány na svou
schopnost získat si je v rámci centrálního plánování. Plánovací systém tak
p edstavoval arónu vyjednávání, v nižbyly uplatňovány legitimní i nelegi-
timnizá4my jednotliv}ch podnikri a plánovačri. Konečnli rispěch vyjednává-
ní závisel na ochotě velk ,ch podniku vyslyšet nároky plánovačri na požado-
vané vsfupy.

Podniky se často dohadovaly samy mezi sebou a vlužívaly své ,,nezávis-
lé" kontakty na mocenské ídící centrum. Tyto praktiky prostupovaly jak
makroekonomickou, tak i mikroekonomickou sféru československé společ-
nosti a pllmule navazovaly na soukromou podnikatelskou činnost, realizova-
nou v malém - v tzv. šedé ekonomice - na černém trhu zbožíaslvžeb. v životě
mnoha jednotlivcri měly klíčovjz vyznam právě druhotné zisky zfakticky
nelegální soukromé ,,produkce" a z postaveni v ,,sociálně - ekonomick ch
sítích" usměrňujicích směnu nedostatkov}ch zdrojri a užitnych hodnot. Za
této situace se socialistické vlastrrictví sicejevilojako vlastnictví všech, avšak
ve skutečnosti ho v adě p ípaďi více ,,lryužívali" někte í z těch, co k němu
měli tzv. ,,dispoziční právo".

,,Dispozíční právo" zakládalo ,,nov}'o, zvláštnivlastnick .(byť nelegitimní
a nekontrolovateln ,) vztah spja s tržní hodnotou qprodukovanl|zch užit-
njlch hodnot, vyrobkri a služeb, realizovanou fakticky mimo legální tržní
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vztahy socialistick ch státních či družstevních podnikri a organizací. Šlo

o tržní hodnoty, které byly založeny tanelegálních službách aprotislužbirclr.
Takovéto služby a protislužby pak byly realizovány uvnit zvláštních,,soci_
álních sítí", jejichž záklaďem byly zejména rodinné a jiné obdobné vazby.

T}.to ,,sociální sítě" postupně prorustaly i státním aparátem. Y znam této

šedé ekonomiky rostl spolu s p ib vajícími problémy československého hos_

podá sťví. Vědecky ízenou, plánovitou socialistickou ekonomiku tak v pru-

běhu osmdes átych |et ye znaóné miie začala ochromovat každodenně proži
vaná realita konexí, služeb aprotislužeb. Tyto negativníjevy a procesy neby-
ly u nás ve srovnání nap , s Polskem a SSSR až natolik rozvinuty, aby je

nebylo možné energicky ešit. K tomu však chyběla politická vrile.

V drisledku toho se dynamika prumyslové v roby začala snlžovat.

Tabulka rustu prum)zslové vlroby v letech 1948 - 1985:

Rok
Indexovj,rust

Rok
Indexovj,rust

Jestliže v Ietech 1970 - 1975 činil p írustek prumyslovévyroby 255, 9 bodťt,

pak v letech I975 - l980 došlo ke snížení na234,6 bodri a v letech 1980 -
1985 činil p írustek 166 bodri. (B|iže viz www. Wikipedia. infostar. cz.)

A jetikož prumysl tvo il páte československé ekonomiky, zpomalila se i tvor-
ba národního drichodu.

Tabulka rustu národního drichodu v letech 1948 - 1985:

1948 1960 1970 1975 1980 1985

100 37I,9 665,5 921,4 1 156 1322

1948 1960 1970 19,75 1980 1985

l00 251 396 510 611 66,7

Jestliže v letech 1970 - 1975 činil rust národního drichodu 114 bodli, pak

v letech 1975 * 1980 došlo ke snížení na 10l bodri a v letech 1980 - 1985

činil p írustek 56 bodťr, (B|iže viz Statistická ročenka Čsrn t loo.;
československá realita sedmdesát.ch a osmdesát ch let xx. století odrá_

žela kontury sovětského revizionismu. Normalizace tak p eměnila krizi ote_

v enou v krizi latentní, jejíž trpké plody uzrály roku l989 pod vlivem Gorba-
čovor,y perestrojky a jejíclr pátychkolon v ostatních ewopsk ,ch socialistic_
kych zemích.

P estože byl socialismus v Československu poražen, pat í toto období
v historii českého a slovenského národ'a jednoznačně k nejirspěšnějším. svědčí
o tom mimo jiné tato fakta: národní d chod se v Československu od roku
1948 (100 %) do roku 1989 zv"šil 7,zwát(72I %), z toho v česk ,ch zemich
6Wát(616 %) a na Slovensku 11,3krát (l |32%). Prumyslová v}lroba vzrostla
ve stejném období I4Wát 0 438 %\ Těžba čemého uhlí se zv,šila o 50 %,

a dosáhla hranice 24mt1. tJ[r., hnědého uhlí témě pětkrát a pohybovala se na

urormi 100mil. tun. V ,roba elekt iny za\oženánatěžbě hnědého uhlí však
začalaneílměmě zaíěžovatživotní prost edí, proto byl zahájen jadernj,ener-



getick , program, Zvyšila se rovněž vyroba elektňny ve vodních elektrár-
nách. Byla vybudována vltavská a vážská kaskáda, vodní dílo Liptovská Mara,
zahžtlena qistavba vodního dilana Dunaji. Realizovala se stavba ropovodu
atranzitního plynovodu ze SSSR. Rozvoj zaznamenalo strojírenství. Byl
postaven novodob;i chemick prumysl od zpracování ropy v Kralupech, Lit-
vínově a Bratislavě, p es vyrobu uměl ,ch hnojiv v Lovosicích a Šale až po
plastické hmoty (etylenová jednotka v Litvínově), malotonážníchemii a akry-
lovou chemii v Sokolově. Postaveny byly velké jednotky na vyrobu celuló-
zy ve Vratimově a Ružomberoku.,

Socialistické zemědělství pak bylo schopno zabezpečit potravinovou so-
běstačnost Československa. Hektarovj, v.nos obilovin v-česk ,ch zemích
p ekročil 4,5t,na Slovensku 5,3t, vpšenici dokonce 5,8t.

Rozvoj prumyslu a zemědělství byl orientován tak, aby se vyrowávala
ekonomická a sociální ťrroveň Slovenska s česk;imi zeměmi. V roce 1948
byl podíl obyvatel Slovenska 21 ,9 oÁ na celkovém počtu obyvatel Českoslo-
venska, r,ybavenost qirobními fondy činila I8,9 %o a osobní spot eba měla
podil 22,8 %o. Y roce 1988 p edstavoval podíl obyvatel Slovenska 33,6 Yo,
vybavenost v robními fondy se zvyšllana3I,1 %o apoďíI v osobní spot ebě
čin1|31,4 %. (20)

Rozvoj hospodá ství umožnil všem lidem pracovat. Socialismus odstranil
lyko isťování člověka člověkem, nezaměstnanost, bezdomovectví, sociální
nejistotu. Životni roveň rostla nejen ,,vyvolenym", ale všem obyvatelrim.
Osobní spot eba obyvatel se od roku 1948 (100 %) do roku 1989 zv.šila
5kíát (491 %), v česh.ich zemích 4,4k:íát (436 %;) a na Slovensku 6,7kíát
(67I %). Pokudjde o bytovou v}stavbu, pak toto období p ineslo zásadně
nové ešení bytové otázky. Bylo postaveno p es 3,5 milionu nou_ich bytri,
což znamená v pruměru p es 83 000 bytu ročně.

Doprava se za socialismu rozvíjela jako služba ltďu. Železniční spoje za-
bezpečovaly dostupnost práce i rekreace. Všechny obce byly propojeny lev-
nou železniční nebo autobusovou dopravou. V Praze bylo vybudováno met-
ro. Velká část dálniční sítě byla postavena za socialismu.

Bezplatné zďravotnícíti zlikvidovalo nemoc chud ch - tuberkulózu. Byl
vytvo en systém soustavné preventivní péče. Ve světě byla všeobecně oce-
ňována vysoká roveň našeho zdravotnictví.

Bezplatné bylo rovněž socialistické školství. Celé generace mlad .ch lidí
mohly tak získávat doktorské, inžen rské a vědecké tituly.

V letech socialismu byla širokl m lidovjum vrstvám zp ístupňována naše
i světová kultura. Byla postavena nová divadla, vybudováno rozsáhlé kul-
tumí centrum v Praze, renovována divadla (Národní, Tylovo a Smetanovo
v Ptaze, Národní v Bratislavě), r,ytvo ena síť kulturních domri, závodních
klubri, muzeí, lidovych knihoven a dalších kulturních zaíízeni, Kulturní
vzestup socialistického Česko slove nska zaznamenal a du uspěchri ve všech
oblastech a byl ve světě všeobecně uznáván. (BIiže viz Statistická ročenka
CSFR 1990, SNTL, Praha 1990; Kol.: Pravda o minulosti a současnosti,
FUTURA, Praha2004.)

Porážka evropského socialismu a vítězství buržoazni kontrarevolucc v
Československu jevící se zdánlivě jako spontánnivítězsŇí občanri nadtzv.
,,totalitní mocí" v CSSR v ,,sametové revoluci" nebylo ničím jin ,m než dob-
rovoln m a koordinovan m p edáním moci novj/m, nelegálním politick}m
iniciativám tou vyznamnou částí vládnoucí garnitury, která jednala pod tak-
tovkou gorbačovské Moshy. Y ítězsŇíburžoazní konftarevoluce bylo umož-
něno konkrétní zradol mnohych z nich. K jejich exponent m pat ili zejmé-
na L. Adamec, M, Čalfa, R. Hegenbart, A. Lorenc, V, Mohorita a ada jin ,ch.

Sv mi aktivitami p ispěli k ochromení činnosti KSČ a následně i k pádu
politické moci socialistického státu.

Na vlnách kontrarevoluce rozvinula politická reakce t ídní boj, jenž našel
svou právní oporu v tzv. lustračnímzákoně,najehož základě byly statisíce
lidí kádrovány a politicky nevyhovující vyhazování ze zaměstnatí,

Na vlnách kontrarevoluce se zvedla vlnablržoazního nacionalismu, jež
v zájmu mezinárodního kapitálu rozbila jednotnj, československ , stát na
Českou a Slovenskou republiku.

Na vlnách kontrarevoluce došlo formou restifucí a privatizaci k položení
materiálních zá.kladl kapitalismu. Bylo znor,u obnoveno r,yko isťování člo-
věka člověkem, lysoká nezaměstrranost se opět stala realitou všedního dne
stejně tak, jako rust sociální diskriminace obyvatel, rust kriminality, bezdo-
movectví, mravní a kultumí ripadek společnosti.

Na vlnách kontrarevoluce se agresivní pakt NATO posunul na vychod
a Česká republika se stala jeho aktivním a servilním členem. Naši vojáci
porušují ta p íkaz své vlády mezinárodní právo v b valé Jugoslávii, v Iráku
či v Afghánistárru. Stejně tak byla Česká republikavtažena do historicky
anachronického uskupení kapitalistick ch stát - Evropské unie. A to vše
proto, aby se česk} kapitalismus dostal pod ochranná k ídla imperialistic-
kjlch dravcri, aby skutečná levice neměla pod jejich permanentní psycholo-
gickou, materiální a vojenskou hrozbou možnost legitimně a demokraticky
získat pracující pro cestu k socialismu,

Dnes je tedy Česká republika kapitalistick}m státem, jehož mateiáIní
základ tvo í soukromé vlastnictví vyrobních prost edkri. Drsnjr, bezohled-
ny, asociální domácí a p edevším zahraničníkapitil ovládl naše národní
hospodá ství, zmocnil se vysledkri mnohaleté práce dělníkri, rolníkri a inte-
ligence v hodnotě vyšší než 3 bilióny korun. Takové klíčové podniky naše-
ho hospodá ství, jak ,mi byly Poldi Kladno, Tatra Kop ivnice, ČKD Praha,
ČKD Dukla, Brněnské strojírny, Zetor Brno, Let Kunovice, Aero Vodo-
chody a stovky dalších ve všech krajích, celá prumyslová odvětví, vj,roba
obuvi, textilu, potraviná sk prumysl, zemědělská vjrroba, zabezpečující
vyživu národa, byly zallraníčním kapitálem z drivod konkurence likvido-
vány nebo ochromeny. Reálná ekonomika poklesla ve srovnání s rokem
1989 o 35-40 %. Ceny základních životních pot eb vzrostly až pětinásob-
ně, zatimco reáIné mzďy a drichody u většiny obyvatel ztstávají stále pod
rirovní socialistického období. Ve ejn ,dluh České republiky dosáhl v roce
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2005 7,7 bilionu korun, což p edstavuje zaďlužení l10 tisíc korun na kaž-
dého občana včetně dětí.

V České republice je dnes podle ofrciálních ťrdajri p es 500 000 lidí bez
práce. Ve skutečnosti činí vjuše nezaměstnanosti p es 700 000 obyvatel. Zttuba
100 000 našich spoluobčanri ztratilo svrij domov a žije v nelidsk ch pod-
mínkách, Sedmdesát procent národa, p edevším rodiny s dětmi a dťlchodci,
žtlí ve stále se zhoršujících sociálně ekonomick ch poměrech. V drisledku
zhoršení sociálních podmínek mlad ,ch rodin došlo k poklesu porodnosti.
Počet nově narozen ch dětí klesl ze l28 000 v roce 1989 na 92 000 v roce
2003. Rozhodnli obrat v rusfu nata|ity nezajistí ani nástup siln ,ch ročníku
z období socialismu sedmdesát ch let minulého století, neboť kapitalismus
není schopen zajistit optimální sociální podmínky pro rodiny s maljzmi dět-
mi, Trvale se prohlubuje propast mezi bohať,jmi a chud ,mi. Vj,sledky práce,
nadhodnota, získaná vyko isťováním pracujících, zisky podnikri, které p e-
žily likvidaci, putují do zahraničních bank na konta novj,ch majitelri. Stejně
je tomu se ziskem z podnikri, které pat í domácí neoburžoazli. Celkové ztrá-
ty společnosti ve srovnání s obdobím socialismu p edstavují 400-500 mili-
ard korun ročně. Proto nejsou prost edky narozvoj ekonomiky, proto se do
kritického stavu dostává zdravotrrictv| školství, sociální a drichodové zabez-
pečení. Proto nebudou pracující odcházet na zasloužen, odpočinek ani
v šedesáti letech, jak tomu bylo za socialismu, ani v šedesáti dvou letech, jak
je tomu dnes, ale ažv 65 letech.

z této ekonomické základny ryrustá politickj, systém, ktery politická re-
akce nazyvá demokracií. ,,Nezávislé" politické strany v něm svljani volební-
mi programy soutěží o p íze 

' 
voličri ve ,,svobodn ,ch" volbách a podle v,-

sledk voleb pak jejich zástupci ,,héqi" vparlamentu zájmy svych voličri.
Politická reakce se zalyká štěstím, jak tímto pluralitním principem p ivedla
demokracii k naprosté dokonalosti. Toto zdání je však klamné. Četné skan-
dály odhalují skryté financováni vládnoucích politick ,ch stran politické re-
akce a tim i prorustání politické a ekonomické moci. Tyto politické gtrany
nejsou vribec nezávislé, ale až moc závíslé na zájmech vlastrríkri domácího
i zahranlčniho kapitálu. A volební pro gramy vítéznych stran jdou stranou p i
tahanici o sestavení programu vlády na záklaďé konsensu. Největší podvod
této demokracie však spočívá v tom, že všechny,politické strany (v jimku
by měla tvo it strana komunistická) mají společnou osu, společnou páte ,

a to ídit kapitalistickou společnost a tlumit konflikty mezi nově vytvo enou
t ídou brrržoazie a nétmezdně pracujícími, uďržovat mezi nimi tzv. sociální
smír. Všechny t}to strany tvo í vlastně stranu jedinou - totalitní stranu kapi-
talismu. Jednota lidov,ch sil národa - největší politické nebezpečí politické
reakce , je rozt íštěna a elita politickó reakce si hrou na demokracii mriže
prosazov4t svoje t ídní zájmy.Bu zoani demokracie vlwolené menšiny tak
realizuje totalitní diktaturu kapitálu proti většině obyvatel této společnosti.

Veškeru duchovní život české společnosti prošel od listopadu 1989 regre-
sivní kvalitatiwí proměnou. Celá duchovní sféra společnosti - vládnoucí
ideologie, politika, kultura, školství, právo, společenské vědy, morálka * to

vše se ocitá v hluboké kÁzi, odrážejicikiztmateriálního základu společnos-
ti, jejiž ko eny vyrustají ztozporvmezípraci a kapitálem.

Naše kdysi bohatá a kvetoucí země s vysokou životní a kultumí ťtrovní se
stala i iako člen tzv, klubu bohat ,ch zemi - tedy Evropské unie - novodobou
kolonií. Jestliže ekonomickou a politickou mocí v České republice disponu-
je p ibližně 300 tisíc milioná ri a miliardá ri, pak většině národa zbyly jen
holé ruce a Klausovo krédo ,,Modré šance": ,,Kažďy se musí postarat sám
o Sebe."

Narustající krize kapitalistického systómu a to nejen v České republíce
vyvolává pot ebu tvorby organizačních p edpokladťr revoluční změny. Zá-
kladním organizačnim p edpokladem revoluční zmény je proces sjednoco-
vání komunistického hnutí na zá|<laďé vědeckého učení marxismu-leninis-
mu a to jak v rovině meztnárodni, tak i v rovině jednotliv}ch zemí. Pouze
takto sjednocené komunistické hnutí, sociálně zakoívené v dělnické t ídě,
rolnictvu a ostatních vyko isťovan}ch lidov,ch vrstvách, je schopno zfor-
movat akční, protiimperialistickou sílu.

Komunistické hnutí v České republice se v současno sti rncházi v procesu
rozvoje samostatn}ch politick ,ch stran - KSČM, KSČ a KSČ-ČSSP. Domi-
nantrrí pozici z hlediska p evzaté členské základny a majetku p edlistopado-
vé KSČ i z hlediska stávající role v Parlamentu ČR má KSCM.

KSČM byla ustavená po tzv. mimo ádném sjezdu p edlistopadové KSČ
(prosinec 1 989), p i jehož svolání a zejména volbě delegátu byly hrubě poru-
šeny program a stanoly strany. Svolání, pr běhjednání a volba irst edních
orgánri KSČ byly plně v rukách revizionistu, zejménaDemokratického fora
komunistu, kde měl hlavní slovo M. Ransdorf a další revizionisté.

Do vedení KSČM se na ustavujícím sjezdu v roce 1990 dostali reformis-
tičtí ,,transformáto 1". ,,Transfoímáto i", kte í uskutečnili uvedenou p emě-
nu b valé KSČ ve stranu tzv. ,,demokratického socialismu", tedy ve stranu
v zásadé nekomunistického, sociálně demokratického typu. K těmto antiko-
munisticky zamě en}m ,,transformátorťtm" pat ili zejména L. Adamec,
V. Mohorita, J. Machalík, J. Svoboda, J. Ortman, J. Mečl, M. Kraus (pozděj-
ší lysok} fuŇcioná ČSSl; aj. Na ně naváza|irelativně umíměnější ,,trans-
fomáto i," kte í svťrj sociáldemokratismus p ikryli ,fikov}m listem" tzv.
neokomunismu, jak to postihl i II. sjezd KSCM, a dodnes figurují ve vyso-
k ch funkcích KSCM. K nim pat í p edevším M. Ransdorf a J. Dolejš.

P ijetí antikomunistické koncepce ,,demokratického socialismu" tizce sou-
viselo s odmítáním revoluční podstaty marxismu-leninismu a to zejména
v těchto otázkách:

- v otázce t íd, t ídního boje, místa a rilohy proletariátu v tomto boji;
- v otázce pojetí historické írlohy proletariátu a avantgardní role jeho poli

tického p edvoje - komunistické shany;
- v otince socialistické revoluce a politické moci proletariátu;
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- v otázae zespolečenštění kapitalistického vlastnictví rnjlrobních prosfied-
kri a plánovitého íizeni ekonomick ch i nadstavbovych procesťr.

(BIíže viz dokumenty ustalujícího sjezdu KSČM - květen l990, 18. sjez-
du KSČS - Lstopad 1990, I. sjezdu KSČM - íjen l990 a II. sjezdu KSČM -
1992,)(21)

Leninismus byl a je popírán jako marxismus soudobé epochy. Jeden
z p edních ideologri ,,neokomunistické" KSČM M. Ransdoď nejen ve svém
Novém čtení Marxe leninismus oteťeně odmítá. Je pro něj jen dobovou inter-
pretací marxismu, která byla podmíněna carslian Ruskem. Tento p ístup \y-
věrá jak z jeho deformované teoreticko - metodologické a světonázorové ori-
entace, tak i z jeho hluboce zako eněného antisovětismu a antikomrrnismu.

Teorie ,,demokratického socialismu" je ideology KSČVí aate rozvtlenate-
orií ,,samosprávného socialismu": ,,Krach prvního pokusu o socialismus...
si vynucuje určité závéry - p edevším závěr o nutnosti nespoléhat na politic-
kou revoluci p edbíhající zásadní ekonomické p eměny, ale současně s poli-
ticlc m bojem za co nejširší demokracii vytvá et nov} vlastniclc. sektor -
samosprávn}, kde by lidé získávali praktické zkušenosti se společenskou
správou a jehož soutěžení s kapitalismem realizované v celosvětovém mě ít-
ku by nakonec vytvo ilo podmínky pro kvalitní změnl charakteru vlastnic-
k;ílch i dalších společenshj,ch vžahťt." (B|iže viz Hlavrrí závéry pragnózy,
kol. TAP, Zpravoóaj klubu ekonomri 512003, s.6.) (22)

Teorie,,samosprávného socialismu" neguje obecné zákonitosti socialistic-
ké revoluce a vědeckého socialismu. ,,Samosprávny socialismus" svou eko-
nomickou podstatou nemťtže odstranit zbožni úrobu, a nemriže b t tedy
ničím jin ,m než modif,rkovan;im kapitalismem, jakousi chimérou ,,kapitalis-
mu s lidskou tvá í".

Dalším charakteristick}m rysem ideologu KSČM bylo a je nejen opatmic-
ké, ale i negativisticko - nihilistické hodnocení minulosti, pod izující se inter-
pretacím soudobjlch, prokapitalisticky orientovan ch historiku a politologri.

KSCM tedy od svého vzniku procházi etapou rozpolceného vjvoje. Na
jedné straně si zásluhou velké části členské záklaďny zachovává svťrj název
azčásti i svou komunistickou orientaci a p edstavuje tak živoucí kontinuitu
s privodní KSČ, na straně druhé jí její vedéní aznačnáčást funkcioná ťr r,tis-
kuje nekomunistick, charakter.

KSČ je naproti tomu neparlamenfirí, méně početnou politickou stranou
bez vlastního majetku. Její vzrik byl reakcinatransformaci KSČM ve směru
její sociáldemohatizace. Rozdíl mezi oběma stranami spočívá v mí e konti-
nuálního vztahu kp edtistopadové KSČ, kjejím programov}m hodnotám
z období p edmnichovskó repu}liky i revolučního boje o socialismus . Z této
strany se pak vydělila KSC - CSSP.

Vedle těchto organizačnich subjektri nesmíme zapomínat ani na umrtven}
komunistic(i potenciál v podobě neorganizovan ch komunistu, kte í pod
vlivem ran historického vlizvoje z stali komunisty ,,na vlastní pěst".

Klíčov, směr sjednocování komunistického hnutí v podmínkách České
republiky se nepochybně bude odvíjet od zásadního posunu KSČ}y'r z pozice
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sociáldemokratické orientace k identitě komunistické . A to za p edpokladrr

aktivizace její členské zák|aďny, jež by se měla projevit ve změně programu
strany tak, aby vněm byljasně definován shategick ,ťtkol současné etapy
historického v voje - ziskžní politické moci dělnickou t ídou, rolnictvem
a ostatními lyko isťovanlilmi vrstvami obyvatel legálními prost edky, od ně-

hožby se odvíjely irkoly bezprost ední - boj proti fašizaci společnosti, boj za

uhájení zbl,tku vymožeností socialistického státu, boj proti imperialistické
válce, boj proti devastaci životního prost edí, boj zamezinárodní sjednoco-

vání komunistick ,ch subjektu na základech vědeckého socialismu. Tomu by
mělo odpovídat i vypracování nov ,ch stanov KSČM, v nichžbyby|záklaď-
nim orgarizačním principem strany j asně ustanoven princip demokratického
centralismu a vnitrostranické demokracie, otev ené komunistické kritiky
a sebekritiky. pro upevnění její ideové jednoty nazákladě marxisticko_lenin-
ského, vědeckého světového názoru by bylo nezb5rtné vést zápas protijeho
revizionistickjlm dezinterpretacím a jejich nositelrim, jednoznačně se p ihlá-
sit k historii komunistického hnutí u nás i ve světě, k etapě budování socia-
lismu v Československu a z p ozic historického materialismu odhalovat faleš

buržoaztiho v,kladu dějin.
To by umožnilo rozvíjet ideologickou práci strany, odhalovat nevědecké

pozadibwžoazní manipulace s myšlením mas a demaskovat skutečné cíle
buržoazie a jejích p isluhovačri. Pomohlo by to zejména rychleji p ekonávat

ideovou a politickou dezorientaci dělnické t ídy. K záklaďnim p edpokla-
dťrm naplnění uveden ch záměňbypat ila zásadni rekonstrukce teoreticko
anall,tického pracov|ště (TAPu) KSČM, které doposud produkuje p evíňné
nekomunistické, v podstatě subjektivně idealistické teoretické koncepce,
nemající s vědou mnoho společného.

Nov} nástup socialismu v historické perspektivě společenského r".fuoje se

neobejde bez lyhodnocení zkušeností revolučního p etvá ení kapitalistické
společnosti. z rozboru historického vl,voje socialismu ve xx. století lze lry-
vodit syntézu těchto cenn}ch poučení:

Poučení první: Socialismus byl schopen dynamického v voje, byl scho-
pen progresivně ešit rikoly historické epochy p echodu lidstva od kapitalis-
mu ke komunismu, byl schopen správně vy,jad ovat pot eby a zájmy dělnic-
ké t ídy ajejích spojencťr, pokud v politice hlavního štábu revolučního sub-
jektu, komunistické straně, vitézllamanisticko - leninská tendence nad ten-

dencí sociáldemokratickou. vítězství sociáldemokratické tendence nad mar-

xisticko _ leninskou odstartovalo chybnou politiku revolučních stran spočí-
vající v odklonu od vědeckého, dialekticko-materialistického pojetí dějin,
od drisledného uplatňování principu jednoty vědeckosti a t ídnosti v oblasti
ekonomiky, politiky a celé nadstavbovó sféry společnosti. Tato politika vy-



ťrstila v kolosální zradu revolučního p etvá ení světa a otev ela cestu k porážce
socialismu v SSSR av zemích st ední a jihov.chodní Evropy,

Poučení druhé: Odklon od vědeckého, dialekticko-materialistického po-
jetí dějin se v ekonomické oblasti projevoval p edevším tim, že se kapitalis-
tické ekonomíce začala posfupně pfisuzovat uníverzálni platnost. Fetišizace
zbožni vj,roby, rozrušení systému mzďové diferenciace pracujících, kterj,
vyvěral z pot eb progresivního vl.voje společnosti a odpovídal socialistické
zásaďě odměňování, a zavedení systému hmotné zainteresovanosti, jenž pra-
menll z podstaty kapitalistické ekonomiky, kapitalizovaly vjurobní vztahy
a odstarlovaly v materiálnim základu socialistické společnosti společenské
procesy, které vytvo ily vnit ní podmínky pro spěšnou realizaci kontrare-
volučního zvrat; na p elomu osmdesát}ch a devadesát ch let XX. století.
Novy násfup socialismu musí byt proto spojen s p eměnou ziskové ekono-
miky na ekonomiku času, v níž bude míra efektivnosti posuzována nikoliv
hodnotovymi mě ítky, njubrž množsťvím ušet eného času pro svobodnou čin-
nost všech členťr společnosti.

Poučení t etí: Odklon od vědeckého, dialekticko-materialistického pojetí
dějin v politické oblasti zaltrnoval:

1) Opuštění marxisticko-leninského učení o charakteru t ídního boje
ve stadiu p echodu od kapitalismu k socialismu a komunismu, jež se proje-
vilo zejména v těchto podobách:

a) V jisté absolutistické preferenci parlamentní cesty p echodu od kapita-
lismu k socialismu p i nedocenění, či skrytém odmítání neparlamentních fo-
rem boje proti kapitalismu,

Historickou inspirací k preferenci této formy p echodu se, vedle sociálně
demokratickjzch p ístupťr atradic, stal zejmóna československ .Únor 1948.
Avšak v oné inspiraci byla zcela opomenuta zásadni skutečnost, že tato po-
kojná, ristavní cesta v voje směrem k socialismu byla umožněna p edchozí
porážkou nejreakčněj ších sil mezinárodn i i domácíburžoazie v ostrém st efu
druhé světové války. Je samoďejmé, že komunisté vžďy dávajip ednost usku-
tečnění p echodu k socialismu pokojnjzmi, mírov}mi prost edky, ovšem his-
torické zkušenosti potvrzují, že se vládnoucí t ídy dobrovolně moci nevzdá-
vajÍ. Poválečn , vjzvoj v Itálii a ve Francii, stejně jako chilská cesta
k socialismu (1910 - 1973) jsou toho názom m p íkladem. O mí e a formě
násilí p i změně společensko - ekonomick ch formací v dějinách nerozho-
duje ta společenská tíída, která má historickou budoucnost, nybrž ta spole-
čenská t ída, která odchází z historické scény, Parlamentní cesta p echodu
od kapitalismu k socialismu je determinována nejen podstatn}mi a zákonity-
mi společensko-politick}mi okolnostmi, poměry avztahy,ale i adou zv|ášt-
ností a nahodilostí těch či oněch zemí. Pokud by odsfupující vládnoucí t ída,
tak jak tomu bylo doposud v naprosté většině p ípadri, otganízovalanásiln ,
ozbrojeny odpor, bezohlednou kontrarevoluci, bíIy teror a revoluce by se
neuměla a nechtěla bránit, pak by pokračování v takovéto cestě bylo
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z teoreticko-metodologického hlediska pro dan} revoluční subjekt jen pro.jo-

vem jedné z forem historickóho idealismu,
b) Vnegaci leninské teze o možnosti zost ování t ídního boje uvnit spo-

lečnosti po vítězství socialistické revoluce ajejím nahrazení nevědeckou tezi
o odumírání t ídního boje souběžně s tím, jak rostou írspěchy socialistickó
vystavby. Popírání existence t ídního boje v období p echodu společnosti od
kapitalismu ke komunismu odporovalo objektivní realitě, v níž t idní boj
zistáv al i nadále obj ektivním zákonem.

c) V koncipování teorie vychénejicí zíluzomi p edstavy t ídního smíru
mezi dělnickou ďídou abuňoazlí v rnezinárodním mě ítku, ježnalezlakon-
krétní podobu v realizované politice mírového soužití a soutěžení stát
s rozdílnjm společensk m zíizením,jež sice byla prezentována jako jedna
z forem boie protikladnj,ch světov}ch soustav, kdy však v ní byla zdtrazho-
vána p edevším a hlavně ideologická forma t ídního boje. Mírové soužití
mělo bj,t zabezpečeno nejen rustem p evahy socialistického společenství nad
světovym kapitalismem, ale i cestou všeobecného a ťrplného odzbrojení, te-
dy něčím, co je v hlubokém a bytostném rozponr s nejvlastnějšimi zájmy
imperialistické velkoburžoazie, jak to jednoznačně potvrzuje i vyvoj po po-
rážce socialismu v sssR a ostatních zemích.

Politika vychézejicíztéto teorie byla v rozporu s vědeckym učením histo-
rického materialismu, které odhalilo nevyhnutelnost válek, pokud budou
,,u moci imperialisté a buržoazie... pokud existuje soukromé vlastrrictví"
(V.I.Lenin) a ukinalo, že všeobecn mir \ze trvale zabezpečit pouze poráž-
kou světového imperialismu, odstraněním rozdělení lidstva nat íďy, odstra-
něním vyko isťování člověka člověkem a jednoho národa jin ,m národem.
Jen p i vědomí tohoto poznání.Ize moblIizovat masy do ričinného boje proti
imperialistick m válkám a rozvinout široké, intemacionální hnutí za míl
Stoupenci vědeckého světového názoru vždy zastávali a zastávaji stanovis-
ko, že je nutné bojovat za mir. Současně je ovšem vžďy nezbytné odhalovat
ty síly, sociální skupiny a íďy, kteréjsou nositeli a stoupenci ko istnick ch,
imperialistickj,ch válek. Ač to dnes zalhávajifázemí o ,,ší ení demokracie",
,,boji proti terorismu" apod.

Změnapoměru sil mezi silami socialismu a kapitalismu po druhé světové
válce bezesporu otevírala určit} prostor pro novjz typ míru, založenil na ome-
zené manóvrovací možnosti vedení imperialisticky ch v álek ze strany kapita-
listiclc,ch velmocí. Avšak absolutisticky pojatá teorie a politika mírového
soužití byla nakonec iluzí, umožňující silám kapitalismu vést intenzivnější
ideologickou a politickou forrnu sfudené války proti socialismu, iluzí, která
ve svych d sledcích napomáhala tlumit revoluční boj utlačovan ch národri
pod záminkou odzbrojení a paradoxně napomáhala imperialistťrm v jejich
politice expanze, války a agrese.

Stejně iluzorní byla i p edstava o tom, že rozpor mezi světovou socialistic-
l<ou a světovou kapitalistickou soustavou postupně zmiziv pruběhu ,,hospo-
clá ského soutěžení", že i ostatní základnirozpory ve světě automaticky zmi-
zí spolu s odstraněním rozporu mezi oběma soustavami a tím že bude \rytvo-



en nov svět,,všeobecné spolupráce". Že je tedy možno vy ešit ro zpor mezi
proletariátem aburžoazlí bez proletá ské revoluce v každé zemi a že rozpor
mezi utlačovanjlmi národy a imperialismem mriže byt vy ešen bez revoluce
utlačovanych národri.

d) Vnahrazení politické moci proletariátu, tj. dělníkri, ve svazku s druž-
stevním rolnictvem a ostatními pracujícími, tzv. ,,všelidovym státem" a p e-
měnou komrrnistické strany ze strany dělnické t ídy ve stranu ,,všelidovou".
Tato degradace historické rilohy dělnické t ídy nastartovala proces odcizová-
ní dělnické t ídy a jejích spojencri od moci, kter.j, prohluboval proces j,ejich
odcizování od práce, zahájeny kapitalizací socialistickj,ch w_izrobních vztahri.
Zastaveni sebeočišťovacích procesri ul,nit ,,všelidové" komunistické strany,
zastavení nebo ochromení boje proti buržoazním, reakčním proud m ve spo-
lečnosti, vytvo ení systému stranické nomenklatury společně se vznikající-
mi disproporcemi mezi vyší mezd a v,ší životního standardu pracujících
vytvo ilo podmínky pro korupci, nepotismus (prosazování p íbuzn ,ch)

a parazitismus na všech irrovních socialistické moci a sprály. 7 tohoto pod-
houbí se rodila i určitá wstva ,,socialistické aristokracie", která se časem
stala témě nesesaditelnou. Tento formující se zárodek budoucího jádra neo-
buržoazie usiloval postupem času o kapitalizaci svého ekonomického bohat-
ství a postavení. Pod vlivem oné negativní a reakční tendence došlo k tomu,
že prestlž komunistické strany a socialistické moci v očích dělnické t ídy
a ostatních pracujících upadala, čehož t ídní protir,ník využil ve svrij pro-
spěch.

2) Záménu marxisticko-Ieninského učení o ríloze osobnosti v dějinách
teorií o kultu osobnosti. Zatímco slovo kult p edstaluje religiózníuctu, jež
byla vytvá ena v tichosti kostelri a klášteru pro uctivání světcri myslně pro-
to, aby vědomí mas bylo pod ízeno zétlmimtěch, kte í kult qtvá eli, slovo
autorita p edstaluje všeobecně uznávany vliv, všeobecně uznávanou prestiž
osobnosti, jež je spjata s progresivní t ídou společenského r. uoje, q,,jad uje
její pot eby a tužby a v souladu s vědeckl m poznánim usiluje o urychlení
společenského v}voje. Tato záměna porušila zásady Leninova učení o yzá-
jemn ,ch vztazichmezi vedoucími p edstaviteli, stranou, t ídou a masami.

3) Revizi marxisticko-Ieninského učení o v stavbě komunismu, pra-
menící z nerespektování nutnosti reallzace jednotlivych dílčích etap spole-
čenského v voje během p echodu od kapitalismu ke komunismu. To mělo
negativní vliv na ši ení iluzí o dosaženém sfupni v ,voje společnosti, na dez-
orientaci stranick ch ad, dělnické t ídy i jejích spojencri. Socialismus jako
p echod od kapitalismu ke komunismu v sobě nese prvky obou těchto spole-
čensko - ekonomick ,ch formací; mate ská znaménka kapitalismu i v ,honky

komunismu. Mate ská znaménka kapitalismu, mezi něžpatíi nap . existence
zbožní v,roby, státu, společensk}ch t íd, politiky, národri apod., však musí
bl.t postavena na novou pťrdu a p izprisobena pot ebám socialismu. Nemá-li
se historick ,v}voj socialismu otočit zpět ke kapitalismu, nelze p ipustit, aby
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existovala ve stejné podobě jako zakapitalismu a plnila tytéž funkce j ako za
kapitalismu. Stejně tak nelze zavádět ty v ,honky komunismu, pro něž ještě
nebyly vytvo eny podmínky. Nedodržování správného poměru k oběma prv-
krim socialismu bylo pro socialismus zhoubné.

4) Chyby v národnostní politice, jež pramenily z falešné koncepce roz-
květu národ za socialismu, kter.ju byl považován zailkol socialismu vlastrrí,
provázené názorem o nerozlučnosti národního a intemacionálního, zněhož
se pak odvíjel absurdní závěr o tom, že ke splynutí národri dojde jejich neu-
stál ,m rozkvětem. Nacionalita a intemacionalita nebyly chápány jako ná-
sledné, po sobějdoucí tendence společenského v voje, nybržjako paralelní
tendence ve v. voji socialismu, p ičemž internacionalita se revidovala na
pouhou spolupráci mezi nároďy. Rozvoj společnosti byl nesprávně ztotožio-
ván s rozkvětem národ a intemacionalita jako progresir,ní tendence spole-
čenského vyvoje spjatá se socialismem byla pak fakticky vyst ídána nacio-
nalitou, tedy regresivní tendencí společenského vlwoje, konkrétně historic-
ky spjatou s kapitalismem. Chybné ešení historického rozporu mezi nacio-
nalitou a internacionalitou rozevíralo spektrum vnit ních podmínek pro spěš-
nou restauraci kapitalismu.

Poučení čtvrté: Odklon od vědeckého, dialekticko-materialistického po-
jetí dějin byl v oblasti dalších forem nadstavbové sfery společnosti charakte-
rizován opouštěním materialistického, vědeckého principu t ídnosti p i hod-
nocení jevri v jednotliv ,ch formách společenské nadstavby a jeho nahrazo-
váním idealistick}m, nevědeck]hn principem všeobecné abstraktnosti. Tato
tendence společně skapitalízaci vjrobních vztahri v materiální základně spo-
lečnosti neumožňovala dokončit socialistickou kultumí revoluci, jejímž nej-
hlubším smyslem byla změna myšlení a zp sobu životalid| Na kapitalizují-
cích se ekonomick}ch základech bylo stěží možné s ťrspěchem realízovat
kulfurní proměnu společnosti, během níž se má v očích společnosti p emě-
ňovat práce z pouhého prosfredku obžily v první životní pot ebu.

Svět je těhotny změnou. Budoucnost pat í socialismu. Bez socialismu
nebude žádné budoucnosti. Zména však vyžaduje jednotny, akceschop-
ny, revoluční subjekt. Ten je klíčem k budoucnosti. Vědomi si odpověd-
nosti k minulym i současn m generacímo vědomi si odpovědnosti k našim
potomkrim tvarujme jeho obrysy. Ve jménu životai radosti i krásy!



Poznámkou, aparát:

(1) Pokudjde o charakteristiku etapizace soudobé epochy, pak se
v oficiální marxistické literatu e ustálilo v zásaďě toto hodnoceni: první
etapa současné_epochy zahrnuje časové období l9l'7-1939. Je charakteri-
zována p edevším vznikem a upevněním reálného socialismu v jedné zemi
- v Rusku. V této etapě tedy socialismus vznikl v jedné mnohonárodnostní
zemi a uhájil svou existenci. Druhá etapa naší epochy zahrnuje období od
roku l939 do konce 50, let. V této etapě vítězí další socialistické revoluce,
pro které vytvo ilo p íznivé podmínky vítězství Sovětského svazu ve dru-
hé světové válce. Začiná se forrnovat a upevňovat světová socialistická
soustava. Následkem mocného národně osvobozeneckého hnutí dochází
v podstatě k rozpadu koloniální soustavy. Kapitalismus prochází druhou
etapou své všeobecnéktize. T etí etapa současné_epochy začiná koncem
50. let. Již od konce p edcházející etapy začítá postupně změna v poměru
sil ve prospěch sociálního pokroku, demokracie, míru a socialismu, v níž
zvláště vyznamny je proces postupného dosažení vojensko-strategické pa-
rity mezi organizaci Varšavské smlour,y a blokem NATO.,, V této etapě
pry ve vjzvoji světa jako celku vyrazně narristala loha této socialistické
soustavy, v níž probíhalo budování rozvinutého socialismu. (Bliže viz
K aktuálním otázkám světového revolučního procesu, materiály ze zase-
dání lektorské skupiny vědeckého komunismu 22.4,1981, vydalo odd.
propagandy a agitace ÚV rSČ, červen 1987, s. l8-20.)

(2) Vzhledem k nakupen}m Ižím, falzttm a všemožn m, rádoby ,,marxis-
tick}m", fakticky revizionistick m dezintetpretacím se u této otázky určeni
diktatury proletariátu ještě pozastavme. Je líeba zdtraznit, že použiváme-Il,
pojmu diktatura proletariátu, net eba se tohoto pojmu děsit, neboť to vťrbec
neznamená, že bychom byli stoupenci jakéhokoli diktátorského režimu. Na-
opak. Jsme jen stoupenci státu dělník , rolníkri a pracující inteligence. Tedy
skutečné lidové, socialistické demokraciejako opravdové vlády lidu, vlády
pracujicích. Demokracie, to je p edevším určitá forma státu. Lidová, socia-
listická demokracie, to je poprvé v dějinách lidstva skutečná demokracie,
vláda lidu. Dnes nemajetn}ch, vyko isťovan ,ch t íd a sociálních skupin, těch,
kte í jsou tv rci fakticky všech materiáInich a duchovních statku a hodnot.
Pojem diktatura se ve vztahu kurčení státu, ne forem vládnutí (na což to
zátmémě redukují buržoazni ideologové a jiní ,,mamlasové"), používá p i
určeníjeho podstaty. Proto lze historicky vzato hovo it o diktatu e otroká ,

feudálri, bwžoazie a proletariáfu. Pojem diktatura proletariátu tak p edstar,u-
je urČit,historickj, typ státu v odlišnosti od p edchozích (diktatura otroká ri
a feudálri) a p edchozích a současn}ch typťr (diktaturaburžoazie). Jde o ta-
koú typ, ktery ,jlž není státem ve vlastním slova smyslu, ale polostátem"
neboť p edstaluje proces ,,odumírání státu", p echod od státu k nestátu, jeho
p erustání v komunistickou samosprávu. (Blíže vizY.I. Lenin, Stát a revolu-
ce.) Právě to, žekaždy sát jako určit souhm specificlc ,ch mocenskjzch vztahťr

a institucí (armáda,policie, ednictvo atd.) je historicky produktem až cxls-
tence t ídních vztahri a rozpor , boje t íd, kdy těmito mocensk}mi institucc-
rni disponuje /p edevším a hlavně/ právě ona ekonomicky nejsilnější spolo-
čenská t ída, to buržoazní ideologové a politici, včetně těch sociálnědemo-
kratick ch, všemožně zalhávají a kamuflují,

(3) Ne náhodnou prisobil zaválky v partyzánském štábu J. Broze-Tita syn

britského premiéra W. Churchilla.

@) Zapouhé 3 roky, tedy do roku l959,byla odstraněna polovina všech
mzdov ch rozdílťr vytvá enl ch systematicky od t icáť,ch let. V roce 1966

mělo 87 %o pracovníkri v SSSR měsíční p íjem mezi 40 - 160 rubly a počet
těch, kdo dostával více než 200 rublri měsíčně, nep evjzšil 2, 5 % pracovní_

ku, zatímco v roce 1934 dostávalo měsíčně 52 %o praalicích měsiční mzdu
mezi4} až 160 rubly a počet těch, kte í dostávali více než 200 rubl měsíč-
ně, p ern_išil 18 %. (B|íže vizB. Azad: Hrdinská bitv a aho káporí ka, ORE-
Go 2003.)

(5) V ,daje na spot ebu vzrostly, podíl kapitálovych investic se však sní-
žil. Koupěschopnost pracujících vzrostla, avšak nebyla vylvo ena odpovída-
jící materiálni kapacíta v produkci spot ebního zboží a služeb. Tím došlo
k nar,yšování neqrržiteln ,ch irspor pracujících. Jestliže v roce 1960 činily
pruměrné irspory jednoho pracujícího v SSSR 10 rubl , pak v roce l968 to

bylo 350 rublri, Zhruba 70 oÁ rispor z mezd bylo na kontech uloženo
v drisledku nedostatku spot ebního zboži. (BliževízB. Azaď: Hrdinská bitva
a ho ká porážka, OREGO 2003.)

(6) Tato skutečnost se v československé konkrétnosti projevovala nap .

v první polovině osmdesát}ch let tím, že osobní spot eba vzrostla oproti roku
I97O o 44,1 oÁ,hmotná společenská spot eba pak o l08, 6 oÁ. V rámci spole-
čenské spot eby vzrostly lydané prost edky na jednoho obyvatele z 8 962Kčs
vroce 1981 na 1l380Kčs víoce 1985. To p ispělo kupevnění sociálních
jistot našich občanťr. (BIiže viz XVII. sjezd KSC, Praha 1986.)

(7) ,,Jak budou ešeny otázky jazykovědy, to se ukáže až po skončení dis-
kuse. Avšak již nlmí mrižemeíici, žetato diskuse byla velmi užitečná. Disku-
se nám p edevším ujasnila, že v jazykovědn ch orgánech jak v centru, tak
i v republikách vládl režim, nep ístojn , ve vědě, ani u vědc . Sebemenší
kritika stavu sovětskéjazykovědy, dokonce i nejnesmělejší pokusy o kíitiku
tzv, ,,nového učení" vjazykovědě byly pronásledovány a potlačovány ve-
doucími jazykovědn mi kruhy. Pro kritické stanovisko k dědictví N. J. Mar-
ra byli zbavováni funkcí nebo degradováni cenní pracor.ríci a badatelé v oboru
jazykovědy. Jazykovědní pracovníci byli dosazováni na odpovědná místa
nikoli podle kvaliťrkace, n brž podle toho, zda bezv}hradně lznávají učer
N..I. Mama.



Je všeobecně známo,že žádná věda se nem že vyvíjet a dosahovat írspě-
chri bez boje názorri, bez svobody kritiky. Toto všeobecně uznáyané pravidlo
bylo ignorováno a popíráno beze všech okolk . Utvo ila se uzav ená skupi-
na neomylnych vedoucích, kte í se zabezpečili p ed jakoukoli možnou kriti-
kou a začali svévolně ádit.......

Jak se to mohlo stát? Došlo k tomu proto, poněvadž arakčejevsky režim,
kteru byl vytvo en v jazykovědě, pěstuje neodpovědnost a vyvolává takové
zloíáďy.

Diskuse se ukázala velmi užitečnou p edevším proto, že vytáhla na světlo
boží tento arakčejevsk} režlm a rozdrlila jej na padď." (J. V. Stalin: O mar-
xismu vjazykovědě, Svoboda, Praha 1950, s. 29 - 30)

H. H. Holz k tomuto Stalinolu citátu dodává: ,,B itkost, s níž se Stalin
vyjád il, svědčí o tom, že pokládal problém zanaléhavy azraly pro to, aby
zasáhl a navodil změnu situace. Že mu š1o o více, než pouze o spor vědec-
k ch škol, je z ejmé ze slov, která volil, Mluvil o ,,arakčejevskóm systému".
Arakčejev byl reakční rusky státník v době ,,Svaté aliance", kter - a ještě
durazněji než Mettemich - zíidll bezohledn1| despotick , policejní a vojen-
sky režim. Použití jeho jména jako symbolického pojmu bylo by zcela ner.i-
měmé, kdyby šlo jen o poměry v univerzitrrích institucích. Bylo tím míněno
mnohem více." (Blíže viz H. H. Ftolz: Stalinova politická a filazoťtcká zá-
věť, Teoretické sešity č. 7, SKK 2005, s. 7,)

(8) Tento proccs byl ve srovnáni se současnym kapitalismem a.ieho mani-
pulativní pseudodemokracií, zredukovanou v zásadějen na volcbní akty p i
vyloučení pracujicích zreáIné učasti na ízení společerrsk}ch záležitosti píi
monopolním postavení prokapitalistickych, antikomunistiók ch politick,ch
stran, něčím podstatně méně negativním. P esto se však stal pro socialismus
sebezničujicím, neboť vytvo il určiíé závažné p edpoklady a podmínky pro
jeho budoucí reálnó ohrožení, neboť na něm,jak se i stalo, parazitovalajeho
zrada a likvidace.

(9) Od poloviny roku 1963 se slovenská otázka, krystalizující do snah
politickych činitel ve vedení KSS po dotažení rehabilitací (zejména G, Hu-
sáka, L. Novomeského a V. Clementise) v souvislosti s prosazenim federali-
zace československého státu, stala neoficiálně, avšak fakticky hlavním pro-
blémem na politické scéně ČSSR. Vše nabylo na intenzitě po akiivu
v Košicích, na něn7žlystoupil A. Novotny a měl mimo jiné íci, že G. Husák
byl sice rehabilitovan}, ale není zcelabez viny, Zvláštní rlohu zde sehrálo
zasedáni UV KSS 8,6, 1963, které uložilo kontrolní arevizní komisi KSS
p ezkoumat závéry IX. sjezdu této strany ve věci buržoazního nacionalismu.
(BliževízPaměti Vasila Bil'aka I., Agentura CESTY 199l, s. 73.) Stupňující
se napětí mezi stranick}m vedením na Slovensku a vedením KSČ v jistém
smyslu kulminovalo po vystoupení A. Novotnóho v Matici slovenské
vMarlině (záíi 1967). Tato událost naplno zaktívizovala p evtádající část
vedení KSS k rozhodujícímu írtoku proti Novotnému a ,,novotnovcťlm" za
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l-rl"-ctněnu stávajícího státoprávního upo ádání cssR, vše bylo zahalctttr tlrr

liázi o boji proti ,,systému osobní moci", za odstranění deformací atp. l}yltr
p itorn plně ,,využito" probíhající p ípravy nadcházejiciho íjnového plólrlr

t]V KSC v r. 196].
S lítostí ie možné konstatovat, že platforrna slovenského nacionalisrrltr

i v podobě tzv. federalismu nakonec sehrála u jejich nositelťr, kte í hledali
pro její prosazení vlivné spojence, tu negativní skutečnost, že se spojili prak-
ticky s každ}m, tedy i s pravicově oporlunistick mi a vyhraněně revizionis-
tickymi silanri ve straně (F, Kriegel, O, Šik, V. Slavík, většina z vyše uvede-
rrych p edstavitel ,,druhého centra ve straně") a pravicov}mi kruhy mimo
strirnu. Sám V. Bil'ak ve svych pamětech píiznává, že to byli ,,podivní spo-
jcnci" (viz Paměti Vasila Bil'aka I., s, 89). Tyto pravicové, a jak se následně
tlkáza\o i vyhraněně antisovětské a antisocialistické kruhy, nabyly díky uve-
dcnómu spojenectví na síle a vyznamu. To demonstrovaly bezprost edně po

lcdnovém plénu ÚV KSČ roku 1968 sv,m razantním a témě vitéznymná-
stupem.

(10) V,sledkyplnění2. pčtiletéhoplánu(l956 l960)v ekonomickéob-
lasti byly velmi dobré, neboť se národní dťrchod zlryšil o 40.5 % (na Sloven-
sku o 45, 6 %), prumyslová v}T oba o 66 oÁ - z toho vyroba v}robních pro-

st edkťr o 14 nÁ a spot ebních p edmětu o 58 %, (na Slovensku se pak zvyšila
o 93 oÁ- v,robníchprost edkťr o I03 %,spot ebníchp edmět o 7 5 %o) a ročni
tempo p írustku prumyslové vyroby p edstavovalo v pniměru I0,1 oÁ (víz
K dějinám socialistickóho Československa, Svoboda, Praha l986, s. 280).
'Iato pětiletka tedy znanrenala novy investiční tozmach, kdy ve srovnání
s d ívějším pětiletím (1951-1955) vzrostly investice o 90 oÁ aby|y ze 2l3

stavební a ostatní nestavební, avšak jejich efektivnost byla poměrně nízká.
Stavebnictví p ekročilo plánované irkoly a zvyšilo objem o 74 %o,pŤičemŤ,
produktivita práce vzrostla jen o 56 %. Celkově vzato sc nadále projevovala
cxtenzívnost anízká efektivnost hospodá ského rustu a struktury hospodái'-
ství. Zatímco prumyslové investice vzrostly v té době o 90 oÁ a základní
prost edky o 130 oÁ, produktivita práce se zvyšila jen o 40 oÁ, to bylo varují-
cí. (Viz r ae;irra- socialistického Československa, Svoboda, Praha l986,
s.281-282.)

Jako v}znamnó sociálně-ekonomické opat ení, p ijaté na začátku této pěti-

lctky (v r. 1956), bylo uzákonění délky pracovního tj,dne na 46 hodin. P -

vodně lytyčen} írkol snížení pracovní doby na 7 hodin denně totiž neodpo-
vídal situaci československé ekonomiky. Hranice dťrchodového věku u mužri
byla stanovena na 60 let (u některych kategorií na55 let) a u žen podle počtu
cleti na 55-57 let. (Viz K dějinám socialistického Československa, Svoboda,
Praha 1986, s.283.)

Yyznamná tloha ve v voji čsl. společnosti se p ipisovala 3. pětiletému
plánu lrospodá ského rozvoje (1961-1965), jenž vycházel ze směrnicc
Xi, sjezdu KSČ a mělnavázat na velké uspěchy p edchozích pětiletek. Ko-
llcčrry návrh dále zvyšovan}ch ukazatelri tohoto plánu schválila celostátrrí



konference KSČ v červenci 1960. Jak se později ukázalo, cíle 3. pětiletého
plánu, vnichž se p edpokládalo podstatné zvyšeni, technické ťrrovně národ-
ního hospodá ství (NH), nap . vzrust vybavení strojními fondy na jednoho
dělníka o 65 oÁ atď.,p esahovaly objektivní možnosti ekonomiky. ND se měl
zvyšit o 42 oÁ a prtmyslová v}roba j ako vedoucí odvětví ekonomiky nejmé-
ně o 56 oÁ, z toho vyroba v_irobních prost edkri o 70 %o a spot ebních p ed-
mětu o 34 oÁ. Na Slovensku se počítalo se zvyšením prumyslové ,oYroby
o 84 oÁ. V pnimyslu z stávalo hlavním článkem strojírenství a objem jeho
vjnoby měl vzrust o 16 oÁ a zajisttt technickou rekonstrukci NH. Produktivi-
ta práce se měla zvyšit v pruměru o 43 oÁ, z toho na Slovensku o 1 8 oÁ. In-
vestice se orientovaly na vzestup chemického a hutního prumyslu. (Viz
K dějinám socialistického Československa, Svobod a, Prahá 1 98k, s. 325-
326.)

V souvislosti s prohlubujícími se hospodá sk ,mi potížemi však byly opuš-
těny principy soustar.y ízení národního hospodá ství z konce 50, let a v roce
1962 došlo v podstatě k obnově systému centrálního direktivního ízení. Stá-
vající problémy v ekonomice se dostaly do centra pozomosti XII. sjezdu KSČ
v prosinci l962,ktery zhodnotil dosavadní vjlvoj a lytyčil hlavní ekonomic-
ké cíle. Kritizoval nereálnost rikol 3. pětiletky, rust živelnosti, napětí mezi
vyrobou a spot ebou i v.jrsledky investičnípraxe. Jeho usneseni položilo dli-
raz na sttukturální p estavbu NH a zv}šení efektirmosti. Zakotvllo požada-
vek obratu od exterrzivního k intenzivnímu rozvoji ekonomiky a zdttraznllo
vyznamrozvoje vědy a techniky, specializace, kooperace a koncentrace v}-
roby. (Viz K dějinám socialistického Československa, Svoboda, Praha 1986,
s.327 -328.)

Uvedené koly stanovené 3. pětiletym plánem se tedy záhy ukázaly jako
nereálné. Mezízdroji a pot ebami se vytvá elo napětí, stoupala náročnost na
zdroje v ,roby, rostly náklady a klesalajejí efektivnost. Vznikló disproporce
qwolávaly citelné poruchy v ekonomice. Proto již v dubnu 1962 plénum
UV KSC rozhodlo rikoly v prrimyslu, stavebnictví i v investicích snížit
a stanovit pro rok l 963 jen roční plán a zaměíit plánovací práce na p ípravu
sedmiletky (po vzoru Chruščova) na léta 1964 - 1970, ktery nakonec pro
svou chimémost vypracován nebyl. (Viz K dějinám socialistického Česko-
slovenska, Svoboda, Praha l986, s, 328.)

Ani plánem na rok 1963 se nep íznivli ekonomick v}voj nepoda ilo za-
stavit, prohlubovala se ekonomická nerovnováha. V roce 1963 se objem ná-
rodního drichodu dokonce snížil o 2,2oÁ a prumyslová r{zroba klesla o 0,5 oÁ,

cožbyl ojediněl , jev v celém období budování socialismu u nás. Došlo ke
značnému snížení produkce, zejménave strojírenství a stavebnictví. Tím do-
šlo, jakjiž bylo ečeno, k rozpadu 3. pětiletky a k dočasné stagnaci ve vyvoji
NH. (Viz K dějinám socialistického Československa, Svoboda, Praha l986,
s.329.)

Shrneme-li uvedené, pak v pruběhu první poloviny 60. let vzrristala na
jedné straně nerovnováha mezi pot ebamí a zdroji, na druhé shaně pak po-
t eba rychlejších strukturálních změn vyroby, zr,yšování její technické rirov-

ně i rustu efektivnosti vyrobního procesu. Rostly zásoby a nedokončená vy-
roba do té míry, že v polovině 60. let v nich bylo umrtveno 35 oÁ národrrílro
drichodu.

(1t) Zpublikace K dějinám socialistického Československa, Svoboda, Pra-
ha 1986:,,K 1. rinoru 1948 bylo ze všech pracujících zaměstnáno 63,8 oÁ ve
znárodněném prumyslu, l2,8oÁ v konfiskátech, 1,3 oÁ ve státních podnicích,
0,4 % v komunálních podnicích a 1,3 oÁ v družstevních podnicích.
V soukromém sektorubylo zaměstnáno 20,40Á z celkového počtu 1 393 700
pracovníkri československého prumyslu. Ze všech 19 541 závodi p ipadlo
15,4 oÁ na národní podniky, 20,9 Yo na konfiskáty, 1,5 oÁ na stáíní,2 oÁ na
komunální a 6,8 oÁ na družstevní podniky. Zbyvajicich 53 ,4 

oÁ závodri bylo
v soukrom}ch rukou. Na Slovensku bylo ze 2 215 závodi 1 530 v soukro-
mych rukou, což bylo 69 oÁ, ovšem tyto soukromé podniky měly jen 20,2 Yo

z celkového počtu zaměstnanjzch osob, tj. p ibližně tolik jako v celostátním
mě ítku." (Viz s. 104.)

Podle vysledkri sčítání lidu, dom a bs,tít r 1. b ezna |961 ,,.-náleželo
k dělnické t ídě 55 oÁ, k družstevnímu rolnicfiu 9,5 %o a k zarněstnancťrm
29,5 oÁ obyvatel Československa. Ostatní sociální vrstr,ry nedosahovaly qlš-
ších podílri, když ke skupině ostatních družstevních v robc náIeže|o 1,2 oÁ

a k samostatně hospoda ícím včetně svobodn}ch povolání 3,7 oÁ obyvatel
ve srovnání s rokem i950 došlo k obrovsk m změnám. sociálně t ídní struk-
tura, která.,měla počátkem padesát ch let ještě mnohé z rysri kapitalistické
společenské skladby, zatlklaav t ídníchp esunech se zrodilanová, socialis-
tická společnost. Sociálně ťídní v ,voj první poloviny šedesát ,ch let neměl
jlž charaktet podstatnlizch kvalitativních změn a také jeho dynamika se sníži-
la. Jeho další etaca probíhala jako upevňování socialistického charakteru
společenské struktu4r. Docházelo k rozvoji socialistickl ch v.irobních vzta-
hri jejich kvalitativním zdokonalováním. Rychle se rozvíjely obě základní
t ídy socialistické společnosti - socialistická dělnickáňida a družstevní rol-
nictvo.

I po roce 1960 rostl podíl dělník ve skladbě obyvatelstva ČSSR. Rrist
však nebyl rakvyrazny jako vp edchozím desetiletí a současně docházelo
k vyrovnání dosavadních rozdílri v rozmístění dělnictva v celostátním rám-
cl,. Zatimco v česk ,ch zemích počet dělníku mírně klesal, na Slovensku dy-
namicky rostl. Uvnit dělnické t ídy se rozvíjelo prumyslové jádro, p ičemž
v česk ,ch zemích větší část p írustku tvo ily ženy. Pokračovala tendence
k rizemní a vyrobní koncentraci dělnictva. Méně p íznivou situaci vykazoval
rust podílu kvaliťrkovanjrch dělníkri v jednotliv ,ch odvětvích národního hos-
podá ství, i když se absolutnějejich počet zvyšoval. Tento vyvoj ovlivnily
takové jevy, jako mzdová p estavba, vyšší nároky na kvaliíikaci a p esnější
qlmezení kvaliíikačních t íd, strukturálni změny ve v robě, ale i některé
sociálně politické momenty...

Základni tendencí ,.Iuoje družstevního rolnictva byl stál , irbytek počtu
ekonomicky aktivních pracovníkri, i když se poněkud snížil ve srovnání
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s p edchozím obdobím. Absolutrrě odešlo ze zemědělství v letech 1960 až
1963 p es 160 000 osob, p ičemž relativně lyšší ťtbytek zaznamenali druž-
stemí rolníci než pracovníci státních statku. V tomto rámci bylo t eba pod-
statně změnit věkovou a kvalifikační strukturu zemědělc , což vzhledem
k objektivním a subjektivním možnostem starších generací rolníkri vyžado-
valo dlouhodoby proces.

Z hlediska sociálního p vodu v roce 19 66 tv o IIí 46 oÁ družstevnítr<u - mužri
privodně dělníci (většinou zemědělští), 49 oÁ samostatní rolníci a 4 Yo draž-
stevni rolnici.

Cesta sociálně t ídního rozvoje nastoupená v padesáf,ch letech pokračo-
vala počátkem šedesáb,ch let ve složif ,ch ekonomick ,ch i politick ,ch pod-
mínkách, což poznamenávalo možnosti rozvoje socialistick ,ch t íd a vrs-
tev... Nebezpečí, jež nebylo zdaleka p ekonáno, znamenaly zb7,tkyburžoaz-
ních t íd a k nim tíhnoucí vrstvy staré inteligence, které zatím p ijaly novou
společenskou skutečnost jen částečně a pasilzně." iz s. 344-346,)

(12) Snahy o likvidaci socialistického ekonomického systému byly v té
době dob e maskovány tim, že O. Šitlato p ední aktivista ÚV KSČ stanul
ztit.;]u svych funkcí ve stranickjzch a státrrích orgánech v čele ekonomic-
k ch reforem. Reformáto i v čele s O. Šikem začalív letech 1966-1968 pro-
sazovat v institucionální sfé e požadavek tzv. dekoncettrace iizeni, ktery
p edstavoval omezení vlir.u p edevším st edních článk íizeni, tj. generál-
ních editelství. Došlo k vydání vládní vyhlášky (č. 100/66 Sb.), která zásad-
ně změnila koncepci vl robně hospodá sk}ch jednotek a podstatně omezila
jejich funkce. Byla navrhována i demonopolizace národohospodá sk ,ch sub-
jektri, p estože v celém světě byl v ,voj spojen s opačnou tendencí -

s integračními procesy a s prohlubováním koncentraceíízenl Na ja e l968
došlo navíc k prosazení usnesení o tzv. ,,radách pracujících" jako novjzch
orgánri ízení podnikri, jejichž smyslem bylo vytěsnit KSČ z ekonomické
sféry. V souvislosti s tím se měla omezit irloha státního plánu, jenž měl b t
zredukován jen na jakousi orientační směmici podnihi. Posfupně se měla
uvolnit tvorba cen a jejich vjrvoj se plně ponechávaI tlaku tržních podmínek.
Dezintegrace v robní základny do mal ,ch celkťt spravovan}ch p ímo l}-
robci zbavovala pravomoci všechny dosavadní články íízení a zavádéla ži-
velnou, tzv. ,,hospodá skou samosprálu vyrobcri". Pruvodním znakem toho-
to v,voje byl nejen pokles autority ídících článkťl všech sfupňri, všeobecn}
pokles pracovní kázné a odpovědnosti zakvalitu práce, ale i nebjrval ,ripa-

dek pracovní iniciativy pracujících. Cílem takto koncipované ekonomické
soustavy byla nejen revize socialistického ekonomického systému, ale i revi-
ze systému politického. (BIiže viz Úvod do teorie a praxe národohospodá -
ského plánování, K. Rozsypal a kol., SNTL/ALFA, Praha 1981, sh. 478.)
Nebylo náhodné, že právě na O. Šika nejprve zast eně a posléze otev eně
navá.zalí někte í nejčelnější perestrojkoví ,,komunističtí" ideologové, revízi-
onisté a renegáti v SSSR, jako byli Makarov, editel Úst edniho ekonomic-
kého a matematického instifufu AV SSSR, Šmejlov, pracovník Institufu USA

a Kanady v Moskvě, Šatalin, člen Gorbačovovy prezidentské rady, l}ogrl-
rnolov, Gorbačov v drivěrník, akademik Abalkin aj.

(13) Pro tento vyhraněně revizionistick}, antisovětsky zamě enju proud
bylo charakteristické smí ení se stávajícím stavem jimi l<ritizovartého, záro-
veň však idealtzov aného kapitalismu. Podle eurokomunistti socialismus
v sssR a ostatních socialistickjlch zemích vlastně neexistoval. Jejich mode-
lem socialismu byl model reformistick ,, neodmítající diktaturu buržoazie,
buržoazni stát, ale odmítající diktaturu proletariátu p i absolutizaci vyznamu
a dokonalosti pluralitní buržoazni demokracie včetně ideového pluralismu
v rámci strany. V ekonomické sfé e propagoval pluralitu vlastnick ch forem
a jakési ,,demokraticképlánováni", které však nelzerealízovatbez společen-
ského vlastnictví qfoobních prost edku. Eurokomunisté se otev eně hlásili k
sociáldemokratické koncepci stran antikomunistické Socialistické internaci-
onály, k tzv. demokratickému socialismu, a odmítali proletá sk a socialis-
ticky internacionalismus. (BIíže viz nap . Kritické poznámky ke knize
S. Carrilia;,,Eurokomunismus a stát", Aktuální politické informace č. 1611971 ,

vyaat Úv rsČ.;

(la) To se nap . projevovalo v tom, že nejvyšší vedení KSSS a sovětské-
ho státu nebylo schopno odvolat z nejvyšší funkce p estárlého L. I. Brežně-
va, ktery se postupně stal s},rnbolem stmulosti a degenerace mechanismu
fungování KSSS v nejlyšších,patrech politiky". Část této zbyrokratizované
stranické a vládní ,,elity" p itorn parazitovala na nedostatcích mechanismu
fungování ekonomick ch vztahri socialistické společnosti.

(15) Byl to rovněž G. Husák, kdo na jednání krajské konference KSS
v Bratislavě na ja e 1968 stanul v čele stupňujícího se ťrtoku na,,dogmatiky"
a nositele ,,deformací", neboť dle něj tito lidé nemají co dělat ve vedení stra-
ny, v ÚV KSČ. Prohlásil, že ne celá shana je vina, že nemohou by všichni
komunisté házeni do jednoho pytle s Novotn m, Bacílkem a dalšími dogma-
tiky. Musí blit však lyloučeno, aby někdo z,,novotnovcťt" p iště zasedal
v nejlyšším orgánu strany. (Blíže viz R, Čern;i, Exprezident II. díl, OREGO
1998, s,.89-90.) Nebylo proto náhodné, že to byl opět on, komu byla p i
jednání IrV KSC ve Spanělském sále Pražského hradu p idělena role ,,žalob-
ce" i ,,soudce" p i odstranění A. Novohrého l, z funkce prezíďenta republiky.
P ípralu ,,obžaloby" a ,,lyhlášení verdiktu" nad A. Novotnjzm si G. Husák
p ipravil s advokátskou, ne však s poctivou politickou drikladností, neboť
argumenty, kteruch použil, neodpovídaly zcela skutečnosti. Nicméně chtě-
ného bylo dosaženo, byl otev en prostor pto tozjezd,,obrodného procesu",
pro nastolení a prosazení otžnky federalizace. A o tu ečníkovi p edevším
a hlavně š1o, i když o tom otev eně nemluvil.

Tak v době, kdy se v ČSSR zost oval t ídní boj a kdy bylo t eba bánit
socialismus, píichází G. Husák se svym dárm}m snem, s myšlenkou federa-
tirmího uspo ádání Československa p i existenci svébytného a samostatného
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státního rtvaru slovenského národa. Sen, ktery sejiž d íve uskutečnil, avšak
v deformované a pro něj nep ijatelné podobě samostatného klerofašistické-
ho státu, stojícího a bojujíciho na straně fašistického Německa. Sen, ktery se
zcela nenaplnil ani po jednáních vybran}ch p edstavitelri SNR (Ursíny, Hu-
sák, Novomesk ,, Šrobár) s vedením KSČ v b eznu 1945 v Moskvě. Zdetito
slovenští p edsiavitelé prezentovali takovou tprar,,u vztaIít mezi Čechy
a Slováky v osvobozené Československé republice, která kopírovala dualis-
tickou koncepci po vzoru Rakousko-Uherska. V podstatě chtěli, aby existo-
valo dvojstátí (na to také nayžuala tzv. federace, uzitkonéná r, 1968), dva
oddělená a určit}m zpťlsobem i spojené státní ritvary. Československo se tak
mělo změnit na Česko-Slovensko. Tyto náběhy k dualismu, jak to i prokázal
následn v voj (události po volbách v r.l946na Slovenku), nemohly ve sv}ch
drisledcích sledovat nic jiného, než na místo československé státní jednoty
vytvá et podmínky pro rozbíjeníjednotné československé republiky.

Nyní, když byl G. Husák rehabilitován a ,,obrodn} proces" jej vynesl
kvrcholrim politiky, v situaci, kdy se vyhrotil zápas ve straně o její další
smě ování a politick proud, v jehož pop edí stál první tajemník UV KSC
a prezident republiky A. Novotny, j enžbyl odpťrrcem slovenského naciona-
lismu, odp rcem myšlenky samostatného slovenského státu včetně dualis-
ticky koncipované ,,federace", byl oslaben, chopil se Husák historické inici-
ativy, aby vytvo il československou dvoufederaci.

Pokud jde o ešení slovenské otázky na p dě KSČ, je t eba p ipomenout
historickou pravdu, že MAGNOU CHARTOU slovenského národa se ve
své době stal Košick vládní program lyhlášen , 5. 4. 1945 v Košicích, kde
bylo zdíraznéno, že Slováci mají b ,t pány ve své slovenské krajině, stejně
jako Češi ve své české domovině a že republika bude obnovenajako společ-
nju stát rovnoprávnych národ , českého a slovenského, p ičemž vláda vyjád-
Ťítoto uznžní d ležitjlmi státně politic mi akty. Prosazení tohoto programu
bylo velk}m vítězstvím komunistu nad českjzmi nacionalisty, čechoslova-
kisty, kte í v čele s F. Benešem nechtěli o nějakjzch nárocích Slovákri ani
slyšet. (Blíže viz R. Cemj,, Exprezident I., Orego 1998, s 34.) Na záklaďě
tohoto programu byly zíizeny zvláštni slovenské zákonodámé orgány (S1o-

venská národníraďa, jejímžv ,konn ,m orgánem bylo p edsednictvo této rady)
i orgány vládní (sbor pově encri - fakticky ministru), které byly uznťny za
nositele státní moci Ceskoslovenské republiky na Slovensku. Slovákrim bylo
také zaručeno p imě ené zastoupení v irst edních orgánech Československa.
(BIíževiz Dějiny KSC, SNPL, Praha 196l, s.456-451 a678-679.)

Očekávané uplatnění Košického vládního programu nabázi marxisticky
chápanóho práva národ na sebeurčení až do jejich oddělení nebylo možné
naplno uplatnit proto, že ve volbáchr. 1946 zvítéz|la na Slovensku buržoaz-
ní, nacionalisticky orientovaná Slovenská demokratická strana a koncepce
federalizace se začalaprosazovatjako koncepce rozbití Československa,jako
koncepce ,,Slovenského štátu" z období druhé světové války. Zcela jeďno,

značné se ukázalo, že dát Slovensku možnost feďeralizace za situace, kdy
byly oslabeny pozice KSS, p edstavovalo riziko konce československé stát-

ní integrity. I následn} společensk,vyvoj z poloviny padesátych lcl. ktly
kontrarevoluční síly v Maďarsku roku 1956 aktivizovaly separatistickó sily
na Slovensku, signalizoval, že feďeralizace nemriže bjzt skutečnou záruktttt
upevnění společného stáfu Čechri a Slovákri.

Slovenská otázka nebyla tedy v poválečném v voji Československajctl-
noduchá. Jakákoli forma slovenského nacionalismu ohrožovala integrifu Čes-
koslovenska, usilujícího o lybudování socialistické společnosti.

P esto se nakonec G. Husákovi a jeho slovensk m kolegum poda ilo diky
podpo e sovětského stranického vedení v čele s L. I. Brežněvem,,federaliza-
ci" (fakticky dualisaci)jednotného československého státu prosadit. V histo-
rické zkoušce, kterou p edstavoval kontrarevoluční p evrat, však českoslo-
venská federace neobstála. Po restauraci kapitalismu se náš společnl stát
Čechri a Slovákri, rozvolněn federací, rozpaďI ato za intenzivnějšího ara-
zantnějšího p ispění slovenské části. Slovensk nacionalismus totiž naplno
zachvát1l celé politické spektrum slovenské části federatiwí republiky včet-
ně byvalé KSS, která se ,,zmodemizovala" a p etransformovala ve Stranu
demokratické levice (SDL).

(16) Rozhovor L. Štrougala pro Svobodné slovo z16.1.1990 - Co si
myslí L. Štrougal? S b ,val m p edsedou vlády o minulosti i dnešku:

,,V uplynul ch dvaceti letech jste do jisté míry spoluvytvá el dějiny
této země. Nyní je toto období velmi kriticky p ehodnocováno. Jak , je váš
názor?

Toto období nelze hodnotit jinak než kriticky. Privodní sliby, že se i po
invazi sovětsk ch vojsk budc pokračovat v myšlenkách Akčního programu
KSČ z dubna 1968, nebyly doclrženy. Ve vedení strany se o tom se v pruběhu
Iet 1969-19'71 vedly velké spory, Vytvo ily se dva názorové proudy. Bohu-
žel ten pokrokov nezvitězil. Místo myšlenek demokratického socialismu se

p ijal neostalinsk} model. Základni p íčina nerispěch uplynul ,ch let je
v politickém systému, v direktivním uplatňování vedoucí lohy KSC...
V určif ,ch etapách jsme se pokoušeli o obnovení ekonomické reformy. Byli
jsme si však vědomi, že základ podmínkou rozvoje ekonomiky je politická
reforma. Nejnadějnější etapa vyvoje nastala po násfupu M. Gorbačova. Bo-
hužel ani v tomto období, kdy jlž vedení bylo donuceno p ijmout některé
myšlenky ekonomické a částečně i politické reformy, to většina ve vedení
nemyslela s reformami z ejmě vážně. Proto jsme i v tomto období museli
v ekonomické reformě dělat vážné kompromisy, které nyní vláda ná-
rodního porozumění podle mého názoru napravuje správn; m měrem.

V politické reformě se v podstatě neudělalo nic. Viděl jsem, že ada sou-
druhri ve vedení strany není o demokratizaci up ímně p esvědčena. Proto
jsem na podzim roku 1988 požádal o uvolr.rění z funkce p edsedy vlády. Z -

stal jsem poslancem FS a členem ÚV rSČ. Na zasedání ÚV rSČ 24.Lisío-
padu 1989 jsem poznal, že většina ÚV není schopna reagovat na vyvoj po
l7. listopadu. Tehdy jsem se rozhodl odejit z UV KSC. Odstoupil jsem
i z funkce poslance ...



Jak , je váš r-rlrzor rra stranické prověrky po roce 1968?
Domnival .jsctrr sc, že je t eba vést demokratické pohovory. Prosím po ta-

kovych vážnych událostechbyasiněkte ílidéprojevili názor,ženechtějíb]í/t
členy strany. Nebyl jsem zastáncem masové čistky, k níž došlo a která dosta-
la charakter rovnice: souhlasíš se vstupem vojsk. To mělo za následek likvi-
daci acly reformních lidí s velk .m myšlenkol"_im potenciálem, caž značné
oslabilo reíbrmní kurs ve straně.

Dovolte ještě otázkl k událostem 17. listopadu. Objelují se názory, že zá-
krok byl p ipraven s cílem zlomit moc tehdejšího vedení. Co o tom soudíte?

Domnívám se, že je to čirá spekulace. Policejní zákroky vyplyvaly ze sys-
tému moci a z politiky, která vycházela z toho, že demonstrace jsou nikoliv
vyrazem nespokojenosti lidí, ale protisocialistick m projevem, a že většina
lidí stoií za KSČ,

Jak hodnotít změny v naší společnosti v současném obdobi?
Jsou to zmény, které mohou zemi dovést k rychlejšírnu rozvoji za jedné

podmínky: ženárodni porozumění se bude chápat jako kategoricky impera-
tiv, tedy, musí se k němu smě ovat p i veškerych rozporech. Prezident Vác-
lav Havel má tisíckrát pravdu, kdyžvyzyvá k toleranci. Myslím, že součas-
ny proces pro aktivizaci lidí r,ytvá í dobré podminky .,, Na závěrečnou otáz-
ku jak hodnotí svou žiyotní dráhu, odpověděl: ,,Dost se zklamáním.
V uplynul ch čty iceti letech se to mělo dělat jinak. Počátek chyb je již
v roce l948, kdy začala vláda jedné strany."

(17) V. Biťak pat il společně s G. Husákem nejen k p edním slovensk}m
federalistrim, ale i k nejaktivnějším ,,iniciátorrim" dťrsledné rehabilitace
G, Husáka, L. Novomeského a V. Clementise v kauze slovenského blržoaz-
ního nacionalismu. Nevě il v sebemenší Husákol.u vinu, a už vribec ne ve
vinu V. Clementise. Ve svych pamětech p itom píše, že byl jako ťrčastník tzv.
bamabitské komise seznámen s mnoha dokumenty z vyšet ování i z politic-
kych proces . Musel tedy vědět, že V. Clementis byl získán pro spolupráci
s francouzskou zpravodajskou službou, žebyl tedy agentem zahraníční zpra-
vodajské služby, což p ed komunistickou stran ouzaíajll. P iznání učinil teprve
poté, když bylajeho nep átelská činnost odhalena.

(18) Během 4. pětiletky (1966-19'70) vzrostl národní dťrchod o 44oÁ,pri-
myslová vyroba o 39 %o, produktivita práce byla vyšší o 34 %, (Ytz K ději-
nám socialistického Československa, Svoboda, Praha l986, s. 405.)

(l9) V pruběhu 5. pětiletého plánu vzrostly reálné peněžní p iimy obyva-
telstva o více než 28 oÁ, neboť se mj. poda ilo udržet ce|kovou stabilitu ma-
loobchodních cen, p estože od r. 1973 prudce rostly ceny surovin, paliv
a potravin na světov}ch kapitalistick , ch trzích, na kter}ch Českosiovensko
bylo nuceno nakupovat asi33 oÁ dovážen ,ch surovin a materiálri. O vzestu-
pu životní ťrrovně svědčilo íto, že prodej potravin vzrost| o 23 %o a pnimys-
lového zboži o 37 %. Podstatně se zlepšilo ešení bytového problému.
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Vpr běhu pětiletky se dokončilo 615 000 novych nově vybavenyclr llytrl

a pokročilo se s modernizací starého bytového fondu,
Na rustu životníurovnč se vyznamně podílela i společenská spot eba, l<lc

rá v pruběhu pětiletky vzrostla o 25, 6 miliard korun a dosáhla v ,šc 93.7

miliardy korun. To zí:ramená, že nakaždych 100 korun pracovních p í|nrir

p ipadlo 46 korun ve ťorrně společenské spot eby. Počet obyvatel, kte í p i-
padali najednoho léka e, se během pětiletky snížil ze 412 na336, což posta-

vilo Československo na 3. místo ve světovóm mě ítku. Byla vybudovárra

nová zdravotnická st ediska a počet lťržek v nemocnicích a léčebnych za ize-
ních se zv ,šil o 6000. (Mz K dějinám socialistického Československa, Svo-
boda, Praha l986, s. 454-45].)

(20) Do společného státu vstoupilo Slovensko roku 19l8 s necelymi dvě-

ma miliony obyvatel slovenské národnosti, což p edstavovalo asi l5 %o

z celkového počtu obyvatet ČSR. 20 oÁ obyvatel bylo negramotnych. Svoji
ťrčast ve společném státě, nepočítámeJi dobu okupace za 2. světové války,
kdy se klerofašistické Slovensko osamostatnilo a stalo spojencem hitlerov-
ského Německa, skončilo roketn 1992, kdy už se podil jeho obyvatelstva
zvyšil na t etinu (5,3 mil., z 86 oÁ slovenské národnosti) a rirovní vysoko-
školského vzdčlání p edstihovalo Českou republiku. slovensko vstoupilo roku
19l8 do nového československého státu bez vysoklí,ch škol, vyznamnějšího
prumyslu a dopravy, s národním drichodem jen okolo 9 oÁ z celostátní hod-

noty. Ze společného státu vystoupil ekonomicky r,yspěl , stát, jehož hodnota

majetku na obyvatele se rovnala majetku oblwatel ČR, s 30 % podílem ná-

rodního drichodu celé CSFR.
Formy pomoci a p esunu materiálních a finančních prost edkri z česk}ch

zemí na Slovensko byly ruzné. Podle odbornych propočtťr na základě ce|o-

státních statistick ch ridaj bylo v letech 1,948 až 1990 p ímo na spot ebu

Slovenska nad rámec jím vytvo en}ch zdrojťr p edáno asi 335 mld. Kčs. Na-
víc české země samY nesly tíhu tvorby aktivní devizové pozice Českoslo-
venska, p ičemž v rámci toho uhradily i p imě cny podil Slovenska ve vyši
asi 190 mld, Kčs. Do značné míry platily i společné náklady fčclcracc, p cdc-
vším armády.

Kromě toho české země pomáhaly Slovensku na Likor vlastních zdro.jťr

.ještě dalšími nep írn ,mi cestami. P edevším po válce byla z českyr:h zct-ní n:t

slovensko p enášena bezplatně ada zaběhnutych vyrob včctrrě zirškolcní
a záběhu novych pracovníkri a podnik , p ičernž v česk}ch zemích sc tytcr

vyroby zpravidla rušily. Na Slovensko byla dále dodávána čtvrlina produl<cc

čcsk}ch tepelnych elektráren. Tento podíl se snižoval až po uvedcní,jadcrrró

clektrámy v Jaslovsk ch Bohunicích do provozu.
České země p edávaly v poválečném období na Slovensko zhrulla () 

'Y,,

svého národního dťrchodu ročně.
(Blíže viz F. Dvo ák: Bilancování naší první kapitalistické pětilctky, l'cri-

sliop 1996.)
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(21) Abychorn byli konkíétní, p ipomeňme některé formulace zásadniho

vyznamu, které p edurčily další směrování KSČM, její ideově politickou
orientaci a charakter, jež byly posvěceny nejvyššími orgány - sjezdy KSČM.
Začněme formulacemi z prvého, tzv, olomouckého sjezdu. Zdehneďv úrvodní
preambuli programu KSČM - ,,Zanárodní charakter strany a demokratick
socialismus" je uvedeno: ,,Současné pieměny, k nimž dochézi v Evropě i na
celém světě, vytvá ejí zcela nové podmínky pro život našich národ . Rozpad
mocenskopolitického a ekonomického uskupení tzv. socialistického bloku
vede ve svém drisledku k zásadním posunrim v poměru sil, vztah a sfér vli-
r,u v globálním mě ítku... Bylo tragickou chybou, že p edlistopadová KSČ
spoutaná ideovlirmi dogmaty a byrokratickl m centralismem nedokázala pod_
chytit tendence, které k těmto změnám vedly a všemožně se jim bránila.
V listopadu 1 989 proto jako celek propadla, p estože velká část jejích členri
sejednoznačně už d íve vyslovovala pro p echod k demokracii a politické-
mu pluralismu.

I když minulost komunistického hnutí neprovázely samoz ejmě jen zloči-
ny, chyby a defotmace, s koncepcemi, ideologií a zprisobem orga začnivy-
stavby,p edlistopadové doby" nem že naše strana spojovat svoji budouc-
nost. Musí se naopak vydat na novou cestu, cesfu demokracie, humanity
a společenské mravnosti. KSČM, kterávznlk\av b eznu 1990 v procesu ra-
dikálního rozchodu naší společnosti s totalitou a mocensk m monopolem
jedné strany...," programově navazuje ,,na pokrokové ideje minulosti i sou-
časnosti, p edevším na humanistické poselství prukopníkri socialismu. Hlá-
síme se k metodologickému odkazu Marxovy materialistické dialektiky,
v souladu s ní však odmítáme pojetí marxismu jako uzav eného systému.
Tím strana p ijímá ideovju pluralismus a otevírá se nemarxistickó levici ...

Naše strana jednoznačně uznává demokracii a odmítájakoukoliv diktatu-
tu, Svobodu, lidská práva, všelidské hodnoty a humanismus staví nad zce
lííďní a stranické zájmy, Jednoznačně a nav ždy odmítá monopol moci a j aké-
koliv snahy o něj a provždy zavrhuje ty principy své činnosti, které ji v mi-
nulosti p i azovali k nedemokratick;hn orgatizacim. Znovupotvrzujeme svrij
již díive vyhlášen ,rozchod s diktaturou proletariátujako se systémem po-
plabl m ideologii minulého století a nevhodn}m pro vyspělou civilizovanou
společnost.

Hlásíme se k tradicím levice v sociálně demokratickém hnutí v naší zemi
... proto chceme rovněž navéuat na ideorliz odkaz refotmních komunistu,
kte í stáli v čele pražského jara l 968, nejvyraznějšího pokusu o demokratic-
k} socialismus ve st ední a vj,chodní Evropě... Hodnoty, od nichž odvíjí
sluj politick ,program Socialistická intemacionála - svoboda, sociální spra-
vedlnost a solidarita, jsou i našimi hodnotami, stejně jako risilí o demokratic-
k , socialismus a levicovou alternativu rozvoje společnosti... Základ ideové
identity strany - demokratick} socialismus - spaďujeme p edevším v risilí
o demokratickou sociálně spravedlivou společnost a sociálně právní stát, ,,
(Dokumenty I. sjezdu KSČM, s. l6-17).

76 ,7,7

Tak došlo oficiálně ke strategickému odklonu KSČM od komunistickólrtl
hnutí k socialistické internacionále a to na bázi ,,demokratického socialis-
mu", což plně potwdil i její IL sjezd, kterj,byl p itom zcela falešně prezcrrttr-

vánjako sjezdkomunistické identity. V jeho dokumentech je uvedeno: ,,[)rtl-
gramov}m dokumentem olomouckého sjgzdu deklarovala KSCM záměr p c-
rodu KSČM,,...ve stranu demokratického typu," kdy,,konkréhí sebepro-
jekce a sebeidentifikace KSČM" byla specifikována ,,ýmž programovym
dokumentem, deklarováním základujejí ideové identity - demokratickym
socialismem..." (Dokumenty II. sjezdu KSCM, s. 7) Anazávěry právě toho-
to sjezdu se dodnes někte í straničtí funkcioná i, hledají-li argument pro to,

že KSČM je p eci_i nadáIe stranou ,,komunistické orientace", odvolávají,
P itom se však KSCM dodnes od koncepce tzv. demokratického socialismu
otev eně nedistancovala a ona tedy nadále platí.

(22) Y rámci koncepce demokratického socialismu se stal nosnou ideou
stranicklizch programov}ch dokumentu 6SČM) model tzv. samosprávného
socialismu, o kterém vlastně v konkrétnosti nic nevíme. Je založen na odmí-
tání obecn}ch zákonitostí socialistické revoluce a socialismu, o marxismu-
leninismu ani nemluvě. Jeho teoretická interpretace p itom nep edstavuje
nic marxisticky tvo ivého, skutečně nového, takjakje to prezentováno nejen
v materiálech 1APu. Tam je samosprávnj, socialismus vymezován následně:

,,Krach prvního pokusu o socialismus (ke kterému jinymi formami dochází
i v asijskjlch zemích...) si vynucuje lrčité závéry - p edevším závěr o nut_

nosti nespoléhat na politickou revoluci p edbíhající zásadní ekonomické p e-

měny, ale současně s politick ,m bojem za co nejširší demokracii vytvá eť

novy vlashrickj, sektor samosprávny, kde by lidé získávali praktické zku-
šenosti se společenskou správou a jehož sotttěžení s kapitalismemrealizova,
né v širokém celosvětovém mě ítku by nakonec qtvo ilo podmínky pro kva-
litní změnu charakteru vlastnick}ch i dalších společensk ch vztahi." (Yiz
Hlavní záv éry prognózy v voj e zpracov ané kolektivem p i TAP UV KSCM,
Zpravoďq klubu ekonomri, č. 512003, s. 6.)

Z texfu je zcela zŤejmé, že jde jednoznačně o reformistichj, p ístup, halící
se do manisticlc_ich frtni píi vzdáni se nejen politické revoluce a politické
moci proletariátu, ale i jeho t ídních pozic. Refortnismus, kteru je již dávno
osvědčenou slepou uličkou, v niž uvizly reformistické, pťtvodně dělnické,
sociálně demokratické strany, které po této cestě p ešly jen na pozice imperi-
alistické buržoazte, prosazování, ší ení a obrany soudobého kapitalismu.
Uvedené pojetí cesty k samosprávnému socialismu a vzniku samosprávného
vlastnictví je naprosto íllzorni. Dosavadní historick} vyvoj jednoznačně
potvrzuje, že šlo ajde o iluze. Jinak by bylo lidstvo již dávno na této cestě
k samosprávnému socialismu a socialismus, demokraticky socialismus, by
se již dávno prosadil tak, jak se prosadily v politické moci sociálně demokra-
tické a socialistické strany v nejvyspělejších kapitalistickj,ch zemích západ-
ní Evropy, které ho mají ve svych programech| Praxe nám lkázala, že

k žádnémuvytvá ení nového vlastnického- samosprávného sektoru, kdc by



(21) Abychorn byli konkrétní, p ipomeiíme některé formulace zásadního
vyznamu, ktcró p edurčily další směrování KSČM, její ideově politickou
orientaci a clrtrraktcr, jež byly posvěceny nejvyššími orgány - sjezdy KSČM.
Začnéme formulaccmi z pwého,tzv. olomouckého sjezdu. Zde hned v irvodní
preambuli programu KSČM - ,,Zanárodní charakter strany a demokratickjl
socialismus" jc uvcdcno: ,,Současné pieměny, k nimž docházi v Ewopě i na
celém světě, vytvá cji zccla nové podmínky pro život našich národ . Rozpad
mocenskopolitickélro a ekonomického uskupení tzv. socialistického bloku
vede ve svém drisledku k zásadním posun m v poměru sil, vztahťr a sfér vli-
vu v globálním mě itku... Bylo tragickou chybou, že p edlistopadová KSČ
spoutaná ideov}mi dogmaty a byrokratickj,m centralismem nedokázala pod-
chytit tendence, které ktěmto změnám vedly a všemožně se jim bránila.
V listopadu l989 proto jako celek propadla, p estože velká částjejích členri
sejednoznačně už d íve vyslovovala pro p echod k demokracii a politické-
mu pluralismu.

I když minulost komunistického hnutí neprovázely samoz ejmě jen zloči-
ny, chyby a defotmace, s koncepcemi, ideologií a zprisobem organizační vy-
stavby,,p edlistopadové doby" nemťrže naše strana spojovat svoji budouc-
nost. Musí se naopak vydat na novou cestu, cesfu demokracie, humanity
a společenské mravnosti. KSČM, kterávzniklav b eznu l990 v procesu ra-
dikálního rozchodu naší společnosti s totalitou a mocenskym monopolem
jednó strany...," programově navazuje ,,na poklokové ideje minulosti i sou-
časnosti, p edevším na humanistické poselství prukopníkri socia|ismu. Hlá-
síme se k metodologickému odkazu Marxovy materialistické dialektiky,
v souladu s ní však odmítáme pojetí marxismu jako uzav eného systému.
Tím strana pííjimá ideovy pluralismus a otevírá se nemarxistické levici ...

Naše strana jednoznačně uznává demokracii a odmítá jakoukoliv diktatu-
ru. Svobodu, lidská práva, všelidské hodnoty a humanismus staví nad rizce
t ídní a stranické z?,Jmy. Jednoznačně a navžďy odmítá monopol moci a j aké-
koliv snahy o něj a provždy zavrhuje ty principy své činnosti, které ji v mi-
nulosti p i azovali k nedemokratick]hn organizacím. Znovupotvrzujeme svrij
jlž díive vyhlášen , rozchod s diktaturou proletariátu jako se systémem po-
platn}m ideologii minulého století a nevhodn m pro vyspělou civilizovanou
společnost.

Hlásíme se k tradicím levice v sociálně demokratickém hnutí v naší zemi
... Proto chceme rovněž navíaat na ideov} odkaz reformních komunistri,
kte í stáli v čele pražskéhojara 1968, nejvl raznějšího pokusu o demokratic-
k} socialismus ve st ední a v,chodní Evropě... Hodnoty, od nichž odvíjí
svuj politick ,program Socialistická internacionála - svoboda, sociální spra-
vedlnost a solidarita, jsou i našimi hodnotami, stejně jako ťrsilí o demokratic-
k} socialismus a levicovou altematir,u rozvoje společnosti,.. Základ ideové
identity strany - demokratick} socialismus - spat ujeme p edevším v risilí
o demokratickou sociálně spravedlivou společnost a sociálně právní stát. ,,
(Dokumenty L sjezdu KSČM, s. 16-17).

Tak došlo ofrciálně ke strategickému odklonu ksčM od komunistick(llrtt
hnutí k Socialistické internacionále a to na bázi ,,demokratického sociirlis-
mu", což plně potvrdil ijejí II. sjezd, ktery byl p itom zcela falešně prezcllt()-

ván jako sjezd komrrnistické identity. v jeho dokumentech je uvedeno: ,,prtl_
g.Áo..1,- aokumentem olomouckého,sjeÉdu deklarovala KSČM záměr p c-
rodu KSČM ,,...ve stranu demokratického typu," kdy ,,konkrétní sebepro-
jekce a sebeidentiirkace KSČM" byla specifikována,, mž programovym
dokumentem, deklarování m zák|adu j ej í ideové identity - demokratickym
socialismem. .." (Dokumenty II. sjezdu KSCM, s. 7) Anazávěry právě toho-

to sjezdu se dodnes někte í straničtí funkcioná i, hledají-li argument pro to,

že KSČM je p eci_i nadále stranou ,,komunistické orientace", odvolávají.
p itom se však ksčM dodnes od koncepce tzv. demokratického socialismu
otev eně nedistancovala a ona tedy nadále platí.

(22) V rámci koncepce demokratického socialismu se stal nosnou ideou
stranick ch programov}ch dokument (KSČM) model tzv. samosprávného

sooialismu, o kterém vlastně v konkrétnosti nic nevíme . Je za|ožen na odmí-
tání obecn}ch zákonitostí socialistické revoluce a socialismu, o marxismu_

leninismu ani nemluvě. Jeho teoretická interpretace p itom nep edstavuje

nic manisticky tvo ivého, skutečně nového, tak jak je to prezentováno nejen

v materiálech TAPu, Tamje samosprávn socialismus vymezován následně:

,,Krach prvního pokusu o socialismus (ke kterému jin}mi formami docházi
i v asijsk ,ch zemích...) si vynucuje určité závěry - p edevším závěr o nut-

nosti nespoléhat na politickou revoluci p edbíhající zásadni ekonomické p e-

měny, ale současně s politick m bojem za co nejširší demokracii vytvá eť

novy vlastrrickj, sektor - samosprávnjz, kde by lidé získávali praktické zku-
šenosti se společenskou správou a jehož soutěžení s kapitalismemrealizova-
né v širokém celosvětovém mě ítku by nakonec vytvo ilo podmínky pro kva-
litni změnu charakteru vlastnick ,ch i dalších společensk}ch vztahi," (Yíz
Hlarmí závěry prognózy ťyvoje zptacované kolektivem p i TAP UV KSCM,
Zpravoďq klubu ekonom , č. 512003, s. 6.)

Z texU je zcela zíejmé, že 1de jeďnoznačně o reformistick p ístup, halící
se do marxistick .ch ftáui píi vzďání se nejen politické revoluce a politické
moci proletariátu, ale i jeho t ídních pozic. Reformismus, ktew je již dávno

osvědčenou slepou uličkou, v niž tlviz]ry reformistické, p vodně dělnické,
sociálně demokratické strany, které po této cestě p ešly jen na pozice imperi-
alistické buržoazie, prosazování, ši ení a obrany soudobého kapitalismu,
Uvedené pojetí cesty k samosprávnému socialismu a vzniku samosprávného

vlastnictví je naprosto 1luzomi. Dosavadní historick , vyvoj jednoznačně

potvrzuje, že š1o a jde o iluze. Jinak by bylo lidstvo již dávno na této cestě

k samosprávnému socialismu a socialismus, demokratick socialismus, by
se již dávno prosadil tak, jak se prosadily v politické moci,sociálně demokra_

tické a socialistické strany v nejvyspělejších kapitalistick ch zemích zápaď_

ní Evropy, které ho mají ve svych programech! Praxe námukázala, že

k žádnému vytvá ení nového vlastnického - samosprávného sektoru, kde by
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lidé získávali praktické zkušenosti se spo|ečenskou správou v soutěžení
s kapitalismerrr, rredošlo!

P edstavitcló tohoto modelu v KSČM, i když se k tomu vždy explicitně
nehlásí, nalezli bezesporrr inspiraci jednak v ideové produkci revizionistri
a antikomunist tzv. ,,pražského jara" zr. 1968, kte í opisovali z dokument
Socialistické intemacionály. K nimpat il nap . Sviták, Šte.lSt<a, Šamalík, Cve-
kl. Klokočka. Selucky aj.

Dále jsou zde fevné inspirace u francouzsk .ch socialistri (FSS), zejména
z poloviny 70. let minulého století, kdy se sociálně-ekonomick program
FSS zamě il na,,smíšenou" ekonomiku, v níž mají prisobit tržní mechanismy,
avšak ,,orientované a omezované" ne direktivním, ale pry ,,demokratick m
plánováním". Tato problematika byla součástí celého ,,socialistického pro-
jektu" FSS, v němž byl kladen dtraz na myšlenku samosprávy. ,,. . .Témata
naší strategie," prohlásil Mitterrand, ,jsou dnes nedílně spjata: jednota levi-
ce, t ídní fronta, samosprávny socialismus." (L'Unité, 31.10. 1975, s. 3,
MDH, historické a teoretické otázky, díl 6, Svoboda 1987, s. 524) Ztoho
všeho se p es mnohaleté prezidentování p edsedy FSS Mitterranda a vládní
role této strany neuskutečnilo a ani nemělo uskutečnit vribec nic. Byla to jen
hlásaná fata morgana, chiméra, kterou mnozí z nás ,,spolkli i s navijákem".

To, z čeho naši revizionisté také tak intenzivně čerpali, je padlyjugosláv-
sky ,,model" tohoto ,,samosprávného socialismu", kteru byl rovněž odstra-
něn, zkolaboval. A to p esto, že se konstituoval právě v konfrontaci se sovět-
sk}m ,,modelem" socialismu. Ano, společn m jmenovatelenr krachu obou
,,model " byl jednoznačně revizionismus, kterlr, jak jň bylo p ipomenuto,
ve své historické tendenci zákonitě degeneruje do kapitalismu. Tak to bohu-
že\ pr okázal a hi storie.

Vyznamnou r]rlohu a silnj, vliv p i p ijetí a prezentaci modelu,,samospráv-
ného socialismu" bezesporu sehrála l bwžoazni ideologie tzv. ,,antietatis-
mu", prezentující mj, ekonomiku soudobého kapitalismu jako ,,smíšenou".
Jako strukturu o t ech základních sektorech: samosprávném, soukromém
a státním. Soukrom sektor se sektorem,,samosprávn m", do něhož pry spa-
dají zejména individuální vlrobci, podniky založené na osobní práci a skupi-
novém vlashríctví aŇzná družstva, mají b ,t povolány k tomu, aby p ekona-
ly totalitní tendence státu a dodaly státnímu sektoru dynamismus. Samosprá*
vě, která prj, musí zahmout celou společnost od spoluričasti na íízeni
v soukromém sektoru a rozší ení ričasti ve státním (kapitalistickém!) sektoru
až po samosprál.u v družstevnictví, má pat it budoucnost. O žádné společen-
ské vlastnictví zde p itom vribec nejde a nemá jít. O co jde, je zaměňování
určit}ch prvkri participace pracovníkri v některych kapitalistick ,ch firmách
a malych podnicích za samosprár,rr, které má dokazovat, že kapitalismus již
vlastně není kapitalismem, ale systémem, kterj.se mění a vtahuje občany do
,,spolurozhodování". Skutečná samospráva však za kapitalismu nemťtže vznik-
nout a existovat. Jde jen o hlásání a ší ení iluzí, maloburžoazniho utopismu,
falešn ,ch nadějí o postupném p erustání kapitalismu v socialismus. Alo za
aktivní ričasti všech občanri, chud ch i bohatych, proletáňi i podnikatelri,
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kte í se jistě ,,rádi" z eknou svych obrovskych majetkťr a vysad ve prospěch
všcch.

Podle historické zkušenosti a marxisticko-leninské teorie se základy po-
čínající skutečné společenské samosprávy mohou vytvá et až po zrušení
kapitalismu, kdy se s rozvojem socialistick}ch společenskych vztah mo-
hou a musí rozvtlet i skutečné samosprávné prvky ve formě p ímé i zpro-
sl edkované demokracie, írčasti pracujících na ízení společensk}ch zále-
žitostí, A to mohou a musí zajišťovat zvláště společenské zájmové organi-
z,ace, jako odbory občanské aktivity a iniciativy, kromě těch, které by usi-
lovaly o protisocialistickou, kontrarevoluční činnost. S procesem odum e-
rrí t íd odum e i stát, kteru bude nahrazen právě riplnou, rozvinutou, tj.

komunistickou samosprávou.
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