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P A t r i K  E i C H l E r

koNtiNuita demokratické Levice 

„Stručně shrnuto, představují vnitřní dějiny komunistického hnutí v naší zemi 
především boj dvou strategií – doktrinářské strategie a strategie tvořivé. ten-
to pravý obsah sváru revoluční praxe s praxí oportunistickou a byrokratickou 
by neměl být ničím znejasňován,“ napsal v lednu 1968 do brněnského indexu 
Jaroslav Šabata. O rok později pak v pražských listech Petr Pithart doplnil: „le-
vici určovala v politice odjakživa snaha měnit daný stav obecných věcí, a to ni-
koli návratem k tomu, co už bylo. Pravice pak vždycky chtěla udržet status quo, 
někdy dokonce usilovala o návrat starých poměrů.“ V tomto duchu se k tradici 
levicově-demokratického myšlení v českém prostředí vrací konference „1989: 
Nedokončený projekt. levicová paměť devětaosmdesátého“. 

Čtenáři v následujícím výběru předkládáme deset textů vzniklých v roz-
mezí let 1968–1996. Zvažovali jsme, zda na úvod nezařadit vybrané pasáže 
z  Demokratického manifestu Ferdinanda Peroutky (New York 1959, naposledy 
pak Doplněk, Brno 2000), který vymezoval rozdíly mezi socialismem a komu-
nismem („socialismus chce pomáhat ihned, komunismus až po nastolení své 
samovlády“, „ne sociální ideje, nýbrž politický systém odlišuje komunismus od 
ostatního socialismu“) a vyzýval k formulaci (levicově-) demokratické politiky. 
Připravit reprezentativní výtah z více než sto stran jeho textu ale nebylo v na-
šich silách. 

Začínáme tak logicky Akčním programem KSČ z  dubna 1968. ten byl 
sice již v  okamžiku svého zveřejnění označován jako zastaralý – šlo pocho-
pitelně o výsledek vnitrostranických kompromisů – zároveň ale v  dobovém 
jazyce hovořil o hluboké společenské (strukturní, hospodářské i česko-slo-
venské) krizi. Jeho součástí byly jak aktuální diskuse o postavení Národní 
fronty v politickém systému ČSSr, tak i některé problematické momenty fun-
gování československé společnosti, např. artikulovaná potřeba diverzifikace  
mezd. 
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Na Akční program KSČ, resp. na celé hnutí pražského jara navázaly dva 
již opoziční Malé akční programy z roku 1971. Známější z nich vznikl v prostředí 
Československého hnutí za demokratický socialismus. text artikuloval ostře opo-
ziční stanovisko jak k vládě G. Husáka, tak jakémukoli monopolu moci vůbec. 
Za svůj cíl autoři explicitně prohlašovali, „aby se z dosud potenciálního solidár-
ního tělesa, tvořeného odpůrci současného režimu, stala aktuální politická síla“. 

Hovořit o podílu reformních komunistů na vzniku Prohlášení Charty 77 je 
zřejmě zbytečné, takže blíže připomínáme až text, který v prostředí Charty 77 
vznikl o rok později. Byl jím možná až utilitárně politický manifest Sto let české‑
ho socialismu, jehož signatáři (mj. r. Battěk, V. Havel, M. Machovec, J. Šabata) 
se ovšem explicitně přihlásili k  zakládajícímu sjezdu českoslovanské sociální 
demokracie na Břevnově v roce 1878, čímž v dané chvíli propojili tradici exilové 
strany s tradicí levicového disentu ve vlasti. 

Domácímu dění se pochopitelně dostávalo reflexe v řadě exilových pro-
středí. Jedno z těch nejvýznamnějších se sdružovalo kolem římského časopi-
su Studie; vedl jej katolický teolog Karel Skalický. text Nástin ideové linie Studií 
byl sice otištěn až v roce 1990, jako vodítko pro činnost časopisu ale vznikl již 
v únoru 1979. Skalický v Nástinu hovořil mj. o „politicko-ideových orientacích“ 
přítomných v tehdejším Československu. Výslovně přitom zmiňoval orientaci 
lidoveckou, sociálně-demokratickou a socialistickou (exkomunistickou). Pokud 
něco dokazuje kontinuitu levicového nekomunistického myšlení za normaliza-
ce, pak je to tento mimo prostředí československého levicového exilu vzniklý 
dokument. 

Deset let po Stu letech českého socialismu, v říjnu 1988, vzešel z podob-
ného prostředí také manifest Demokracii pro všechny Hnutí za občanskou svobodu. 
Nešlo o hnutí primárně levicové, ale o vědomý pokus „spojit všechny demokra-
ticky smýšlející síly od umírněné levice až po umírněnou pravici“, jak Hnutí ješ-
tě před listopadem 1989 charakterizoval Václav Benda (Noční kádrový dotazník 
a jiné boje, Fra, Praha 2009). takže není divu, že z platformy, jejíž činnosti se 
účastnili významné postavy levicového disentu, vzešel už před listopadem 1989 
impuls ke vzniku občanského fóra – Národního a občanského výboru. OF s vel-
kým počátečním písmenem vzhledem k akceleraci společenského vývoje sice 
nakonec vzniklo na jiných základech, nicméně přebíráme i Programové zásady 
Občanského fóra sepsané pod názvem Co chceme v listopadu 1989. 

Posledním textem orientovaným v první řadě na české prostředí je esej 
Jaroslava Šabaty Odkud přichází a kam jde sociální demokracie, otištěná na podzim 
1996 ve dvouměsíčníku listy. Autor v ní rozvinul svůj koncept spolupráce mezi 
křesťanskými a sociálními demokraty nikoli jako členy svých stran a formuloval 
několik tezí k aktuální politice ČSSD. Závažnost textu snad dostatečně dokládá 
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třiadvacet diskusních reakcí, které listy k  úvodní Šabatově stati publikovaly 
ve třech po sobě jdoucích číslech na přelomu let 1996–1997, a následující sa-
mostatné vydání celé debaty (Odkud přichází a kam jde sociální demokracie, 
Doplněk, Brno 1997). 

Nakonec ještě připomeňme dva texty důležité svým zahraničněpolitic-
kým rozměrem. Prvním z nich je Pražská výzva z března 1985, ve které Char-
ta 77 hovořila o potřebě sjednocení Evropy i Německa coby cestě, jak zabránit 
nové a kvůli existenci jaderných zbraní i zničující válce („Nelze-li v perspektivě 
evropského jednocení nikomu upírat právo na seberealizaci, platí to i pro Něm-
ce. (…) Přiznejme (…) otevřeně Němcům právo svobodně se rozhodnout, zda 
a v jakých formách chtějí spojení svých dvou států v jejich dnešních hranicích.“).

Druhým dokumentem pak je Pařížská Charta pro novou Evropu z listopadu 
1990. tento dokument završoval činnost KBSE během studené války a formu-
loval její úkoly a struktury pro další období. i díky Pražské výzvě mohli signatáři 
Pařížské Charty pro novou Evropu upřímně přivítat „tu skutečnost, že německý 
národ se sjednotil v jednom státě“. 

Výběr textů, který čtenáři předkládáme, podle nás věcně představuje pří-
tomnost české demokratické levice v politickém myšlení let normalizace, a to 
nejen jako tradice pokrokové, tvořivé a demokratické, ale i jako tradice vědomé 
si evropského rozměru československého dění.
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1968, duben

akčNí program ksč

Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, 
předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politic-
ké práce pro nejbližší období.

Ústřední výbor, opíraje se o zkušenosti socialistických zemí a mezinárod-
ního dělnického hnutí, vychází důsledně při tvorbě programového prohlášení 
z československých podmínek. Navrhujeme řešit vážné a neodkladné problémy 
současného života podle svého nejlepšího vědomí a svědomí; myšlenky a plány, 
které nás přitom vedou, nespadly lacino do klína. Vyplývají z tvrdých a mnohdy 
draze zaplacených zkušeností minulých let. Každý z nás – ten dříve, onen poz-
ději – se k nim musel propracovávat a probojovávat na základě dlouholetých 
zkušeností. Nyní nastala doba, kdy komunisté nastoupili k obratu v celém živo-
tě strany, v cestách výstavby nové společnosti.

Jsme přesvědčeni, že síla našeho hnutí – dnes snad víc než kdykoliv dří-
ve – spočívá jen a jen v tom, že každý komunista a každý občan naší socialis-
tické vlasti chápe, oč jde v  těchto pohnutých, nesnadných chvílích, že rozu-
mí tomu, kde je jeho místo, kam napřít síly, kde leží úskalí a kudy vede cesta  
vpřed.

cesta československa k socialismu
Společenský pohyb v  českých zemích i  na Slovensku byl ve 20. století nesen 
dvěma největšími proudy – národněosvobozeneckým hnutím a socialismem.

Národněosvobozenecký boj obou národů vyvrcholil vznikem samostat-
ného státu, v němž se poprvé v dějinách uskutečnilo státně-politické spojení 
Čechů a Slováků. Vznik Československé republiky byl významným pokrokem 
v  národním i  společenském rozvoji obou národů. Demokratické zřízení od-
stranilo staré monarchistické přežitky, vytvořilo příznivé podmínky pro rychlý 
 rozvoj všech oblastí národního života.
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Předválečné buržoazní zřízení však nevyřešilo tíživé třídní antagonismy 
a  nedokázalo položit spolehlivé základy trvalé prosperity nového hospodář-
ského celku a zaručit dělníkům a pracujícím plnou zaměstnanost a existenční 
jistotu. Jeho národnostní režim, i  když liberální k  menšinám, ignoroval své-
bytnost slovenského národa a nepodařilo se mu vyloučit působení reakčního 
extrémního nacionalismu a  nastolit žádoucí soulad mezi všemi národnostmi 
republiky. V poměrech tehdejší kapitalistické Evropy pak nemohla být natrvalo 
zabezpečena ani samostatnost naší republiky.

Na tyto nedostatky se pokoušely odpovědět pokrokové síly. Jejich neje-
nergičtější složkou byla KSČ, která usilovala o socialistickou koncepci českoslo-
venské společnosti.

V širokém proudu protifašistického hnutí, které se zrodilo v souvislosti 
s rozbitím meziválečného Československa a zejména v průběhu národněosvo-
bozeneckého boje, se začalo rýsovat sepětí socialismu s národním a demokra-
tickým pohybem.

V národní a demokratické revoluci let 1944 – 1945 se poprvé uskutečnila 
jednota národních a demokratických hodnot socialismu: demokratické a národ-
ní hnutí se počalo socializovat a socialismus se stal vskutku národním a demo-
kratickým dílem. Cesta Československa k socialismu, na jejímž počátku v letech 
1944 – 1945 je Slovenské národní povstání a Pražské povstání, je zdrojem nej-
pokrokovější tradice novodobých českých a slovenských dějin.

republika, jejíž osvobození bylo výsledkem hrdinného boje Sovětské 
armády a  národně osvobozeneckého boje československého lidu, obnovila se 
na nových základech. ty umožňovaly řešit nejpalčivější národnostní problémy 
země; státní existence republiky byla zajištěna úzkým spojenectvím se Sovět-
ským svazem, znárodněním získala republika ekonomický systém vytvářející 
podmínky nejen pro rychlou obnovu, ale i pro další rozvoj hospodářství k soci-
alismu. Podstatné rozšíření neformálních politických svobod bylo opravdovým 
vrcholem celé demokratické tradice československého rozvoje. Socialismus se 
stal ztělesněním moderního národního programu Čechů a Slováků.

Socialistickou přestavbu společnosti uskutečňovalo Československo jako 
prvá průmyslová země. Politika československé cesty k socialismu, uplatňova-
ná v letech 1945 – 1948, byla výrazem snahy respektovat složitost specifických 
vnitřních i mezinárodních podmínek Československa. Obsahovala mnoho prv-
ků, jejichž poznání může přispět k našemu nynějšímu úsilí o demokratizaci so-
cialistického zřízení.

Hlásíme se k tradicím osvobozeneckého zápasu, jehož se zúčastnili vlas-
tenci doma i na různých místech Evropy a světa a za jehož ideály položilo život 
375 tisíc vlastenců. Budeme podporovat vědecký výzkum historie obou národů, 
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jehož závěry nemohou být nikým dekretovány, ale mohou být jen výsledkem 
studia historie samé. Únorové vítězství pracujícího lidu bylo důležitým mezní-
kem v socialistickém vývoji poválečného Československa, které vytvářelo před-
poklady pro urychlený pochod k socialismu. Po únoru 1948 vstupovala strana 
na novou cestu socialistické výstavby s fondem velké důvěry a podpory širokých 
vrstev.

Byla to obtížná cesta. V rozpolceném světě, zachváceném studenou vál-
kou, musely naše národy věnovat zvýšené úsilí zabezpečení těžce vydobyté ná-
rodní existence a soustřeďovat se na posílení obrany své i všech socialistických 
států. Výstavba nové republiky, která zdaleka neměla všechny potřebné vnitřní 
zdroje pro rozvoj ekonomiky, úzce souvisela s vývojem a problémy celého so-
cialistického tábora. Začlenění republiky do soustavy socialistických států při-
neslo podstatné změny ve směru vývoje národního hospodářství i v jeho vnitř-
ní struktuře, v povaze státního i  společenského zřízení. Šlo o  to respektovat 
společné úkoly těchto zemí, v nichž boj proti ekonomickému a kulturnímu za-
ostávání, prolínající se s vytvářením nových vlastnických forem, hrál prvořadou 
úlohu.

tyto souvislosti a  úkoly ovlivnily i  tempa, formy a  obsah hluboké eko-
nomické, sociální a politické přestavby, jíž procházela republika při budování 
socialismu. Vynutily si mimořádné vypětí sil dělnické třídy a všeho našeho lidu, 
velkou obětavost komunistů, nezištnou práci desetitisíců funkcionářů.

Velikosti, mimořádnosti a náročnosti přeměn však odpovídala i rozpor-
nost vývoje, závažné nedostatky, neřešené problémy a  deformace socialistic-
kých principů, které jsou nazývány kultem osobnosti.

Budování bylo poznamenáno nedostatkem zkušeností a poznání, dogma-
tismem a subjektivismem. Mnohé dobové jevy, podmíněné zostřenou meziná-
rodní situací a vynucenými vysokými tempy průmyslové výstavby, byly chápá-
ny jako obecně platné formy života a vývoje socialistické společnosti. Stupeň 
vývoje socialistických států začátkem padesátých let a  ustrnutí tvůrčího roz-
voje poznání, které provázelo kult osobnosti, podmínily mechanické přejímání 
a rozšíření představ, zvyklostí a politických koncepcí, které odporovaly našim 
podmínkám a tradicím. tehdejší vedoucí orgány a instituce strany a státu nesou 
za toto přejímání plnou odpovědnost. Centralistické a direktivně administra-
tivní metody, použité v  boji proti zbytkům buržoazie a  při upevňování moci 
v podmínkách zostřeného mezinárodního napětí po únoru 1948, byly v této si-
tuaci neoprávněně přenášeny do dalšího vývojového období a postupně přerůs-
taly v byrokratický systém. Ve vnitřním životě republiky se objevilo sektářství, 
potlačování demokratických práv a svobod lidu, porušování zákonnosti, prvky 
zvůle a zneužívání moci, což vedlo k podlamování iniciativy lidí a navíc těžce 
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a nespravedlivě postihlo mnoho občanů, komunisty i nekomunisty. Nenapra-
vitelné ztráty, jež tehdy utrpělo naše hnutí, zůstanou provždy výstrahou před 
podobnými metodami.

Mimořádné vypětí sil našeho lidu přineslo dějinně významné úspěchy. 
Byly uskutečněny základní socialistické společenské přeměny a  socialistické 
zřízení pevně a natrvalo zapustilo v naší zemi kořeny. Naše společnost, v níž 
výrobní prostředky jsou převážně v rukou socialistického státu nebo sdružení 
pracujících, odstranila kapitalistické vykořisťování i sociální křivdy s ním spja-
té. Každý občan naší republiky má právo na práci a má základní sociální jistoty. 
Naše společnost prošla obdobím industrializace, disponuje rozsáhlou průmys-
lovou základnou. Dosáhli jsme významných úspěchů v rozvoji vědy a kultury, 
v nebývalé šíři vzrostly možnosti širokých vrstev lidu nabývat patřičného vzdě-
lání. Pevně je zabezpečeno mezinárodní postavení republiky v soustavě socia-
listických států.

Od konce padesátých let nastoupila naše společnost do nové etapy vývoje. Na 
této skutečnosti se postupně utvářela politická linie, kterou chceme tvůrčím 
způsobem uplatňovat a rozvíjet. Charakteristické pro současnou etapu je:
– neexistují již antagonistické třídy a hlavním rysem vnitřního vývoje se 

stává proces sbližování všech sociálních skupin naší společnosti;
– dosavadní metody řízení a organizace národního hospodářství se přežily 

a naléhavě vyžadují změny, tj. ekonomickou soustavu řízení, která by do-
vedla prosadit obrat k intenzivnímu růstu;

– bude nutno připravit zapojení země do procesu vědeckotechnické revo-
luce ve světě, což si vyžádá zvlášť intenzivní spolupráci dělníků a rolníků 
s technickou a odbornou inteligencí v a což bude klást vysoké nároky na 
znalost a kvalifikaci lidí, na uplatnění vědy;

– široký prostor pro společenskou iniciativu, otevřenou výměnu názorů 
a demokratizaci celého společenského a politického systému se stává do-
slova podmínkou dynamiky socialistické společnosti – podmínkou, aby-
chom obstáli v soutěži před světem a čestně splnili své povinnosti vůči 
mezinárodnímu dělnickému hnutí.

jde o překonání příčin hluboké společenské krize

Již v  době, kdy se tato linie strany utvářela a  začínala uplatňovat, střetávala 
se s neporozuměním pro nové úkoly, s  recidivami překonaných metod práce, 
vzniklých v době, kdy v naší zemi existoval třídní boj, s odporem těch, jimž tak 
či onak vyhovovaly deformace socialistické skutečnosti.
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Chceme otevřeně vyložit, k jakým chybám a deformacím přitom dochá-
zelo a jaké jsou jejich příčiny, abychom je mohli co nejrychleji překonat a sou-
středit všechny síly na zásadní strukturální přeměny našeho života, před kterými 
v současné době stojíme.

Už po XX. sjezdu KSSS, který byl obrodným podnětem pro rozvoj socialis-
tické demokracie, přijala strana některá opatření, jejichž smyslem bylo překonat 
byrokraticko-centralistické, sektářské způsoby řízení nebo jejich pozůstatky, 
znemožnit, aby prostředky třídního boje byly obráceny proti pracujícím. Mno-
ho komunistů a celé pracovní kolektivy se snažily otevřít cestu pokrokovému 
rozvoji ekonomiky, životní úrovně, vědy a kultury. Čím jednoznačněji byl pře-
konán třídní antagonismus a vytvářeny základy pro socialistickou jednotu, tím 
naléhavěji kladli důraz na rozvoj spolupráce všech pracujících, všech sociálních 
vrstev, skupin a národností naší země a na zásadní přeměnu metod použitých 
v období ostrého třídního boje. Oprávněně při tom spatřovali v rozvoji socialis-
tické demokracie hlavní společenskou podmínku pro realizaci humanistických 
cílů, které jsou vlastní socialismu. Setkávali se však s nepochopením, zábranami 
a v některých případech i s přímým potlačováním. Přežívání metod z období 
třídního boje vyvolávalo umělé napětí mezi sociálními skupinami, národy a ná-
rodnostmi, různými generacemi, komunisty a  nestraníky v  naší společnosti. 
Dogmatické přístupy bránily plnému a  dostatečně rychlému přehodnocení 
představ o povaze socialistické výstavby.

Přijatá opatření proto nepřinesla očekávané výsledky. Naopak, průbě-
hem let se hromadily obtíže a uzavíraly se v kruh. Nebyly včas překonány sub-
jektivistické představy, jako by výstavba nové společnosti byla závislá pouze 
na urychleném extenzivním vývoji výroby. to vedlo k překotnému rozšiřování 
těžkého průmyslu, k neúměrným nárokům na pracovní síly, suroviny a náklad-
né investice. taková hospodářská politika prosazovaná administrativně direk-
tivními cestami už neodpovídala ekonomickým potřebám a možnostem země 
a vedla k vyčerpávání jejích materiálních a lidských zdrojů. Před ekonomiku se 
kladly nereálné úkoly, pracujícím se dávaly iluzorní sliby. tato orientace pro-
hlubovala nepříznivou, národním podmínkám neodpovídající strukturu výro-
by, v níž se nemohla dostatečně uplatnit domácí kvalifikovaná práce, způsobila 
značné technické zaostávání naší výroby, brzdila rozvoj služeb, vedla k poru-
šení rovnováhy na trhu, zhoršovala mezinárodní postavení naší ekonomiky, 
zvláště podmínky směny naší národní práce se zahraničím, a nakonec musela 
vyústit ve stagnaci a v některých případech i ve snižování životní úrovně lidí.

Bezprostředně byly tyto nedostatky vyvolávány, udržovány a stále znovu 
obnovovány především starou direktivní soustavou řízení: ekonomické pro-
středky, zbožně peněžní formy a tržní vazby byly nahrazovány přímou direktivou 
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centra. Nerozvíjelo se socialistické podnikání. V  hospodářském životě nebyla 
oceňována samostatnost, dělnost, odborná schopnost a iniciativa lidí, nýbrž na-
opak nesamostatnost, poslušnost, případně poklonkování směrem nahoru.

Hlubší příčinou toho, že se udržovaly přežilé způsoby řízení ekonomiky, 
byly deformace politického systému. Socialistická demokracie nebyla včas roz-
šiřována, metody revoluční diktatury se zvrhávaly v byrokratismus a staly se 
překážkou vývoje na všech úsecích našeho života. tak se spojovaly politické 
chyby s  ekonomickými obtížemi a  vytvářel se mechanismus, který vyvolával 
bezmocnost, roztržku mezi teorií a praxí. Promarňoval mnoho činorodého úsilí 
pracovníků strany, státu, hospodářství, vědy i kultury. Když k tomu přistoupily 
i nepříznivé vnější okolnosti na počátku šedesátých let, došlo k vážnému hos-
podářskému otřesu. Odtud plynou dodnes potíže, s nimiž se denně pracující 
setkávají: po řadu let pomalý růst mezd, stagnace životní úrovně a zvláště stále 
se prohlubující zaostávání vůči vyspělým průmyslovým zemím v oblasti infra-
struktury, katastrofální stav bytového fondu a nedostatečná bytová výstavba, 
havarijní stav dopravního systému, špatná kvalita zboží a služeb, nekulturnost 
životního prostředí a vůbec celkové podmínky, jež citelně postihují právě lidský 
faktor, možnosti rozvoje lidských sil a  aktivity člověka, které jsou pro socia-
listickou společnost rozhodující. V lidech narůstalo roztrpčení a pocit, že přes 
všechny úspěchy, jichž bylo dosaženo, a přes všechno úsilí, jež bylo vynaloženo, 
pohybuje se socialistická společnost kupředu příliš ztuha, s osudovým zpoždě-
ním a s morálně politickými defekty v lidských vztazích. Vznikaly pochopitelně 
obavy o socialismus, o  jeho humanistické poslání a  lidskou tvář. Někteří lidé 
propadli demoralizaci, jiní ztráceli perspektivu.

Hlavní článek tohoto kruhu vězel v pozůstatcích či recidivách byrokratic-
kých, sektářských přístupů přímo ve straně. Nedostatečný rozvoj socialistické-
ho demokratismu ve straně, nepříznivé ovzduší pro rozvoj aktivity, zakřikování 
či dokonce potlačování kritiky – to vše znemožňovalo rychlou, včasnou a dů-
slednou nápravu. Stranické orgány přejímaly úkoly státních a hospodářských 
orgánů a společenských organizací. Docházelo k nesprávnému srůstání stranic-
kého a státního řízení, k monopolnímu mocenskému postavení některých slo-
žek. to vedlo k nekvalifikovaným zásahům, k podlamování iniciativy na všech 
stupních, k lhostejnosti, ke kultu průměrnosti a k nezdravé anonymitě. V dů-
sledku toho se rozmohla nezodpovědnost a nekázeň. Mnoho správných usnese-
ní nebylo splněno. těžce tím trpělo teoretické myšlení, znemožňovalo se včasné 
rozpoznávání nedostatků a nebezpečí spojených se starým řídicím systémem. 
Zdržovala se náprava v ekonomice i politice.

Všechny tyto otázky se stávaly ohniskem střetávání těch sil, které si 
vynucovaly zásadní změny, s  nositeli starého pojetí. Při tom se vyjasňovaly 
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pozice a prosazoval se nutný společenský pokrok. Prosincové a  lednové zase-
dání ústředního výboru KSČ podrobilo otevřené a věcné kritice hlavní příčiny 
uvedených nedostatků i jejich nositele a začalo s nápravou přímo ve vedoucích 
orgánech strany. Za bezprostřední příčinu označilo skutečnost, že uvnitř stra-
ny došlo k přílišné koncentraci rozhodování, že vzniklo mimořádné postavení 
jednotlivců, především s. A. Novotného. tato kritika umožnila, aby celá strana 
a společnost nastoupily k překonávání starých přístupů a sektářsko-byrokratic-
kých praktik na podkladě sebekritického zhodnocení dosavadní práce odshora 
dolů, aby se vytvořila skutečná jednota naší společnosti na základě socialistic-
kého demokratismu, aby se důsledně uplatnily zásady nové soustavy ekono-
mického řízení, aby došlo k modernizaci a racionalizaci našeho života, aby se 
otevřela dlouhodobá perspektiva postupného zapojení země do procesu vědec-
kotechnické revoluce – aby se tedy ve všech směrech v naší společnosti ohrožo-
valy síly socialismu a nastoupily na nové cesty socialistického vývoje.

[…]

rozvíjet demokracii a odstraňovat rovnostářství

Uplatňování různorodých zájmů sociálních skupin a jednotlivců i jejich sjednoco-
vání vyžaduje, aby byla vypracována a uplatněna nová politická soustava našeho 
života nový model socialistické demokracie. Strana bude usilovat o  takový rozvoj 
státního a společenského uspořádání, který bude odpovídat skutečnému rozlože-
ní zájmů jednotlivých vrstev a skupin naší společnosti, který jim umožní vyjádřit 
zájmy ve svých organizacích a uplatnit svůj hlas ve veřejném životě. Očekáváme, 
že v ovzduší vzájemné důvěry mezi občany a jejich institucemi vzroste současně 
občanská odpovědnost a budou respektovány normy vztahů mezi lidmi.

Strana bude přitom usilovat o  spojení demokratických zásad společen-
ského řízení s  odborným a  vědeckým řízením a  rozhodováním. K  tomu, aby 
bylo možno odpovědně posoudit, co je i zájmem celé společnosti, musíme mít 
vždy k posouzení více alternativních, odborně zdůvodněných návrhů na řešení 
všech sporných otázek a zajistit daleko rozsáhlejší a otevřenější informovanost 
občanstva.

Dnes, kdy se stírají třídní rozdíly, se hlavním hodnotícím měřítkem postavení 
lidí ve společnosti stává podíl, jakým člověk přispívá společenskému rozvoji. Strana 
mnohokrát kritizovala rovnostářské názory, ale v praxi se rozmohla nivelizace ne‑
bývalou měrou a stala se jednou z hlavních brzd intenzivního ekonomického rozvoje 
i zvyšování životní úrovně. Škodlivost rovnostářství je v tom, že zvýhodňuje lajdáky, 
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pecivály a  neodpovědné pracovníky proti obětavým a  pracovitým, nekvalifikované 
proti kvalifikovaným, technicky a odborně zaostávající proti nadaným a iniciativním.

Usilujeme-li dnes o  odstranění rovnostářství, o  uplatnění zásady výko-
nu v hodnocení pracovníků, nechceme tím vytvářet nějaké nové privilegované 
vrstvy. Chceme, aby na všech úsecích našeho společenského života závisela od-
měna lidí na společenském významu a na efektivnosti jejich práce, na rozvoji 
pracovní iniciativy, stupni odpovědnosti a rizika. to je v zájmu rozvoje celé naší 
společnosti. Zásada výkonu vyzdvihuje technickou vyspělost, rentabilitu a pro-
duktivitu práce, autoritu a pravomoc odpovědných vedoucích, princip hmotné 
zainteresovanosti, zdůrazňuje rostoucí význam kvalifikace všech pracujících.

Ke klíčovým podmínkám současného a budoucího vědeckého, technické-
ho a společenského rozvoje patří podstatné zvýšení vzdělání a kvalifikace řídí-
cích a odborných pracovníků na všech úrovních našeho hospodářského a spo-
lečenského života. Nebudou-li na vedoucích místech odborně zdatné, vzdělané 
socialistické kádry, nebude socialismus s to obstát v konfrontaci s kapitalismem.

tato skutečnost si vyžádá zásadní změnu v dosavadní kádrové politice, 
v níž se po léta podceňují hlediska vzdělání, kvalifikace a schopností.

Uplatnění zásady odměňování podle množství, kvality a  společenské 
užitečnosti práce předpokládá denivelizaci příjmů. Neznamená však opomíjet 
zájmy občanů s nejnižšími příjmy, zájmy rodin s velkým počtem dětí, občanů 
se sníženou pracovní schopností, důchodců a některých kategorií žen a mláde-
že. Naopak: důsledné uplatňování zásady diferencovaného odměňování pod-
le výkonu je jediným účinným prostředkem k takovému rozvoji zdrojů, který 
umožní zvýšit životní úroveň a v duchu socialistického humanismu stanovit 
a  zaručit důstojné životní podmínky pro všechny vrstvy naší společnosti. 
Chceme, aby bylo zřejmé, že poctivá práce pro společnost a  úsilí o  zvyšová-
ní kvalifikace jsou nejen náležitě odměňovány, ale musí se také těšit patřičné 
úctě. Socialistická společnost si váží těch, kdo vykazují mimořádné výsledky, 
jsou aktivní a iniciativní při prosazování výrobního, technického, kulturního 
a  společenského pokroku: váží si talentovaných lidí a  vytváří podmínky pro 
jejich uplatnění.

vedoucí úloha strany – záruka pokrokového 
socialistického rozvoje

V současné době zvlášť záleží na tom, aby strana prováděla takovou politiku, 
aby si plně zasloužila vedoucí úlohu v naší společnosti. Jsme přesvědčeni, že to 
je v současné situaci podmínka socialistického vývoje země.
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Komunistická strana jako strana dělnické třídy zvítězila v boji proti kapitalismu 
a za uskutečnění revolučních třídních přeměn; s vítězstvím socialismu se stává 
předvojem celé socialistické společnosti. Svou schopnost řídit naši společnost 
strana zvlášť výrazně osvědčila právě v současné době, když z vlastní iniciativy 
rozvinula demokratizační proces a zajistila jeho socialistický charakter. Ve své 
politické činnosti se chce strana opírat především o  ty, kteří mají pochopení 
pro potřeby celé společnosti, kteří nestavějí své osobní a skupinové zájmy proti 
zájmům socialismu, kteří využívají a rozvíjejí své schopnosti ve prospěch celku, 
kdo mají smysl pro nové, pokrokové a kteří jsou ochotni je prosazovat.

Komunistická strana se opírá o dobrovolnou podporu lidu; neuskutečňu-
je svou vedoucí úlohu tím, že vládne nad společností, ale tím, že nejoddaněji 
slouží jejímu svobodnému, pokrokovému socialistickému rozvoji. Svou autoritu 
si nemůže vynutit, ale musí ji neustále získávat svými činy. Svou linii nemůže 
prosazovat nařizováním, ale prací svých členů, pravdivostí svých ideálů.

Vedoucí úloha strany byla v  minulosti často chápána jako monopolní 
soustřeďování moci v rukou stranických orgánů. to odpovídalo falešné tezi, že 
strana je nástrojem diktatury proletariátu. toto škodlivé pojetí oslabovalo inici-
ativu a odpovědnost státních, hospodářských i společenských institucí, poško-
zovalo autoritu strany a znemožňovalo jí vykonávat své nejvlastnější funkce. 
Cílem strany není stát se univerzálním „správcem“ společnosti, vázat všechny 
organizace a každý krok v životě svými direktivami. Její poslání je především 
v tom, aby vyvolávala socialistickou iniciativu, ukazovala cesty a reálné mož-
nosti komunistických perspektiv a systematickým přesvědčováním i osobním 
příkladem komunistů získávala pro ně všechny pracující. tím je určen koncepč-
ní ráz činnosti strany; stranické orgány neprojednávají všechny otázky, ale mají 
podněcovat aktivitu a  navozovat řešení nejzávažnějších problémů. Přitom se 
strana nemůže změnit v organizaci, která by působila na společnost pouze svý-
mi idejemi a programy. Prostřednictvím svých členů a organizací i orgánů musí 
rozvíjet praktické organizátorské funkce politické síly ve společnosti. V politic-
ko-organizátorské činnosti strany se koordinuje praktické úsilí lidí o  to, aby 
se linie a program strany měnily ve skutečnost na všech úsecích – v sociálním, 
ekonomickém i kulturním životě společnosti.

Strana jako představitelka zájmů nejpokrokovější části všech vrstev  – 
a tím i perspektivních cílů naší společnosti – nemůže být představitelkou celé 
škály sociálních zájmů. Politickým výrazem mnohostranných zájmů v naší spo-
lečnosti je celá Národní fronta jako výraz svazku sociálních vrstev, zájmových 
skupin i národů a národností naší společnosti. Strana nechce a nebude nahrazo-
vat společenské organizace, ale musí naopak dbát o to, aby se obnovila a rozvi-
nula jejich iniciativa i jejich politická odpovědnost za jednotu naší společnosti. 
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Úkolem strany je hledat takový způsob uspokojování rozmanitých zájmů, který 
neohrožuje celospolečenské perspektivní zájmy, ale prospívá jim a vytváří nové, 
progresivní zájmy. Politika strany nesmí vést k tomu, aby občané nekomunisté 
měli pocit, že jsou ve svých právech a svobodách úlohou strany omezováni, ale 
naopak, aby v činnosti strany viděli záruku svých práv, svobod a zájmů. Chceme 
a musíme dosáhnout toho, aby strana už v základních organizacích měla auto-
ritu neformální, přirozenou, založenou na pracovních a řídících schopnostech 
a morálních kvalitách funkcionářů-komunistů.

Komunisté musí stále znovu v rámci demokratických pravidel socialis-
tického státu usilovat o  dobrovolnou podporu většiny pro linii strany. Stra-
nická usnesení a směrnice je nutno opravovat a měnit tehdy, jestliže správně 
nevyjadřovaly nebo už nevyjadřují potřeby a možnosti celé společnosti. Stra-
na se musí snažit, aby její členové – jakožto nejaktivnější pracovníci na svých 
úsecích – měli i tomu odpovídající váhu a vliv v celé společnosti, aby zaujímali 
funkce ve státních, hospodářských i společenských organizacích. Avšak to ne-
smí vést k praxi dosazování členů strany do funkcí v rozporu se zásadou, že do 
orgánů celé společnosti vybírá vedoucí představitele tato společnost a jednot-
livé její složky a že za svou činnost funkcionáři těchto složek odpovídají všem 
občanům nebo všem členům společenských organizací, je třeba odstranit praxi 
diskriminace a vytváření „kádrového stropu“ pro ty, kdo nejsou členy strany.

Základem akceschopnosti strany v nových podmínkách je ideová a orga-
nizační jednota, která se tvoří na základě široké vnitrostranické demokracie. 
Nejúčinnější zbraní proti zanášení metod byrokratického centralismu do strany 
je posílení vlivu členů strany na tvorbu politické linie, posílení úlohy skutečně 
demokraticky volených orgánů. Volené orgány strany musí především ručit za 
to, že se uplatní všechna práva členů, že rozhodování bude kolektivní a moc se 
nesoustředí v jedněch rukou.

Předpokladem odpovědného rozhodování kolektivních orgánů může 
být jedině věcná diskuse a výměna názorů. Střetávání názorů je nutným pro-
jevem mnohostranného odpovědného úsilí o hledání nejlepšího řešení, o pro-
sazování nového proti zastaralému. Každý člen strany a stranických orgánů 
má nejen právo, ale i povinnost podle svého nejlepšího svědomí vystupovat 
s  iniciativou, kritikou, odlišnými názory na projednávané otázky, oponovat 
kterémukoliv funkcionáři. tato praxe musí pevně zapustit kořeny, má-li se 
strana ve své činnosti uvarovat subjektivismu. Je nepřípustné omezovat ko-
munisty v těchto právech, vytvářet kolem těch, kdo vystoupili s odlišnými ná-
zory, atmosféru nedůvěry a podezíravosti, používat proti menšině represálií 
pod jakoukoliv záminkou, jak se to stávalo v minulosti. Strana však nemůže 
opustit zásadu, že po přijetí usnesení bude od každého komunisty vyžadovat 
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jeho plnění. Uvnitř strany jsou si všichni členové rovni bez ohledu na to, 
zastávají-li funkce ve stranických orgánech nebo v orgánech státních a hos-
podářských organizací anebo nezastávají funkce žádné. Kdo zaujímá vyšší 
funkci, má však vyšší odpovědnost. Strana si je vědoma, že nebude hlubšího 
rozvoje demokracie v naší společnosti, jestliže se důsledně neuplatní demo-
kratické zásady ve vnitřním životě a práci samotné strany, mezi komunisty. 
rozhodování o všech významných otázkách a kádrové obsazení funkcí musí 
být zajištěno demokratickými pravidly jednání a tajným hlasováním. Demo-
kratizace stranického života znamená i upevňování pravidelných pracovních 
styků mezi stranou a vědou. Využijeme v  tomto směru metody konzultace, 
výměny protichůdných názorů a oponentury, poněvadž funkce vědy nekon-
čí přípravou analýz a  podkladů, ale měla by na půdě strany pokračovat při 
sledování procesů vyvolaných jednotlivými usneseními a přispívat k realizaci 
i kontrole správnosti usnesení praxí.

ÚV KSČ na svém prosincovém a lednovém plenárním zasedání nastoupil 
tuto cestu a zabezpečí, aby v příštích měsících byly v celé straně vyřešeny otázky 
obsahu a demokratických metod stranické práce, vztahy mezi volenými orgány 
a stranickým aparátem a vypracována pravidla vymezení pravomoci a odpověd-
nosti jednotlivých orgánů a článků stranického mechanismu, zásady kádrové 
politiky strany, které budou kromě jiného zajišťovat účelnou, pravidelnou ob-
měnu vedoucích funkcionářů, záruky informovanosti členstva a vztahy stranic-
kých orgánů k členům strany vůbec. V přípravách XiV. sjezdu strana zabezpečí, 
aby stanovy strany odpovídaly současnému stupni jejího vývoje.

[…]

bez práva není odpovědnosti

Základní předpoklad pro správný vývoj vidíme v tom, aby v celém našem sys-
tému řízení bylo do budoucna jasné, kdo, který orgán a který pracovník za co od‑
povídá, jakou má pravomoc a  jaké povinnosti. K tomu je nezbytné, aby všechny 
složky měly své samostatné postavení. Nahrazování a  zaměňování státních 
orgánů, orgánů hospodářského řízení a společenských organizací stranickými 
orgány je nadále nutno zcela odstranit. Stranická usnesení zavazují komunis-
ty v těchto orgánech, ale politika, řídící činnost i odpovědnost státních, hos-
podářských i společenských orgánů a organizací je samostatná. Komunisté ve 
všech těchto orgánech a  organizacích musí iniciativně zabezpečit, aby státní 
a hospodářské orgány a rovněž společenské; organizace (zejména takové, jako 
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je rOH, ČSM aj.) ještě v tomto roce samy iniciativně řešily konkrétní otázky své 
samostatné činnosti a odpovědnosti.

Na tvorbě státní politiky se podlí celá Národní fronta, politické strany, kte-
ré ji tvoří, i  společenské organizace. Politické strany Národní fronty jsou sobě 
navzájem partnery, jejich politické působení vychází ze společného politického 
programu Národní fronty a je samozřejmě vázáno Ústavou ČSSr, plně vychází 
ze socialistického charakteru společenských vztahů v naší zemi. KSČ chápe Ná-
rodní frontu jako politickou platformu, která nedělí politické strany na vládní 
a opoziční v tom smyslu, že by se vytvářela opozice proti linii státní politiky jako 
linii celé Národní fronty a vedl se politický boj o moc ve státě. Případná rozdílná 
a rozporná stanoviska složek Národní fronty, případné spory o politiku státu – 
to vše je řešeno na bázi společné socialistické koncepce politiky Národní fronty 
cestou politické dohody a sjednocení všech složek Národní fronty. Formování 
politických sil usilujících o popření celé této koncepce Národní fronty, o odstra-
nění Národní fronty od politické moci vcelku, bylo vyloučeno už v roce 1945 po 
tragických zkušenostech obou našich národů s předválečným politickým vývo-
jem tehdejší ČSr; je samozřejmě i dnes pro naši republiku nepřijatelné.

KSČ považuje politické vedení marxisticko‑leninské koncepce vývoje socia-
lismu za podmínku správného vývoje naší socialistické společnosti. Bude uplat-
ňovat v  Národní frontě a  v  celém našem politickém systému marxisticko-le-
ninskou koncepci jako koncepci politiky vedoucí tak, že pro ni bude získávat 
prostředky politické práce – ve všech složkách našeho systému i přímo v masách 
dělníků a všech pracujících – takovou podporu, která její vedoucí postavení demo-
kratickými politickými prostředky zabezpečí.

Dobrovolné zájmové společenské organizace pracujících nemohou zamě-
nit politické strany, ale ani naopak – politické strany nemohou u nás snad vyřadit 
zájmové organizace dělníků a ostatních pracujících z přímého vlivu na státní politiku, 
na její tvorbu i vykonávání. Monopolizovat socialistickou státní moc nemůže 
ani jediná strana, ani koalice politických stran, musí k  ní mít přímý přístup 
všechny politické organizace lidu. KSČ bude všemi prostředky rozvíjet takové for‑
my politického života, které zajistí projev přímého hlasu a vůle dělnické třídy a všech 
pracujících na politické rozhodování v naší zemi.

Celou současnou organizaci, formy činnosti i začlenění různých organi-
zací do Národní fronty je třeba zásadně v nových podmínkách revidovat a vy-
budovat tak, aby Národní fronta mohla plnit kvalitativně nové úkoly. Národní 
fronta vcelku i všechny její složky musí dostat jak samostatná práva, tak svou vlastní 
odpovědnost za řízení našeho státu a společnosti.

Dobrovolné společenské organizace musí být založeny na skutečně dobro-
volném členství a aktivitě. lidé do nich vstupují proto, aby vyjadřovaly jejich 
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zájmy, a sami si také mají právo vybírat své funkcionáře a představitele, které 
nelze společenským organizacím dosazovat zvenčí. Z těchto zásad mají důsled-
ně vycházet naše jednotné masové organizace, jejichž funkce je i nadále potřeb-
ná, které však mají odpovídat svou strukturou, svými metodami práce i spoje-
ním s členstvem novým společenským podmínkám.

Zároveň je ještě letos potřebí zajistit uplatnění ústavních shromažďovacích 
a spolčovacích svobod tak, aby byla zákonem zaručena možnost vzniku dobro-
volných organizací, zájmových sdružení, spolků apod. podle současných zájmů 
a potřeb různých vrstev a skupin našich občanů, bez byrokratických omezování 
a bez monopolních práv jakékoli organizace. Jakákoli omezení v tomto směru 
mohou být dána jen zákonem a jen zákon může stanovit, co je protispolečen-
ské, zakázané a trestné. Zákonem zaručené svobody musí v tomto smyslu plně 
platit v souladu s ústavou i pro občany různé náboženské víry a vyznání.

Nelze zajistit účinný vliv mínění a názorů pracujících na celou naši politi-
ku, nelze čelit snahám o potlačení kritiky a iniciativy lidu, jestliže pro všechny 
občany nezajistíme důsledně právními prostředky ústavně zaručenou svobodu 
projevu a vůbec všechna politická a osobní práva občanů. Socialismus nemůže 
znamenat jenom osvobození pracujících lidí z nadvlády vykořisťovatelských třídních 
vztahů, ale musí přinést pro plné uplatnění osobnosti více, než dává kterákoli buržo‑
azní demokracie. Pracujícím lidem, kterým už nediktuje třída vykořisťovatelů, 
nelze libovolným výkladem mocensky předpisovat, o čem smějí a o čem nesmějí 
být informováni, které své názory mohou a které nemohou veřejně vyslovit, 
kde se veřejné mínění může uplatnit a kde ne. Musí být soustavně využíván 
výzkum veřejného mínění při přípravě závažných rozhodnuti a hlavní výsled-
ky výzkumu mají být zveřejňovány, jen na základě zákona, který stanoví, co je 
protispolečenské – což u nás stanoví hlavně trestní zákon –, lze podobné ome-
zení uplatnit. ÚV KSČ považuje za nutné v nejbližší době přesněji než dosud 
vymezit tiskovým zákonem, kdy může státní orgán zakázat šířit určitou infor-
maci (v tisku, rozhlasu, televizi apod.), a vyloučit možnost faktické předběžné 
cenzury. Je nutno překonat opožďování, zkreslování a  neúplnost informací, 
odstranit neodůvodněné utajování politických a  hospodářských skutečností, 
zveřejňovat roční výsledky hospodaření podniků, zveřejňovat i alternativní ná-
vrhy různých opatření a řešení, rozšiřovat dovoz a prodej zahraničního tisku. 
Vedoucí představitelé státních, společenských a kulturních organizací jsou po-
vinni pořádat pravidelně tiskové konference a vystupovat k aktuálním otázkám 
v televizi, rozhlasu a tisku. V tisku je nutno umožnit odlišení oficiálních stano-
visek státu, orgánů strany a publicistiky; zejména stranický tisk má vyjadřovat 
vlastní život strany, vývoj i kritické střetávání různých názorů mezi komunisty 
apod. a  nemůže být ztotožňován plně s oficiálními stanovisky státu.
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Strana si uvědomuje, že demokratizační proces se mohou pokusit zne-
užít ideologičtí odpůrci socialismu. V současné etapě vývoje v podmínkách naší 
země však platí zásada, že buržoazní ideologii lze čelit jen otevřeným ideovým 
bojem před tváří všeho lidu. Získávat lidi pro ideje a politiku strany lze jen bojem 
opřeným o praktickou činnost komunistů ve prospěch lidu, o pravdivou a úpl-
nou informaci, o vědecký rozbor. Věříme, že v takovém boji všechny složky naší 
společnosti přispějí aktivně k vítězství pravdy, která je na straně socialismu.

V současném období musí vzrůst aktivnost a  zodpovědnost vydavatel-
ství, šéfredaktorů, všech členů strany a pokrokových pracovníků v masových 
komunikačních prostředcích za probojovávání socialistických idejí a realizování 
politiky strany, Národní fronty a státu.

Právními normami je třeba přesněji zaručit svobodu projevu i menšinových 
zájmů a názorů (opět v rámci socialistických zákonů a v souladu se zásadou, že 
rozhodnutí se řídí vůlí většiny). Právně přesně zaručit ústavní svobodu pohybu, ze-
jména výjezd našich občanů do zahraničí; jde hlavně o to, aby občan měl právní 
nárok i na dlouhodobější nebo trvalý pobyt v cizině a aby lidé nebyli bezdůvod-
ně stavěni do postavení emigrantů; zároveň je nutno zákonem chránit i zájmy 
 státu, např. pokud jde o odliv některých kategorií specialistů apod.

Postupně musíme vyřešit v celém právním řádu úkol, jak lépe a důsled‑
něji chránit osobní práva i vlastnictví občanů, zejména vyloučit ustanovení, kte-
rá prakticky znevýhodňují občany proti státním i  jiným institucím. Zamezit 
nadále tomu, aby k  osobnímu vlastnictví rodinných domků, zahrádek apod. 
přistupovaly různé instituce s  přezíráním osobních práv a  zájmů občanů. 
V nejbližší době je potřeba přijmout již delší dobu připravovaný zákon o ná-
hradě škody způsobené občanovi nebo organizaci nezákonným rozhodnutím 
státního orgánu.

Vážnou skutečností je i to, že doposud nebyla do všech politických a občan‑
ských důsledků provedena vždy ani rehabilitace lidí – komunistů i nekomunistů –, 
kteří byli obětí nezákonnosti v minulých letech. Z iniciativy orgánů ÚV KSČ 
se přezkoumává, proč stranická usnesení v tomto směru nebyla důsledně spl-
něna, a zajišťuje se, aby tam, kde ještě k nápravě křivd nedošlo, byla náprava 
zjednána. Ani v politických orgánech, které mají minulé nezákonnosti napra-
vovat, ani v celém bezpečnostním, prokurátorském a soudním aparátu nesmí 
sedět nikdo, kdo může mít ze své vlastní minulé činnosti sebemenší osobní 
zájem nápravu brzdit.

Strana si je vědoma, že nevinně odsouzeným a  pronásledovaným li-
dem nikdo nevrátí ztracená léta jejich života; bude však prosazovat, aby zmi-
zely jakékoli stíny nedůvěry a  ponižování, důsledky, které nezákonné zásahy 
měly často pro rodinu a příbuzné postižených, a bude důsledně dbát na to, aby 
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všichni takto pronásledovaní lidé měli plnou možnost uplatnit se v  práci, ve 
veřejném životě i v politické činnosti. Je samozřejmé, že ani při plné rehabilitaci 
osob nemůžeme měnit důsledky revolučních opatření, jež byla v minulých le-
tech provedena v souladu se smyslem třídního zákonodárství, které směřovalo 
proti buržoazii, jejím majetkovým, ekonomickým a společenským oporám. Celý 
problém nápravy nezákonných represí v minulých letech je nutno řešit s plnou 
odpovědností příslušných státních orgánů, na základě právní úpravy; ÚV KSČ 
podporuje návrh, aby postup v těchto otázkách i problémy právních důsledků 
byly upraveny zvláštním zákonem.

Široké demokratické pojetí politických a osobních práv občanů, jejich právní 
a politické záruky považuje strana za nezbytný předpoklad nutného upevňová-
ní společenské kázně a řádu, stabilizace socialistických společenských vztahů. 
Sobecké chápání občanských práv, vztahy ke společenskému vlastnictví podle 
zásady, že „z cizího krev neteče“, nadřazování dílčích hledisek celospolečenským 
potřebám – to vše jsou jevy, proti kterým komunisté budou důsledně bojovat.

Vlastním smyslem rozvoje demokracie musí být lepší výsledky praktické 
práce, opřené o širší možnosti pro činorodou aktivitu, pro zajištění zájmů a po-
třeb lidu. Demokracii nelze ztotožňovat se všeobecným řečněním a stavět ji pro-
ti požadavkům kázně, odbornosti a efektivnosti řízení. Avšak libovůle a nejasné 
stanovení práv i povinností takový vývoj znemožňuje, vede k neodpovědnosti, 
k pocitu nejistoty, a tím i ke lhostejnosti vůči veřejným zájmům a potřebám. 
Zároveň právě hlubší demokracií a mírou občanských svobod musí socialismus 
prokázat, že překonává omezenou demokracii buržoazní, a  může se tak stát 
přitažlivým příkladem pro pokrokové hnutí i v průmyslově vyspělých zemích 
s demokratickými tradicemi.

[…]

voleným orgánům dávají moc voliči

Nastávající volby se mají stát nástupem k  uskutečnění zásad tohoto akčního 
programu v práci zastupitelských orgánů státu.

Ačkoliv se v  posledním období rozvinula snaha zlepšit přípravu voleb, 
ukázalo se, že v původním termínu nelze uskutečnit volby tak, aby odpovídaly 
zásadám rozvinuté socialistické demokracie. Je proto třeba vypracovat tako-
vý volební systém, který bude v  souladu se změnami v  našem politickém ži-
votě. Volebním zákonem je nutno přesně a jasně upravit demokratické zásady 
přípravy voleb, navrhování kandidátů i způsob jejich volby. Úprava volebního 
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systému musí zejména vycházet z nového politického postavení Národní fronty 
i samotných volených státních orgánů.

Základem celé sítě zastupitelských sborů jako demokratických orgánů 
státní moci jsou u nás národní výbory. Národní výbory se musí stávat místem, 
kde je demokraticky vytvářena linie státní politiky v místech, zejména v okre-
sech a krajích. V jejich práci je nutno plně uplatňovat zásadu socialistické demo-
kracie: aby se projevily různé zájmy a potřeby občanů a sjednotily se v obecný, 
veřejný zájem obcí, měst, okresů i krajů.

Národní výbory chápe strana jako orgány, které musí pokračovat v pokro‑
kových tradicích místní samosprávy a lidové správy. Nelze je považovat za místní 
byrokratické úřady, řídící komunální podniky. Chránit práva a potřeby občanů, 
zjednodušit vyřizování všech záležitostí, s nimiž se občané k národnímu výboru 
obracejí, prosazovat veřejné zájmy a čelit i snahám různých institucí šidit občany 
a nedbat jejich potřeb – v tom je základní politické poslání národních výborů.

Národní shromáždění chápe strana jako socialistický parlament se všemi 
funkcemi, které parlament v demokratické republice musí mít. Ještě do nového 
volebního období komunisté-poslanci musí zajistit, aby NS vypracovalo řadu 
konkrétních opatření, jež reálně naplní ústavní postavení NS jako nejvyššího 
orgánu státní moci v  ČSSr.  Formalismus v  jednání, snahu o  nepřesvědčivou 
jednomyslnost vylučující nutné rozdíly v názorech a postojích poslanců – to vše 
je nutno překonat. Z tohoto hlediska je nutno v nejbližší době vyřešit přede-
vším vztahy NS a stranických orgánů a také řadu problémů vnitřní činnosti NS 
včetně otázek organizačních a technických. Výsledkem musí být Národní shro-
máždění, které skutečně rozhoduje o  zákonech i  důležitých politických otáz-
kách a nejenom schvaluje předložené návrhy. Strana podporuje posílení kont-
rolní funkce NS v celém našem veřejném životě a konkrétně ve vztahu k vládě; 
z  tohoto hlediska je potřebné podřídit aparát kontroly plně NS, vytvářet ho 
jako jeho orgán. Spolu s užším sepětím NS s veřejným míněním občanů může to 
všechno v krátké době zvýšit úlohu i prestiž NS v naší společnosti.

[…]

mezinárodní postavení a zahraniční politika čssr

Akční program budeme uskutečňovat ve složité mezinárodní situaci, jejíž další 
vývoj bude ovlivňovat realizaci některých důležitých zásad programu. Na druhé 
straně také proces obrody socialismu v ČSSr umožní, aby naše republika půso-
bila aktivněji na tento mezinárodní vývoj. V zápase socialistických a demokratic‑
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kých sil proti agresivním snahám světového imperialismu stojíme rozhodně na straně 
pokroku, demokracie a socialismu. Z tohoto hlediska určujeme i svůj poměr k nejpalči‑
vějším mezinárodním problémům současnosti i náš podíl v celosvětovém zápase proti 
silám imperialistické reakce.

ČSSr bude formulovat vlastní stanovisko k základním otázkám světové 
politiky, vycházejíc z reálného poměru mezinárodních sil a z vědomí, že je ak-
tivní součástí revolučního procesu ve světě.

Základní orientace československé zahraniční politiky se zrodila a potvr-
zovala v době národněosvobozeneckého zápasu a v procesu socialistické pře-
stavby naší země – je to spojenectví a spolupráce se Sovětským svazem a ostatními 
socialistickými státy. Budeme usilovat o to, aby se přátelské vztahy s našimi spojen‑
ci – zeměmi světového socialistického společenství – nadále prohlubovaly na základě 
vzájemné úcty, svrchovanosti a rovnoprávnosti, vzájemného respektování a interna‑
cionální solidarity. V tomto smyslu budeme aktivněji a s promyšlenou koncepcí 
přispívat ke společné činnosti rady vzájemné hospodářské pomoci i Varšavské 
smlouvy.

V poměru k rozvojovým zemím bude socialistické Československo přispí-
vat k dalšímu rozvíjení protiimperialistické fronty a podle svých sil a možností 
podporovat všechny národy bojující proti imperialismu, kolonialismu, neoko-
lonialismu, za upevnění jejich svrchovanosti a národní nezávislosti a za hospo-
dářský rozvoj. Proto také budeme nadále podporovat statečný boj vietnamské-
ho lidu proti americké agresi. rovněž budeme prosazovat politické řešení krize 
na Středním východě.

Vůči rozvinutým kapitalistickým zemím budeme aktivně uplatňovat po-
litiku mírového soužití. Naše zeměpisná poloha, jakož i  potřeby a  možnosti 
průmyslové země vyžadují, abychom prováděli aktivnější evropskou politiku, 
směřující k rozvíjení vzájemně výhodných styků se všemi státy a mezinárodní-
mi organizacemi a  k  zajištění kolektivní bezpečnosti evropského kontinentu. 
Budeme důsledně vycházet z existence dvou německých států, ze skutečnosti, že NDR 
je jako první socialistický stát na německé půdě významným mírovým činitelem v Ev‑
ropě, z nutnosti podpořit realistické síly v NSR a současně čelit neonacistickým a re‑
vanšistickým tendencím v této zemi. Československý lid chce žít v míru se všemi náro‑
dy. Chce rozvíjet dobré vztahy a spolupracovat se všemi státy v zájmu upevnění 
mezinárodního míru a  bezpečnosti i  vzájemné důvěry v  oblasti hospodářské, 
kulturní, vědecké i technické. Budeme také aktivněji než dosud využívat členství 
naší republiky v mezinárodních organizacích, zejména v OSN a jejích orgánech.

Naše věda, kultura a  umění mohou mnohem více upevňovat a  posilo-
vat mezinárodní autoritu socialistického Československa ve světě. Českoslo-
venská zahraniční politika musí vytvářet podmínky a  rozšiřovat prostor pro 
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mezinárodní uplatnění naší kultury v  zahraničí. Široké uplatnění naší vědy 
a  umění v  zahraničí pomáhá účinně prokazovat přednosti socialismu a  mož-
nosti aktivní politiky mírového soužití.

Naše zahraniční politika nevyužívala všech možností vystupovat aktivně, 
nepřicházela iniciativně s  vlastními stanovisky k  řadě důležitých mezinárod-
ních problémů. Ústřední výbor KSČ, Národní shromáždění, vláda i  příslušné 
ministerstvo musí tyto nedostatky rychle překonat a soustavně dbát, aby naše 
zahraniční politika plně vyjadřovala jak národní, tak internacionální zájmy so-
cialistického Československa.

Plné rozvinutí mezinárodní úlohy socialistického Československa je ne-
oddělitelné od výchovy občanů v duchu internacionalismu, jež zahrnuje jak po-
chopení společných zájmů a cílů pokrokových sil světa, tak i porozumění pro 
specifické národní potřeby. S  tím také souvisí nutnost pohotově a  zasvěceně 
seznamovat širokou veřejnost s mezinárodními problémy a postupem naší za-
hraniční politiky a vytvářet tak předpoklady pro aktivní podíl československých 
občanů na formování zahraničněpolitických stanovisek.

Komunistická strana Československa bude aktivněji postupovat i  v  ob-
lasti mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. Budeme klást zvláštní 
důraz na přátelské svazky, vzájemné konzultace a výměnu zkušeností s KSSS, s ko‑
munistickými a dělnickými stranami socialistického společenství, se všemi ostatními 
bratrskými komunistickými stranami.

KSČ se bude nadále aktivně podílet na boji za jednotu mezinárodního 
komunistického hnutí, za upevnění akční součinnosti komunistických stran se 
všemi pokrokovými silami, přičemž za nejdůležitější úkol považuje rozhodný 
společný boj proti agresivní politice amerického imperialismu. KSČ bude plně 
využívat svých specifických možností k navazování kontaktů se socialistický-
mi, mírovými a demokratickými silami v kapitalistických a rozvojových zemích. 
Bude přispívat k rozšiřování forem spolupráce a ke koordinaci postupu komu-
nistických stran, přičemž velký význam přikládá konání mezinárodních stranic-
kých porad. Z toho hlediska vítá a podporuje výsledky konzultativní schůzky 
komunistických a dělnických stran v Budapešti. Spolu s desítkami bratrských 
stran podporuje KSČ návrh na uskutečnění mezinárodní komunistické porady 
koncem roku 1968 v Moskvě.

Soudružky a soudruzi!
Předkládáme vám s  veškerou otevřeností hlavní myšlenky, které nás vedly 
a jimiž se chceme řídit v současné době. Každý pochopí, že návrhy, které jsou 
obsaženy v tomto akčním programu, jsou dalekosáhlé a jejich realizace hlubo-
ce ovlivní život naší země… Neměníme svou základní orientaci; chceme plně 
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v duchu našich tradic a dřívějších rozhodnutí rozvinout v naší zemi vyspělou 
socialistickou společnost, zbavenou třídních protiv, ekonomicky, technicky 
a kulturně vysoce vyvinutou, sociálně i národnostně spravedlivou, demokratic-
ky organizovanou, kvalifikovaně řízenou, umožňující bohatstvím svých zdro-
jů důstojný lidský život, soudružské vztahy vzájemné spolupráce mezi lidmi 
a svobodný prostor pro rozvoj lidské osobnosti. Chceme přistoupit k budování 
nového, hluboce demokratického a československým podmínkám odpovídají-
cího modelu socialistické společnosti. Vlastní zkušenosti i marxistické vědecké 
poznání nás však shodně vedou k  závěru, že těchto cílů nelze dosáhnout po 
starých cestách, s použitím prostředků, které se dávno přežily, a hrubých me-
tod, které nás stále strhávají zpět. Prohlašujeme s plnou odpovědností, že naše 
společnost vstoupila do nesnadného období, kdy už se nemůžeme spoléhat na 
tradiční schémata. Nemůžeme stěsnávat život do šablon ani nejlépe myšlených. 
Nyní také nám připadá úkol razit si cestu neznámými podmínkami, experimen-
tovat, dávat socialistickému vývoji novou podobu, opírajíce se o tvůrčí marxis-
tické myšlení i poznatky mezinárodního dělnického hnutí, spoléhajíce na prav-
divé porozumění podmínkám socialistického vývoje Československa jakožto 
země, která před tváří mezinárodního komunistického hnutí n e s e odpověd-
nost za zhodnocení a využití relativně vyspělé materiální základny, nevšední 
úrovně vzdělanosti a kulturnosti lidu i nepopiratelných demokratických tradic 
ve prospěch socialismu a komunismu. Nikdo by nám nemohl odpustit, kdyby-
chom tuto šanci promarnili, kdybychom se svých možností vzdali.

Nepodnikáme nastíněná opatření proto, abychom v čemkoli ustupovali od na‑
šich ideálů – tím méně našim protivníkům. Naopak: jsme přesvědčeni, že nám po‑
mohou zbavit se zátěže, která protivníku dávala dlouhá léta mnoho výhod tím, že 
podvazovala, otupovala a ochromovala – účinnost socialistické myšlenky, přitažlivost 
socialistického příkladu. Chceme na pevné půdě naší země uvést do chodu nové, pro‑
nikavé síly socialistického života, které by umožnily mnohem účinnější konfrontaci 
společenských systémů a světových názorů a které by dovolily mnohem plněji uplatnit 
přednosti socialismu.

Náš akční program zahrnuje úkoly, záměry a  cíle pro nejbližší období, 
do XiV. sjezdu strany, jsme si vědomi toho, že mnohé z nedostatků a těžkostí, 
které se nahromadily za poslední léta, nebude možné překonat plně v krátkém 
čase. Splnění tohoto programu však může otevřít cestu k řešení dalších, složitějších 
a významnějších otázek organizace a dynamického vývoje naší socialistické společ‑
nosti ve směrech, které mohly být nyní jen naznačeny; v příštích letech chceme při‑
stoupit k pracím na dlouhodobém programu, který by ztvárnil a propracoval koncepci 
všestranného rozvoje naší socialistické společnosti v celé etapě, do níž vstupujeme, 
ozřejmil podmínky a otevřel perspektivu její komunistické budoucnosti. Po všem, co 
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jsme prožili v posledních letech, jsme povinni dát všem našim pracujícím i sami 
sobě odpověď, jak si strana představuje dosažení svých cílů, jak hodlá realizovat 
očekávání a  tužby, jež pracující vkládají do svého života i do své účasti v ko-
munistickém hnutí. Věříme, že naše marxistická věda nabrala a  nabere nyní 
i v budoucnu takových sil, aby mohla odpovědně připravit vědecké předpoklady 
pro takový program.

Nezakrýváme, že nás v příštích měsících a letech čekají nesnadné chvíle 
a mimořádně náročná a odpovědná práce. Ke splnění nastávajících progresiv-
ních úkolů bude nezbytné sjednotit co největší počet občanů naší republiky, 
všechny, komu záleží na blahu této země, na jejím mírovém úsilí, na rozkvětu 
socialismu. Bude třeba důvěry, vzájemného porozumění a svorné práce všech, 
kdo opravdu chtějí věnovat své síly velkému lidskému experimentu. Ale pře-
devším bude třeba činorodé aktivity a iniciativy každého komunisty, každého 
pracujícího. Chceme pro ni odpovědně, důsledně a bez výhrad otevřít prostor, 
odstranit všechny bariéry, které jí stály v cestě, uvést do pohybu tvořivé síly na-
šeho člověka, všechny fyzické i morální schopnosti společnosti. Chceme vytvo-
řit podmínky, aby každý čestný občan, kterému leží na srdci věc socialismu, věc 
našich národů, pocítil, že je vlastním strůjcem osudů této země, své vlasti, že je 
potřebný, že se s ním počítá. Nechť se proto akční program stane programem 
obrody socialistického úsilí v  naší zemi. Není síly, která by mohla vzdorovat 
lidu, který ví, co chce, a dovede jít za svým cílem.

Ústřední výbor Komunistické strany Československa

Převzato dle edice – Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil, Jan Moravec (eds.): Prameny k dějinám 
československé krize v letech 1967 – 1970. 9/1. Komunistická strana Československa. Pokus 
o reformu (říjen 1967 až květen 1968). Doplněk, Brno 1999, s. 320–359. Text je jako jediný 
v tomto souboru významně krácen, vypuštění jedné nebo více pasáží textu je značeno „[…]“.
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1970, (polovina roku)

maLý akčNí program
českosLoveNského hNutí 
za demokratický sociaLismus

oddíl i.: potřeba, geneze a politický profil sjednocené socialistické opo‑
zice.
(Pamětní spis k diskusím některých iniciativních skupin o možnostech vytvoření sjed‑
noceného, avantgardního socialistického hnutí v Československu)
 1. Polednové hnutí

2. Nová situace
3. O potřebě avantgardy
4. Negace režimu
5. Bariéry uvnitř socialistické opozice
6. Potenciální základna opozičních sil
7. Formování sjednocené avantgardy

oddíl ii.: k formulaci společných programových cílů
 8. Příspěvek k rámcové „ideové“ dohodě

8.1. Suverenita a neutralita státu
8.2. Zahraničně politické vztahy
8.3. Nová kulturní orientace
8.4. Křesťanství v demokratické společnosti
8.5. Socialismus
8.6. Politická demokracie

oddíl iii.: závěrečné poznámky
 9. K některým otázkám organizace a taktiky
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Úvodní poznámka

text, se kterým se seznamujete, je určen těm jednotlivcům a skupinám, jejichž 
opoziční postoj k režimu instalovanému v Československu pod patronací oku-
pačních vojsk je zcela vyhraněný a které se zabývají programovými a taktický-
mi otázkami socialistické opozice tak či onak „ex professo“. Jde o okruh přísně 
kontrolovaný, a proto relativně úzký. text není určen k publikování nebo rozši-
řování, a to ani v nějaké interní „samoobslužné“ podobě.
Shrnuje výsledky diskusí několika iniciativních skupin, jejichž socialistický cha-
rakter má různou genezi: vedle marxistických východisek, českého socialismu 
masarykovské orientace také socialismus motivovaný křesťanstvím.

Pokusili jsme se dospět k určitým závěrům přesto, že se na jejich formu-
laci zatím nemohli podílet zástupci řady významných složek a směrů formující 
se opozice. tyto závěry, často zachycené jen tezovitě, si proto nečiní nárok na 
definitivní podobu.

Potřeba dialogu o situaci, v níž se ocitly pokrokové síly po srpnové inter-
venci, a zejména pak po Husákově převzetí moci v dubnu roku 1969, potřeba 
alespoň dílčí inventarizace ideových východisek a politických cílů, společných 
všem politickým proudům, směřujících nadále k demokratickému socialismu – 
tato potřeba byla pociťována na mnoha místech už delší dobu. Bezprostředním 
impulsem k diskusím bylo publikování „manifestu Socialistického hnutí česko-
slovenských občanů k 28. říjnu 1970“, a to spíše pro zjevnou nedostatečnost 
než některé klady tohoto dokumentu. Diskuse brzy přerostly v úvahy o teorii 
a taktice socialistické opozice v Československu. tak vznikla i myšlenka dát jim 
pevný tvar tím, že by se vypracovala jakási elementární bilance stanovisek, kte-
rá se v diskusích objevila.

Prvá část „malého akčního programu“ je tedy svého druhu pamětním spi-
sem. Z  diskutovaných témat jsme mohli vybrat jen některá; přesto, jak jsme 
zjistili, společný názor právě na tyto základní otázky nedávné historie je ne-
zbytným předpokladem sjednocení socialistické opozice, tedy i předpokladem 
jejího společného programu. Od okamžiku, kdy padlo rozhodnutí dát jistý řád 
diskusím o ideových východiscích a dalším postupu opozičních sil, uplynula již 
delší doba. Společně s „konsolidací“ okupačního režimu v Československu došlo 
k dalšímu významnému pohybu v řadách oponentů byrokratického socialismu 
u nás i jinde.

Dnes je už krajně naléhavé mít promyšlený a zdůvodněný program, při-
jatý všemi složkami formující se socialistické demokratické opozice. Než bude 
možno přikročit k  vypracování takového aktuálního, konkrétního programu 
strategie a taktiky opozice, musíme s úspěchem absolvovat období nezbytného 
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ideového, názorového sblížení. Proto smyslem našich diskusí a rámcového ná-
črtu základních společenských stanovisek (která v třetí části textu doplňujeme 
úvahami o některých otázkách organizace a  taktiky nového politického hnu-
tí) – je jediné: urychlit formování nové politické síly, která by v určité fázi vy-
stoupila s programem demokratického socialismu, vypracovala jeho pozitivní 
(prováděcí) politický program, mohla za ním jako skutečná reprezentativní síla 
stát, a která by byla odhodlána a připravena prosadit jej všemi revolučními pro-
středky, jež malý národ má proti mocným tohoto světa.

1. polednové hnutí

Diskuse, které zde shrnujeme, musely být do jisté míry předběžnou, tedy i vel-
mi neúplnou analýzou polednového hnutí 1968. Nejen proto, že „pražské jaro“ 
je a zůstane jedním z období, které je hodno toho, aby na ně dnešní socialistická 
opozice navazovala, ale i proto, že jeho slabiny, omyly a iluze jsou bezprostřed-
ním zdrojem řady našich zásadních úvah.
Museli jsme předně konstatovat, že v prosinci 1967 a v prvých měsících roku 
1968, kdy se zhroutil režim, spojovaný nepřesně se jménem Antonína Novotné-
ho, neexistovala žádná politická koncepce, která by zahrnovala představu o ra-
dikálním překonání dosavadního politického systému. Neexistovala ani žádná 
politická síla, která by chtěla a mohla vystoupit s  takovým programem kom-
plexní společenské alternativy k „socialismu byrokratických aparátů“. to byl 
přirozený důsledek sterility starého systému a dlouholetého politického útlaku.

Pro vzniklou situaci bylo charakteristické, že i ti z vedoucích představitelů 
KSČ, kteří v poloobrozených orgánech strany a státu otevírali prostor k nutným 
změnám, teprve hledali nejen konkrétní formy, ale i samotný politický obsah 
těchto změn. tedy teprve postupně se formulovalo a prosazovalo stanovisko, že 
má jít o nový model socialismu a že tento „demokratický socialismus“ není to-
též co „socialistická demokracie“, kterou stačí jen prohlubovat a zdokonalovat; 
nýbrž že nový model vyžaduje revoluční strukturální změny.

Pro mnoho z protagonistů ledna byl ovšem slogan „demokratizace“ stá-
vajícího systému maximální mezí, za niž neměl politický pohyb jít. Jejich re-
formismus nebyl s  to přesáhnout režim, který po tolik let s  takovým úsilím 
reformovali.

Změny, ke kterým však reálně docházelo ve všech oblastech veřejného ži-
vota, se velmi brzo nedaly vtěsnat do mezí holého reformismu. Zrušení cenzury, 
faktické zřeknutí se represivních, totalitářských metod ve vnitřní politice, hos-
podářská opatření, nové organizace a nové reprezentace – to vše dynamizovalo 
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situaci a  kvalitativně ji měnilo. Progresivní, emancipované síly ve vedoucích 
grémiích KSČ a ve vládních orgánech zprostředkovávaly tlak zdola a vynucovaly 
uznání politických změn, nezřídka ovšem až post factum. Neméně důležité bylo, 
že polednové hnutí se stávalo hnutím skutečně celonárodním, když aktivizovalo 
další a další skupiny občanů jako svrchovaný a konstitutivní element politiky. 
Nezájem, lhostejnost, manipulaci nahrazoval ve stále větší míře rozmach aktivi-
ty a spontánní nadšení, upomínající na prvá poválečná léta. Pocit svobody a ote-
vřených možnosti začínal být, po tolika letech, opět samozřejmostí.

Neexistence revolučního, netradičního konceptu politické aktivity vedla 
k tomu, že progresivní síly přijaly „organizační rozestavění“ protivníka a sna-
žily se porazit jej v úmorném boji s jeho houževnatými aparáty. Do tohoto zá-
pasu pak nutně vstupovaly rozděleny a vyčerpávaly se úsilím o renesanci „za-
vedených“ institucí, resp. o restituci desetiletí mrtvých tradičních organizací. 
Na rychlé a účinné pozitivní kroky, negující základy nedemokratického režimu 
v politické a hospodářské oblasti, nezbyl dostatek času ani energie.

Efektivní solidarita pokrokových sil různé geneze zůstávala v zárodečném 
stadiu. Zděděné problémy a křivdy (např. pokrytecké „sjednocení“ sociální de-
mokracie s KSČ) nebyly poctivě a do důsledků řešeny. Výsledkem kompromisu 
s konzervativci bylo i to, že komunistická strana prakticky neustoupila od po-
litického systému, který jedině jí poskytoval výsadní postavení. také materiály 
připravené pro XiV. sjezd (vydané v exilu J. Pelikánem) chtěly tuto hegemonii 
zaručit vhodným volebním řádem a dalšími ústavními opatřeními.

Československé polednové hnutí se nestačilo stát antibyrokratickou 
revolucí.

Protože nedokázalo na novém základě sjednotit všechny rozhodující pro-
tibyrokratické síly, protože nedokázalo ostře rozlišit fronty a  aktéry nového 
historického konfliktu, protože svou polovičatostí dokonce zatlačilo některé 
významné složky revolučního pohybu do pasivity  – nedokázalo ani včas do-
sáhnout nové, výrazné celonárodní jednoty, ani nového odhodlání bránit vše-
mi prostředky a za všech okolností to, oč jsme usilovali. Nedokázalo vytvořit, 
v emancipovaném pochopení povahy narůstajícího sporu, natolik novou a jed-
noznačnou situaci, kterou by ve středu Evropy musel respektovat i  ten, kdo 
pomýšlel na intervenci.

Samozřejmě, bylo sraženo k  zemi především oním nočním pochodem 
vojsk pěti „spřátelených států“. Ale na zemi bylo ušlapáno nikoli botami cizích 
vojáků, nýbrž, připusťme, obdivuhodným manévrováním Husákovy „centris-
tické“ skupiny, jíž byly postupně vydány všechny mocenské pozice polednovými 
představiteli a proti jejíž nepřehledné hře vynucovaných demisí a nepřetržitých 
reorganizací nenašel dvakrát zrazovaný národ účinnou obranu.
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2. Nová situace

Srpnová intervence stimulovala v podstatě dvojí proces: Progresivní síly, kte-
ré se konstituovaly v  rámci polednového hnutí, se emancipovaly od režimu 
vznikajícího pod okupační patronací. Na druhé straně skupiny, které tíhly ke 
konzervativnímu řešení krize, se snažily rovněž se emancipovat – ale na silách 
„dole“, odpoutat se od tlaku zdola. KSČ se nezadržitelně štěpila, její střední 
proud se rozpadal a s ním i celé polednové hnutí ve své specifické ohraničené 
podobě.
Emancipace pokrokových sil byla urychlována tím, jak polednové hnutí 
krok za krokem ztrácelo pozice v  KSČ, ve státě, odborech atd., tj. jak ztrá-
celo mocenské pozice, na nichž bylo dosud organicky závislé. Z neústupné-
ho trvání na polednových cílech se rodila nová avantgardní orientace. tato 
orientace však nemohla navazovat na struktury polednového hnutí: ty se 
před jejíma očima rychle rozkládaly. Oč výraznější byl přechod „etablova-
ných složek“ polednového hnutí na stranu konzervativního pořádku, o to vy-
hraněněji se emancipované složky snažily najít svůj raison d‘etre v  nových  
podmínkách.

i když příští léta mohou opět přinést celou paletu konformních posto-
jů – považujeme za nesmírně důležité, aby se vyhranil také druhý pól: totiž aby 
konečně v naší zemi vzniklo i působilo hnutí kotvené doma a bezprostředně 
spjaté s denními problémy této země, hnutí, které se do režimu nezabuduje, 
nesmíří se s ním, a které bude cílevědomě a na nových základech pracovat pro 
jeho konec.

Začali jsme užívat termínu avantgarda. Myslíme tím hnutí, které teprve 
může vzniknout jako výsledek soustředěného politického úsilí určitého druhu 
a které by pak bylo schopno stát se nositelem hodnot, naplňujících smysl čes-
koslovenských dějin. lze je staronově aktualizovat jako zápas o  suverenitu 
země, o suverenitu kultury a jazyka, o suverenitu určení společenského řádu 
našich věcí veřejných. Bývá-li zvykem likvidátorů těchto hodnot rozbít náro-
dům nejprve jejich avantgardu, víme, že tím národy neumírají  – jsou pouze 
umlčeny. Po čase se avantgarda zformuje znovu a stává se reálnou politickou 
silou.

Polednové hnutí neexistuje. rozklad jeho struktur před nás postavil na-
léhavou otázku: zaplnit novou organizovaností vakuum, které vzniklo, postavit 
se tak na vlastní nohy a  přežít  – anebo kapitulovat a  zaniknout. Prvé řešení 
předpokládá intelektuální a praktickou činnost, o níž nevíme, zda jejím náro-
kům stačíme, a v podmínkách, které se zdají ji vylučovat. Domníváme se přesto, 
že jsme svým způsobem povinni se o toto řešení pokusit:
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3. o potřebě avantgardy

Fakt plurality socialistické opozice a stejně průkazný fakt společných cílů vy-
ústily v předpoklad, že československá socialistická opozice se musí tak či onak 
formovat jako nové politické hnutí, netradiční ideově i organizačně.
V průběhu diskusí byl tento předpoklad potvrzován novými a novými argumen-
ty: rozsáhlou shodou stanovisek k minulým i současným událostem, společným 
kritickým hodnocením tradičního politického stranictví, prvými formulacemi 
představ o moderním politickém hnutí, o autonomní roli společenských orga-
nizací, zejména odborových, samosprávných, profesních atd.

Samozřejmě, prvým impulsem bylo určité hodnocení základních slabin 
polednového vývoje, jak jsme je již popsali: pokrokové síly zůstaly roztříštěny 
v tradičních strukturách totalitního režimu, zůstaly také v zajetí svého minu-
lého vývoje a ideové „výzbroje“. Samotná snaha o zásadní obrodu těchto orga-
nizací, onen pokus o „demokratický převlek totalitních struktur“ nepřinesl – 
a zdá se ani nemohl přinést – dostatečně rychlé a hluboké změny. Navíc, úzký 
reformismus nového kursu a  nedůslednost v  překonávání minulosti jakkoli 
motivovaná vnitřními a zahraničními ohledy, udržovaly přetrvávající nedůvěru 
a výhrady mezi jednotlivými složkami polednového hnutí. Zápas s konzervativ-
ci nemohl neztratit na údernosti a celkovém účinku tím, že nastupující progre-
sivní síly považovaly za nutné zajišťovat se také vůči sobě navzájem!

Před tímto osudovým úskalím bude nutně stát každý další pokus o obro-
du socialismu. Domníváme se, že na prožitou zkušenost roku 1968 je nezbytné 
odpovědět netradičně a radikálně.

Na tomto místě, v prvém přiblížení, lze koncept, ke kterému jsme dospěli, 
vyjádřit ve dvou tezích:
i. Současný totalitní režim nelze porazit jinak, než revolučním vystoupe-

ním organizačně sjednoceného, akceschopného hnutí, představovaného 
novou, netradiční politickou formací.

 tato „nová avantgarda, kterou pracovně nazýváme „Československým 
hnutím za demokratický socialismus“, by v sobě musela integrovat všech-
ny emancipované progresivní síly, mající zájem o tak úzkou spolupráci. 
ty by se samozřejmě lišily v důsledku své různé geneze z tradičních po-
litických směrů, ale přijímaly by společný hodnotový systém a  předem 
formulovaný rámcový, aktuální program. Jinými slovy, ve fázi akutního 
zápasu o  negaci totalitního režimu a  o  zabezpečení státní suverenity  – 
každé obnovení činnosti tradičních politických stran (tedy např. sociál-
ně demokratické stejně jako komunistické prakticky vylučuje dosažení 
 celonárodní jednoty, nezbytné k revolučnímu vystoupení.
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ii. Jestliže tedy pro prvou fázi, kterou lze popsat jako období celonárod-
ní mobilizace a  otevřeného boje o  moc, trváme na organizační jednotě 
revolučních sil – pro druhou fázi (po vnitřním a zahraničně politickém 
zabezpečení výsledků protibyrokratické revoluce) nechceme nijak předur-
čovat podobu politického systému, který pak vznikne v demokratických 
podmínkách. Nezapřeme však, že nalézáme dost důvodů k  domněnce, 
že i  tehdy by byl návrat k  politickým stranám totalitního období nebo 
prvých poválečných let nelogickým a  příliš sentimentálním krokem do 
minulosti, která je nenávratně překonána. tady ovšem své úvahy může-
me považovat pouze za námět k diskusi. V této kapitole bychom chtěli 
vyložit alespoň ještě některé z argumentů, které nás vedly k přesvědčení 
o nutnosti vytvořit „nové politické hnutí“:
1. Paradoxním výsledkem diktatury vedoucí špičky KSČ je vytvoření 

širokého demokratického „levicového středu“ v  českém a  sloven-
ském politickém myšlení.

 Praxe tzv. diktatury proletariátu a  vedoucí úlohy KSČ umožnila 
pochopit tato a  jim podobná ideologická klišé jako hlavní příči-
ny degenerace politického systému a (následně) veškerého spo-
lečenského života. Mimo to jsou dnes fronty dějinného zápasu 
o naplnění sociální spravedlnosti vyhraněné podstatně jinak než 
před několika desetiletími: hlavní překážkou nejsou klasické vy-
kořisťovatelské třídy, ale stejně parazitní a sociálně určené vrst-
vy stranické a  státní byrokracie. Nové skutečnosti sblížily jed-
notlivé socialistické směry natolik, že lze důvodně pochybovat 
o tom, zda zbylé rozdíly stačí pro existenci zvláštních politických  
stran.

2. Je jisté, že diferenciace uvnitř tohoto potenciálního „bloku“ je ještě 
veliká. Navíc překážky, které současný režim klade jakémukoliv di-
alogu a komunikaci, kterou sám neorganizuje, ztěžují dorozumění. 
Přes to všechno se nám zdá sjednocování a postupné překonává-
ní zděděného rozkolu uvnitř dnešní socialistické opozice schůd-
nější cestou než naděje na renesanci tak hluboce zdiskreditované 
komunistické strany a  na současnou restituci desítky let nefun-
gujících jiných stran, a  dokonce na jejich vzájemnou spolupráci! 
A to ve fázi, kdy budeme mít proti sobě opět všechny stoupence 
a  garanty byrokratického „socialismu“, byť na čas otřesené krizí 
a dezorientované.

3.  Domníváme se, že koncept moderního, otevřeného politického hnu-
tí, v němž názorové rozdíly jsou přirozené a zůstávají „soukromou 
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záležitostí“ jednotlivých ideových proudů, odpovídá také trendu 
k vytváření širokých politických stran – federací, jak je patrný v so-
cialistickém i měšťanském táboře v demokratických zemích.

4.  Konečně – nesmíme zapomínat, že pro mladou generaci není žádná 
z tradičních stran přijatelná také proto, že každá z nich v té nebo 
oné rozhodující fázi poválečného vývoje zklamala.

  Dnešní pocity většiny politicky myslících mladých lidí nejsou ne-
podobné přesvědčení té části domácího odboje za ii. světové války, 
která po analýze úlohy politických stran i. republiky se jednoznačně 
postavila proti jejich obnovení, a  to bez výjimky. Podotýkáme, že 
šlo o výrazně socialistické odbojové skupiny. A lze se jen ptát, zda 
stranicko-politické schéma, přivezené do Československa z  lon-
dýna a  Moskvy, a  vyšachování většiny z  představitelů domácího 
odboje z rozhodujících politických míst hned v prvém poválečném 
období – prospělo nebo osudově poškodilo vyhlídky československé 
poválečné demokracie a československého socialismu.

4. Negace režimu

iniciativní skupiny, které se spojily v  úvahách o  dalším postupu socialistické 
opozice, se konstituovaly v  radikálním odporu proti konzervativnímu a  ne-
funkčnímu režimu, nastolenému vedením KSČ jako důsledek tlaku vnějších 
„vzorů“ i jeho vnitřní degenerace v reakční samolibou skupinu, izolovanou od 
lidu i od prostých členů a řadových funkcionářů komunistické strany.
Z této geneze iniciativních skupin přirozeně plyne jejich stejně radikální odpor 
proti politice velmocenské normalizace po dubnu r. 1969. Vyplývá z  ní tedy 
i jejich všeobecné politické zaměření: usilují o nový model socialismu, jenž by 
odpovídal československé demokratické a humanitní tradici a specifickým spo-
lečenským podmínkám.

Shodujeme se v tom, že právě takové radikální překonání režimu je naším 
základním společným cílem. Usilujeme o negaci režimu, nikoli o jeho zachování 
v nějaké vylepšené, „zdemokratizované“ podobě.

Vymezujeme-li hned zpočátku to, co je nám společné v negativním vyjád-
ření („co nechceme“) - má to v našich očích svůj prvořadý význam. Nesmí zůstat 
nejmenší pochybnosti o tom, že nikdo z nás nechce s režimem koketovat. Nega-
ci režimu se nelze vyhnout, ani dnes polovičatými formulacemi našeho postoje, 
tím méně v období, na které myslíme, polovičatými činy. to, co u nás vládne pod 
pojmem socialismu, zůstane, přes dočasné úsměvy, pokleslou diktaturou špičky 
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jediné politické strany, ovládající všechny ostatní společenské organizace. tato 
„Národní fronta“ manipulací, frází a popření demokracie, hovoříme-li jen o po-
litickém systému, si zaslouží jen jediné: být rozbita tak, jak byla vytvořena. Čím 
dříve a úplněji, tím lépe.

Novému, emancipovanému politickému hnutí se nesmí stát, aby v  úsi-
lí o  zlidštění režimu ztratilo svůj jediný raison d‘etre: obnovení demokracie 
v Československu.

5. bariéry uvnitř socialistické opozice

Kdyby byla spolupráce různých složek socialistické opozice založena jenom na 
faktu, že všechny jsou dnes v opozici, měla by taková spolupráce vratké základy. 
Nové avantgardě musí jít o víc.

Každá z jejích konstitutivních složek přináší do formujícího se hnutí své 
přednosti, ale také okovy své minulosti, přirozené dědictví různé geneze.

Proti současnému režimu, instalovanému z vůle a k podobě okupačních 
sil, stojí komunisté, kteří ve své minulé politické dráze stavěli předložený režim 
a byli jeho součástí. A to přesto, že jejich individuální úsilí směřovalo k vytvoře-
ní jiné reality, což prokázali nejen svým zápasem s konzervativci v průběhu kri-
ze let 1968 – 1969, ale zejména nejrůznějšími a mimořádně závažnými pokusy 
o reformy a renesanci socialismu v letech před prosincovým střetnutím 1967. 
Dnes stojí spolu s nimi v jedné řadě lidé, jejichž politické organizace byly násilně 
rozbity a jejich ideály a hodnoty byly popřeny a odsouzeny předlednovým tota-
litarismem, a to často za přímého přispění těch, s nimiž dnes hledají společná 
východiska a společný program.

tyto rozdíly v politické minulosti, na něž váží tak či onak přetrvávající 
rozdílné ideové koncepce, nelze prohlásit za nedůležité, nebo dokonce neexis-
tující. Nová avantgarda je musí jistým způsobem respektovat.

to jí přináší a  ještě přinese řadu těžkostí. Jejím principem je však úsilí 
o vědomé a věcné překonání tohoto dědictví. tady zřejmě nemůže být cílem no-
vého hnutí „sjednocení“ všech ke „vzorovému“ obrazu. Nechť každý má a pone-
chá si vlastní tvář, obsahující všechnu minulost, dobrou i špatnou, a celé pozná-
ní, ne jednoznačné a uzavřené, nýbrž stále zpřesňované. integrace na takovém 
základě, ona „jednota v různosti“, jak ji formulují italští komunisté, by nebyla 
slabostí československé socialistické opozice. Možná, že právě ona by jí posky-
tovala mimořádnou sílu a snad největší naději.

Nová avantgarda může vzniknout jako aktuální politická síla jen teh-
dy, dokáží-li všechny její složky překonat pocit doktrinální nadřazenosti. 
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Z předchozího je zřejmé, že nemá jít o názorové zploštění ani o  rezignaci na 
světový názor u  těch proudů, které jsou spjaty s některým z  tradicionalistic-
kých filozoficko-ideologických systémů. Jde o důsledné zřeknutí se pochybené-
ho a doslova reakčního „práva“ na „jedině vědeckou“, „jedině správnou“, „jedině 
úspěšnou (funkční)“ ideologii. Ostatně, moderní formulace i  těchto velkých 
„ideologických systémů“ ruší doktrinální výlučnost a akcentují nutnost toleran-
ce, vzájemného ovlivnění a přínosu, dialogu. Mezi příklady z tradičně protiklad-
ných pólů lze uvést Garaudyho nebo Fischerovo pojetí „marxismu XX. století“ 
a  ideovou otevřenost levicového katolicismu, prezentovaného u  nás Hnutím 
koncilové obrody.

Uvědomujeme si, že pro překonání historického rozkolu v socialistickém 
hnutí neuzrály ve světovém měřítku všechny nezbytné podmínky. Ale tenden-
ce k  tomu a vědomí nezbytnosti jsou podle našeho názoru nesporné a mno-
ha impulsy získává půdu. tyto impulsy přicházejí velmi silně právě ze střední 
a východní Evropy. Pro Československo, které samozřejmě nestojí mimo realitu 
vývoje a fází tohoto hlubokého sporu, je však dosažení jednoty socialistického 
hnutí, usilujícího tak či onak o demokratický a humanitní obsah socialistické 
praxe, příkazem dne.

Domníváme se, že naše zkušenost je jedinečným předpokladem progre-
sivního řešení. Máme za sebou několik desetiletí, v nichž jsme poznali všichni 
nesmyslnost a tragiku rozkolu a v nichž zápas o socialismus dostal jednoznačně 
jinou podobu. Dokážeme-li přesně formulovat celou tuto zkušenost a vyvodit 
z ní všechny závěry, a to netradiční a radikální, může být dokonce naše dnešní 
neradostná situace historickou výhodou.

K obnovení důvěry a spolupráce mezi složkami nové avantgardy nebude 
stačit uznání tolerance „na filozofické rovině“. Všeobecná konstatování, že vzá-
jemný respekt, plodný dialog atd. jsou žádoucí a ku prospěchu socialismu – byla 
ze strany komunistů historicky znehodnocena tím, že právě tato konstatování 
v minulosti provázela praxi právě opačnou, spatřující prospěch, ba dokonce ne-
zbytnou podmínku socialismu v úsilí rozvrátit a zastavit každou reálnou poli-
tickou činnost všech nekomunistických organizací bez výjimky.

Je tedy základním předpokladem konstituování čs. socialistické opo-
zice jako nové avantgardy určité konkrétní hodnocení konkrétní československé 
minulosti.

Za její podobu bylo a je odpovědno to politické krédo KSČ, které je z kru-
hů spjatých s moskevským centrem stále vydáváno za nejvlastnější specifikum 
a přednost komunistického hnutí a jehož radikální odmítnutí přirozeně vyrůs-
talo z  imperativů československého jara 1968: dle něj mají být pouze komu-
nisté politickými představiteli socialismu; ostatní samostatné a zorganizované 
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politické směry, usilující o socialismus, je nutno považovat nejen za nepřátele 
a odpůrce komunistického pojetí socialismu, nýbrž socialismu vůbec, a podle 
toho s nimi naložit ihned, jakmile se komunisté dostanou k nezbytným mocen-
ským prostředkům.

S touto historickou realitou, s prožitými léty popřených záruk a násilničení 
je trvale konfrontováno socialistické hnutí ve všech zemích. Nelze je cudně za-
pomenout, tím méně řečnicky ošvindlovat jako „nutnou historickou fázi“, nebo 
dokonce „specifikum zaostalé východní Evropy“. Ukazuje se všude, že k  for-
mování „nové levice“ jako trvalého svazku různých socialistických sil nestačí 
společná představa o cílech, protiimperialistická stanoviska ani úsilí o hluboké 
strukturální změny dané společnosti – není-li komunistická složka tohoto hnu-
tí ochotna či vůbec schopna se distancovat od konkrétní historické a aktuální 
politické praxe v tzv. socialistických zemích. Není-li schopna právě v ní poznat 
a nedvojsmyslně označit základní příčinu reakčního protilidového vývoje, příči-
nu degenerace a neúspěchu socialismu.

to platí dvojnásob pro československé komunisty. ti jsou dnes nejpočet-
nější složkou socialistické opozice, a odsouzení minulých politických praktik je 
pro ně dovršením názorového vývoje a nikoli jednoduchého procesu poznání, 
v němž musí revidovat často dlouhá léta své činnosti. Ostatně také představy 
všech ostatních složek nové avantgardy doznaly řady zásadních změn. Neexis-
tuje žádný tradiční politický směr, který by mohl beze zbytku vyjádřit to, oč 
dnes usilujeme. Žádná geneze není privilegiem. Nebudeme vyvolávat v  život 
desítky let mrtvé programy, oprašovat nežijící struktury. Krize roku 1968 po-
skytla bezpočet důkazů, že to nejen není cesta kupředu, ale že to vůbec není 
schůdná cesta.

Uznáváme jeden vůči druhému právo na upřímný a plnohodnotný myš-
lenkový vývoj. Nebudeme se zabývat konstruováním abstraktních „komu-
nistů“, „sociálních demokratů“… a  jejich typových ideologií. Chceme dospět 
k formulaci prvých nezbytných kroků k uskutečnění historické perspektivy de-
mokratického socialismu. Chceme proto překonat zděděné bariéry a přežívající 
averze zformováním integrovaného hnutí, které ponechá uvnitř svých řad pl-
nou svobodu názorů a rovnost podmínek pro jejich prosazení stejně jako uzná-
vá právo každého demokrata sdružovat se a usilovat o určení státní politiky.

* * *

Definovali jsme „nové politické hnutí“ jako tu část socialistické opozice, 
která usiluje v současné fázi (a právě už v ní) o stále užší spolupráci různých tra-
dičních i nekonvenčních politických proudů s cílem nezůstat na úrovni volného 
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a dočasného (taktického) spojenectví, ale překonat existenci dosavadních poli-
tických stran ještě ve stadiu opozice vytvořením nového politického útvaru – 
„Československého hnutí za demokratický socialismus“. Jsme si samozřejmě 
vědomi toho, že naznačený koncept přijala za svůj zatím jen malá část opozice.

V diskusích, které zde shrnujeme, jsme se pokusili odhadnout, jaká je 
aktuální situace opozičních sil vůbec a jaké koncepce jsou na různých místech 
sledovány. Závěry, které uvedeme v následujících částech textu, jsou tedy kon-
kretizací a zároveň rozšířením dosavadních úvah: Jde o to, jak si lze předsta-
vit optimální rozvoj opoziční aktivity v  okupovaném Československu, ať už 
náš koncept nové avantgardy bude nebo nebude přijat rozhodujícími složkami 
opozice jako nejvhodnější – a za druhé ovšem, zda, respektive nakolik aktuální 
pohyb v řadách opozice podporuje oprávněnost cílového konceptu, který před-
kládáme k diskusi.

6. potenciální základna opozičních sil

imanentní konzervatismus Husákův lze nejsnáze poznat ze snahy po obnove-
ní přísně „uzavřené“ společnosti. tento důsledný návrat ne před leden 1968, 
ale spíše hluboko do padesátých let znamená, že nesmí působit ani vzniknout 
žádná organizace, která by nebyla podřízena a  kontrolována jediným politic-
kým centrem. Se zánikem posledních autonomních organizací kulturní fronty 
musíme konstatovat, že prostředky policejního státu a „třídní justice“ jsou plně 
dostačující k  tomu, aby byla udušena jakákoliv organizace jakéhokoliv druhu 
a zaměření, chce-li se za to platit ztrátou tvůrčí aktivity, jejíž potřeby vedly ke 
vzniku takové organizace.
Nemá-li tedy dnes ani opozice žádnou organizační bázi, přesto jí zůstali nositelé 
této tvůrčí aktivity. Opozice musí opět znovu promyslet vztah mezi činností 
a organizovaností. A nezdá se, že by nezbytnou podmínkou aktivity musela být 
organizace v tradičním slova smyslu.

Potenciální síla opozice není malá. režimu se nedaří přesvědčit o své legi-
timitě a schopnostech ani široké lidové vrstvy, ani duchovní elitu národa; podří-
zení se z donucení anebo většinou holá lhostejnost, tím méně pak různé formy 
nesouhlasu a odporu, mohou stačit k řešení společenských problémů, které jsou 
i nadále jen švindlovány a které budou bušit na dveře stále silněji. Ona „spon-
tánní podpora a iniciativa“, o níž často a hlasitě hovoří oficiální propaganda, se 
prostě nekoná.

Desetitisíce lidí, kteří se v  polednovém hnutí angažovali, představují 
velký potenciál myšlenkové úrovně a iniciativy opozice. V nich trvá zkušenost 
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minulých let, jsou schopni tlumočit pocity a  potřeby našich spoluobčanů ze 
všech oblastí republiky. tyto „kladné dispozice“ jsou zhusta provázeny opačný-
mi: kolísavostí, zlatou prostředností, malým citem pro spravedlnost, falešným 
mučednictvím, lžiradikalismem, politickým intrikánstvím… tvrzení, že „klad-
ných“ vlastností má naše politická veřejnost více, je stejně neodůvodněné jako 
tvrzení opačné. Chronická krize režimu přešla z fáze akutní do svého skrytého, 
„klidného“ stadia; lidové hnutí, organizované pod ideou demokratické obrody 
socialismu, bylo rozbito a „pacifikováno“ a jeho rozklad přináší všeobecně zná-
mé úkazy pasivity, úniku, apatie.

Ovšem, také politicky vzdělané demokratické síly se musí především 
vzpamatovat ze „šoku okupace“; z faktu, že snaha po nápravě poměrů, snaha 
tak široce podporovaná a realizovaná slušně a se všemožnými ohledy, byla suro-
vě potlačena zahraniční vojenskou intervencí. teprve tehdy, zbavíme-li se bez-
naděje, která se zdá být definitivně odůvodněna realitami světové mocenské 
politiky, a  dokážeme-li, že má smysl a  naději pokračovat v  politické práci za 
dnešní situace  – teprve pak se lze ptát, jak postupovat, jak rozvíjet opoziční 
činnost.

Skupiny, které před několika lety „dělaly“ leden, se nevyrovnaly stejným 
způsobem s prožitou zkušeností ani s novým stavem věcí. Jejich vzájemná so-
lidarita nebyla úplná, jak jsme viděli, ani v období polednového nástupu. Přes 
pletivo neformálních vazeb, které se tehdy vytvořily, zůstává dnes většina sku-
pin navenek v podstatě uzavřenými zbytky tradičních organizací. tento rámec 
nepřekračuje ani známá koncepce „strany vyloučených“. tedy nejen „osobnost-
ní“, ale i „spojenecké“ dispozice zůstávají zatím v největší části jen dispozicemi. 
Opakujeme, že aktivní, uvědomělá, sjednocená opozice může být teprve výsled-
kem intenzivní a zřejmě, z různých důvodů, velmi obtížné politické práce.

Naším cílem tedy je, aby se z dosud potenciálního solidárního tělesa, tvo-
řeného odpůrci současného režimu, stala aktuální politická síla. Je možné, že 
vystoupení iniciativních skupin, které se již konstituovaly jako samostatná oh-
niska politické aktivity, je předělem v reagování na podubnový Husákův režim 
a zároveň počátkem integračního procesu uvnitř socialistické opozice.

lze samozřejmě předpokládat, že současná opozice zahrnuje také skupi-
ny, které nepřijímají socialistický program a vycházejí z všeobecné demokratic-
ké kritiky byrokratického socialismu. Na druhé straně vstupujeme do dialogu 
se skupinami pevně orientovanými na tradiční politické organizace, které tedy 
usilují o socialistickou alternativu dnešního režimu jiným způsobem, než jaký 
považuje za schůdný a vhodný náš koncept „nového politického hnutí“.

Mohli jsme už poznat, že „tradicionalisté“ jsou vlivní nejen v „komunis-
tickém prostoru“, kde silně působí povědomí legitimity k roku 1968 a ovšem 
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i někdejší výlučné politické moci – ale také jinde, např. mezi sociálními demo-
kraty, kde se klade důraz na tradici programu demokratického socialismu, na 
solidaritu a autoritu soudružských stran v Německu, Švédsku, Británii, rakous-
ku atd.

Vztahy socialisticky orientované opozice k pravicovému (měšťanskému) 
křídlu se zřejmě budou vyvíjet komplikovaněji než vzájemný vztah jednotlivých 
skupin vycházejících ze socialistických programů.

Avšak všude by dnes měla být kritériem produktivního postupu zásada 
co nejprostší a zároveň co nejobsažnější: rozvíjet solidární těleso jako solidární 
těleso, tj. upevňovat všechna pojítka solidarity osobní i neosobní, ideové i poli-
tické, a tak podněcovat tvořivé politické myšlení a aktivitu, odpovídající daným 
podmínkám.

Postup by zde měl být krajně netradiční, nebo lépe, měl by se opírat o nej-
lepší tradice nebyrokratického způsobu rozvíjení neformálních vazeb. Zda a jak se 
budou rozvíjet vazby stálé a pevné, případně vazby formalizované, a tomu odpo-
vídající struktury, to je třeba teprve vyvodit z konkrétní reálné politické aktivity.

Pokroky, jichž je možno na této cestě dosáhnout, nemusí být ihned velké. 
Podstatné není to, jak velké budou, nýbrž to, aby byly, tj. aby se vývoj ubíral 
určitým směrem. Je proto třeba uvítat každý pokrok ve věcném dialogu a v hle-
dání společných stanovisek. ten vytváří podmínky pro společnou aktivní poli-
tickou činnost, a navíc, pro rychlé a včasné konstituování vůdčích struktur opo-
zice v situacích příznivějších a zmenšuje se riziko ztráty tempa v eventuálních 
politických krizích.

7. Formování sjednocené avantgardy

Diskuse o sbližování socialistické opozice vedly k určitému závěru, který zde 
jasně vyslovujeme a který jsme odhodláni v nejlepším úmyslu důsledně dodr-
žet: proces vytváření integrovaného „nového politického hnutí“ nemá nikoho 
vylučovat ani ze socialistické opozice, ani z řad opozičních sil vůbec.
Chceme sbližovat svá stanoviska a koordinovat postup se všemi skutečně de-
mokratickými proudy, snažícími se o negaci dnešního režimu. Programová zá-
kladna celého socialistického hnutí by měla od počátku poskytovat možnost 
spolupráce také s těmi demokratickými (tím spíše i s těmi socialistickými…) 
silami, které si chtějí podržet svoji samostatnost, názorovou i organizační.

Současně nenecháváme pochybnosti o tom, že sjednocování socialistické 
opozice dává v našich očích zápasu o obnovení suverénní a demokratické re-
publiky jisté zásadní přednosti. Proto usilujeme o konstituování tolerantního, 
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otevřeného, ale také svébytného hnutí, které svou opoziční aktivitou a usku-
tečňovaným aktuálním programem získá dostatečnou autoritu a zajistí sjed-
nocené vystoupení všech opozičních sil ve fázi nástupu a boje o moc.

Domníváme se, že aktuální vývoj v řadách socialistické opozice podporuje 
náš předpoklad:

tradicionalisté z národně socialistické a sociálně demokratické strany ne-
přesvědčili tím, co v průběhu polednového období dokázali dosáhnout, o život-
nosti, podpoře, a zejména nezbytné údernosti politické koncepce, stavějící na 
restituci jejich barbarsky zdecimovaných stran. to, co z tohoto prostoru, přes-
něji z nástupnických skupin a organizací je dnes aktivní – převzalo, jak jsme si 
jisti, všechen cenný, aktuální myšlenkový potenciál, od programatických před-
stav po oprávněnou hrdost na pokrokovou tradici – ale v naprosté většině od-
mítá stará partajní dělítka a hledá nový organizační rámec, odpovídající dneš-
nímu stavu věcí.

Stejně významné je, že ani v křesťanském táboře nepomýšlejí pokrokové 
kruhy na obnovení nějaké klerikální strany. Je poněkud paradoxní, že zatímco 
skupiny blízké Hnutí koncilové obnovy spatřují své místo v širokém seskupení 
demokratické, socialistické opozice, je politický klerikalismus typický pro vlád-
ní funkcionáře lidové strany.

Pokud jde o skupiny s komunistickou genezí, neuvažujme na tomto místě 
příliš o těch, které přes jisté výhrady a „denní připomínky“ k režimu se dosud od 
něj neemancipovaly a oficiální politiku tak či onak podporují. Zde vedle důvodů 
ryze oportunních a prospěchových hrají svou roli i motivy ideologické: mýtus 
Strany, Sovětského svazu, iluze o Husákově „protilevičáckém centrismu“ atd. 
Dotyk s těmito skupinami jistě má, a zejména bude mít svůj význam, ale jejich 
odpovědnost za konzervativní kurs není o nic menší než odpovědnost extrém-
ních sektářů.

Z hlediska našeho konceptu je důležitý aktuální vývoj těch komunistic-
kých skupin, které stojí v jasné opozici k současnému režimu, ale které se do-
mnívají, že dnešní opozice musí vystupovat jako opozice komunistická, nebo 
alespoň jako svého druhu koalice, spíše více než méně vedená „stranou vylou-
čených“. toto pojetí by tedy zachovávalo právě to, co musí být novou netradič-
ní pluralitou odstraněno jako první: garantovaný hegemonismus jedné složky 
širokého demokratického, socialistického společenského pohybu. toto pojetí 
ostatně poněkud neupřímně zapomíná na fakt, že dnes ani zítra nelze blaho-
sklonně chtít vytvářet  – jako rovný s  rovným!  – koalice s  politickými směry, 
které byly v  uplynulých dvaceti letech znovu a  znovu systematicky rozbíjeny 
a jejichž reprezentace byla ničena v žalářích nebo se opotřebovala v exilu. Ujas-
nili jsme si, že i skutečná opozice tedy nemusí bohužel vždy přesahovat onen 
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„duch nadvlády“ a „sektářský hegemonismus“, charakteristický pro předledno-
vý a dvojnásob pro současný režim.

Nechceme vyloučit možnost, že komunistický tradicionalismus trvá na 
právě popsaném modelu bona fide, prostě proto, poněvadž nevidí žádné jiné 
řešení, žádné jiné reálné opoziční síly. Bez ohledu na to, kolik my víme o pří-
spěvku nekomunistických skupin k formování současné opoziční politiky, jsme 
se shodli na tom, že naposledy právě polednový vývoj 1968 usvědčil toto pojetí 
z omylu. Kdo jsou dnes vlastně pokrokoví komunisté, usilující o demokratic-
ký socialismus; kde jsou dělítka, odlišující je od ostatních, usilujících o totéž? 
Nemá otázka „kdo je a kdo není komunista“ dnes už úplně jiný obsah než před 
čtvrt stoletím? Jinými slovy: nemyslíme si, že pod prapory jakkoli osvícené ko-
munistické opozice půjde nutná většina národa, nemyslíme si dokonce, že se 
pod ně zařadí většina imaginární „strany vyloučených“.

Stejné přesvědčení předkládáme k úvaze tradicionalistům každé geneze. 
Avantgardní síly musí ale postupovat dál.

Úkol konstituování nové politické síly, a  ovšem především samotný cíl 
negace režimu, bude zřejmě vyžadovat, aby v poměrně krátkém čase vytvoři-
ly iniciativní skupiny, přijímající navrhovaný koncept netradiční avantgardy, 
prozatímní, ale již plně akceschopné řídicí centrum. A to přes všechny těžkosti 
volby a výběru, na základě uznávané autority, podrobované neustálé kontrole, 
zejména podle přístupu k praktické činnosti, k realizaci aktuálního programu 
opozice. Smyslem zřízení tohoto nebyrokratického centra by bylo jediné: ko-
ordinovat stanoviska a postup sil, které se konstituovaly a spontánně připojily 
k opoziční aktivitě nové avantgardy, a zároveň intenzivně a promyšleně pro-
bouzet k  životu všechna potenciální ohniska svobodné politické činnosti ve 
všech významných centrech – místech a závodech.

V závěrečné části našich diskusí jsme se pokusili formulovat základní 
předpoklady, na nichž, jak se domníváme, závisí konstituování Československé-
ho hnutí za demokratický socialismus a rozvoj jeho funkční opoziční aktivity:
1.	 Rychlé	 překonání	 ideových	 bariér. rozumíme tím rámcovou dohodu 

o společném stanovisku k nejzákladnějším událostem minulosti a součas-
nosti, o společných ideových východiscích, a v nejobecnějších rysech – do-
hodu o politickém, hospodářském a sociálním profilu společnosti, o jejíž 
vytvoření usilujeme.

 S tímto účelem jsme koncipovali oba oddíly našeho textu. Malý akční pro-
gram není tedy ničím více (ovšem ani ničím méně) než programem ideo-
vého sjednocení avantgardní socialistické opozice.

 rámcová „ideová“ dohoda, o níž zde hovoříme, jistě neznamená stejný 
názor na všechny otázky; možná, v prvém stadiu, dokonce ne na všechny 
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důležité otázky. Odpovídá plně našemu konceptu, že takový stav požadu-
jeme za možný a přirozený. Zároveň cítíme, že rámcová dohoda v určitém 
rozsahu je pro začátek nezbytná.

2.	 Rychlé	 překonání	 fáze	 ideových	 diskusí	 vůbec (jako prakticky jediné 
„činnosti“ opozice) – vytvoření řídicího centra a zahájení odborných prací 
na Aktuálním programu ČHDS.

 tento program by stanovil:
• strategické fáze boje s režimem,
• taktiku a formy každodenní aktivní opoziční činnosti, a to diferen-

covaně a konkrétně dle měnících se a rozšiřujících se potřeb,
• nejzákladnější a  neodkladná opatření povahy ústavně právní, vo-

jenské, bezpečnostní, zahraničně politické, hospodářské atd., které 
bude nutno uskutečnit ve fázi rozhodujícího střetnutí.

3.	 Přechod	ke	konkrétní	opoziční	aktivitě, zákládající se na Aktuálním 
programu. Domníváme se, že teprve v  druhé, a  zejména v  třetí etapě 
započne reálný proces sjednocování socialistické opozice, případně 
jistá formalizace vazeb a  struktur. teprve uskutečňovanou „otevřenos-
tí“ a  pluralitou, v  níž chceme vytvářet program a  realizovat jej, tedy 
utvářením všech součástí nového hnutí za účasti všech  – lze najít je-
diný a  zároveň vrcholný důkaz existence a  životnosti koncepce „nové  
avantgardy“.

8. příspěvek k rámcové „ideové“ dohodě

V sedmi kapitolách prvého dílu jsme se pokusili formulovat koncept nové avant-
gardy a zachytit společná hodnocení některých událostí a teoretických otázek, 
které s touto koncepcí bezprostředně souvisejí. tato společná hodnocení patří 
podle našeho názoru do oné „ideové“, názorové dohody, která by měla uzavřít 
prvou, předběžnou fázi formování nové avantgardy.
Opakujeme, že přitom není nutno dospět k  ideálním formulím; ty se budou 
a  mohou lišit nejen podle tradiční politické geneze, ale jistě i  podle souboru 
informací, které ta či ona iniciativní skupina má k dispozici.

Jinak řečeno, chceme se shodnout na určitých tezích, které by zachytily 
rámec základních problémů a které by měly být postupně upřesňovány a kon-
kretizovány na ryze odborné, věcné bázi.
ideová dohoda, o níž nyní usilujeme:
• umožní sjednocování socialistické opozice,
• umožní přistoupit k vypracování Aktuálního programu
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• a bude současně, po nutném upřesnění a konkretizaci, jakýmsi předstup-
něm Pozitivního politického programu, jehož vypracování je možné až 
v demokratických poměrech suverénní, svobodné země.

Následující část textu chce zachytit ve formě deklarativních tezí ty programové 
představy, které by podle našeho názoru neměly chybět v rámcové ideové do-
hodě. Některým věnujeme více místa ne proto, že bychom právě jim přisuzovali 
klíčový význam, nýbrž z toho důvodu, že obsahují poměrně nová nebo dosud 
málo diskutovaná hlediska a  přístupy. tím zdůrazňuje, že jak upřesnění, tak 
rozšíření našich tezí považujeme za žádoucí a nutné.

8.1 suverenita a neutralita státu
Usilujeme před vším ostatním o  obnovení samostatnosti Československé 
republiky jako suverénního demokratického státu. Obsazení republiky pěti 
zemí Varšavského paktu bez vědomí a proti vůli našich vrcholných ústavních 
činitelů a orgánů a podpora, kterou tyto země poskytovaly současné protili-
dové vládě – jsou neslučitelné s naším dalším členstvím v tomto vojenském 
seskupení.
Odchod všech cizích vojsk je samozřejmostí, kterou lze vynutit naší vlastní od-
hodlaností užít všech prostředků k tomuto cíli, a za pomoci tlaku všech světo-
vých demokratických sil.

Bezpečnost a územní integritu si zajistíme sami. Československo se na-
dále nepřipojí k žádnému vojenskému paktu a vyhlásí svoji trvalou neutralitu, 
zabezpečenou vlastními ozbrojenými silami a garantovanou velmocemi.

8.2 zahraničněpolitické vztahy
Naše zahraniční politika bude pak usilovat o přátelské vztahy se všemi demo-
kratickými zeměmi, zejména se všemi sousedními státy. Všeobecná mírová ori-
entace bude mít některé zvláštní rysy:
a)	 Socialistické	země
 Se zeměmi střední a  východní Evropy, jejichž lid usiluje o  vybudování 

socialistické společnosti, nás nadále pojí zvláštní svazky solidarity a vše-
stranně těsných styků, daných desetiletími společné historie a společných 
snah. Předpokládáme, že po nové úpravě politických a  hospodářských 
smluv, který vyjádří rovnoprávnost a vzájemnou výhodnost kooperace, 
zůstanou naše styky ve všech oblastech těsné a rozsáhlé.

b)	 Německo
 Na nové základy bude třeba postavit naše vztahy s  německým lidem, 

v oblasti mezistátních styků zejména s NSr. Období nedůvěry a podezří-
vání, uměle živené zdůrazňováním hořkosti válečných let, je historicky 
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překonáno a nevyjadřuje stanoviska a cítění současných generací na jedné 
ani na druhé straně.

 Kroky, které překonají toto tragické dědictví, mají být oboustranné. Pozna-
li jsme, že prostí občané v kterémkoliv totalitním režimu jsou vystaveni 
obrovskému tlaku demagogie a teroru. Svůj postoj k minulosti nebudeme 
proto zakládat na žádné formě protiprávní „kolektivní viny“ ani na spora-
dicky zaznívajícím pokřikování nepočetných skupinek nepolepšitelných.

 Pokládáme za nepřekročitelnou historickou realitu, že na utrpení které 
nacismus přinesl národům Československa, bylo po osvobození odpově-
zeno odsunem Němců z našeho pohraničí. Jsme připraveni vyřešit všech-
ny lidské a majetkové důsledky války a jejího vyústění. Jsme rozhodnuti 
dospět k dohodě také v širším rozsahu, který by v celoevropském kontex-
tu a dle konkrétního vývoje našich vztahů zajistil prosperitu a všestranný 
harmonický rozvoj československých pohraničních oblastí.

c)	 Středoevropská	solidarita
 Zvláštní význam přikládáme rozvoji vzájemných styků mezi národy a stá-

ty střední Evropy, jmenovitě s Polskem, Maďarskem a rakouskem (v dal-
ším okruhu pak s Finskem, rumunskem a Jugoslávií), a to bez ohledu na 
jejich politický systém a současné vojenské svazky.

 Malé národy této exponované oblasti mohou zajistit svoji mírovou bu-
doucnost vlastní spojenou iniciativou, navazující na určité tradice minu-
lého vývoje.

d)	 Vztahy	nové	avantgardy	k jiným	organizacím	v zahraničí
 Dokud trvá současný režim v  Československu, usiluje ČHDS o  uznání 

a podporu u všech demokratických institucí ve všech zemích. Naše emi-
grace má podřídit v zásadě svoji činnost potřebám domácí opozice. Vy-
tvoření užších svazků nelze nijak vylučovat. Budoucí neutralita republiky 
a charakter „nové avantgardy“ vyžaduje, aby ČHDS zůstalo mimo jakáko-
liv internacionální seskupení politických stran. tam, kde půjde o volnou 
účast v práci odborných grémií, je spolupráce v zásadě žádoucí a může o ní 
být ad hoc rozhodnuto.

8.3. Nová kulturní orientace
Úsilí o zformování nového politického hnutí nelze omezit jen na úzce politic-
kou nebo hospodářskou sféru zájmů. Jde také o jinou než dosavadní, historicky 
oprávněnou kulturní orientaci.
Viděli jsme, jak oficiální ideologie budovala na zjednodušeném obrazu naší 
národní minulosti a jejího celoevropského kontextu, jak vyklešťovala kulturní 
dědictví. tento propagandistický pohled, ustrnuvší jednou provždy na úrovni 
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brožury pro okresní politické školení, zasahuje všechno dění a je koneckonců 
určitým typem „kultury“.

Byla to právě tato pokleslost, která postavila proti byrokratickému „socia-
lismu“ prakticky celou inteligenci. Proto tu došlo k prvému jasnému vyhranění 
sporu a dogmatismus stranických byrokratů byl po léta rozbíjen a demaskován: 
novými filmy, romány, pracemi historiků, filozofů, novým střízlivým realis-
mem, novým přístupem ke skutečnosti – novou kulturou.

Stojíme uprostřed také tohoto zápasu prostě proto, že má-li socialismus 
přinášet lidem více svobody a více demokracie, nemůže jim poskytovat zpitvo-
řeninu kultury.

8.4. křesťanství v demokratické společnosti
Svoboda náboženského přesvědčení a svoboda jeho projevu má být samozřej-
mostí pro každou civilizovanou společnost. Hodláme bránit všem formám dis-
kriminace, která v tak ostudném rozsahu dosud tuto svobodu ruší.
Křesťanství bylo a zůstane součástí našich dějin a kultury, tedy i naší přítom-
nosti.

Ve školách má být výuka náboženství přístupna všem, kdo o ni projeví 
zájem. Stát bude finančně podporovat činnost církví. Majetkové poměry budou 
upraveny vzájemnou dohodou tak, aby odpovídaly vnitřním potřebám i spole-
čenské angažovanosti církví a řádů a jejich rozvoji.

8.5. socialismus
a)	 Socialismus	je	demokracií	ve	všech	oblastech:
 Socialismus je pro nás permanentním úsilím o takové uspořádání spole-

čenského života, které vytvoří optimální prostor pro co nejúplnější roz-
voj lidské osobnosti. tomuto cíli musí být podřízeny všechny regulativy, 
které upravují politické, hospodářské, sociální, psychologické a kulturní 
podmínky seberealizace – vyjádřeno s Marxem – totálního člověka.

 Odlišujeme se od nesocialistických politických směrů tím, že chceme 
uplatnit principy demokracie nejen v  oblasti politického systému, ale 
v celém společenském životě. Demokracie pro nás nekončí před branami 
závodů: má být realizována všude, kde pracující člověk tvoří materiální 
a duchovní hodnoty současné civilizace.

 Socialismus je tedy především určitým etickým názorem na člověka a na 
současný svět. K historické perspektivě socialismu se lze přibližovat usku-
tečňováním změn a radikálních reforem, jejichž praktickou podobu je třeba 
vždy teprve nalézt za spoluúčasti všech lidí dobré vůle, všech politických 
a jiných organizací, které o stejný cíl usilují. A to až tehdy a jen tehdy, když 
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to nebo ono praktické opatření nalezlo výraznou podporu většiny  obyvatel, 
vyjádřenou demokratickým mechanismem parlamentního státu.

b)	 Rovnost	podmínek –	sociální	ochrana
 Socialismus má zaručit rovnost podmínek pro rozvoj a uplatnění schop-

ností všech lidí, jimž zajišťuje proto právo na práci a  na spravedlivou 
odměnu za ni. ruší tedy všechna třídní a  sociální privilegia – ale také 
všechna privilegia politická, partajní, třídního či rasového původu atd.

 Potřeby dynamického rozvoje ekonomiky, zvláště pak potřeby renesance 
zaostalé a zanešvařené ekonomiky československé budou klást zvláštní 
nároky na sociální ochranu pracujících. Nezbytné strukturální přeměny 
a zásahy, ke kterým bude muset dojít u některých profesí a v některých 
územních oblastech  – bude socialistická státní politika vyvažovat roz-
sáhlou sociální ochranou, systémem finančních výpomocí postiženým, 
zajištěním a hrazením přeškolování, úhrad nákladů, vyvolaných změnou 
bydliště atd.

 Stejnými rysy by se měla vyznačovat intenzivní sociální politika vůči sta-
rým lidem a mládeži.

c)	 Znárodnění
 Společenské vlastnictví rozhodující části výrobních prostředků je pro nás 

nepřekročitelnou historickou realitou. i když stojíme před faktem nízké 
efektivnosti znárodněného sektoru před řadou změn, které budou mu-
set měnit jeho profil, majetkoprávně je návrat k  minulosti nežádoucí 
a nemožný.

 Stručně řečeno: co bylo znárodněno, zabráno nebo „dobrovolně“ odevzdá-
no, to se původním majitelům již nikdy vracet nebude. A to ani v přípa-
dech, kdy o správnosti likvidace některých soukromých majetků mohou 
být pochybnosti. tam, kde takovým krokem vznikl stav sociální nouze, 
který dosud trvá (zejména u starých lidí), bude zajištěna náprava alespoň 
dodatečně.

 Znárodnění musí přestat být samoúčelem, formální skutečností. Byro-
kratický socialismus nezměnil vztahy bezprostředních výrobců k závo-
dům, kde pracují. (Odkazujeme na příslušné statě O.  Šika.) Aby došlo 
ke skutečné změně, je třeba nově upravit postavení národních pod-
niků ke státu a zajistit efektivní vliv zaměstnanců na podobu a  funkci  
závodů.

d)	 Spolurozhodování –	samospráva –	odbory:
 Ve všech sektorech národního hospodářství mají vzniknout samosprávné 

orgány zaměstnanců jako vrcholná reprezentace pracujících, odpovědná 
a volená jen jimi. tyto „rady pracujících“ by ve vlastním zájmu nesměly 
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(což musí vyplývat ze statutu) ani suplovat, ani narušovat odborné  vedení 
podniků.

 Odbory by jistě měly velký vliv na složení a práci těchto orgánů. ty by 
však zůstaly představitelem osazenstva a nebyly by nijak závislé na roz-
hodnutí např. nadřízených složek odborů.

 Odbory samy nemají být odnoží nějaké stranickopolitické formace. Jejich 
smysl lze najít ve všestranném obhajování zájmů pracujících, v celostátní 
koordinaci, jako nezávislá společenská síla.

e)	 Efektivnost	ekonomiky:
 Dogmatismus učiní zřejmě z ekonomiky tristní dědictví: stagnace hospo-

dářské efektivnosti a rozvrat pracovní morálky u všech kategorií pracujících, 
ztráta řady zahraničních trhů, hluboké technické zaostávání základních 
fondů atd. – bude charakterizovat výchozí bázi demokratické republiky.

 Řešením může být jen nový model řízení národního hospodářství, syn-
téza trhu a plánu, v němž budou výrazně převládat prvky ekonomického 
tlaku na výrobce.

 Nová organizace vědecké, výzkumné a projekční činnosti, jakož i nový typ 
vnitropodnikového řízení musí zajistit ekonomickou rentabilitu, pružné 
a včasné reagování výroby na potřeby trhu a permanentní uplatňování 
inovací všeho druhu.

 rozvoj iniciativy by se měl projevit nejen ve státním sektoru, ale měl 
by přinést také výrazný rozvoj družstevního a  soukromého podnikání 
tam, kde je pro společnost tato forma hospodářské aktivity rentabilní 
a užitečná. Její podmínky by byly přesně stanoveny, ale také zaručeny 
právními normami, a stejně jako u státního sektoru podléhala by veřejné 
kontrole.

8.6. politická demokracie
a)	 Občanská	práva	a svobody:
 Spokojenost občanů nezávisí jen na hospodářské prosperitě. Právě dnes 

pociťujeme velmi naléhavě, že základní potřebou moderního člověka je 
souhrn svobod, k jejichž formulaci dospělo lidstvo v posledních stoletích. 
Jde především o svobodu spolčovací, svobodu tisku, svobodu přesvědčení 
a slova, o svobodu volného pohybu. trpká zkušenost nás přesvědčila o tom, 
že jejich potlačení nevede jen k omezení rozvoje hospodářského nebo kul-
turního, ale především k životu nehodnému skutečně lidského života.

 to vše by současně znamenalo onu rooseveltovu „svobodu od strachu“: 
objektivnost a  nezávislost soudů a  ústavní záruky občanských práv by 
měly konečně znovu učinit z naší republiky právní stát.
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b)	 Parlamentní	demokracie	a kontrola	moci:
 Uchování občanských svobod je jen těžko představitelné bez parlamentní 

demokracie, v níž osudy země řídí vláda schválená shromážděním, které 
je zvoleno na základě všeobecného, přímého a tajného hlasování. Parla-
mentní demokracie jistě má své nedostatky a ani zde není občan zabez-
pečen před tím, aby s ním někdo nemanipuloval. Ale zatím nebylo vyna-
lezeno jiné, lepší řešení, které by omezovalo rozumným způsobem a bez 
anarchie moc představitelů státu.

 Systém parlamentní demokracie nemůže být, podle našeho názoru, po-
staven na troskách policejního státu ihned a bezprostředně. Odkazujeme 
na předchozí úvahy a domníváme se, že – musí-li platit pro období, kte-
ré nazýváme druhou fází protibyrokratické revoluce – v její prvé fázi se 
nevyhneme vysoce výkonné, autoritativní a  také nevolené vládě, která 
vznikne mimoparlamentní cestou z  revolučních organizací. Působnost 
této vlády bude časově vymezena zabezpečením vnější bezpečnosti re-
publiky a obnovením normálního chodu hospodářství.

c)	 Vztah	politických	stran	k jiným	organizacím
 rozhodování o veřejných věcech nemá být svěřeno jen politickým stra-

nám. Ve svobodné a moderní společnosti musí být zaručen vliv organizací 
nepolitických, tedy stavovských, profesních, místních atd.

 Ústavou stanovené pravomoci samosprávných orgánů a stavovských or-
ganizací, jakož i široká decentralizace státní správy na nižší územní jed-
notky, by se měly vyvinout v nový typ řízení státu a společnosti.

 Politickým stranám zřejmě nebude možno zabránit v tom, aby na orga-
nizace jmenovaného typu nevykonávaly určitý vliv. Musí však být sta-
noveny právní záruky toho, že se tyto organizace nestanou závislými 
 odnožemi partajní politiky.

9. k některým otázkám organizace a taktiky

Vedle prací na konečné redakci „Malého akčního programu“ považujeme za 
nezbytné zpevnit kontakty iniciativních skupin a  rozšířit jejich okruh a  po-
čet. Jedná se nejen o zapojení dalších aktivních spolupracovníků do odborné 
činnosti a o zkvalitnění a podstatné rozšíření dosavadního „samizdatu“, nýbrž 
také o plánovité zakotvení, v určitých reálných lhůtách, ve všech nebo téměř ve 
všech výzkumných závodech a místech.
Bude vhodné využít k tomu všech možností, které skýtají staré vazby, utvářené 
polednovými strukturami (funkcionáři reprezentativních orgánů a osobnosti, 
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o jejichž autoritě a schopnostech není sporu), a na druhé straně věnovat pozor-
nost lidem neznámým, kteří prokázali, že mohou být posilou v jakékoliv speci-
alizované činnosti. Všeobecně by mělo platit, že kritérium účelnosti stojí výše 
než kritérium formální reprezentace.

Organizační postup by se neměl striktně držet územněsprávního členění 
a měl by být, pokud jde o pronikání do krajů a okresů, co nejpružnější. Měl by 
tedy dosáhnout všechna významnější krajská a okresní střediska a spojení do 
jednotlivých míst by mělo být neustále rozvíjeno tak, aby preferovalo kontakty 
na velké závody. to nevylučuje, aby se v jednotlivých místech nevytvářely nej-
různější sestavy podle možností a v závislosti na osobních vazbách členů hnutí. 
Síť nejrůznějších spojení by neměla vylučovat i několik linií k jednomu místní-
mu středisku, ani nejrůznější překrývání (zvláště dočasné), pokud je to účelné 
pro ty či ony osobní vazby.

tato problematika by měla být systematicky a konkrétně zpracována Ak-
tuálním (taktickým) programem. ten by pak stanovil postupy a tempo v jednot-
livých oblastech, zahrnující diferencovaně všechny důležité sektory: dělnictvo, 
venkov, profesní organizace inteligence, mládež atd. Aktuální program by pak 
zahrnul i taktiku vůči jednotlivým „legálním organizacím“, včetně politických 
stran.

Budiž na závěr dovoleno vyslovit názor, že proces formování skutečně 
„nového politického hnutí“ bude tím rychlejší a tím úspěšnější, čím více bude 
každá práce a každé rozhodování záležitostí všech iniciativních skupin a  čím 
(více) také ony samy se budou měnit v názorově otevřené, nedoktrinální usku-
pení aktivních lidí.

Převzato dle – Milan OTÁHAL, Malý akční program Československého hnutí za demokratický 
socialismus. Soudobé dějiny 2/1995, s. 374–398.



| 53 |

1977, leden

prohLášeNí charty 77 

Dne 13. 10. 1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSr (č. 120) zveřejněny „Mezinárod-
ní pakt o občanských a politických právech“ a „Mezinárodní pakt o hospodář-
ských, sociálních a kulturních právech“, které byly jménem naší republiky pode-
psány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost 
dnem 23. 3. 1976.

Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit.
Svobody a  práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními 

hodnotami, k  nimž v  dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí, a  je-
jichž uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. 
Vítáme proto, že ČSSr k těmto paktům přistoupila.

Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základ-
ních občanských práv platí v naší zemi zatím – bohužel – jen na papíře.

Zcela iluzorní je např. právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 
prvního paktu.

Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen 
proto, že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často ob-
jektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společen-
ských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí 
apartheidu.

Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu“ (preambule 
prvního aktu), protože jsou nuceni žít v  trvalém nebezpečí, že projeví-li své 
názory, ztratí pracovní a jiné možnosti.

V rozporu s článkem 13 druhého paktu, zajišťujícím všem právo na vzdě-
lání, je nesčetným mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory nebo 
dokonce pro názory jejich rodičů. Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdy-
by se projevili v souladu se svým přesvědčením, mohli by být bud‘ sami nebo 
jejich děti zbaveni práva na vzdělání.
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Uplatnění práva „vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky 
všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem“ i „pro-
střednictvím umění“ (bod 2 čl. 19 prvního paktu) je stíháno nejen mimosoud-
ně, a1e i soudně, často pod rouškou kriminálního obvinění (jak o tom svědčí 
mimo jiné právě probíhající procesy s mladými hudebníky).

Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdě-
lovacích prostředků i publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filo-
zofický i vědecký názor nebo umělecky projev jen trochu se vymykající úzké-
mu rámci oficiální ideologie či estetiky nemůže být zveřejněn; je znemožněna 
veřejná kritika krizových společenských jevů; je vyloučena možnost veřejné 
obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální propagandy (zákon-
ná ochrana proti „útokům na čest a pověst“, jednoznačně zaručovaná článkem 
17 prvního paktu, v praxi neexistuje); lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je 
každý pokus dosáhnout nápravy nebo opravy soudní cestou; v oblasti duchov-
ní a kulturní tvorby je vyloučena otevřená diskuse. Mnoho vědeckých a kul-
turních pracovníků i jiných občanů je diskriminováno jen proto, že před lety 
legálně zveřejňovali či otevřeně vyslovovali názory, které současná politická 
moc odsuzuje.

Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prv-
ního paktu, je systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním čin-
nosti duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního 
souhlasu s  výkonem jejich funkce; existenčním i  jiným postihem osob, které 
své náboženské vyznání slovem i skutkem projevují; potlačováním výuky ná-
boženství apod.

Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je 
systém faktického podřízení všech institucí a  organizací ve státě politickým 
direktivám aparátu vládnoucí strany a  rozhodnutím mocensky vlivných jed-
notlivců. Ústava ČSSr a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah 
a  formu, ani tvorbu a  aplikaci takových rozhodnutí: jsou převážně zákulisní, 
často jen ústní, občanům vesměs neznámá a jimi nekontrolovatelná; jejich pů-
vodci nezodpovídají nikomu než sami sobě a své vlastní hierarchii, přitom však 
rozhodujícím způsobem ovlivňují činnost zákonodárných i výkonných orgánů 
státní správy, justice, odborových, zájmových i všech ostatních společenských 
organizací, jiných politických stran, podniků, závodů, ústavů, úřadů, škol a dal-
ších zařízení, přičemž jejich příkazy mají přednost i před zákonem. Dostanou-li 
se organizace nebo občané při výkladu svých práv a povinností do rozporu s di-
rektivou, nemohou se obrátit k  nestranné instituci, protože žádna neexistu-
je. tím vším jsou vážně omezena práva vyplývající z  článků 22 a 21 prvního 
paktu (právo sdružovat se a zákaz jakéhokoli omezení jeho výkonu) i  článku 
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25 (rovnost práva podílet se na vedení veřejných věcí a článku 26 (vyloučení 
diskriminace před zákonem). tento stav také brání dělníkům a ostatním pra-
cujícím zakládat bez jakéhokoliv omezení odborové a jiné organizace k ochraně 
svých hospodářských a sociálních zájmů a svobodně využívat práva na stávku 
(bod 1 čl. 8 druhého paktu).

Další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasaho-
vání do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (čl. 17 
prvního paktu), jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra 
nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, například odposlechem tele-
fonů a bytů, kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními prohlídkami, 
budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získávaných často nepřípust-
nými hrozbami nebo naopak sliby). Často přitom zasahuje do rozhodování 
zaměstnavatelů, inspiruje diskriminační akce úřadů a  organizací, ovlivňuje 
justiční orgány a  řídí i  propagandistické kampaně sdělovacích prostředků. 
tato činnost není regulována zákony, je tajná a občan se proti ní nemůže  nijak 
bránit.

V případech politicky motivovaného trestního stíhání porušují vyšetřo-
vací a justiční orgány práva obviněných a jejich obhajoby, zaručovaná článkem 
14 prvního paktu i čs. zákony. Ve věznicích se s takto odsouzenými lidmi za-
chází způsobem, který porušuje lidskou důstojnost vězněných, ohrožuje jejich 
zdraví a snaží se je morálně zlomit.

Obecně je porušován i bod 2 článku 12 prvního paktu, zaručující občanům 
právo svobodně opustit svou zemi; pod záminkou „ochrany národní bezpeč-
nosti“ (bod 3) je toto právo vázáno na různé nepřípustné podmínky. Svévolně 
se postupuje i při udělování vstupních víz cizím státním příslušníkům, z nichž 
mnozí nemohou navštívit ČSSr například jen proto, že se pracovně i přátelsky 
stýkali s osobami u nás diskriminovanými.

Někteří občané – ať soukromně, na pracovišti nebo veřejně (což je prak-
ticky možné jen v zahraničních sdělovacích prostředcích) – na soustavné poru-
šování lidských práv a demokratických svobod upozorňují a dožadují se v kon-
krétních případech nápravy; jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy, 
anebo se stávají předmětem vyšetřování.

Odpovědnost za dodržování občanských práv v  zemi padá samozřejmě 
především na politickou a státní moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj díl od-
povědnosti za obecné poměry, a tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které 
k tomu ostatně zavazují nejen vlády, ale i všechny občany.

Pocit této spoluodpovědnosti, víra ve smysl občanské angažovanosti 
a vůle k ní, i společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz přivedly nás 
k myšlence vytvořit CHArtU 77, jejíž vznik dnes veřejně oznamujeme.
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CHArtA 77 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých pře-
svědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně 
se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě. 
těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty, Závěreč-
ný akt helsinské konference, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, 
násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, a která souhrnně vyjadřuje Všeobecná 
deklarace lidských práv OSN.

CHArtA 77 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí sta-
rost o osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.

CHArtA 77 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně 
podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se 
její práce a podporuje ji.

CHArtA 77 není základnou k  opoziční politické činnosti. Chce sloužit 
k obecnému zájmu jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích 
na Západ i na Východ. Nechce tedy vytyčovat vlastní program politických i spo-
lečenských reforem či změn, ale vést v  oblasti svého působení konstruktivní 
dialog s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude upozorňovat na různé 
konkrétní případy porušování lidských a  občanských práv, připravovat jejich 
dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat různé obecnější návrhy směřující 
k prohlubování těchto práv a  jejich záruk, působit jako prostředník v případ-
ných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat, apod.

Svým symbolickým jménem zdůrazňuje CHArtA 77, že vzniká na prahu 
roku, který byl prohlášen rokem práv politických vězňů a v němž má bělehrad-
ská konference zkoumat plnění závazků z Helsink. Jako signatáři tohoto pro-
hlášení pověřujeme prof. dr. Jana Patočku. DrSc., dr. h. c., Václava Havla a prof. 
dr. Jiřího Hájka DrSc., úlohou mluvčích CHArtY 77. tito mluvčí ji plnomocně 
zastupují jak před státními a  jinými organizacemi, tak i před naší a světovou 
veřejností a svými podpisy zaručují autenticitu jejích dokumentů. V nás i v na-
šich občanech, kteří se připojí, budou mít své spolupracovníky, kteří se s nimi 
zúčastní potřebných jednání, ujmou se dílčích úkolů a budou s nimi sdílet veš-
kerou odpovědnost.

Věříme, že CHArtA 77 přispěje k  tomu, aby v  Československu všichni 
občané pracovali a žili jako svobodní lidé.

Podepsáno prvních 242 signatářů Prohlášení.
1. ledna 1977

Text prohlášení přebíráme z webové stránky http://www.totalita.cz/ pod odkazy věcný rejst‑
řík, Charta 77 a Prohlášení Charty 77.
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1978, duben

sto Let českého sociaLismu 

Dne 7. dubna 1878 na ustavujícím sjezdu Československé sociálně demo-
kratické strany v  Břevnově dostala myšlenka socialismu v  českých zemích 
svoji konkrétní podobu založením vlastní národní organizace. rozvíjející se 
dělnické hnutí a  jeho tehdejší vůdcové vytvářeli tak předpoklady k  institu-
cionálnímu politickému zápasu o  základní dělnická a  občanská práva a  po-
žadavky přijetím organizačního řádu a  prvního programu socialistického 
a dělnického hnutí. Nechceme připomínat obecně známá fakta, spíše si uvě-
domit, co všechno zůstávají českoslovenští socialisté a  demokraté dlužni 
„stoletým“ požadavkům. Mnohé z  toho, o  co usilovali autoři Břevnovského 
programu, bylo už docíleno a překonáno, ale kupodivu, velmi mnoho neztra-
tilo svoji aktuálnost ani dnes, a my to musíme cítit jako svůj nesplněný dluh  
a úkol.

V Břevnovském programu se především konstatuje, že „v  nynější spo-
lečnosti jsou pracovní prostředky … monopolem jedné třídy“. Protože z toho 
vzniklá závislost „pracujícího lidu jest příčinou bídy a  otroctví všech tvarů“, 
požadovali autoři programu „změnu pracovních prostředků v  obecné dob-
ro společnosti“ „spravedlivé rozdělení pracovního výtěžku“ a „zrušení všeho 
třídního panství“. Faktem je, že velká většina výrobních prostředků byla u nás 
zestátněna (základním krokem k tomu byly dekrety presidenta Beneše o zná-
rodnění z 28. října 1945), ale je sporné, zda je dnes vždy užíváno výtěžku prá-
ce pro obecné dobro společnosti, a  zda příjmy obyvatel odpovídají principu  
spravedlnosti.

V programu se požaduje „všeobecné, stejné a přímé volební právo pro 
všechny státní občany od dvacátého roku stáří počínaje, jak do parlamen-
tu, do sněmu a  obecních zastupitelstev“. Jak známo, zásada všeobecného 
a  rovného hlasovacího práva při volbách do parlamentu byla u  nás prosa-
zena dík úsilí dělnických stran a jiných demokratických složek veřejnosti již 
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roku 1907; při volbách do obecních zastupitelstev byla tato zásada uplat-
něna poprvé při obecních volbách v  roce 1919, tedy hned po vzniku Čes-
koslovenské republiky. Průkopníci našeho dělnického hnutí však při pro-
sazování všeobecného a  rovného hlasovacího práva nepochybně neměli na 
mysli takový systém voleb, při němž by občan měl možnost volit jen jednoho  
kandidáta.

Program požadoval „úplnou svobodu tisku, spolčování a  shromažďo-
vání, jakož i  úplnou svobodu práva koaličního“. Uvedených svobod dělníci 
z větší části dosáhli. Ale co z těchto dohod zbylo dnes? Kolik časopisů a or-
ganizací (politických i  nepolitických) zaniklo po roku 1948? Kolik časopisů 
a organizací zaniklo po roku 1968? A v roce 1977 byla u nás řada občanů růz-
ným způsobem postižena v souvislosti s peticí Charta 77, v níž se mluvilo jen 
o nutnosti dodržovat zákony, které byly schváleny nejvyššími zákonodárnými  
sbory.

V Břevnovském programu se žádala „neodvislost soudu, volba soudců li-
dem, zavedení bezplatného a ústního řízení soudního a bezplatné ochrany prá-
va“, „zrušení trestu smrti“. Hrůzné procesy z padesátých let ukazují, že v našem 
zřízení není neodvislost soudů nijak zaručena; o oprávněnosti a spravedlnosti 
politických procesů ze sedmdesátých let mělo pochybnosti mnoho našich ob-
čanů i značná část světového veřejného mínění. Soudní řízení není bezplatné, 
bezplatná není ani ochrana práva. Pokud jde o trest smrti, je nutno konstatovat, 
že současné vrcholné zákonodárné sbory a sdělovací prostředky debatu o této 
otázce ještě ani nezačaly.

V Břevnovském programu se dále mluví o „odstranění veškeré sociál-
ní a politické nerovnosti“; boj dělnické třídy je podle tohoto dokumentu bo-
jem za „rovné právo a rovné povinnosti“. Současná praxe znamená odklon od 
těchto principů mravních a politických. Občané jsou u nás persekvování za 
projevy svého přesvědčení, a to někdy i mnoho let poté, co své přesvědčení 
projevili. K této otázce přinášejí řadu dokladů dokumenty Charty 77. Princip 
rovnosti a spravedlnosti je u nás opouštěn podstatným způsobem praxí, pod-
le které jsou vedoucí a  jiná „lepší“ místa ve všech odvětvích hospodářského 
a společenského života země převážně obsazována členy Komunistické stra-
ny. Z toho vyplývá, že se na odpovědná místa nedostávají vždy lidé na základě 
odborných vědomostí, schopností a morálních kvalit, ale často na základě své 
přizpůsobivosti, bezpáteřnosti a protekce. Mnozí dělníci už dnes nepokládají 
KSČ za stranu dělnickou, ale za stranu „panskou“.

Signatáři tohoto prohlášení se hlásí k tradicím počátků našeho dělnické-
ho a socialistického hnutí. Hlásí se k nim i Komunistická strana Českosloven-
ska, která v  této zemi vládne. Současné zřízení však vykazuje nesporný dluh 
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vůči mnoha principům formulovaným průkopníky dělnického a socialistického 
hnutí. My, jako socialisté a demokraté, cítíme osobní odpovědnost za naplnění 
těchto principů.

Dne 7. dubna 1978

Rudolf Battěk 
Václav Havel 
Ladislav Hejdánek 
Přemysl Janýr 
Božena Komárková 
Anna Koutná 
František Kriegel 
Karel Kyncl 
Milan Machovec 
Jaroslav Mezník 
Ervín Motl 
Jiří Müller 

Petr Pithart 
Aleš Richter 
Zuzana Richterová 
Gertruda Sekaninová‑Čakrtová 
Jan Šabata 
Jaroslav Šabata 
Jan Šimsa 
Jan Tesař 
Jakub Trojan 
Zdeněk Vašíček 
Jan Vladislav

Převzato včetně seznamu signatářů z  – Listy. Časopis československé socialistické opozice. 
Ročník VIII., Červenec 1978, č. 3–4, s. 67. Týž text otisklo také Svědectví. Čtvrtletník pro 
politiku a kulturu. Ročník XIV., č. 56, 1978, s. 705–706, v rubrice „dokumenty“. Ve Svědectví 
je datum otištěno ve formátu: „V Praze, dne 7. dubna 1978“.
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1979, únor 

K A r E l  S K A l i C K ý 

NástiN ideové LiNie studií 

slovo na rozloučenou s našimi čtenáři

Náš časopis končí svou fyzickou existenci po 33 letech. Dočkal se Kristova věku 
33 let a dosáhl čísla 132, jež je pro křesťana symbolické: jeden Bůh ve třech oso-
bách, z nichž ta druhá má dvě přirozenosti, lidskou a božskou. tuto pravdu jsme 
po třiatřicet let volali se vším, co z ní vyvěrá, do českého kulturního prostoru 
a s tímto číslem 132 symbolizujícím tuto pravdu uzavíráme vydávání našeho 
časopisu. Proč? 

S touto otázkou, která někdy zněla téměř jako výčitka, se na nás obrátili 
někteří naši čtenáři. Například Svaz bývalých československých lékařů v zahraničí 
píše: „V těchto dnech jsem se dozvěděla, že prý ke konci tohoto roku má být 
zastaveno vydávání Studií. Hluboce toho lituji a  prosím Vás i  jménem svého 
muže a  jménem kolegů z  našeho Svazu, jehož jsem jednatelkou, abyste toto 
rozhodnutí ještě jednou uvážili, a je-li to jen trochu možné, zvrátili. Považujeme 
Studie za nejlepší periodikum v českém jazyce vycházející na Západě. těšíme se 
na něj vždy nejen my, ale i moji přátelé v Československu, kteří si v době temna 
články ze Studií opisovali, rozmnožovali a posílali po celé republice.“ (Z dopisu 
psaného 14. června 1990.)

Děkujeme MUDr.  Jarmile Vašíčkové za toto ocenění. tím spíš musíme 
odpovědět na otázku: proč končíme. Důvody jsou čtyři. První je pochopitelně 
finanční. Odpadly subvence. Druhý je administrativní. Postavit se finančně 
na vlastní nohy z krajanských prostředků ze zahraničí by vyžadovalo takovou 
administrativní práci, na kterou nynější síly střediska Velehrad nestačí. třetí 
důvod je redakční. Dosavadní rozsah Studií bylo možno snadno vyplnit, neboť 
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značná část materiálu přicházela z Československa, kde nemohla vyjít. tento 
materiál dnes odpadá. Museli bychom tudíž dosavadní prostor vyplnit vlastní 
produkcí. to bychom snad i mohli udělat, ale to jen za předpokladu, že tento 
časopis by byl naším hlavním zaměstnáním. tím však není, protože byl od po-
čátku a je až dodnes dělán ochotnicky ve volném čase, který si na to člověk musí 
vyšetřit. Čtvrtý důvod pak je koncepční. ten potřebuje poněkud zevrubnější 
vysvětlení a odbočení do historie našeho časopisu.

Až do roku 1977 Studie nikoho nepohoršovali.1 Dělat Studie byla sice 
práce, ale nebyl to boj. rokem 1977 však věci nabývají jiný spád. Na zase-
dání Křesťanské akademie v Brixenu 1976 (22.–26. srpna) bylo rozhodnuto, 
že Studie budou rozšířeny ze čtyř čísel ročně na šest, a  to tak, že se v  nich 
kromě filosoficko-teologické tematiky objeví i  tematika společenská, poli-
tická a  hospodářská. Jinými slovy, požadovala se větší angažovanost Studií 
v  konkrétních problémech našeho světa. Z  toho důvodu byl též vyvolen za 
spoluredaktora této „světské“ tematiky Dr. Jaroslav Pecháček. Společně s ním 
a díky jemu jsme Studie „vrhli“ na tuto kluzkou dráhu. Pravda, Dr. Pecháček 
zanedlouho na to musel opustit Mnichov a  přenést se do Spojených států, 
přesto však i nadále mi dlouho pomáhal nejen vlastními příspěvky, ale i shá-
něním příspěvků jiných a v neposlední řadě i svou radou a zkušeným soudem. 
Vedle Dr. Pecháčka se úkolu spoluredaktora ujal o něco později Dr. Antonín 
Kratochvil, který v této funkci figuruje na obálce Studií od čísla 71, V/1980 
(Dr. Pecháček oficiálně nefiguroval) a byl mi cenným pomocníkem v tématice 
kulturně-literární.

Avšak, co jsem čekal, to se dostavilo. S touto větší angažovaností v pal-
čivých problémech našeho světa začaly pršet i  kritiky, samozřejmě na hlavu 
hlavního redaktora. Kritiky ze dvou stran: ze strany komunistického režimu 
a ze strany našinců. Kritiky komunistické byly tyto: Skalický udělal ze Studií 
časopis stojící vyloženě na antisocialistické platformě2 a neštítí se dokonce spo-
lupracovat s vrahem kapitána Šrama, Dr. Bohumírem Bunžou, s nímž se spo-
lečně stará o české uprchlíky v  itálii a společně je okrádají tím, že defraudují 

1 Historie Studií do roku 1977 je zachycena v  předmluvě k  Indexu Studií, který vyšel jako 
zvláštní číslo (v následujících přehledech označené jako 60*) s názvem Dvacet let časopisu 
Studie. 1958 – 1978. 

2 tak psala Mladá fronta ze 7. srpna1981 v článku Pozadí podvodu. Od náboženské filosofie k po‑
litice pomluv, podepsán Peter Zámocký.  Článek vyšel i  v  našem časopise Studie č. 76 – 77 
(iV – V/1981), str. 475–476. tak se píše i  v  publikaci Snahy současného katolicismu, Praha 
1982, str. 49–57, vydané ideologickým oddělením ÚV SSM v nakladatelství Mladá fronta. 
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jim určené  peníze.3 Kritiky z vlastních řad, a proto bolestnější, lze shrnout asi 
takto: Skalický si počíná autokraticky, provozuje ideologickou cenzuru, podrývá 
učitelský úřad církve, je podezřelý z modernismu a progresismu, vytvořil situ-
aci, v níž se může „uveřejňovat jen apologetika marxismu a ne jeho naprosté 
a zásadná odsouzení“, diskriminuje tomisticky zaměřené autory, způsobil, že 
ve Studiích se „obráží celkový neblahý vývoj okcidentální teologie, jemuž mo-
hou odolávat a vzdorovat jen duše s živou zkušeností z totalitarismu“, zatím-
co „redakce Studií je převážně v  rukou poúnorových emigrantů, kterým tato 
zkušenost chybí“, věnuje přílišný prostor dokumentům Charty 77 a VONS, „je 
stoupencem teologie osvobození a revoluce a vůbec je filomarxista“.4

Kromě kritik přišla ovšem i uznání a chvály, např. od tenkrát ještě ne kar-
dinála tomáška. Pod tíhou kritik, avšak povzbuzen i  četnými uznáními jsem 
byl nucen formulovat svou představu o ideové linii Studií. to jsem učinil v dru-
hé polovině února 1979, kdy jsem napsal Nástin ideové linie Studií. ten jsem 
předložil širší redakční radě Studií na schůzi, která se konala v  Nepomucenu 
4. března 1979. redakční rada vyjádřila souhlas s hlavními a základními body 
Nástinu a souhlasila s kritérii pro výběr autorů i s kritérii pro výběr příspěvků. 
tento Nástin nebyl nikdy zveřejněn. Sloužil spíše pro vnitřní potřebu. Je však 
načase, aby se zveřejnil a čtenář si mohl udělat určitější představu o tom, čím se 
řídilo „dělání Studií“. Přinášíme ho zde v nezměněném znění doplněném v po-
známkách o kritické připomínky, které tehdy nelenili sepsat Msgr. Alexander 
Heidler, a P. tomáš Špidlík SJ.

Schválením Nástinu ovšem „boj o Studie“, jak se začalo říkat, neskončil. 
rozjely se kampaně rozesílání anonymních dopisů na české kněze v zahraničí, 
tu podepsané jakýmsi fantomatickým sdružením „Nová cesta“, tu zase „Omnes 
unum“, ale vždycky se požadovalo: „Zvedněte i Vy svůj hlas proti Dr. Skalické-
mu, žádejte jeho odchod z funkce“ nebo „postavme se kategoricky proti progre-
sisticko-komunistické linii Studií“ a tak podobně.

Avšak i přes tyto kampaně jsem byl vždy potvrzen ve funkci hlavního re-
daktora na různých sjezdech Křesťanské akademie, a to v Brixenu 1980 (kde mi 
byli dáni jako spoluredaktoři Dr. Antonín Kratochvil a P. Václav Steiner), pak 

3 to tvrdilo vysílání pražského rozhlasu pro zahraničí ze dne 19. dubna 1979. Snad bude uži-
tečné poznamenat, že Dr. Bunža se dověděl o existenci kapitána Šrama, až když dostal zprá-
vu (byl tehdy už v zahraničí), že byl v Československu odsouzen k smrti jako mandant toho, 
kdo údajně kapitána Šrama měl zabít. Zdá se však, že kapitán Šram nebyl zabit tím, kdo by 
za jeho zavraždění popraven, ale že ho odstranila sama tajná policie, která prý se ho musela 
zbavit jako vraha Jana Masaryka. Kdo ví. Snad časem i to vyjde na světlo. 

4 Dokumentace těchto kritik je uchována v archivu Studií. 
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opět v Brixenu 1981 (kde byla schválena linie Studií), v tridentu 1982, ve Ve-
roně 1983 atd. Nicméně tento odpor, jak dnes vidím, byl užitečný, ač tenkrát 
dosti zkrušující. Bez něj by se byla linie Studií nikdy neformulovala a bez něj 
by se byla neustavila ona úzká redakční rada, která se skládala z Msgr. Josefa 
Benáčka, P. Josefa Koláčka SJ, P. Václava Steinera a mojí maličkosti a která se 
pravidelně scházela na každý sešit Studií. tyto schůzky patří k mým nejkrásněj-
ším vzpomínkám těchto posledních let. Bratrská spolupráce je krásná věc

Nu a  výsledek se dostavil. Komunismus se zhroutil, nastala svoboda 
a nejvyšší církevní autorita naší vlasti, biskupská konference ČSFr nám vyslovi-
la uznání za vydávání Studií (dopisem z 24. února 1991); a nejvyšší státní auto-
rita, president Václav Havel též (dopisem z 13. března 1991).5 Co si můžeme víc 
přát? Pokud jde o vavříny, nic. Pokud jde o věc, o kterou nám jde, mnoho. teď 
bychom vlastně měli teprve pořádně začít. V Nástinu ideové linie se říká, že nám 
jde o „přetvoření komunismu, a to zřejmě bez revoluce nepůjde. takové revoluci 
připravovat cestu a starat se zároveň, aby byla co možná nekrvavá, bezbolestná 
a nenásilná, aby nevyústila ve všeobecnou konflagraci, to je náš úkol“.

Nuže, tu revoluci už máme za sebou a byla díky Bohu „sametová“. A že 
jsme se o tu „sametovost“ zasloužili tak trochu i my, to neříká nikdo menší než 
sám pan president Havel, který nám píše: „Vydáváním Studií jste s křesťanskou 
velkorysostí a otevřeností po léta poskytoval publikační možnosti všemu hod-
notnému a  naléhavému, co vytvořila (míní se tu česká a  slovenská kultura). 
Mám za to, že jste tak upozornil široký okruh naší katolické veřejnosti, domácí 
i exilové, na existenci jiných myšlenkových okruhů nonkonformních vůči vlád-
noucí komunistické totalitě a  vyvolal vzájemný interes, který vyústil ve vzá-
jemnou solidaritu a spolupráci, jež vedla v posledku k dnešním společenským 
změnám.“

revoluce tedy byla sametová a  díky Bohu za to. teď jde však o  to pře-
tvoření komunismu. Přetvoření v co? A jak? A s kým? A proti čemu? A jakými 
prostředky? Jakými idejemi a jakými hodnotami? A jak by si v tom měli počínat 
křesťané a  jak církev a  její hierarchie? O tom se v našem Nástinu nic neříká, 
neboť ten byl koncipován vlastně jen se zřetelem na pád komunismu, i když 
toto slovo nebylo použito a bylo použito slova „přetvoření“, aby to nevypadalo 
tak negativně. Avšak přetvoření komunismu neboli: jakou cestou ven ze soci-
alismu, to je problém – jak už mnozí konstatovali – jehož řešení dosud nemá 
žádný existující vzor, na němž bychom se tomu mohli učit. Je to úkol originální 
a jen lidé originální ho budou moci zvládnout. Křesťané by při tom samozřejmě 
neměli chybět a církev by neměla stát stranou. Ne že by měla na sebe brát úlohu 

5 St. Studie č. 130–131 (iV–V 1990), str. 241. 
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politické strany, ale měla by se starat o k tomu potřebnou etickou a duchovní 
inspiraci, bez níž se nic nesvede. Ale co dělat? Jak na to? Co dřív a co potom? 
to jsou otázky, které se netýkají jenom ekonomiky, technologie, sociologie, zá-
konodárství a podobných oborů, ale i politologie, antropologie, etiky, filosofie, 
metafysiky a  též teologie. A  nechceme-li neodpovědně zvětšovat babylonské 
zmatení jazyků lehkomyslnou improvizací, je lépe mlčet.

Řeknete nám možná s tak trochu škodolibým úsměvem: aha, nevíte teď 
jak dál, co? Sám za sebe bych odpověděl: Nevím. Vy snad to víte? Dám se rád 
poučit. Nějaké ty povšechnosti ovšem vím také, ale takový nový Nástin ideové li‑
nie Studií pro tak hluboce změněnou situaci, jako je ta dnešní, nejsem zatím s to 
dát dohromady. Řeknete, že člověk se naučí plavat, až ho hodí do vody. Zajisté, 
fabricando fit faber. takové tápavé vyhmatávání nové koncepce ovšem vyžaduje 
nevšední studijní a tvůrčí úsilí, které není možno dělat po chvilkách, ochotnicky 
a přitom nemít zajištěnou ani finanční základnu, ani administrativní podporu.

to jsou tudíž čtyři důvody, pro které končíme: finanční, administrativní, 
redakční a koncepční. Každý sám o sobě by byl překonatelný. Spojí-li se však do-
hromady, jsou v našich dnešních možnostech nepřekonatelné. Nemusím snad 
dodávat, že ani pro nás to není snadné rozloučit se s tím, co jsme tak dlouho 
tvořili. Přejeme si jen, aby česká církev dovedla z toho myšlenkového pokladu, 
který je ve Studiích uložen, vytěžit, co se vytěžit dá.

Po tom, co bylo řečeno, nezbývá než poděkovat všem, jimž jsme povino-
váni vděčností: za zájem našim čtenářům, za texty našim přispěvatelům, za fi-
nancování P. Werenfriedu van Straatenovi a jeho Dílu Pomoc trpící církvi a všem 
předplatitelům a dobrodincům, za administraci Českému náboženskému stře-
disku Velehrad. Já osobně pak musím vřele poděkovat za redakční spolupráci 
na dálku Dr. Jaroslavu Pecháčkovi a Dr. Antonínu Kratochvilovi, za bratrskou 
a  kompetentní spolupráci při „dávání dohromady“ jednotlivých čísel Msgr. 
Josefu Benáčkovi, P. Josefu Koláčkovi SJ a P. Václavu Steinerovi, jemuž navíc 
vděčíme za sestavení tohoto indexu a jemuž já vděčím za inteligentní a pečli-
vou spolupráci v  materiální redakční dřině, jejíž tíhu nesl v  posledním dese-
tiletí převážně on. Nakonec pak vzdejme díky Bohu za to, že nás dovedl až do 
této situace, na kterou jsme tak dlouho čekali a která od nás žádá, abychom ji 
nepromarnili.
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pokus o NástiN ideové LiNie studií6

zřetel pastorální 

Poslední a nejvyšší zřetel, jímž se má řídit linie Studií, je pastorální. Pastorálním 
se tu nemyslí pouhá technika vedení farností či diecézí ani jenom bdění nad 
čistotou nauky, ale spíše ono prozíravé vedení lidu Božího dějinami s neustá-
lým zřetelem na Boží království. Není, myslím, pochyby o tom, že v posledních 
několika staletích pastorálnost v tomto integrálním (vertikálně-horizontálním) 
smyslu upadla do hluboké krize.

Václav Štěch píše: „Konec středověku se vyznačuje ochabnutím křes-
ťanské aktivity a úpadkem či hromaděním ‚deformací‘, jak bychom řekli dnes. 
Církev jako by ztratila svůj tolikrát osvědčený politický bystrozrak, hierarchie 
podporuje, téměř pravidelně, ty vlády a politické typy, které příští vývoj smete. 
Ještě, že se vždy dokáže dohodnout s vítězi.“ 7

Zdá se, že Jan XXiii. tuto krizi pastorálnosti pociťoval, a  proto svolal 
koncil, o němž chtěl, aby byl pastorální. A koncil sám to pochopil, a proto se 
rozhodl dát výraz své pastorálnosti i tím, že vytvořil konstituci, jež má přísu-
dek „pastorální“, Konstituci o církvi v dnešním světě.

takováto integrální pastorálnost, jakmile si začne uvědomovat sebe 
samu, začne chápat, že nevystačí s teologií, jež vidí zjevení jen v Písmu a v tra-
dici. Začne si uvědomovat, že loci teologici nejsou jen Písmo a tradice, ale že 
teologickým „místem“ musí být i naše přítomná situace, v níž žijeme a kterou 
žijeme. to za předpokladu, samozřejmě, že historie po Kristu není jen becket-
tovské čekání na Godota, jen nesmyslně se protahující apendix post Christum, 
jen chaotická změť faktů, ale že je v ní činný Duch Boží a že tedy i historie po 
Kristu má jakýsi logos a že tedy je možný nejen církevní dějepis, ale i teologie 
církevních dějin a že tudíž Bůh k nám mluví nejenom v Písmu a v tradici, ale 
i určitými typickými rysy naší současné situace, nad nimiž je třeba se zamýšlet 
jako nad „znameními časů“, jak to začal dělat Jan XXiii. ve svých encyklikách 
a koncil v Konstituci o církvi v dnešním světě.

6 Psáno v druhé polovině února 1979.

7 O Václavu Štěchovi viz medailon od MUDr.  VlADiMÍrA SVOBODY, Studie č. 25–27 (i–
iii/1971), kde vyšla i Štěchova studie Vliv křesťanství na evropské myšlení, str. 409–424. Sho-
ra uvedený citát je z jiného příspěvku VÁClAVA ŠtĚCHA Přednášky k Československé straně 
lidové, zveřejněného též v našem časopise č. 30 (ii/1972), str. 767–780, zmíněný citát str. 
770. 
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Jelikož ovšem naše přítomná situace je to, co žijeme a čím žijeme, jelikož 
je to, co nás odevšad obklopuje jako vzduch, který dýcháme, jelikož je nám tak 
přeukrutně blízko, tak právě proto ji nedovedeme jen tak snadno postihnout 
v její skutečné podstatě, ale toliko v jejím povrchu. K správnému poznání je to-
tiž vždycky třeba odstup. Co je přilepené na nose, to nevidíme. Proto postihnout 
přítomnou situaci v její podstatě a umět v ní číst jako ve „znameních časů“ si 
vyžaduje zcela nevšední úsilí o odstup.

A pak ještě jedna věc: Dnešní svět a život v něm, dnešní společnost, dneš-
ní spleť mezilidských vztahů není tak jednoduchá záležitost. Není to věc tak 
průhledná jako kdysi. Jen tak pro příklad: K postižení ekonomických vztahů 
raně feudální společnosti se vystačilo s násobilkou. Postižení týchž vztahů dne 
je tvrdý oříšek po vysokou matematiku.

integrální pastorálnost si dnes proto vyžaduje nevšední poznávací úsilí, 
opravdové studium, které se neobejde bez vědeckosti jako jednoho ze základních 
předpokladů své platnosti. takové studium se dnes ovšem stává stále méně zá-
ležitostí jednotlivce, mudrlanta pohrouženého do svých knih, a stále více společ-
nou záležitostí více lidí. Kulturně-vědecký časopis se tak stává stále důležitějším 
nástrojem takovéto studijní práce. Kdyby takový vědecký časopis, jehož posled-
ním a nejzazším zacílením je pastorálnost, v našem českém kulturním prostoru 
neexistoval, museli bychom ho vytvořit. ten však už existuje, a proto ho musíme 
udržet a umocnit. Jsme tím povinní české církvi, pro kterou jsme byli ustanoveni.

služba církvi vůbec a církvi v našem národě zvláště

Základní charakter Studií je dán tím, že jsou orgánem Křesťanské akademie, jež 
je Studijním ústavem české katolické akce v exilu zvané Cyrilometodějská liga.8 
Katolická akce je však účastí laiků na pastorálním poslání hierarchie. Studie jako 
orgán Studijního ústavu katolické akce v zahraničí musí být výrazem účasti na 
pastorálním poslání a tedy na apoštolátě hierarchie.

Jakou má vzít na sebe tato služba konkrétní tvářnost?
Má to být především služba víře: Musí proto kvalifikovaně informovat 

o současném vývoji v teologii a křesťanské filosofii a dávat prostor pro tvůrčí 
rozvíjení a prohlubování našeho chápání víry a křesťanského vidění a hodnoce-
ní pozemských skutečností.

8 K tomu poznamenává ve svých připomínkách k Nástinu Mons. Alexander Heidler: „Při vý-
razu ‚Cyrilometodějská liga‘ bych dodal něco jako ‚původní‘, ‚svými počátky‘ apod., jinak 
bychom si lhali do kapsy.“ 
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Má to být služba církvi v našem národě: to znamená, že musí otvírat pro-
vinciální a ghettovou mentalitu průměrného českého katolíka opravdovým pro-
blémům katolické církve ve světě: evangelizace, inkulturace evangelia,9 poslání 
církve v  třetím světě, ekumenický dialog s  ostatními křesťanskými církvemi 
(ekumenismus v užším slova smyslu), s velikými nekřesťanskými náboženství-
mi (ekumenismus v širším slova smyslu) a s nevěřícími, což pro nás prakticky 
znamená převážně s marxisty. tři sekretariáty pro dialog při římské kurii neby-
ly jistě založeny pro nic za nic.

Má to být nakonec i služba národu, neboť nelze sloužit církvi v našem ná-
rodě, aniž bychom sloužili – což neznamená: posluhovali – našemu národu. to 
znamená: na rovině kulturní, dát prostor pro poznávání, rozvíjení a prohlubo-
vání naší národní kultury (což implikuje i  dimenzi historickou; nelze poznat 
přítomnost bez znalosti minulosti). Na rovině politické (v širším slova smyslu) 
to pak znamená napomáhat konvergenci všech sil, které mají zájem na změně 
současného neblahého postavení našeho národa směrem k větší nezávislosti na 
SSSr a k větší nezávislosti.

„politická“ linie studií

O „politické“ linii Studií v pravém slova smyslu nelze mluvit. Studie totiž nejsou 
politický časopis v tom smyslu, že vytyčují, hájí a prosazují linii, jež je výrazem 
mocenských zájmů určité více či méně organizované skupiny lidí (např. politické 
strany). Ostatně jak doma, tak v exilu křesťanská politická strana neexistuje.10 
Hrát si tudíž na generály bez vojska nemá smysl. Ale i kdyby taková křesťanská 
politická strana existovala, Studie nejsou a nechtějí být její emanací, protože jsou 
prostě emanací Katolické akce, která se nekryje s politickou stranou křesťanské 

9 K tomu poznamenává ve svých poznámkách k Nástinu P. tomáš Špidlík SJ: „Zdá se nám, 
že se česká intelektuální veřejnost stává víc a víc pluralistická ve svém myšlení i projevech. 
Máme-li mít úlohu spojovací, musíme vzít vážně program ekumenického myšlení, jak jej 
vytyčil Druhý vatikánský sněm. Víc a víc se stává zřejmé, jak působí na nás všechny rozptý-
lenost po světě a vlivy ideologií v domově. Je tedy jeden z nejvážnějších problémů, které 
bychom si měli stále klást, naše národní ‚identita‘. Na světové úrovni se tomuto problému 
říká ‚inkulturace‘. Musí jít tedy i nám o to, abychom dovedli líp a celistvěji vyjádřit Kristovo 
poselství ve formách národní duše. Jen tato snaha může přemoci rozpolcenost danou tolika 
vlivy nesourodými.“ 

10 K tomu poznamenává Mons. A. Heidler: „Nechceš-li, aby se na tebe vrhli lidé jako XY, ač 
generálové bez vojska, napiš: ‚V exilu křesťanská politická strana v běžném smyslu toho slova 
neexistuje.‘“ 
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inspirace. (Je ovšem pravda, že i tato Katolická akce by mohla být považována 
za neexistující vojsko, hledíme-li příliš jen na vnější fasádu, ale to je jiná věc.) 
Ačkoliv tedy politické strany jako společensky organizované prostředky občan-
ské účasti na vedení a správě státu dnes neexistují, v mysli našich lidí nicméně 
přežívají i nadále určité politicko-ideové orientace, jež zhruba odpovídají poli-
tickým stranám z období předválečné nebo poválečné (omezené) demokracie. 
Můžeme tedy mluvit o politicko-ideové orientaci lidovecké čili křesťansko-de-
mokratické, sociálně-demokratické, více či méně liberální (což snad by odpoví-
dalo straně republikánské před válkou či národně-socialistické po válce) a nako-
nec socialistické, jež se rekrutuje převážně z exkomunistů. Pokud jde o „skalní“ 
komunisty, ti sice mají veškerou politickou moc, ale žádný ideově-politický vliv.

Je samozřejmé, že citově je nám nejbližší orientace lidovecká. Naši rodi-
če, naši dobří přátelé a často i blízcí spolupracovníci byli aktivní lidovci. K této 
„samozřejmosti“ však musíme zaujmout kritický odstup, a to ze dvou důvodů. 
První vyplývá z poslání církve a Katolické akce a jejího časopisu, druhý vyplývá 
z potřeby současné politické situace.

Předně je pravda, že církev, když přišla pádem feudalismu a tedy odcho-
dem šlechty z politické scény o své „světské rameno“, takže tu najednou stála 
bez jeho ochrany, využila někde (ne všude) možností nového liberálně-demo-
kratického řádu a vytvořila si jakési nové světské rameno, o něž se opírala a kte-
ré ji hájilo před útoky jejích nepřátel, totiž politickou stranu katolíků (či vůbec 
křesťanů). Zároveň je však pravda, že k tomuto novému „světskému rameni“ 
nikdy úplně nepřilnula, uvědomujíc si, že její poslání je nepolitické a že pravá 
její bezpečnost nezávisí na ochraně „světského ramene“. (Stojí tu za uváženou 
dva fakty: Jednak to, že církev prokazuje svou životnost i  v  komunistických 
zemích, kde o  toto „světské rameno“ byla připravena, jednak to, že např. ve 
Španělsku o vytvoření křesťansko-demokratické strany neusilovala, takže nyní 
v  katolickém Španělsku křesťansko-demokratická strana prakticky mizí.) A 
i když někde, jako např. v itálii, biskupové a kněží by byli spokojenější a volněji 
by se jim dýchalo, kdyby Boží lid volil Democrazia cristiana, přesto nepropůj-
čují (nepřihlížíme-li k výstřelkům) kazatelny k volebním projevům. Dobře říká 
Bedřich Vašek: „Při všem významu, jejž může míti politika pro náboženství, 
nutno přece obě velmi přesně rozlišovati. Ztotožňovati je znamenalo by osud 
křesťanství v té či oné zemi činiti závislým jen na lidech a odnímati pak mož-
nost rozhodujícího slova tomu a těm, jež Kristus ustanovil representanty zájmů 
nadpřirozených… Výzva jistého kněžského listu, abychom agitovali z kazatelny, 
uškodila daleko více, než si můžeme mysliti. to vyhání lidi, kteří myslí, že podle 
svého přesvědčení socialisticky voliti musí, ale přece chtějí zůstati církvi věrni, 
z našich kostelů a v náruč Volné myšlence. Čím více se snažíme o to, abychom 
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politický vliv církve udrželi takovými prostředky, tím více bude klesati pastorační 
vliv církve a tím i politický vliv.“11 Pokud tedy politické programy určitých po-
litických stran nejsou ve zřejmém rozporu s přirozeností člověka, takže jejich 
uskutečňování začne člověka drtit a semílat (nezřídka i vlastní uskutečňovate-
le), pastýři Božího lidu ho nenutí do jednoho politického ovčince. Proto to ne-
mohou dělat ani ty „ovečky“, které se sdružily do Katolické akce, aby se kromě 
apoštolátu, který mají dělat už jen proto, že jsou Kristovy, podíleli i na apoš-
tolátu Kristem ustanovených pastýřů. Proto též časopis, jenž má být kultur-
ním a intelektuálním výrazem Studijního ústavu této katolické akce, se nesmí 
ztotožnit s jednou stranicko-politickou linií, byť by to byla třeba linie politické 
strany katolické. to za první.

Za druhé pak nás k tomu, řekl bych, téměř nutí nynější naše situace, kdy 
prakticky žádné politické strany neexistují, krom té jedné, jež je prý tak doko-
nalým výrazem obecné vůle lidu, že to netřeba ani čas od času ověřit volbami. 
Div se světe! Nuže, má-li se konečně jednou rozbít tato lež, a lež se musí rozbí-
jet, nemá-li ničit člověka, pak je k tomu zapotřebí – kromě jiných věcí – přede-
vším konvergence (ne jednoty, ne ztotožnění, volím úmyslně toto slovo) všech sil, 
všech ideově-politických orientací, jež mají zájem na zničení této lži. Proto Studie, 
mají-li též sloužit národu a jeho obecnému dobru, musí napomáhat k vytvoření 
této konvergence. to předně znamená, že musí nabourávat tu mentalitu, podle 
níž – abych citoval volně z jednoho dopisu – „exil je dokonale rozčleněn, bývalí 
komunisté vyvíjejí sice velkou politickou aktivitu, ale v čsl. exilu tvoří zcela iso-
lovanou skupinu. S nikým z nás se nestýkají a my o to také nestojíme, protože 
slušní a vzdělaní lidé jsou soustředěni v SVU, případně v Křesťanské akademii.“ 
tohle je mentalita, jež je výrazem zatrpklosti pro utrpěné křivdy (pochopitelná, 
ale neospravedlnitelná); mentalita, která objektivně napomáhá současnému reži-
mu, protože ten ví, že isolovanost, rozdrobenost a rozhádanost je předpokladem 
jeho udržení; mentalita, která nepřispívá k účinné změně situace, nepřihlížíme-li 
už k tomu, že sotva vypadá jako výraz Kristovy lásky a svobody.

Positivně pak to znamená vést časopis v duchu křesťanské a demokratické 
inspirace, v duchu křesťansky motivované demokracie a nevyhýbat se při tom, ný-
brž naopak vyhledávat dialogický styk i s ostatními ideově-politickými orientacemi: 
sociálně-demokratickou, socialistickou a liberální, a to tak, aby se vytvořila určitá 
základní konvergence směřující ke změně současného neblahého položení našich ná-
rodů. Stojí za to připomenout si tady slova velkého našeho tomisty Josefa Pospíšila, 

11 BEDŘiCH VAŠEK, Křesťanská sociologie, díl iii., Sociální práce, Praha 1929, str. 22–24. Viz též 
KArEl SKAliCKý, Katolická filosofie a teologie zvláště tomistická v české společnosti XIX. a XX. 
století, ve Slovo a naděje. Sborník. Křesťanská akademie, ŘÍM 1978, str. 64. 
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který jimi předešel Jana Xiii. „Již jsme se dost mezi sebou napřeli, nuže uvažme 
jednou také to, co jest nám společno, a podejme si poctivě pravici ku svorné práci, 
této jediné podmínce blaženější budoucnosti našeho drahého národa.“12

tuto změnu samozřejmě neprovedeme sami. Je nutné, jak to už mnozí chá-
pou a dělají, pracovat též pro širší styk s disidentským hnutím ostatních komu-
nistických zemí, především Polska a SSSr. Otázka Československa je isolovaně 
neřešitelná. Krach Pražského jara to prokázal nad slunce jasně. A čekat, že to „ňák 
praskne“, je neodpovědné. Otázku Československa lze řešit jen jako dílčí otázku 
či podotázku opravdu světové otázky, jež je přetvoření komunismu, a to zřejmě bez 
revoluce nepůjde. takové revoluci připravovat cestu a starat se zároveň, aby byla 
co možná nekrvavá, bezbolestná a nenásilná, aby nevyústila ve všeobecnou kon-
flagraci, to je náš úkol, chceme-li opravdu sloužit člověku, našemu národu a církvi 
v něm. Světová dimenze, do níž náš československý problém ubíhá, mne někdy 
děsí a odrazuje vůbec na něj myslet. Zároveň mi však vyvstávají v paměti slo-
va Otce lombardiho, která jsem před mnoha lety slyšel na jedné přednášce a jež 
se mi zařízla do paměti: „Vy jste první generace, které se klade problém světa.“ 
Opravdu, stále více pociťuji potřebu mít ve své studovně mapu světa.

Když mluvím o „přetvoření“ komunismu, tedy tím nemyslím nějaké kří-
žové tažení proti komunismu, tvrdý a radikální antikomunismus od podlahy.13 
Jestliže si koncil nedal vnutit – zřejmě ve shodě s vůlí papeže Pavla Vi., jak vysvítá 
z historie pastorální konstituce o církvi v dnešním světě – výslovné odsouzení 
komunismu, nebudeme se snažit být papežštější než papež. Ostatně, takový ra-
dikální antikomunismus komunismu spíš prospívá. Připomíná pošetilou snahu 
lidí, kteří, aby zabránili záplavám opravdu radikálně, snaží se zničit vodu. Nezne-
možníme komunismus svými kritikami a propagačními kampaněmi, nezničíme 
ho zvenku. Komunismus se znemožní sám ze sebe. U nás, dík invazi, je toto se-
beznemožnění už dokonáno. Nemůže se projevit jen z důvodů vnějšího mocen-
ského tlaku té země, kde to ještě jakž takž drží. to ovšem neznamená, že marxis-
mus tím ztrácí jakoukoli přitažlivost, protože marxismus, jak je stále patrnější, se 
nikterak nekryje s komunismem.

Je-li tedy u  nás komunismus jako ideál společenského uspořádání vyří-
zen a bez jakékoliv vnitřní životnosti a  jen zvnějšku udržován při životě, mar-
xismus nepřestává být, jak ve světě, tak částečně i u nás (např. Petr Uhl a spol.) 

12 JOSEF POSPÍŠil, Kosmologie, díl i., Brno 1897, Úvod, str. 6. Viz též KArEl SKAliCKý, Ka‑
tolická filosofie a teologie…, cit., str. 57. První část této studie byla zveřejněna i ve Studie č. 40 
(iV/1974), zde uváděný citát str. 269. 

13 K tomu poznamenává Mons. A. Heidler: „Antikomunismus – řekl bych: jsem proti, ale nedě-
lám z toho postoje jediné ani hlavní měřítko hodnot; neulpívám na pouhé negaci.“ 
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inspiračním zdrojem v nejrůznějších směrech. Proto je zapotřebí se jím zabývat. 
A to nejen tak, že mu budeme odmlouvat, ale že s ním vejdeme do dialogu, v němž 
se nakonec ukáže, že to, nač klade důraz (byť v nějak znetvořené formě), je vlastně 
stará dobrá křesťanská pravda, na kterou křesťané pro jiná zaneprázdnění trochu 
pozapomněli. V marxismu se církev setkává se svým vlastním kázáním, jen tak 
pokrouceným, že je někdy těžko je rozeznat. Jenom jako příklad několik bodů.

Marxismus je, mimo jiné, myšlenkové úsilí vyhmátnout logos dějinného 
pohybu (historický materialismus), čímž nutí křesťany oprášit a znovu promyslit 
teologii dějin a teologii dějin církve.

Marxismus klade důraz na budoucnost, na budoucí spravedlivou společ-
nost, a tím nutí křesťany rozpomenout se na eschatologickou dimenzi jejich na-
děje a důkladněji rozpracovat a propracovat traktát De novissimis, který, jak zná-
mo, by do nedávna popelkou věroučné teologie.

Marxismus klade důraz na to nemyslet v jednotlivinách v jednotlivcích, ale 
ve společenských celcích a společenských procesech, čímž nutí křesťany překoná-
vat individualistickou etiku, jak k tomu vybízí Druhý vatikánský koncil.

Marxismus klade důraz na pohyb a na vývoj, čímž nutí křesťany revidovat 
jejich statické pojetí stvoření a znovuobjevit jeho původní biblický, dynamický, 
vývojový charakter – creatio continuata – jak na to poukázal Claude tresmontant 
a jak to rozvedl P. Theilhard de Chardin.

Marxismus klade důraz na práci a praxi jako na hybný moment dějin a fak-
tor sebevytváření člověka, čímž nutí křesťany k hlubší reflexi nad prací a vůbec 
činností člověka ve světě, z čehož se pak rodí teologie práce, bez níž pak některé 
pasáže první části Gaudium in spes jsou nemyslitelné.

Marxismus klade důraz na hmotu a matérii, a tím nutí křesťany k hlubší 
reflexi nad hmotou, nad významem hmotných podmínek a podmíněností a nad 
důsledky, jež je třeba vyvodit z pravdy víry, že hmota Bohem stvořená není zlá, 
nýbrž dobrá, což vede k překonání falešného karteziánského dualismu a idealis-
mu, bez čehož by pak definice kultury, jak ji podává Gaudium in spes v kapitole 
o kultuře, nebyla možná.

Marxismus klade důraz na proletariát, na lid, na chudé, utištěné a vykořis-
ťované, a tak napomáhá křesťanům, že si znovu ostřeji uvědomili, že církev je Boží 
lid se všemi eklesiologickými důsledky, jež z toho vyplývají.

Marxismus klade důraz na to, že daný stav, „poměry“, „situace“, „společ-
nost“ nejsou přírodní zkameněliny, ale něco změnitelného, co bylo člověkem vy-
tvořeno a co ho zpětně utváří, a že když tyto poměry člověka utlačují a drtí, že 
to není přírodní fatalita, s kterou se nedá nic dělat, ale že je možné a nutné je 
změnit ve prospěch bídných, čímž nutí křesťany k zaangažovanosti v reálné změ-
ně ve prospěch utlačených, a tím i k znovuobjevení společenské dimenze lásky 
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k bližnímu, jak o tom často hovořil Otec lebret a jak i to se nakonec dostalo do 
Konstituce o církvi v dnešním světě.

Marxismus, hlavně ten utopický, klade důraz na možnost opravdové radi-
kální novosti, čímž svou vlastní imanentní logikou je nucen uvažovat i možnosti 
zázraku a zmrtvýchvstání (srov. např. některé myšlenky Blochovy a Garaudyho; 
ne náhodou se Mussner ve své práci o zmrtvýchvstání konfrontuje s Blochem), 
čímž nutí křesťany k prohloubení teologie zmrtvýchvstání.

Marxismus klade důraz na společenské vlastnictví výrobních prostředků, 
čímž nutí křesťany znovuobjevit společenskou funkci a společenský rozměr sou-
kromého vlastnictví. Vývojový oblouk, jímž tu prochází sociální nauka církve, je 
výmluvný.

Stačí těchto deset příkladů a dalo by se v nich pokračovat, abychom si uvě-
domili, do jaké míry už došlo ze strany církve k vstřebání určitých instancí mar-
xismu. lze to, pravda, považovat za „neblahý vývoj okcidentální teologie“. V tom 
případě je ovšem nutné tuto neblahost jasně a přesvědčivě dokázat.

Nemůžeme se, myslím, spokojit jen s kritikou marxismu, byť nevím jak in-
teligentní, která je samozřejmě nutná. Musíme jít dál. Musíme se ptát, co nám 
chce Bůh marxismem (jejž možno považovat za „znamení časů“) naznačit, co nám 
jím chce říci, jinak všecko, co budeme proti němu dělat, je kopání do autu. tolik 
k nepoliticky politické linii Studií.

kriteria pro výběr autorů 

Z předešlého vyplývá, že pokud je splněn požadavek kompetence autora, neexis-
tuje nějaký princip, který by vylučoval toho, kdo sám se nevylučuje. Nemůžeme 
se dopouštět systematické diskriminace, kterou pak ospravedlníme tím, že ji po-
výšíme na nějaký princip. Kdo je ochoten se svými příspěvky začlenit do ideové 
linie Studií ve shora nastíněném smyslu, je vítán. Vyplývá ovšem z povahy věci, že 
příspěvky z teologie a křesťanské filosofie budou od autorů věřících, katolíků pří-
padně protestantů, zatímco příspěvky obecně kulturního, politického či ekono-
mického rázu mohou být i od autorů nevěřících, pokud jsou opravdu uznávanými 
odborníky. Přispívá to k vážnosti časopisu a  je to svým způsobem i apoštolát, 
protože člověk, který je ve spolupráci s křesťanskou revue, nebude vzápětí psát 
jinde proti Kristu a jeho církvi. Konkrétní volba autorů je ovšem do určité míry 
ovlivněna okolnostmi a rozvahou, pro které lze těžko stanovit normu. Oč by při 
ní šlo především, by byla určitá rovnováha, a to:
– mezi starými a mladými (neorientovat se výhradně na staré známé, ale vy-

hledávat nové mladé autory);
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– mezi emigrací poúnorovou (která ovšem pomalu odstupuje) a posrpnovou;
– mezi autory pravicově a levicově zaměřenými (neodmítat např. socialistic-

ky orientované autory jen proto, že byli komunisty);
– mezi autory z domova a z exilu;
– mezi autory „světskými“ a „posvátnými“ (tj. píšícími spíše o  věcech 

teologicko-filosofických.14

kriteria pro výběr příspěvků

První kriterium je samozřejmě odborná úroveň (pro články všeobecně kulturního 
a ekonomického charakteru je to nakonec kriterium jediné).
Druhé je kriterium etické. Nemohou se připustit příspěvky, které nevěcně a za-
ujatě znevažují pověst určité osoby. Pro takové polemiky není místa. Čest osoby 
musí být vždycky zachována.

třetí kritérium zastávat se nespravedlivě postihovaných, diskriminovaných, 
utlačovaných, to znamená, že se připouští dokumenty, které takové zřejmé a hru-
bé porušování lidských práv patřičným způsobem pranýřují.

Čtvrté je kritérium podnětného informování. to znamená, že se připustí do-
kumenty či příspěvky, které sice nepochází od křesťansky orientovaného autora 
(či autorů) nebo které neslynou právě křesťanským myšlením či cítěním, ale buď-
to, že budí široký obecný zájem, takže zajímají i křesťany, anebo že mohou být 
právě pro křesťany užitečným podnětem k  zamyšlení, takovým nepohodlným, 
ale nakonec užitečným střečkem. V takovém případě je ovšem doporučitelné, aby 
příspěvek byl opatřen vhodnou redakční předmluvou či doslovem.

Páté kritérium lze nazvat kritériem rovnovážnosti, to znamená řídit se při 
výběru tak, aby se zachovala zdravá a podnětná pluralita teologicko-filosofických 
orientací, jak to požaduje Lumen gentium (č. 54): „Servantur in suo iure sententiae, 
quae in scholis catholicis libere propontur.“

Šesté a poslední kritérium by se dalo nazvat kritériem autorského věhlasu, 
což nepotřebuje vysvětlení.

Texty Slovo na rozloučenou s našimi čtenáři a Pokus o nástin ideové linie Studií vyšly ve dvou‑
měsíčníku Studie, č. 132, VI/1990 na s. 405–410, resp. 410–418, odkud je přebíráme.

14 K odstavci týkajícímu se kritérií pro výběr autorů Mons. A. Heidler píše: „Mezi kriterii pro 
výběr autorů bych aspoň pro vnitřní potřebu uvedl prosbu, aby to nebyli psychopati. Do této 
kategorie počítám…“ Dost. Zde končíme citaci, protože se dotýká dosud žijících osob. 
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1985, březen 

praŽská výzva 

zveřejnění pražské výzvy – poselství mírové konferenci v amsteroda‑
mu o aktuálních otázkách evropské bezpečnosti
Zveřejňujeme Pražskou výzvu, kterou ve formě dopisu mírovému kongresu, 
jenž se sejde letos v létě v Amsterdamu, zpracovala skupina signatářů Charty 77 
z různých názorových prostředí.

Předkládáme tento návrh společného stanoviska jako úvod k diskusi sig-
natářům Charty 77 a všem občanům a institucím, kterým není lhostejný další 
společný život na našem kontinentu. Uvítáme rovněž každý souhlas, kritiku, 
individuální či skupinové stanovisko, které tento návrh vyvolá v zahraničí, kde-
koli v dosud rozdělené Evropě, případně i jinde ve světě.

Věříme, že z debaty vzejdou podněty a návrhy, které přispějí k překonání 
bariér, zatarasujících cestu ke sjednocené, demokratické a svéprávné Evropě 
svobodných občanů a  národů. Jen taková Evropa může být účinným part-
nerem při vytváření pokojného života a  přemožení rostoucí krize dnešního  
světa.

Jiří Dienstbier, Eva Kantůrková, Petruška Šustrová
mluvčí Charty 77

praŽská výzva 

Vážení přátelé, 
čtyřicet let nebyla na evropské půdě válka. Přesto není Evropa světadílem 

míru. Právě naopak: jako hlavní třecí plocha dvou mocenských bloků je místem 
stálého napětí, z něhož vzchází hrozba celému světu. Válka, která by tu vznikla, 
stala by se nejen světovou, ale pro svět pravděpodobně smrtelnou. 
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Příčinou této zlověstné role Evropy je její rozdělení. Naše společná naděje 
spočívá v jeho překonání, které je možné jen cílevědomou postupnou a všemu 
dohodnutou proměnou samotné politické reality, která je způsobuje. 

Stav bez války trvá čtyřicet let také proto, že obě seskupení respektují situ-
aci, která vznikla, když se v Jaltě dohodnuté sféry vojenských operací zvrhly ve 
vojensko-politické bloky. Uchovávání, obranu a upevňování tohoto stavu podmi-
ňují rozličné obavy z destabilizace vzniklé rovnováhy. Proměna si proto vyžaduje 
zvláštní citlivost. Nemůže ji provázet vyhrožování jakoukoli převahou. Vyžaduje 
naopak vytváření záruk a jistot, posouzení a skloubení všech dílčích aspektů, 
uznání současného stavu jako východiska změn a vyloučení obav, že se oživí 
stará nebezpečí, která už dvakrát v tomto století vedla ke katastrofě. Možností 
překročit daný stav však zdaleka nejsou tak nepříznivé, jak by se mohlo zdát. 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, její Závěrečný akt z Hel-
sinek, následná jednání v  jejím rámci či Výsledný akt z  Madridu nejsou jen 
stvrzením státu quo, ale programem evropské a evropsko-americké spolupráce. 
V tomto procesu nejednají bloky, ale rovnoprávní partneři. Je jím potvrzena ne-
závislost všech zúčastněných států a přijaty principy vztahů, jejichž uplatnění 
otevírá perspektivu sjednocení Evropy. V souladu s tradicemi evropské kultury 
byla tu zakotvena myšlenka nedělitelnosti míru nejen ve vztazích mezi státy, 
ale i mezi státem a společností, mezi občanem a mocí. 

Požadavek, aby vlády plnily závazky, které samy přijaly, je dosud málo vy-
užitou možností mírového hnutí. Přitom tento mezinárodněprávně stvrzený 
systém občanům umožňuje jak veřejnou kontrolu vlád, tak tvořivé překlenutí 
strnulých postojů. rozdílné poměry v jednotlivých zemích vedou ke zdůraznění 
odlišných stránek. Jejich pochopení a respektování je však podmínkou společ-
ného solidárního postupu. 

Demokratická a svéprávná Evropa nemůže existovat, je-li kterémukoli 
občanu, skupině či národu upíráno právo spolurozhodovat o událostech, ovliv-
ňujících nejen jeho každodenní život, ale samotné přežití. 

Ve spolupráci a dialogu se všemi, kdo opravdu chtějí překonat současnou 
nebezpečnou situaci, je pak možno vystoupit s vlastními iniciativami k odzbro-
jení, k  vytváření bezatomových pásem a neutrálních zón, podněcovat rozvoj 
styků mezi jednotlivci, skupinami, státy, podporovat dohody o neútočení, zřek-
nutí se násilí či jaderných zbraní, regionální smlouvy všeho druhu včetně např. 
sbližování EHS a rVHP, společně se necitlivému přístupu k  životnímu pro-
středí, brát za slovo vlády, analyzovat jejich návrhy a domýšlet jejich důsledky. 
Zkrátka: podporovat každou individuální, skupinovou i vládní iniciativu slouží-
cí ideálu sbližování a svobodného spojení evropských národů a odmítat kroky, 
které tento cíl oddalují či maří. 
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Nemůžeme se vyhnout ani některým dosavadním tabu. 
Jedním z nich je rozdělení Německa. 
Nelze-li v perspektivě evropského jednocení nikomu upírat právo na se-

berealizaci, platí to i pro Němce. Jako žádné jiné, ani toto právo nelze uplatnit 
na úkor druhých, ani s přehlížením jejich obav. Prohlašme tedy jednoznačně, že 
východisko není možné hledat v nějaké další revizi evropských hranic. Hranice 
by v  rámci evropského sbližování měly být stále méně významné, ale ani to 
nelze vykládat jako příležitost k  nacionalistickým recidivám. Přiznejme však 
otevřeně Němcům právo svobodně se rozhodnout, zda a v jakých formách chtějí 
spojení svých dvou států v jejich dnešních hranicích. Po východních smlouvách 
Bonnu a Helsinkách by se mohlo uzavření mírové smlouvy s Německem stát 
jedním z významných nástrojů pozitivní proměny v Evropě. 

Jinou takovou otázkou je stažení cizích vojsk. Navrhněme tedy, aby Seve-
roatlantický pakt a Varšavská smlouva zahájily co nejdříve jednání o rozpuště-
ní svých vojenských organizací, o stažení a odstranění všech jaderných zbraní 
v Evropě instalovaných či na Evropu namířených a o odchodu vojenských jed-
notek USA a SSSr z území jejich evropských spojenců. Součástí dohody by mělo 
být snížení stavu armád všech stran na evropském kontinentu na úroveň, která 
by vylučovala obavy kohokoli z možného přepadení. 

tyto a jiné úkoly by měly být součástí komplexního procesu, který nesmí 
být zaměřen proti nikomu, nýbrž ke vzájemnému sblížení. Nechceme vytvářet 
Evropu jako třetí velmoc, ale překonat velmocenskou blokovou strukturu spo-
jením svobodných a nezávislých národů v celoevropském svazku, demokratic-
kém a samosprávném společenství, žijícím v přátelství s národy celého světa. 
Jen svobodní a důstojní občané mohou zaručovat svobodu a sebeurčení národů. 
A jen svéprávné národy mohou založit Evropu jako společenství rovnoprávných 
partnerů, z něhož nesálá do světa nebezpeční globální války, ale které je příkla-
dem skutečného mírového soužití. 

Možná se tento ideál jeví jako sen. Jsme však přesvědčení, že odpovídá 
vůli většiny Evropanů. Stojí tedy za to o něj usilovat. tím spíše, že dnešní svět 
stěží překoná svou krizi, nevydá-li se také Evropa cestou odpovídající její vůli. 
Věříme, že se naše stanovisko setká s Vaším porozuměním. 

Přejeme Vašemu jednání úspěch. 
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Jarmila Bělíková 
Václav Benda 
Tomáš Bísek 
Daniela Bísková 
Petr Cibulka 
Ján Čarnogurský 
Albert Černý 
Jiří Dienstbier 
Luboš Dobrovský 
Karel Freund 
Jiří Hájek 
Miloš Hájek 
Václav Havel 
Ladislav Hejdánek 
Jiřina Hrábková 

Oldřich Hromádko 
Marie Hromádková 
Jozef Jablonický 
Vladimír Kadlec 
Eva Kantůrková 
Božena Komárková 
Jan Kozlík 
Marie Rút Křížková 
Ladislav Lis 
Jaromír Litera 
Václav Malý 
Anna Marvanová 
Jaroslav Mezník 
Pavel Muraško 
Dana Němcová 

Radim Palouš 
Miloš Rejchrt 
Jakub Ruml 
Jiří Ruml 
Jan Ruml 
Jan Šabata 
Jaroslav Šabata 
Anna Šabatová ml. 
Anna Šabatová st. 
Libuše Šilhánová 
Jan Šimsa 
Petruška Šustrová 
Petr Uhl 
Věra Vránová 
Josef Zvěřina

Převzato s  vynecháním poznámek 1 a 2  z  edice  – Blanka Císařovská, Vilém Prečan (eds.): 
Charta 77. Dokumenty 1977–1989. ÚSD AV ČR, Praha 2007, sv. II., s. 692–693.

K Pražské výzvě se dále připojili G. Sekaninová‑Čakrtová, Milan Šimečka, Miroslav Kusý, Ale‑
na Kumprechtová, Jan Thoma, Jarmila Johnová, Zuzana Dienstbierová, Marek Šimon, Stan‑
da Borůvka, Marian Zajíček, Jaroslav Hromádka, Jana Sternová, Lubomír Bažant, Jarmila 
Stibicová, Michal Kobal, Lenka Marečková, Aleš Müller.
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1988, říjen

demokracii pro všechNy
manifest hnutí za občanskou svobodu

Čas dozrál k práci vpravdě politické.
Vstupme do prostoru, k němuž lidé chovají všeobecnou nedůvěru vinou těch, 
kteří ho po desetiletí okupují svou diktaturou a svou nekompetentností.
tento prostor musí být rehabilitován. Politika se opět musí stát místem výrazu 
a uplatnění skutečných zájmů společnosti.

Výsledná bilance sedmdesátileté existence československého státu 
není radostná. Žijeme v  době hlubokého mravního úpadku celé společnos-
ti, žijeme v  nedemokratických poměrech, v  poměrech omezené národní 
a státní suverenity; upadáme hospodářsky a technologicky; tvůrčí potenciál 
společnosti je trvale dušen centrální manipulací; životní prostředí je u  nás 
stále odpudivější; příslušníci nových a nových generací opouštějí znechuce-
ni svou vlast; naše země, kdysi jedna z nejvyspělejších v Evropě, patří mezi  
nejzaostalejší.

Současná moc si tuto krizi uvědomuje a  určité dílčí reformy vyhlašuje 
a chystá. Není však schopna překročit svůj vlastní stín a zříct seč svého totalit-
ního způsobu vlády, který je nejvlastnější příčinou této krize.

Proto je nejvyšší čas, aby do politiky vstoupila společnost sama, to zna-
mená my všichni.

Vycházejíce z tohoto požadavku doby, opřeni o mnohaletou snahu Charty 
77 pravdivě popisovat poměry v naší zemi a povzbuzeni prací dalších nezávis-
lých iniciativ v  Československu i  v  jiných zemích sovětského bloku, rozhodli 
jsme se ustavit Hnutí za občanskou svobodu. Chápeme je jako volné sdruže-
ní svobodně vznikajících a žádnému centru nepodřízených politických skupin 
a klubů v různých místech naší republiky, v nichž se budou soustřeďovat lidé, 
kterým není lhostejná budoucnost naší vlasti, kteří jsou připraveni k otevřené 
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rozpravě o všech politických otázkách, kteří respektují princip plurality a kteří 
jsou odhodláni se přímo politicky angažovat, ať už pořádáním diskusních fór 
na pracovištích či v obcích, prosazováním různých všeobecných i místních po-
žadavků, úsilím o nezávislou kandidaturu ve volbách do zastupitelských sborů, 
či jinak. Hnutí za občanskou svobodu by tedy mělo být polem svobodného pro-
jevu politické vůle občanů a tím i prostředkem krystalizace různých konkrétněji 
politicky a zájmově orientovaných snah.

Jako východisko k  úvahám, náměty k  rozpracování či nejvšeobecněj-
ší společné principy předkládáme všem svým spoluobčanům, a  tudíž i  všem 
potenciálním účastníkům Hnutí za občanskou svobodu, několik základních 
 myšlenek a cílů, na nichž jsme se zatím shodli.

1. Naší tradicí je demokracie

Po strastiplných událostech našich nedávných dějin si mnoho Čechů a Slováků 
klade otázku, zda bylo moudré bourat rakousko a ustavit samostatný česko-
slovenský stát, který – jako malá země v centru Evropy – může těžko odolávat 
tlakům svých mocnějších sousedů. tito lidé zapomínají, že Masaryk a jeho spo-
lupracovníci – Češi i Slováci – chápali vznik naší republiky jako součást epochál-
ní demokratické revoluce, směřující k Evropě jako postupně se sjednocujícímu 
společenství demokratických států. Jejich pojetí vycházelo z nároků moderní-
ho světa, v němž všechny společenské síly touží po rovnoprávném uplatnění 
a v němž budou hranice mezi národy a státy ztrácet nevyhnutelně význam. Ne-
byla to tedy koncepce nikterak provinciální či šovinistická. Jakkoli trpké jsou 
evropské dějiny posledních desítiletí, Masarykova dlouhodobá koncepce se pře-
sto dnes potvrzuje jako smysluplná; dokládá to například proces stále hlubšího 
sjednocování v  různosti, který už delší dobu probíhá v  západní části našeho 
kontinentu. Velké ohrožení, ať už válečné nebo ekologické, kterému musí dnes 
Evropa a svět čelit, nelze však natrvalo odvrátit, bude-li se ideál demokratické 
jednoty naplňovat jen v jedné části Evropy. Proto si stále víc lidí na Západě i na 
Východě uvědomuje, že jedinou cestou pro nás všechny je usilovat o plnou de-
mokracii v celé Evropě, tedy i v té její části, v níž žijeme my. Jsme přesvědčeni, 
že to je jediná možná cesta i pro Československo. Nevíme zatím, jakým způso-
bem se bude naše země k demokracii ubírat a jaké formy bude tato demokracie 
jednou mít. Pouhý návrat do minulosti je nemožný. Přesto se však domníváme, 
že ideály a hodnoty, z nichž se náš stát zrodil, a zkušenosti – dobré i nedobré – 
které ve svém prvním dvacetiletí učinil, představují velké a inspirativní dědic-
tví, o něž se lze opřít.
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Oč by nám tedy mělo především jít, je skutečná demokracie. tedy demo-
kracie pro všechny. Demokracie jako systém založený na duchovní, politické 
i hospodářské pluralitě a na vzájemné toleranci.

Bez celkové mravní obrody společnosti a nového rozvoje jejích tvůrčích 
schopností, tedy jen z nějakého úředního rozhodnutí, se žádná demokracie ne-
zrodí  – ale bez budování demokratických struktur se zároveň nemůže nikdy 
mravní a tvořivá energie společnosti naplno rozvinout a uplatnit. Jedno tedy 
musí jít ruku v ruce s druhým; občanská statečnost jednotlivců s tvorbou no-
vých společenských poměrů a struktur.

2. politický pluralismus

Jako stoupenci svobody ducha se chceme zasazovat o to,a by žádný světový ná-
zor nebyl státem nadřazen názorům jiným a aby takové nadřazení nemělo tudíž 
oporu v ústavě či jiných zákonech; jediným omezením této rovnosti smýšlení, 
respektive jeho projevu, by mělo být, že neplatí pro ty, kdo ji sami prokazatel-
ně neuznávají a omezují. Jako stoupenci demokracie jsme proti tomu, aby byla 
v ústavě zakotvena vedoucí role KSČ nebo jakékoli jiné politické strany či šir-
šího sdružení organizací, jež by si přivlastňovalo právo vystupovat za všechny. 
Nechť vládne ten, kdo si vydobude důvěru občanů, ztratí-li ji, nechť předá vládu 
tomu, kdo důvěru získal. Z principiálních důvodů odmítáme povýšení jakékoli 
společenské skupiny nad skupiny jiné. Občané nesmí být rozděleni do vyšších 
a nižších kategoriím nomenklatura a kádrové stropy musí být zrušeny, žádný 
politický názor nesmí být předem kodifikován jako měřítko způsobilosti k vý-
konu veřejné funkce.

3. Novou demokratickou ústavu

Z těchto zásad by měla vycházet nová československá ústava, která by vskutku 
jednoznačně zaručovala občanům rovnost před zákonem a  všechna základní 
občanská práva, včetně práva na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, 
sdružování a uplatňování politické vůle.

tato ústava nesmí zpochybňovat československou státní suverenitu.
Všem občanům musí dále zaručit právo svobodně cestovat, opustit 

sovu vlast a  opět se od ní vrátit; fenomén exilu by tedy měl ztratit smysl. 
Pokud je v  nějakých případech nezbytné toto právo omezit, musí být ta-
kové případy už v  ústavě jasně definovány a  musí být výslovně zakázáno 
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jakýmkoliv jiným zákonem, vyhláškou či svévolnou interpretací tohoto omeze-
ní zneužívat. Bez vlastního souhlasu nemůže být žádný občan zbaven státního  
občanství.

Ústava by měla zavést institut referenda o některých otázkách závažné-
ho celospolečenského významu; posílit pravomoci prezidenta republiky; zavést 
jeho všeobecnou volbu; zřídit správní soudnictví. Nezbytné je, aby byl zřízen 
Ústavní soud jako nejvyšší orgán obrany ústavnosti.

Budoucí ústava by měla být sice ve svých základních principech naprosto 
jasná a  jednoznačná, zároveň by ale měla být stručná a  neměla by přemírou 
zbytečných podrobností (například v oblasti struktury státní správy) svazovat 
možnosti dalšího vývoje.

Zvláštní zákon o volbách a politických organizacích, který by v duchu tak-
to demokratické ústavy umožňoval svobodnou politickou činnost a konkretizo-
val způsoby, jimiž se mohou různé typy občanské reprezentace ucházet o přízeň 
voličů a o účast na správě veřejných věcí, by měl být vydán současně s novou 
ústavou .

Přirozeným výrazem členité kulturní společnosti a přirozeným zázemím 
jejího politického života je a vždycky byl život spolkový. Proto je třeba současně 
s novou ústavou vydat i nový spolčovací zákon, který by tuto oblast neumrtvo-
val, ale naopak ji dovolil ožít.

Víme samozřejmě, že sebelepší ústava sama o sobě a automaticky skuteč-
nou demokracii ještě nezaručí. Avšak samo prosazení demokratické ústavy by 
znamenalo v našich poměrech nepochybně velký krok k ní.

4. obnovit právní řád

Právní kultura, právní vědomí i právní jistoty v naší zemi upadají. Prvním kro-
kem k  jejich povznesení by mělo být postupné přebudování celého právního 
řádu. Musí být zjednodušen, zpřehledněn a  zbaven všech svých totalitních  
prvků.

K tomu je třeba především, aby byl celý právní řád uveden v bezpodmí-
nečný a žádné úhybné manévry neumožňující soulad se zásadami Všeobecné 
deklarace lidských práv, kodifikovanými v paktech o lidských právech a v dal-
ších mezinárodních normách, které náš stát už přijal formálně za své.

Je třeba nově kodifikovat trestní právo, z  něhož musí být vyloučeny 
všechny politicky zneužitelné a  demokratické ústavě odporující prvky, právo 
občanské, hospodářské i správní, a to tak, aby mezi právy individuálními a spo-
lečenskými byl vyvážený vztah.
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Musí být obnovena naprostá nezávislost soudů, zaručena práva obhajoby 
a veřejná kontrola justiční praxe. Advokacie by měla být samosprávnou organi-
zací a obhájce by měl mít před soudem táž práva, jaká má prokurátor. Zřízením 
správního soudnictví by měla být funkce prokuratury omezena na zastupování 
státní žaloby v trestním procesu.

Je nutné vypracovat nový projekt vězeňství, který by odpovídal mo-
derním poznatkům a  zkušenostem, převedl vězeňství do civilní správy a  hu-
manizoval je. Uvězněný občan nesmí být pod rouškou převýchovy fyzicky ani 
duševně ponižován a pracovně vykořisťován. Vazba by měla být uvalována na 
vyšetřované jen je-li to prokazatelně nevyhnutelné a měl by v ní být respekto-
ván princip presumpce neviny.

Úpravou zákona o SNB a příslušnou výchovou by měli být všichni přísluš-
níci SNB vedeni k tomu, aby si počínali jako občané, jejichž úkolem je ostatní 
chránit a nikoliv jim panovat. Bezpečnost by měla podléhat kontrole zastupitel-
ských sborů i veřejnosti.

Státní bezpečnost, tento mohutný, obávaný, všudypřítomný a všemocný 
nástroj mocenské manipulace občanů, jehož faktické působení mnohonásobně 
přesahuje i  rámec všech jeho současných pravomocí, by měla být přeměněna 
v nezbytnou protišpionážní a protiteroristickou službu a v důsledku toho by 
měl být radikálně snížen počet jejích příslušníků.

reforma hospodářského systému bude vyžadovat důkladnou proměnu 
práva hospodářského. Neprůhlednou houštinu nejrůznějších zákonů a  jejich 
novel, vyhlášek a nařízení je třeba nahradit co nejjednodušším, srozumitelným 
a pokud možno stabilním právním kodexem, který by dával podnikům i jednot-
livcům jistoty o tom, jakými pravidly se různé druhy hospodářské činnosti řídí.

Zjednodušit a humanizovat je třeba i právo sociální, bytové a především 
správní: občan musí být zbaven strachu z úředníků jako jakési soudobé vrch-
nosti a úředníci musí podléhat kontrole zastupitelských sborů i veřejnosti; je 
nemyslitelné, aby například poslanci národních výborů byli jen přívěsky či oz-
dobami jejich aparátů. Nemá-li být národní výbor pouhým výsměchem svému 
jménu, nemůže si jeho aparát počínat autoritativněji než někdejší hejtmanství.

5. zachránit životní prostředí

Naší krajině a zdraví nás všech hrozí vážné nebezpečí. Vzduch je otráven exha-
lacemi, vodní toky průmyslovými splašky, půda a potraviny umělými hnojivy, 
naše lesy prohrávají v chemické válce, která je proti nim vedena, a jsou barbar-
sky ničeny jako snadný zdroj suroviny pro dřevařský průmysl zemí, které si své 
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lesy šetří. Stále víc lidí je nuceno žít v pochmurných kasárenských sídlištích, je-
jichž výstavba se téměř beze zbytku opírá o dávno překonanou panelovou tech-
nologii; život v těchto sídlištích pustne a plodí nové sociální problémy. Stavíme 
gigantické elektrárny ničící rozsáhlá území a  jejich ekosystémy a  přitom náš 
zaostalý průmysl je v plýtvání energií na jednom z předních míst v Evropě. Uví-
táme sice každou čistící stanici, která bude u nás vybudována, zároveň si však 
uvědomujeme, že čisticí stanice samy o sobě situaci nevyřeší. Je třeba zásadně 
změnit myšlení i praxi v celé naší ekonomice a pochopit konečně, že z perspek-
tivního hlediska jsou ekologicky závadné provozy i ekonomicky nejnevýhodněj-
ší. Nelze už nadále vykořisťovat vlastní budoucnost a za okamžitý ekonomický 
efekt platit tím, že naši vnukové budou obklopeni pouští. Jsme přesvědčeni, že 
pluralistická ekonomika – schopná pružně reagovat na zkušenost lidí i poznání 
vědy  – usnadní tuto revoluční změnu. Usnadní ji, ale nezaručí. Přispět musí 
i organizovaně a odvážně projevovaná vůle všech, kdo si uvědomují zkázonos-
nost dnešní praxe. Při zásazích do životního prostředí je třeba přihlížet k míně-
ní obyvatel příslušné oblasti a respektovat jejich názor.

6. cesty k hospodářské prosperitě

Naše zkušenost ukázala, že bez plurality politické není možná ani pluralita hos-
podářská a že bez plurality hospodářské ekonomika země zaostává a chřadne. 
Proto teprve taková proměna politického systému, jakou máme na mysli, může 
otevřít dveře k opravdu radikální hospodářské reformě, která by podniky vysvo-
bodila z útlaku centrální byrokracie. Podnikovou sféru lze tvořivě ovlivňovat fi-
nančními nástroji, cílevědomou podporou perspektivních odvětví a především 
obnovou principů nabídky a poptávky, konkurence a peněžně-tržních vztahů.

Domníváme se, že přirozenou součástí této radikální hospodářské refor-
my by mělo být hledání nových forem společenského vlastnictví podniků, včet-
ně forem samosprávných. Jsme pro rozsáhlou podporu družstevnictví, jsme 
pro pluralitu různých typů vlastnictví a rozhodování a pro takové podmínky, 
které by umožňovaly různým hospodářským sektorům a podnikům hledat ty 
formy, jež by nejlépe odpovídaly jejich specifickým potřebám, nejlépe uplatňo-
valy lidskou podnikavost a tím i nejlépe vedly k jejich prosperitě.

Nevyhnutelná je plná obnova soukromého podnikání ve sféře živností, 
řemesel, malých a středních podniků, části zemědělství a v kultuře. Kde sami 
zemědělci dají přednost rodinné farmě či dlouhodobému pronájmu půdy druž-
stvem, tam by jim to mělo být umožněno, protože tam bude naděje, že jejich 
vlastní prospěch se promění ve svých důsledcích v prospěch celospolečenský. 
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Bez iniciativní účasti soukromníků, malých družstev a  malých samostatných 
podniků, nelze zajistit uspokojující služby obyvatelstvu, pestrost spotřebního 
zboží, vynálezectví. tuto sféru bude třeba velkoryse podporovat poskytováním 
dlouhodobých úvěrů, jakož i  daňovými úlevami a  materiální pomocí v  začát-
cích. Zároveň by tu mohli vznikat nové pracovní příležitosti pro ty, kdo je bu-
dou ztrácet v důsledku redukce přebujelé administrativy i rušení nerentabilních 
provozů. toto podnikání musí mít právní základnu, která zaručí, že jeho účast-
níci nebudou připraveni o plody své práce.

Pokud jde o velký průmysl, bude třeba ho přebudovat tak, aby v něm hle-
disko rentability nebylo podřízeno hlediskům politickým, jako je umělá zaměst-
nanost nebo preference plynoucí z nepřirozených mezinárodně ekonomických 
vztahů. Československá ekonomika by se měla přirozeně včlenit do ekonomiky 
světové, založené na všeobecně výhodné mezinárodní dělbě práce.

7. svobodný duchovní život

Žádný problém této země nebude vyřešen, nebude-li o něm možno na veřej-
nosti svobodně mluvit a psát. Duchovní život, kultura a sdělovací prostředky 
jsou čímsi jako mozkem či nervovou tkání společnosti, totiž nástrojem jejího 
sebeuvědomění, ohniskem jejího poznání a sebepoznání, místem, kde odkrývá 
i utváří svou mravní konzistenci a identitu. Prvním předpokladem všech změn 
k lepšímu je tedy svoboda kultury v nejširším slova smyslu.

Přednostně by proto měly být zrušeny nejen všechny zjevné i skryté formy 
cenzury, ale i všechny druhy centrální manipulace této sféry. Musí být umožně-
no svobodné vznikání a působení nezávislých sdělovacích prostředků, naklada-
telství, agentur, divadel a jiných kulturních zařízení, a to jak na bázi státní, tak 
na bázi družstevní a soukromé. Žádné centrální úřady či státem manipulované 
tvůrčí svazy nemohou omezovat duchovní projev či rozhodovat o jeho kvalitě; 
posoudit ho musí veřejnost. Úřady mohou pouze vytvářet kulturně materiální 
a organizační podmínky; svazy mohou pouze zastupovat zaměstnanecké, pra-
covní či sociální zájmy svých členů; žádný z nich nemůže mít apriori monopolní 
postavení a bránit tím vzniku jiného.

Důkladně je třeba proměnit i celé školství, jeho současný úpadek je alar-
mující. Škola není zdaleka jen místem, kde se připravují mladí lidé na povolá-
ní, která národní hospodářství potřebuje, a už vůbec nemůže být prostředkem 
jakékoli ideologické indoktrinace nebo modelování poddajných a samostatné-
ho myšlení neschopných obyvatel. Mělo by poskytovat skutečně všestranné 
vzdělání, vychovávat svobodného ducha, dávat lidem rozhled a  pomáhat jim 
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k mravní orientaci ve světě. Proto by i do školství měl proniknout princip názo-
rové a institucionální plurality. Měla by být zaručena nedotknutelnost akade-
mické půdy, měla by být odstraněna politická hlediska při výběru učitelů a žáků 
a posluchačů při udělování vědeckých hodností; všude by mělo rozhodovat jen 
nadání, odborná způsobilost a lidské hodnoty.

i ve vědě by mělo být umožněno vznikání různých samostatných pra-
covišť, výzkumných ústavů, vývojových dílen, ať už dotovaných státem nebo 
jednotlivými podniky, družstvy, organizacemi či nadacemi. Naprosto svobodný 
pohyb lidí i myšlenek byl ve vědeckém a univerzitním světě dávnou samozřej-
mostí; nebude-li opět umožněn, doplatíme na to především my sami.

8. svoboda víry

Duchovní pluralita znamená nejen rovnost a  vzájemný respekt lidí různě 
smýšlejících, ale i jejich vzájemně respektované právo své smýšlení projevovat 
v příslušných institucích a na veřejnosti. Plně proto podporujeme požadavek 
odluky církve od státu a požadavek, aby věřící měli u nás tytéž svobody, které 
mají ve všech civilizovaných zemích. i svoboda působení mužských a ženských 
řeholních společenství podle jejich staletých tradic musí být zaručena. Nábo-
ženská svoboda není jen zájmem dílčích komunit, ale zájmem nás všech. Do-
kud nemůže křesťan žít opravdu jako křesťan, dotud nemůže ani nikdo jiný, 
včetně ateisty, žít plně jako ten, kým se cítí být. Státní dozor nad církvemi je 
amorální, protože vnáší do společnosti nerovnost: část občanů podléhá pro 
sovu víru ještě jinému a  přímo v  zákoně zakotvenému omezení než všichni 
ostatní. Považujeme z historického hlediska za nesmírně důležité, že se v ne-
dávné době právě katolíci v takovém rozsahu postavili za práva věřících i práva 
občanská.

9. Nezávislé odbory

Pracující musí mít právo zakládat odbory zdola, organizovat se v nich způso-
bem, který sami uznají za vhodný, a vyjevovat jejich prostřednictvím své sku-
tečné zaměstnanecké a sociální zájmy. Zkušenosti jasně ukazují, jak důležité je 
právo na pluralitu i v odborovém životě. Monopolní, státem řízené odbory, byť 
by se pokoušely pracovat sebelépe, nemohou ze samé podstaty být ničím jiným 
než jen jedním z dalších nástrojů totalitní moci. Jestliže stát nemá být jediným 
zaměstnavatelem všech pracujících, ani jediným povoleným představitelem 
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 jejich zájmů, pak už vůbec nemůže být obojím najednou. Odbory musí být nezá-
vislé na státu i na zaměstnavateli, mají-li plnit svou pravou funkci, má-li zdravě 
fungovat ekonomika a nemají-li se dál prohlubovat latentní sociální problémy.

10. proti militarizaci společnosti

Za velmi aktuální z mnoha různých důvodů, od morálních a sociálních až po 
mezinárodně politické a hospodářské, považujeme podstatné zkrácení vojenské 
služby, zavedení náhradní služby pro občany, kterým jejich svědomí nedovolu-
je nosit zbraň, snížení a zveřejnění vojenského rozpočtu, humanizaci vojenské 
služby, zrušení všech polovojenských organizací či zákonem nepovolených oz-
brojených složek a demilitarizaci výchovy dětí i občanského života celkově. Do-
savadní situace v této oblasti je reliktem stalinismu. Zároveň žádáme, aby bylo 
zahájeno jednání o odchodu sovětských jednotek z Československa. Argument, 
že zde musí být kvůli strategické rovnováze, neuznáváme, neboť to byly právě 
tyto jednotky, které strategickou rovnováhu svým příchodem porušily a  kte-
ré dnes přispívají k asymetrii ve sféře konvenčních sil v Evropě, kterou sama 
 Varšavská smlouva přiznává.

11. Národní svébytnost

Československo vzniklo jako první společný a zároveň vlastní stát dvou příbuz-
ných národů, Čechů a  Slováků, a  zároveň jako stát s  velkými národnostními 
menšinami. Před dvaceti lety se stalo právem federací. Domníváme se však, 
že tato federace ztratí smysl, zůstane-li natrvalo jen pouhou administrativní 
formou centralistické a  nedemokratické moci. Federalizovanou totalitu musí 
nahradit federace demokratická, protože jen ona může fungovat jako nezmani-
pulovatelný výraz vůle našich národů ke společnému státnímu životu a umož-
ňovat jim zároveň vskutku svébytný rozvoj, vyrůstající z  jejich autentických 
tužeb. Úsilí o demokratickou pluralitu by mělo být provázeno zesíleným poro-
zuměním pro přirozenou odlišnost společenských struktur, jak se bude proje-
vovat v obou národních republikách a v životě menšin.

Demokratický vztah většiny k národnostním menšinám žijícím v Česko-
slovensku, tj. Maďarům, Polákům, Němcům a rusínům, by se měl vyznačovat 
daleko hlubším respektem k tomu, jaká práva tyto menšiny samy žádají, a ke 
způsobům, jakým je sami naplňují. Občanům romské a židovské národnosti je 
třeba přiznat etnickou individualitu a práva z toho vyplývající.
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Náš novodobý stát má nemálo trpkých zkušeností s  nedostatkem úcty 
k národnostním rozdílům, ať už tento nedostatek projevoval on sám nebo státy, 
které ho obklopovaly. Už proto by měl mít pro národnostní otázky větší smysl, 
než jaký dnes má vinou systému, který v něm panuje.

12. československo – součást evropy

Cestu Československa k  demokracii chápeme jako integrální součást širšího 
procesu, který v různé intenzitě a v různých podobách probíhá dnes ve většině 
zemí sovětského bloku. Občané se začínají hlásit ke svým svobodám a vlády si 
začínají uvědomovat, že se totalitní systém dostává do slepé uličky.

tento proces ovšem nespojujeme se snahou násilně rozbít svazky, kte-
ré mezi našimi zeměmi historicky vznikly, ale s  přáním proměnit je ve svaz-
ky rovněž demokratické, založené na rovnoprávnosti a plném respektu k vůli 
a  zájmům všech zúčastněných. Nesměřujeme tedy k  destabilizaci, nejistotě 
a svárům, ale naopak k překonání pozůstatků stalinistické imperiální politiky. 
Zároveň nám jde o rozchod s dědictvím studené války, s tradiční politikou rov-
nováhy zájmů dvou velmocí v Evropě a s pochybným přesvědčením, že jediné, 
co lze dělat pro mír, je upevňovat status quo. trvalý a pravý mít může být za-
ložen pouze na vzájemné důvěře svéprávných národů a demokratických států. 
tato důvěra se ovšem nezrodí v kabinetech diplomatických vyjednávačů. tam 
se může proměnit do konkrétních výsledků, zrodí-li se a rozvine nejprve v ev-
ropské společnosti jako celku. A to se může stát jen tehdy, až se začnou lidé kon-
krétně, prakticky a každodenně přesvědčovat o tom, že roste respekt k právům 
občanů i národů – a to především v té půli Evropy, kde o dosud bylo nejméně. 
Jen za tohoto předpokladu se stane reálnou demokratická integrace Evropy.

Naše úsilí o demokracii není tedy, jak patrno, namířeno proti žádnému 
státu či národu, ale chce být naopak součástí dlouhého zápasu o opravdové po-
rozumění, nepředstíranou důvěru a stále autentičtější spolupráci všech. tedy 
zápasu, který by měl vyústit v to, co t. G. Masaryk kdysi nazval „člověčenstvem 
jako přátelským všecelkem“.

* * *

Nejsme utopisté ani netrpělivci a víme dobře, že přes noc se Československo de-
mokratickým a prosperujícím státem nestane. Před námi všemi je ještě mnoho 
nelehké práce. Její začátek však nelze už déle odkládat, nelze už na nic čekat. 
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Příliš mnoho nebezpečných mračen se stahuje nad soudobou civilizací a příliš 
hluboká je krize, v níž se ocitá naše vlast, než abychom si mohli dovolit takový 
přepych.

Vyzýváme všechny své spoluobčany, aby se způsoby, které uznají sami 
za nejvhodnější, vydali po cestě, kterou navrhujeme. Mohou tak učinit nejen 
svým podpisem tohoto manifestu, ale jakoukoli konkrétní prací pro vítězství 
demokracie v naší zemi.

15. říjen 1988, Praha–Brno–Bratislava.

František Adamík
Milan Balabán
Pavel Barša
Rudolf Battěk
Jarmila Bělíková
Tomáš Bělka
Antonín Bělohoubek
Václav Benda
Rudolf Bereza
Karel Biňovec
Irena Borůvková
Ján Čarnogurský
Jiřina Čechová
Karel Čejka
Albert Černý
Josef Danisz
Ivan Dejmal
Stanislav Devátý
Jiří Dienstbier
Viktor Dobal
Blanka Dobešová
Jan Dobrovský
Martin Dohnal
Přemysl Fialka
Markéta Fialková
Karel Freund
Eduard ml. Geissler

Jaromír Glac
Štefan Gürtler
Vladimír Hajný
Václav Havel
Ladislav Hejdánek
Ivan Hoffman
Marie Holubcová
Jiřina Hrábková
Ludvík Hradilek
Tomáš Hradílek
Jana Hradílková
Pavel Bratinka
Marcela Brunclíková
Jana Bucharová
Lenka Hrachová
Simona Hradílková
Jozef Jablonický
Bohumír Janát
Drahoslava Janderová
Milan Jelínek
Jarmila Johnová
Milan Jungmann
Petr Kabeš
Jiří Kantůrek
Eva Kantůrková
Božena Komárková
Jan Kozlík

Daniel Kroupa
Jiří Křivský
Marie Rut Křížková
Bohumír Kuba
Marie Kubová
Miroslav Kusý
Ivan Lamper
Ján Langoš
Ale Lederer
Ladislav Lis
Jan Litomiský
Sergej Machonin
Jiří Machovský
Vladimír Maňák
Anna Marvanová
Jaroslav Mezník
Vladimír Mlynář
Dana Mrtvá
Michal Mrtvý
Pavel Nauman
Martin Palouš
Radim Palouš
Jan Payne
Lenka Payneová
Karel Pecka
Petr Placák
Drahuše Proboštová



| demoKracii pro všechny… |

| 90 |

Lenka Procházková
Hana Prošková 
Tomáš Pštross
Miloš Rejchrt
Zdeněk Rotrekl
Jan Ruml
Jiří Ruml
Anton Selecký
Jan Schneider
Jiří Skalický
Dušan Slávik
Karel Srp
Andrej Stankovič
Jan Šabata
Jaroslav Šabata

František Šamalík
Dolores Šavrdová
Jaroslav Šebesta
Jiřina Šiklová
Milan Šimečka
Jan Šimsa
Jan Štern
Olga Šulcová
Petruška Šustrová
Jáchym Topol
Jan Trefulka
Jakub Trojan
Vladimír Turek
Miroslav Tyl
Milan Uhde

Jitka Uhdeová
Václav Umlauf
Zdeněk Urbánek
Eduard Vacek
Ludvík Vaculík
Eva Vidlářová
Tomáš Vlasák
Josef Vohryzek
Alexandr Vondra
Josef Vydrář
Pavel Vydrář
Tomáš Zelenka
Rudolf Zeman
Vít Zukal
Kateřina Zukalová

Text manifestu včetně seznamu signatářů přebíráme z  edice  – Blanka Císařovská, 
Růžena Hlušičková (eds.): Hnutí za občanskou svobodu 1988 – 1989. Ústav pro sou‑
dobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1994, s. 25–34. 
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1989, listopad

co chceme
programové zásady občanského fóra

Naše země se ocitla v hluboké morální, duchovní, ekologické, sociální, ekono-
mické a politické krizi. tato krize je svědectvím neúčinnosti dosavadního po-
litického a ekonomického systému. Byly vyřazeny téměř všechny mechanismy 
nezbytné pro to, aby společnost vhodně reagovala na měnící se vnitřní i vnější 
podmínky. Po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada: kdo má 
pravomoc, musí nést i odpovědnost. Všechny tři základní moci ve státě – moc 
zákonodárná, výkonná a soudní – splynuly v rukou úzké vládnoucí skupiny, 
složené téměř výhradně z členů KSČ. tím byly rozvráceny základy právního 
státu.

Monopol KSČ na obsazování všech významných míst vytváří nespravedli-
vý vazalský systém, který ochromuje celou společnost. lidé jsou tak odsouzeni 
k roli pouhých vykonavatelů příkazů mocných. Je jim upírána řada základních 
lidských, občanských a politických práv.

Direktivní systém centrálního řízení národního hospodářství očividně se-
lhal. Slíbení přestavba hospodářského mechanismu je pomalá, nedůsledná a není 
provázena nezbytnými politickými změnami. tyto problémy se nevyřeší záměnou 
osob v mocenských pozicích nebo odchodem několika politiků z veřejného života.

Občanské fóru proto usiluje o tyto programové cíle:

1. právo
Československá republika musí být právním, demokratickým státem, v duchu 
tradic československé státnosti a v duchu mezinárodně platných zásad, vyjádře-
ných především ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Mezinárodním paktu 
o občanských a politických právech. 
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V tomto duchu musí být vypracována nová ústava, v níž budou zejména 
přesně upraveny vztahy mezi občanem a státem. tuto ústavu ovšem může při-
jmout jedině nově zvolené ústavodárné shromáždění. Výkon občanských práv 
i svobod bude spolehlivě zajištěn rozvinutým systémem právních záruk. Nezá-
vislé soudnictví musí zahrnuta i ústavní a správní soudnictví.

Celý československý právní řád bude třeba postupně uvést v soulad s tě-
mito principy a zajistit, aby zavazoval nejenom občany, ale i orgány a funkcio-
náře státu.

trváme na tom, aby byly napraveny křivdy, ke kterým v minulosti došlo 
v důsledku politicky motivovaných perzekucí.

2. politický systém
Požadujeme zásadní, důsledné a  trvalé změny politického systému naší spo-
lečnosti. Musíme nově vytvořit nebo obnovit demokratické instituce a mecha-
nismy, které umožní skutečnou účast všech občanů na řízení věcí veřejných 
a zároveň se stanou účinnou zábranou proti zneužívání politické i ekonomické 
moci. Všechny existující i nově vzniklé politické strany a další politická a spo-
lečenská seskupení musí mít proto rovné podmínky účasti ve svobodných vol-
bách do všech zastupitelských sborů. Předpokladem však je, aby KSČ upustila 
od své ústavně zajištěné vedoucí role v naší společnosti a od monopolního ovlá-
dání sdělovacích prostředků. Nic jí nebrání v tom, aby to učinila již zítra.

Československo bude při zachování principu federativního uspořádání 
státu rovnoprávným svazek obou národů a všech národností.

3. zahraniční politika
Usilujeme o to, aby naše země opět zaujala důstojné místo v Evropě i ve světě. 
Jsme součástí střední Evropy a chceme proto udržovat dobré vztahy se všemi 
sousedy.

Počítáme se začleněním do evropské integrace. ideji evropského 
domu chceme podřídit i  naši politiku vůči partnerům ve Varšavské smlouvě 
a v rVHP. respektujeme naše mezinárodněprávní závazky, a to při plném za-
chování státní svrchovanosti. Zároveň ale chceme přezkoumat ty dohody, které 
byly motivovány nepřiměřenými ambicemi vedoucích představitelů státu.

4. Národní hospodářství
Musíme opustit dosavadní způsob hospodaření. Bere nám chuť k práci a mrhá 
jejími výsledky, drancuje přírodní zdroje, ničí životní prostředí a zvětšuje cel-
kové zaostávání Československa za světem. Jsme přesvědčeni, že tento způsob 
hospodaření nelze dílčími úpravami zlepšit.
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Chceme vytvořit rozvinutý, byrokratickými zásahy nedeformovaný trh. 
Jeho úspěšné fungování je podmíněno rozbitím monopolních pozic dnešních 
velkých podniků a vytvořením skutečné konkurence. ta může vzniknout jedině 
na základě souběžné, rovnoprávné existence různých typů vlastnictví a postup-
ným otevíráním naší ekonomiky vůči světu.

Státu samozřejmě zůstane i nadále řada nezastupitelných funkcí. Bude 
zaručovat obecné, pro všechny stejné podmínky hospodaření a  provádět 
makroekonomickou regulační politiku s  cílem zvládnout inflaci, nárůst za-
hraniční zadluženosti i hrozící nezaměstnanosti. Jediné stát může garanto-
vat nezbytné minimum veřejných a  sociálních služeb a  ochrany životního  
prostředí.

5. sociální spravedlnost
rozhodující pro nás je, aby ve společnosti vznikly podmínky pro rozvoj a uplat-
nění schopností všech. Každému by měly být poskytnuty stejné podmínky 
a stejné šance.
Československo musí být sociálně spravedlivou zemí, v  níž se lidem dostane 
pomoci ve stáří, v nemoci a ve svízelných životních situacích. Důležitým před-
pokladem takové společnosti je však prosperující národní hospodářství.

Ke vzniku pestré sítě sociální služeb mohou přispět církve, obce, podni-
ky a  nejrůznější státní a  dobrovolné organizace. tím se rozšíří možnosti pro 
uplatnění vzácného smyslu pro lidskou solidaritu, odpovědnost a lásku k bližní-
mu. tyto humanitní principy jsou právě dnes nezbytné pro stmelování našeho 
společenství.

6. Životní prostředí
Všichni musíme hledat cestu k obnovení harmonie mezi člověkem a jeho život-
ním prostředím. Budeme usilovat o postupnou nápravu škod, které jsme pří-
rodě za poslední desítky let způsobili. Pokusím se navrátit původní krásu naší 
krajině a lidským sídlům, zabezpečit dokonalejší ochranu přírody a přírodních 
zdrojů. Zasadíme se o to, aby se v co nejkratší době podstatně zlepšily základní 
podmínky života člověka, aby byla zajištěna kvalitní pitná voda, čisté ovzdu-
ší a  nezávadné potraviny. Budeme naléhat na zásadní zlepšení systému péče 
o životní prostředí, který bude zaměřen nejen na likvidaci dosavadních zdrojů 
znečišťování, ale především na prevenci dalších škod.

Zároveň budeme muset změnit skladbu a zaměření národního hospodář-
ství, a  tím zejména snížit spotřebu energie a  surovin. Jsme si vědomi, že to 
bude spojeno s oběťmi, které se dotknou každého z nás. to vše vyžaduje změnu 
hierarchie hodnot a životního stylu.
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7. kultura
Kultura nemůže být pouze věcí umělců, vědců a učitelů, ale způsobem života 
celé občanské společnosti. Musí se vymanit z pout jakékoliv ideologie a překo-
nat umělé odloučení od kultury světové. 

Umění a literatura nesmí být omezovány a musí jim být poskytnuty širo-
ké možnosti publikační a styk s veřejností. 

Vědu a vědeckou práci postavme na místo, které jí ve společnosti náleží. 
Vylučme jak její naivní a demagogické přeceňování, tak i ponižující postavení, 
které z ní činí služku vládnoucí strany. 

Demokratické školství nechť je organizováno na humanitních principech, 
bez státního monopolu na vzdělávání. Společnost si musí vážit učitelů všech 
druhů škol a musí jim dát prostor pro uplatnění osobnosti. Vysokým školám je 
třeba vrátit historická práva, která zajišťovala nezávislost a svobodu akademic-
ké půdy, a to jak pro vyučující, tak i pro studenty. 

Vzdělanost společnosti pokládáme za nejcennější národní statek. Vý-
chova a vzdělání musí vést k samostatnému myšlení a mravně odpovědnému 
jednání. 

toto chceme. Náš program je dnes stručný, pracujeme však na jeho kon-
kretizaci. Občanské fórum je otevřeným sdružením občanů. Vyzýváme proto 
všechny, kteří mohou k této práci přispět, aby tak učinili. 

V Praze dne 26. listopadu 1989, 18.00 hod. 

Text přebíráme z edice – Jiří SUK: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl. Dokumen‑
ty. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Doplněk, Praha – Brno 1998, s. 28–30.
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1990, listopad 

paŘíŽská charta pro Novou evropu

Nová éra demokracie, míru a jednoty
My, nejvyšší představitelé a  vlád účastnických států Konference o  bez-
pečnosti a  spolupráci v  Evropě, jsme se shromáždili v  Paříži v  době hlubo-
kých přeměn a  historických nadějí. Období konfrontace a  rozdělení Evropy 
skončilo. Prohlašujeme, že od nynějška budou naše vztahy založeny na úctě  
a spolupráci.

Evropa se osvobozuje od dědictví minulosti. Odvaha mužů a žen, vůle ná-
rodů a síla myšlenek helsinského Závěrečného aktu otevřely novou éru demo-
kracie, míru a jednoty v Evropě.

Nadešel čas pro naplnění nadějí a  očekávání, jež naše národy chovaly 
po desetiletí: čas nezlomné oddanosti demokracii založené na lidských prá-
vech a základních svobodách, čas rozkvětu plynoucího z hospodářské svobody 
a sociální spravedlnosti, čas bezpečnosti stejné pro všechny naše země.

Deset principů Závěrečného aktu nás povede k této nadějné budoucnos-
ti právě tak, jak ozařovaly naši cestu k lepším vztahům v uplynulých patnácti 
letech. Důsledné plnění všech závazků KBSE musí být základem pro iniciativy, 
které začínáme uskutečňovat, abychom umožnili našim národům žít v souladu 
s jejich tužbami.

Lidská práva, demokracie a právní stát
Zavazujeme se budovat, upevňovat a posilovat demokracii jako jediný systém 
vlády pro naše národy. V tomto úsilí se budeme řídit následujícím:
lidská práva a základní svobody jsou vrozeným právem každé bytosti, jsou ne-
zadatelné a zaručené zákonem. Jejich ochrana a podpora jsou prvořadou povin-
ností vlády. Jejich respektování je nezbytnou záštitou proti přílišné moci státu.

Jejich dodržování a důsledné naplňování je základem svobody, spravedl-
nosti a míru.
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Demokratická vláda je založena na vůli lidu, pravidelně vyjadřované ve 
svobodných a spravedlivých volbách. Základem demokracie je respektování lid-
ské osobnosti a právní stát. Demokracie je nejlepší záštitou svobody projevu, 
tolerance vůči všem společenským skupinám a stejných možností pro každého 
člověka.

Demokracie, která má zastupitelskou a pluralitní povahu, zahrnuje od-
povědnost vůči voličům a  povinnost veřejných orgánů zachovávat nestranný 
výkon práva a spravedlnosti. Nikdo nesmí stát nad zákonem.

Potvrzujeme, že bez diskriminace
má	každý	člověk	právo	na
- svobodu myšlení, svědomí a vyznání či víry,
- svobodu projevu
- svobodu sdružování a pokojného shromažďování
- svobodu pohybu

nikdo	nesmí	být
- podroben svévolnému zatčení či zadržení
- podroben mučení nebo jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 

zacházení či trestání,

každý	má	také	právo
- znát svá práva a jednat podle nich,
- účastnit se svobodných a spravedlivých voleb,
- být spravedlivě a veřejně souzen, je-li obviněn,
- vlastnit majetek samostatně nebo ve společenství s jinými a individuálně 

podnikat,
- užívat svých hospodářských, sociálních a kulturních práv.

Potvrzujeme, že bude chráněna etnická, kulturní, jazyková a náboženská 
identita národnostních menšin a že osoby, které patří k národnostním menši-
nám, mají právo svobodně vyjadřovat, zachovávat a rozvíjet tuto identitu bez 
jakékoli diskriminace a v plné rovnosti před zákonem.

Zajistíme, aby každému bylo umožněno využívat účinně národní či mezi-
národní opravné prostředky proti jakémukoli porušení jeho práv.

Plné respektování těchto zásad je základním kamenem, na němž se bude-
me snažit vybudovat novou Evropu.

Naše státy budou spolupracovat a vzájemně se podporovat s cílem dosáh-
nout nevratnosti demokratických vymožeností.
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hospodářská svoboda a odpovědnost
Hospodářská svoboda, sociální spravedlnost a odpovědnost za životní prostře-
dí jsou nepostradatelnými předpoklady pro prosperitu.

Svobodná vůle jednotlivce vykonávaná v podmínkách demokracie a chrá-
něná právním státem vytváří nezbytný základ pro úspěšný hospodářský a so-
ciální rozvoj. Budeme podporovat hospodářskou kavitu, která respektuje a za-
chovává lidskou důstojnost.

Svoboda a  politický pluralismus jsou nezbytnými prvky naší společné 
snahy o rozvoj tržního hospodářství ke stálému ekonomickému růstu, prospe-
ritě, sociální spravedlnosti, rostoucí nezaměstnanosti a efektivnímu využívání 
hospodářských zdrojů. Úspěch přechodu k  tržnímu hospodářství ve státech, 
které o ně usilují, je důležitý a je v zájmu nás všech. Umožní nám společně se 
podílet na vyšším stupni prosperity, jehož dosažení je naším společným cílem. 
Budeme v tomto směru spolupracovat.

Všechny naše národy sdílejí odpovědnost za ochranu životního prostředí. 
Při podpoře tohoto úsilí na národní i regionální úrovni je naší povinností přihlí-
žet i k naléhavé potřebě součinnosti v širším měřítku.

přátelské vztahy mezi účastnickými státy
Dnes, na počátku nové éry v Evropě, jsme odhodláni rozšiřovat a posilovat přá-
telské vztahy a spolupráci mezi státy Evropy, Spojenými státy americkými a Ka-
nadou a prosazovat přátelství mezi našimi národy.

V zájmu ochrany a podpory demokracie, míru a  jednoty v Evropě slav-
nostně slibujeme, že budeme zachovávat bezvýhradnou oddanost deseti prin-
cipům helsinského Závěrečného aktu. Potvrzujeme pokračující platnost těchto 
deseti principů a  naše odhodlání je uvádět do života. Všechny tyto principy 
platí stejně a  bezvýhradně, každý z  nich nechť je interpretován v  souvislosti 
s ostatními. Vytvářejí základnu našich vztahů.

V souladu s našimi závazky vyplývajícími z Charty Organizace spojených ná-
rodů a z helsinského Závěrečného aktu znovu obnovujeme svůj příslib, že se zdr-
žíme hrozby silou nebo jakéhokoli jiného jednání neslučitelného se zásadami a cíli 
těchto dokumentů Znovu připomínáme, že nerespektování závazků obsažených 
Chartě Organizace spojených národů znamená porušení mezinárodního práva.

Znovu potvrzujeme náš závazek řešit spory mírovými prostředky. Jsme 
rozhodnuti rozvíjet mechanismy k předcházení a řešení konfliktů mezi účast-
nickými státy.

Poté, co jsme skoncovali s  rozdělením Evropy, budeme usilovat o  do-
sažení nové kvality našich bezpečnostních vztahů, přičemž v  tomto smě-
ru budeme plně respektovat svobodu volby každého z  nás. Bezpečnost je 
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nedělitelná, bezpečnost každého účastnického státu je neoddělitelně spjata 
s  bezpečností všech ostatních. Proto se zavazujeme spolupracovat při posi-
lování důvěry a bezpečnosti mezi sebou i při prosazování kontroly zbrojení  
a odzbrojení.

Vítáme Společnou deklaraci dvaceti dvou států o zlepšení jejich vztahů.
Naše vztahy budou vycházet ze společného uznání demokratických hod-

not, lidských práv a základních svobod. Jsme přesvědčeni, že pro posílení míru 
a bezpečnosti mezi našimi státy je nezbytný rozvoj demokracie, respektování 
a efektivní uplatňování lidských práv. Znovu potvrzujeme, stejná práva národů 
a  jejich právo na sebeurčení v souladu s Chartou Organizace spojených náro-
dů a s příslušnými normami mezinárodního práva včetně těch, které se týkají 
územní celistvosti státu.

Jsme odhodláni zvýšit úroveň politických konzultací a rozšířit spolupráci 
s cílem řešit hospodářské, sociální, ekologické, kulturní a humanitární problé-
my. toto společné předsevzetí a naše rostoucí vzájemná závislost nám pomo-
hou překonat nedůvěru uplynulých desetiletí, upevnit stabilitu a  vybudovat 
jednotnou Evropu.

Chceme, aby Evropa byla zdrojem míru, aby byla otevřena dialogu a spo-
lupráci s ostatními zeměmi, aby vítala výměny a podílela se na hledání společ-
ných odpovědí na požadavky budoucnosti.

bezpečnost
Upevnění demokracie a posílení bezpečnosti bude prospívat našim přátelským 
vztahům

Vítáme podepsání Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě 
mezi dvaceti dvěma účastnickými státy, která povede ke snížení úrovní ozbroje-
ných sil. Potvrzujeme přijetí významného nového souboru opatření k posílení 
důvěry a bezpečnosti, které povede ke zvýšení transparentnosti a důvěře mezi 
všemi účastnickými státy. toto jsou důležité kroky k upevnění stability a bez-
pečnosti v Evropě.

Bezprecedentní snížení stavu ozbrojených sil vyplývající ze Smlouvy 
o konvenčních ozbrojených silách v Evropě povede společně s novými přístupy 
k bezpečnosti a spolupráci v rámci procesu KBSE, k novému chápání bezpečnos-
ti Evropě a k nové dimenzi v našich vztazích. V této souvislosti plně uznáváme 
právo států na svobodnou volbu vlastního bezpečnostního uspořádání.

jednota
Celistvá a svobodná Evropa si žádá nový začátek. Vyzýváme naše národy, aby se 
připojily k tomuto velkému úsilí.
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S velkým uspokojením zaznamenáváme Smlouvu o konečném uspořádá-
ní ve vztahu k Německu podepsanou v Moskvě 12. září 1990 a upřímně vítáme 
tu skutečnost, že německý národ se sjednotil v jednom státě v souladu s prin-
cipy Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a v plné 
shodě se svými sousedy. Vytvoření národní jednoty Německa je důležitým pří-
spěvkem ke spravedlivému a trvalému mírovému řádu jednotné demokratické 
Evropy, uvědomující si svoji odpovědnost za stabilitu, mír a spolupráci.

Společná účast severoamerických i evropských států je jedním ze základ-
ních rysů procesu KBSE, zdůrazňuje jeho dosavadní úspěchy a má klíčový vý-
znam i pro budoucnost procesu KBSE, zdůrazňuje jeho dosavadní úspěchy a má 
klíčový význam i pro budoucnost procesu KBSE. Spojuje nás trvalá oddanost 
k společným hodnotám a k našemu společnému dědictví. Při vší různorodosti 
našich národů jsme jednotni ve svém odhodlání rozšiřovat naši spolupráci ve 
všech oblastech. Úkoly stojící před námi můžeme splnit pouze na základě spo-
lečného postupu, spolupráce a solidarity.

kbse a svět
Osudy našich národů jsou spjaty s  osudy ostatních národů. Plně podporuje-
me Organizaci spojených národů a zvýšení její úlohy při prosazování meziná-
rodního míru, bezpečnosti a spravedlnosti. Znovu potvrzujeme, naši věrnost 
zásadám a cílům Organizace spojených národů zakotveným v její Chartě a od-
suzujeme všechna porušení těchto zásad. S  uspokojením zaznamenáváme 
rostoucí úlohu Organizace spojených národů ve světovém dění a  její rostoucí 
 efektivnost, k níž přispívá zlepšení vztahů mezi našimi státy.

Uvědomujeme si naléhavé potřeby velké části světa a zavazujeme se k so-
lidaritě se všemi ostatními zeměmi. Proto dnes z Paříže zasíláme výzvu všem 
národům světa. Jsme připraveni spojit se s kterýmkoli státem i se všemi státy 
ve společném úsilí chránit a rozvíjet soubor základních lidských hodnot.

hLavNí směry rozvoje pro budoucNost

S pevným odhodláním důsledně plnit všechny principy a ustanovení KBSE se 
teď rozhodujeme dát nový podnět k vyváženému a komplexnímu rozvoji naší 
spolupráce a reagovat tak na potřeby a očekávání našich národů.

Lidská dimenze
Prohlašujeme, že naše respektování lidských práv a základních svobod je neod-
volatelné. Budeme důsledně plnit a rozvíjet ustanovení o lidské dimenzi KBSE:
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Na základě Dokumentu Kodaňského zasedání Konference o  lidské di-
menzi budeme spolupracovat v  zájmu upevňování demokratických institucí 
a posílení uplatňování zásad právního státu. Proto se rozhodujeme svolat semi-
nář expertů do Oslo od 4. do 15. listopadu 1991.

Jsme odhodláni podporovat mnohostranný podíl národnostních men-
šin v životě našich společností a zavazujeme se dále zlepšovat jejich postavení. 
Znovu potvrzujeme naše hluboké přesvědčení, že přátelské vztahy mezi naši-
mi národy, jakož i mír, spravedlnost, stabilita a demokracie vyžadují, aby byla 
ochraňována etnická, kulturní, jazyková a náboženská identita národnostních 
menšin a aby byly vytvářeny podmínky pro rozvíjení této identity. Prohlašuje-
me, že otázky týkající se národnostních menšin mohou být uspokojivě řešeny 
pouze v demokratickém politickém systému. Dále potvrzujeme, že práva osob 
patřících k národnostním menšinám musí být plně respektována jako součást 
všeobecných lidských práv. Uvědomujeme si naléhavou potřebu rozšiřovat spo-
lupráci v otázkách národnostních menšin a zkvalitňovat jejich ochranu a proto 
se rozhodujeme svolat schůzku expertů o národnostních menšinách, která se 
sejde v Ženevě v době od 1. do 19. července 1991.

Vyjadřujeme své odhodlání bojovat proti všem formám rasové a etnické 
nesnášenlivosti, proti antisemitismu, projevům strachu z cizinců, proti jakékoli 
diskriminaci i pronásledování z náboženských či ideologických důvodů.

V souladu s  našimi závazky přijatými v  rámci KBSE zdůrazňujeme, že 
volný pohyb a kontakty mezi našimi občany, jakož i volný tok informací a myš-
lenek mají zásadná význam pro zachování a  rozvoj svobodných společností 
a  vzkvétajících kultur. Vítáme rozšíření cestovného ruchu a  návštěv mezi 
 našimi zeměmi.

Mechanismus lidské dimenze prokázal svoji užitečnost, a  proto jsme 
rozhodnuti rozšiřovat jej o nové postupy zahrnující mimo jiné služby expertů 
nebo významných osobností se zkušenostmi v otázkách lidských práv, které by 
mohly být na základě tohoto mechanismu nastoleny. V rámci tohoto mecha-
nismu umožníme jednotlivcům, aby se zapojily do ochrany svých práv. Proto 
se zavazujeme dále rozvíjet své závazky v tom směru, zejména na Moskevském 
zasedání Konference o lidské dimenzi, aniž by tím byly narušeny závazky pod-
le existujících mezinárodních dokumentů, jejichž stranami mohou být naše 
státy.

Uznáváme významný přínos rady Evropy k posilování lidských práv, zá-
sad demokracie a právního státu, jakož i k rozvoji kulturní spolupráce. Vítáme 
kroky podniknuté některými účastnickými státy KBSE s cílem vstoupit do rady 
Evropy a  plnit ustanovení Evropské úmluvy o  lidských právech. Vítáme také 
připravenost rady Evropy poskytnout své zkušenosti KBSE.



| pařížSKá charta… |

| 101 |

bezpečnost
Měnící se politická a  vojenská situace v  Evropě otevírá nové možnosti pro 
součinnost v oblasti vojenské bezpečnosti. Chceme vycházet z významných 
závěrů dosažených ve Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách (KOS) v Ev-
ropě a  na jednáních o  opatřeních k  posílení důvěry a  bezpečnosti (OPDB). 
Zavazujeme se pokračovat v  těchto jednáních o  OPDB podle dosavadního 
mandátu a usilovat o jejich ukončení nejpozději do následné schůzky KBSE, 
která se bude konat v Helsinkách v roce 1992. Vítáme rovněž rozhodnutí pří-
slušných účastnických států pokračovat v jednáních o KOS podle dosavadního 
mandátu a  usilovat o  jejich ukončení nejpozději do doby konání Helsinské 
následné schůzky. Po období příprav na vnitrostátní úrovni očekáváme struk-
turálně bohatší a hlubší spolupráci mezi všemi účastnickými státy v otázkách 
bezpečnosti a diskuse a konzultace mezi třiceti čtyřmi účastnickými státy s cí-
lem zahájit v roce 1992, po ukončení Helsinské následné schůzky, nová jedná-
ní o odzbrojení a o posílení důvěry a bezpečnosti otevřená všem  účastnickým 
státům.

Vyzýváme k uzavření úmluvy o účinně ověřitelném, globálním a všeobec-
ném zákazu chemických zbraní v  co nejbližší době a  máme v  úmyslu stát se 
jejími prvními signatáři.

Znovu potvrzujeme důležitost návrhu na otevřené nebe a  vyzýváme 
k úspěšnému ukončení těchto jednaní v co nejkratší době.

Přestože se hrozba konfliktu v Evropě zmenšila, ohrožují stabilitu našich 
společností jiná nebezpečí. Jsme odhodláni spolupracovat při obraně demokra-
tických institucí proti činnostem, které narušují nezávislost, svrchovanou rov-
nost či územní celistvost účastnických států. K nim patří nezákonné činnosti 
zahrnující vnější nátlak, vynucování nebo rozvracení.

Jakožto zločinné bezvýhradně odsuzujeme všechny činy, metody a prak-
tiky terorismu a vyjadřujeme své odhodlání spolupracovat v boji za jeho vyko-
řenění jak na dvoustranné, tak i mnohostranné úrovni. Spojíme se rovněž v boji 
proti nezákonnému obchodu s drogami.

Uvědomujeme si, že důležitým prvkem doplňujícím povinnosti států zdr-
žet se hrozby silou nebo použití síly je mírové urovnání sporů s tím, že oba tyto 
faktory jsou životně důležité pro zachování a  upevnění mezinárodního míru 
a bezpečnosti, a proto budeme nejen hledat efektivní způsoby, jak politickými 
prostředky předcházet konfliktům, které mohou vzniknout. V tomto směru se 
zavazujeme hledat nové formy spolupráce v této oblasti, zejména různé metody 
mírového urovnání sporů, které bude svoláno do la Valletty na počátku roku 
1991. rada ministrů zahraničních věcí vezme Zprávu ze setkání v la Vallettě na 
vědomí.
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hospodářská spolupráce
Zdůrazňujeme, že hospodářská spolupráce založení na tržním hospodářství před-
stavuje jeden ze základních prvků v našich vztazích a přispěje k budování prosperu-
jící a jednotné Evropy. Demokratické instituce a hospodářská svoboda napomáhají 
hospodářskému a sociálnímu pokroku, což je konstatováno v Dokumentu Bonnské 
konference o hospodářské spolupráci, jejíž výsledky důrazně podporujeme.

Podtrhujeme, že spolupráce v hospodářské oblasti, vědě a technice je nyní 
jedním z důležitých pilířů KBSE. Účastnické státy by měly periodicky provádět 
vyhodnocování vývoje a dávat v této oblasti nové podněty.

Jsme přesvědčení, že je třeba rozšiřovat naši všestrannou hospodářskou 
spolupráci, podporovat svobodné podnikání a  rozšiřovat a  zvyšovat obchod 
v  souladu s  pravidly GAtt.  Budeme usilovat o  sociální spravedlnost, pokrok 
a blaho našich národů. Uvědomujeme si v tomto kontextu důležitost efektiv-
ních opatření k řešení problému nezaměstnanosti.

Opětovně potvrzujeme potřebu pokračovat v  podpoře demokratických 
zemí uskutečňujících přechod k tržnímu hospodářství a k vytvoření základy pro 
soběstačný hospodářský a sociální růst, kterou již začala poskytovat Skupina 
dvaceti čtyř zemí.

Dále zdůrazňujeme nutnost jejich hlubší integrace do mezinárodního 
hospodářského i finančního systému zahrnující jak přijetí jeho discipliny, tak 
i využívání jeho výhod.

Domníváme se, že při zvýšením důrazu na hospodářskou spolupráci 
v  rámci procesu KBSE by měly být brány v  úvahu rovněž zájmy rozvojových 
účastnických států.

Připomínáme sepětí mezi respektováním a prosazováním lidských práv 
a základních svobod a vědeckým pokrokem. Spolupráce v oblasti vědy a tech-
niky bude hrát klíčovou roli v hospodářském a sociálním rozvoji. Proto se musí 
rozvíjet směrem k větší vzájemné výměně vědecko-technických informací a po-
znatků v zájmu překonání rozdílů v technologické úrovni, který existuje mezi 
účastnickými státy. Vyzýváme rovněž účastnické státy, aby pracovaly společně 
pro rozvoj lidského potenciálu a ducha svobodného podnikání.

Jsme rozhodnuti dát potřebný podnět ke spolupráci mezi našimi státy 
v oblasti energetiky, dopravy a cestovního ruchu v zájmu hospodářského a so-
ciálního rozvoje. Zvláště vítáme praktické kroky k vytvoření optimálních pod-
mínek pro ekonomický a racionální rozvoj energetických zdrojů s potřebným 
ohledem na ekologické aspekty.

Uvědomujeme si významnou roli Evropského společenství v politickém 
a  hospodářském rozvoji Evropy. Mezinárodní ekonomické organizace jako 
Evropská hospodářská komise OSN, (EHK/OSN), Bretton-woodské instituce, 
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Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské sdružení 
volného obchodu (ESVO) a Mezinárodní obchodní komora (MOK) mají rov-
něž významnou úlohu v  podpoře hospodářské spolupráce, která bude dále 
zvýšena vytvořením Evropské banky pro obnovu a  rozvoj (EBrD). Při rea-
lizaci našich cílů zdůrazňujeme nutnost efektivní koordinace činnosti těch-
to organizací a potřebu nalézt metody umožňující všem států, účast na této  
činnosti.

Životní prostředí
Uvědomujeme si naléhavou potřebu řešit problémy životního prostředí a vý-
znam individuálního i společného úsilí v této oblasti. Slibujeme, že zintenziv-
níme své úsilí v  oblasti ochrany a  zkvalitňování našeho životního prostředí 
k  opětovnému nastolení a  udržení rozumné ekologické rovnováhy v  ovzdu-
ší, vodě a  půdě. Proto jsme rozhodnuti plně využít procesu KBSE jako rám-
ce pro formulování společných ekologických závazků a cílů a  tak navázat na 
výsledky práce zakotvené ve Zprávě sofijské schůzky o  ochraně životního  
prostředí.

Zdůrazňujeme významnou roli dobře informované společnosti při vytvá-
ření prostoru pro iniciativu veřejnosti i  jednotlivců v zájmu zlepšení životní-
ho prostředí. V této souvislosti se zavazujeme podporovat uvědomění a vzdě-
lávání veřejnosti v oblasti životního prostředí, jakož i veřejné informovanosti 
o  ekologických dopadech jednotlivých postupů, projektů a programů.

Prvořadou záležitostí je pro nás zavádění čistých a bezodpadových tech-
nologií, přičemž si uvědomujeme potřebu podporovat ty státy, které zatím ne-
mají vlastní prostředky na vhodná opatření.

Podtrhujeme, že politika v oblasti životního prostředí by měl být podpo-
rována příslušnými legislativními opatřeními a administrativními strukturami, 
které zajistí její efektivní realizaci.

Zdůrazňujeme potřebu nových opatření k  systematickému hodnocení 
dodržování existujících závazků a taktéž k formulování náročnějších závazků 
týkajících se ohlašování a výměny informací o stavu životního prostředí a o po-
tenciálních ekologických nebezpečích. Vítáme rovněž založení Evropské agen-
tury pro životní prostředí (EEA).

Vítáme operativní činnost zaměřenou na studium jednotlivých problémů 
a vyhodnocování postupů na úrovni různých mezinárodních organizací činných 
v oblasti ochrany životního prostředí jako jsou např. Program OSN pro životní 
prostředí (UNEP), Evropská hospodářská komise OSN (EHK/OSN) a Organiza-
ce pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zdůrazňujeme potřebu posí-
lení spolupráce a efektivní koordinace jejich práce.
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kultura
Uznáváme významný přínos naší evropské kultury a našich společných hodnot 
při překonávání rozdělení kontinentu. Proto podtrhujeme naši oddanost tvůrčí 
svobodě, ochraně a  podpoře našeho kulturního a  duchovního dědictví v  celé 
jeho bohatosti a mnohostrannosti.

S ohledem na nedávné změny v Evropě zdůrazňujeme zvýšenou důleži-
tost Krakovského sympozia a očekáváme, že posoudí hlavní směry rozvoje in-
tenzivnější spolupráce v  oblasti kultury. Vybízíme radu Evropy, aby přispěla 
k tomuto sympoziu.

S cílem podporovat rozšíření vzájemného poznání mezi našimi národy se 
vyslovujeme pro zřizování kulturních středisek ve městech jiných účastnických 
tátů, jakož i pro širší spolupráci v audiovizuální oblasti a  rozsáhlejší výměnu 
v oblasti hudby, divadla, literatury a umění.

Jsme odhodláni vynaložit v našich státech zvláštní úsilí v zájmu lepšího 
porozumění, zejména mezi mladými lidmi, formou kulturních výměn, spolu-
prací ve všech oblastech vzdělávání a zejména výukou jazyků ostatních účast-
nických států. Máme v úmyslu posoudit první výsledky této činnosti na Helsin-
ské následné schůzce v roce 1992.

migrující pracovní síly
Uvědomujeme si, že otázky týkající se migrujících pracovních sil a jejich rodin 
legálně sídlících v hostitelských zemích mají hospodářské, kulturní i sociální as-
pekty, jakož i lidskou dimenzi. Znovu potvrzujeme, že ochrana a podpora jejich 
práv, jakož i  realizace příslušných mezinárodního závazků, je naší společnou 
věcí.

středomoří
Jsme toho názoru, že zásadní politické změny, k nimž došlo v Evropě, mají po-
zitivní dopad pro oblast Středomoří. Proto budeme pokračovat v našem úsilí 
o  upevnění bezpečnosti a  spolupráce ve Středomoří, které je důležitým fak-
torem pro stabilitu v Evropě. Vítáme zprávu ze schůzky v Palma de Mallorca 
o Středomoří, jejíž závěry všichni podporujeme.

Znepokojují nás pokračující projevy napětí v této oblasti a znovu vyjad-
řujeme své odhodlání zintenzivnit snahu nalézt mírovými prostředky spraved-
livá, životaschopná a trvalá řešení mimořádně naléhavých klíčových problémů 
založení na respektování principů Závěrečného aktu.

Je naším přáním podporovat příznivé podmínky pro harmonický rozvoj 
a rozšiřování vztahů se státy Středomoří, které nejsou účastníky KBSE. rostoucí 
spolupráce s těmito státy bude uskutečňována s cílem podporovat hospodářský 
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a sociální rozvoj a zvyšovat tak stabilitu v této oblasti. Proto budeme společ-
ně s těmito státy usilovat o podstatné vyrovnávání rozdílů v úrovni prosperity 
mezi Evropou a jejími středomořskými sousedy.

Nevládní organizace
Znovu připomínáme významnou úlohu, kterou sehrály nevládní organizace, 
náboženské a jiné skupiny i jednotlivci při naplňování cílů KBSE a budeme na-
dále usnadňovat jejich činnost zaměřenou na plnění závazků KBSE se strany 
účastnických států.
tyto organizace, skupiny a  jednotlivci musí být odpovídajícím způsobem za-
pojeny do činností a nových struktur KBSE tak, aby mohly plnit své významné 
úkoly.

Nové struktury a iNstituce procesu kbse

Naše společné úsilí o povznesení úcty k lidským právům, demokracii a právní-
mu státu, o posílení míru a upevnění jednoty v Evropě si vyžaduje novou kvalitu 
politického dialogu a spolupráce a tím i rozvíjení struktur KBSE.

Zintenzivnění našich konzultací na všech úrovních má prvořadý význam 
pro utváření našich budoucích vztahů. Za tímto účelem rozhodujeme takto:

– My, nejvyšší představitelé států a  vlád, se příště setkáme v  Helsinkách 
u příležitosti následné schůzky KBSE v roce 1992. Poté se budeme setká-
vat u příležitosti dalších následných schůzek.

– Naši ministři zahraničních věcí se budou setkávat pravidelně, nejméně 
jednou ročně jako rada. tato setkání budou hlavním fórem pro politické 
konzultace v rámci procesu KBSE. rada bude posuzovat otázky týkající se 
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a bude přijímat odpoví-
dající rozhodnutí.

– První schůzka rady se uskuteční v Berlíně.
– Výbor zmocněnců ministrů zahraničních věcí bude připravovat setkání 

rady a realizovat její rozhodnutí. Výbor bude posuzovat aktuální otázky 
a může přijímat odpovídající rozhodnutí, a to i ve formě doporučení radě.

– K projednání naléhavých otázek mohou být sjednána i další setkání před-
stavitelů účastnických států.

– rada posoudí otázku vypracování ustanovení pro svolávání schůzek Vý-
boru zmocněnců ministrů zahraničních věcí v  mimořádně naléhavých 
situacích.
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– Na základě dohody mezi účastnickými státy se mohou uskutečnit i setká-
ní dalších ministrů.

– Pro administrativní zajištění těchto konzultací zřizujeme sekretariát 
v Praze.

– Následné schůzky účastnických států se bodu zpravidla konat jednou za 
dva roky s cílem umožnit účastnickým státům posoudit uplynulý vývoj, 
zhodnotit plnění přijatých závazků a zvážit další kroky procesu KBSE.

– rozhodujeme vytvořit ve Vídni Středisko pro předcházení konfliktům, 
které bude napomáhat radě při snižování nebezpečí konfliktu.

– rozhodujeme zřídit ve Varšavě Úřad pro svobodné volby, který bude 
usnadňovat kontakty a  výměnu informací o  volbách v  účastnických 
státech,

– S vědomím důležité role, kterou mohou plnit členové parlamentu v pro-
cesu KBSE, vyzýváme k většímu zapojení parlamentů do procesu KBSE 
zejména vytvořením parlamentního shromáždění KBSE, složeného z čle-
nů parlamentů všech účastnických států. Proto vyzýváme k rozvíjení kon-
taktů na parlamentní úrovni, s cílem projednat oblasti činnosti, pracovní 
metody a jednací řád takového parlamentní struktury KBSE, při využití 
dosavadních zkušeností a práce již vykované v této oblasti.

– Žádáme naše ministry zahraničních věcí, aby posoudili tuto otázku u pří-
ležitosti jejich první schůzky v rámci rady.

– Procedurální a organizační podmínky, vztahující se k určitým ustanove-
ním Pařížské charty pro novou Evropu jsou obsaženy v Doplňujícím do-
kumentu, který se přijímá společně s Pařížskou chatou.

– Pověřujeme radu k dalším krokům potřebným pro zabezpečení rozhod-
nutí obsažených v tomto dokumentu, jakož i v Doplňujícím dokumentu, 
které bude považovat za vhodné.

– Originál Pařížské charty pro novou Evropu vyhotovený v angličtině, fran-
couzštině, italštině, němčině, ruštině a  španělštině bude předán vládě 
Francouzské republiky, která ho uloží ve svém archivu. Každá z účastnic-
kých států obdrží od vlády Francouzské republiky věrný opis této Pařížské 
charty.

– text Pařížské charty bude zveřejněn v každém účastnickém státě, který 
ho rozšíří a uvede v co možná nejširší známost.

– Vláda Francouzské republiky se žádá, aby předala generálnímu tajemní-
kovi OSN text Pařížské charty pro novou Evropu, která podle článku 102 
Charty spojených národů nepodléhá registraci, s tím, aby byla rozeslána 
všem členům organizace jako oficiální dokument Organizace spojených 
národů.
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– Vláda Francouzské republiky se rovněž žádá, aby předala text Paříž-
ské charty také všem ostatním mezinárodním organizacím uvedeným 
v textu.

– Na důkaz toho jsme my, níže podepsaní vysocí představitelé účastnických 
států, vědomi si vysokého politického významu, který přikládáme výsled-
kům setkání na nejvyšší úrovni, s výrazem svého odhodlání jednat v sou-
ladu s ustanoveními, která jsme přijali, připojili níže své podpisy.

Dáno v Paříži 21. listopadu 1990 

Text podepsalo třiatřicet představitelů evropských států a evropského společenství. 

Text bez prováděcího protokolu a jmen signatářů přebíráme z brožury „Pařížská Charta pro 
novou Evropu. Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě Paříž, 19.–21. listopadu 1990. 
Iuventus, Ministerstvo zahraničních věcí České a  Slovenské Federativní Republiky, Praha 
1991, s. 6–19.
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1996, říjen 

J A r O S l A V  Š A B A t A 

odkud pŘichází a kam jde sociáLNí 
demokracie 

Náš lid neočekával kapitalismus; to, po čem toužil a prahl, se jmenuje demokracie! 
Maďarský prezident Árpád Gönz v Brně 29. února 1996 

První parlamentní volby v České republice posunuly mocenské těžiště čes-
ké politiky ke středu, ba v  jistém smyslu doleva, neboť menšinová pravi-
cová vládní koalice nemůže fungovat, aniž by byla v  tom či onom stupni 
a za těch či oněch podmínek tolerována sociální demokracií. Tato zvláštní 
konstelace umožnila sice obnovit staronovou pravicovou koalici, ale její 
původní rámec byl prolomen.

to hlavní je v mlhách 

Jde nutně o stav přechodný; že by se v něm česká politika zabydlela do roku 
2000, je stejně málo pravděpodobné, jako zvrat obnovující výsadní postavení 
ODS, pokud by ČSSD přechod „ze Zemáku do Parlamentu“ totálně nezvládla. 
Naštěstí Zeman opravdu není „jednoduchá figura“; a volební úspěch nejen po-
vzbuzuje, skýtá i zcela nové možnosti.

V mlhách však zůstává to hlavní: jak se může utvářet věrohodná al-
ternativa současné pravicové vlády? Je vůbec na cestě? Jedno je jisté: levý 
blok se kooperativním prvkem v  nekooperativním prostředí nalevo od 
středu nestane. Královská myšlenka tradiční levice  – nějak přece jen spo-
jit sociální demokraty a  komunisty „proti pravici“  – tak zřejmě definitivně 
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vyčerpala svou sílu. A to přesto (anebo právě proto), že ODS už má svá nejlepší léta  
za sebou.

Síly ODS neochabují jen pro sváry různých center v  okresních struk-
turách (s  vyhlídkou, že ustavením vyšších územně správných celků to bude 
ještě horší, jak usoudil Jan ruml ve své poznámce o krizi ODS). ideologie ka-
pitalismu či demokracie „bez přívlastků“ jí pověsily na nohy železnou kouli 
zájmů, které ji táhnou dolů. V detailu: část nové buržoazie se leckdy podobá 
lumpenburžoazii, poznamenal svého času Jaroslav Bašta; a Václav Bělohradský 
si posteskl, že je to hluboký postřeh, ale osobně si myslí, že skalní stoupenci trhu 
a liberalismu (k nimž se počítá) si vážnost tohoto nebezpečí nechtějí a neumějí 
(!) připustit.

rádobypanská strana vyšší střední třídy, nesnášející „burany“ a zaplete-
ná s výkvětem zbohatlíků, může ručně hrnout před sebou neřešené problémy, 
může kličkovat, jak se dá, ale program, který by zkrotil korupční sílu kapitálu 
i s jejími zhoubnými vedlejšími účinky, musí vyvinout a zaručit někdo jiný.

ODS, zaskočená svým relativním volebním neúspěchem, jistě nesloží 
ruce do klína; plán dlouhodobé integrace občanské pravice (Václav Klaus koncem 
června) není slovem do větru; a ODS jistě nebude chybět vynalézavost ve snaze 
zpolarizovat českou politiku tak, aby uhrála své. Koaliční partneři se sice k inte-
grační výzvě ODS obrátili zády, ale z toho neplyne, že idea „pravicové koncent-
race“ je Klausův vzdušný zámek.

Slabší odnož křesťanské demokracie ostatně už do „občanské pravice“ 
vklouzla. lidovci to sotva zopakují (Pavel tollner a jeho druhové z KDS k nim 
jistě nešli proto, aby dodatečně překousli, co překousnout nemohli), ale s tím 
integrátoři občanské pravice jistě nepočítali. Mají onačejší kartu: restituci cír-
kevního majetku; zantagonizovala „klerikální“ KDU-ČSl a antiklerikální ČSSD, 
a povzbuzuje tak leckoho k lovu v kalných vodách.

Klausův integrační plán tak staví KDU-ČSl před osudovou otázku: s kým 
a proti komu dlouhodobě?

S příslušnou obměnou to ovšem platí i  pro ODA: může sebrat odvahu 
tollnerova křídla KDS a se sedmiletým zpožděním vyvinout program dlouho‑
dobé integrace „autentických“ konzervativců (zakladatelé ODA a  KDS nestáli 
koncem Husákovy éry daleko od sebe, a někteří nebyli zcela vzdálení lidovec-
kému obrodnému proudu), nebo se prostě vrhnout do objetí strany „bankovního 
socialismu“.

KDU-ČSl – pokud jí záleží na tom, aby opravdu našla svou tvář – to má 
horší. Ale také ČSSD, ba právě ona!, si musí zjednat jasno, odkud přichází a kam 
jde. Volebním úspěchem byla vržena do politického terénu, v němž musí volky 
nevolky tolerovat pravicovou vládu. Ono „volky nevolky“ vystrkuje čertí růžky. 
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Už proto musí promyslet, co všechno obnáší jediná reálná parlamentní alter-
nativa současné vládní koalice: spojení vítězné sociální demokracie s úspěšnou 
demokracií křesťanskou.

do jámy lvové 

V pozoruhodné polemice s Pavlem Dostálem argumentoval Petr Uhl pro koo-
perativnější vztah ČSSD ke komunistům a republikánům. Sociální demokraty, 
kteří klidně jednají se stranou, která by chtěla darovat katolické církvi státní lesy 
i s myslivci (viz I mistr tesař se utne, Právo 15. 7. 1996), prý to víc kompromitovat 
nebude.

Ale Pavel Dostál, který se příkře ohradil proti obvinění poslance KSČM 
Exnera, že ČSSD zradila demokracii i sebe, si nelámal hlavu tím, jestli sociální 
demokrat může nebo nemůže hlasovat společně s komunistou nebo republiká-
nem: ví, že to v parlamentní praxi jinak nejde, ale ví i to, že příležitostní koo-
perace ČSSD s „dalšími stranami opozice“ nemůže vést k jejich společné vládě. 
Vypěnil, protože se srazil s  tradičním levičáckým postojem; a  to v okamžiku, 
kdy se v  jeho straně nutně městná pnutí z objektivní dvojznačnosti, ba dvoj-
sečnosti jejího postavení. Jak je mocné, demonstrovalo oba naši muži vzápětí, 
v souvislosti se Sládkovou rasistickou eskapádou: Uhl podnětem k rozpuštění 
SPr-rSČ a Dostál dramatickým prohlášením o povinnosti spojovat demokratické 
síly, jímž zdůvodnil změnu svého záměru hlasovat proti vládě.

Politika se k  jasnému myšlení prodírá především zdánlivými samozřej-
mostmi. Věci zdánlivě nejsamozřejmější musí být proto zkoumány tak, aby 
jejich samozřejmost promluvila nahlas. to, že příležitostná shoda ČSSD s ko-
munisty nebo republikán nemůže vést k jejich společné vládě, je samozřejmost, 
která začíná tím, na co se zapomíná nejčastěji: komunisti a republikáni nejsou 
strany z jednoho těsta (tuto samozřejmost bezděčně zastíraly i dobře míněné po-
lemiky s tezí o extremismu KSČM a SPr-rSČ). Na úplně stejný způsob to o so-
ciálních demokratech a komunistech vzhledem k jejich genezi tak jednoznačně 
říci nelze, i když to dnes zdánlivě vychází nastejno.

Ale co dělá KSČM, aby rozdíl mezi sebou a  republikány ozřejmila? Její 
předseda se vehementně diví tomu, že ČSSD, která se svými pravicovými kom-
plici uzurpovala funkce v parlamentě na úkor KSČM a republikánů se k diskrimi-
naci jeho strany připojila jako celek, a vyvozuje z  toho, že ČSSD přestává být 
opozicí, že uzavřela tichou velkou koalici, a zároveň se kojí nadějí, že zdánlivý (?) 
odstup od ostatních (?) koaličních stran jí dá šanci posílit pozice a prosadit své silné 
postavení ve vládě příští (viz Právo 12. 7. 1996).
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Ale proč by ČSSD neměla usilovat o „silné postavení v příští vládě“? A to 
způsobem, který zvolila, protože Klausova vláda v tomto okamžiku nemá alter-
nativu? Co je na tom nepřípustného či dokonce zrádného? Miloslav ransdorf 
napsal už před časem, že tradiční levicové přístupy tradiční komunistické strany 
i  tradiční sociální demokracie nefungují. Jestli nějaký takový přístup nefunguje, 
pak je to zrádcování sociální demokracie. Je to veteš všech veteší, stejně jako 
výtka, že ČSSD se prý vyhlašuje za jedině správnou a pomazanou levici. Právě po-
cit výlučnosti „jedině správné a pomazané levice“ zformoval komunisty. Sku-
tečně mu odrostli? Z ransdorfovy úvahy o novém terénu pro levici (Právo 23. 4. 
1996) vyčteme, že sociální demokracie se nezmůže „v podstatě“ na nic jiného, než 
na novoliberální přístupy, že italská PDS v koalici levého středu privatizuje a de-
reguluje energičtěji než pravicové strany, že předseda labour Party tony Blair 
vyhovuje vládě kapitálu a že strany „sociálnědemokratického typu“ se dívají na 
kapitalismus jako na slepice snášející zlatá vejce, a ty se, jak známo, nezabíjejí. 
Nejen to: sociální demokracie prý ignoruje ničivý charakter dnešních forem po-
litické a ekonomické moci Západu (teze, kterou cituje ransdorf podle roberta 
reicha) a rozpory pozdního kapitalismu naplno odhalené pádem režimů na Vý-
chodě (o nichž píší dokonce i konzervativní The times), takže se ocitá v prekér-
ní situaci, neklade-li se dokonce otázka jejího přežití (i to je převzatý postřeh).

Ale chápe ransdorf, co se vlastně pádem režimů na Východě se světem 
pozdního kapitalismu stalo? Pochybuji. Parafrázuje teorém amerického publi-
cisty Daniela Singera o třech vlnách amerikanizace světa (po ekonomice a život-
ním stylu dochází na politiku: kartely politických stran se chápou jako protiv-
níci a partneři zároveň – vyznávají v podstatě stejné hodnoty a sdílejí společný 
zájem na přežití současného pojetí politiky – neustále reprodukují sebe samy 
jako politickou třídu, která na amorálním politickém trhu bezostyšně manipu-
luje občany). ransdorf z toho dovozuje, že levice musí produkovat novou politic‑
kou kulturu – politickou kulturu nezávislou na dnešní „politické třídě“. levicový 
teoretik, který ví, že historicky nový terén vyžaduje nové pojetí společenské raci‑
onality, opravdu věří tomu, že novou politickou kulturu lze rozvinout nezávisle 
na politické třídě? Není to spíše tak, že demokratická politická kultura se může 
formovat jen a jen tam, kde se dělá politika?

Není to tak, že tah ČSSD na vládní bránu je legitimní právě proto, že zá-
pas o vyšší politickou kulturu se odehrává uvnitř terénu, který okupují politické 
elity – takříkajíc v jámě lvové? takže: Co je lepší? Pasovat se do role jediného 
mluvčího levicové opozice („ČSSD přestává být opozicí“) a vpadat ČSSD do zad, 
nebo být solidárně kritický?
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Život není jinde

levice, která chce pracovat pro otevřený dějinný horizont (M. ransdorf), musí 
přemáhat sklon k vykořeněnému rozpoložení, že „život je jinde“ (mám-li vyba-
vit titul slavného románu Milana Kundery), tj. tam, kde fakticky – není.

to je vůbec nejkomplikovanější problém „nové racionality“. Petr Uhl má 
kromě mnoha jiných zásluh i tu, že jej v debatě, zda patří Zeman do čela par-
lamentní sněmovny, otevřel jako problém teoretický. Usoudil, že Zeman by jí 
předsedat neměl, protože ČSSD by se měla co nejméně umazat mocí, vládnutím 
a vlastně jakýmkoli establishmentem. tato rada vyjadřuje nejen důvěrně známý 
podezíravý vztah muže z ulice k „politické třídě“ (v tomto případě obavu, že si 
pravice Zemana koupí). Míří výš: voliči ČSSD prý jednou, až ČSSD převezme 
moc, budou chtít, aby prosazovala nejen sociální politiku, nejen princip so-
lidarity, ale zcela novou orientaci; neboť patřičně proměněná vládnoucí ČSSD 
bude zcela jiná moc, než ta dnešní; bude to moc, která povede od vlády nad 
lidmi k vládě nad věcmi (Všechnu moc dosavadní koalici! Právo 8. 6. 1996). Vize 
moci, která nahrazuje vládu nad lidmi vládou nad věcmi, je odvozena z raně 
socialistického omylu Saint-Simona. Zásluhou otců-zakladatelů „vědeckého 
socialismu“ pronikl až do leninova konceptu státu a revoluce; a v něm pak – 
v podobě „rad pracujících“ postavených proti parlamentní demokracii  – tra-
gicky ztroskotal“. Je zakotven v tradici hlubinně plebejské a poněkud anar-
chistické nedůvěry k parlamentní demokracii jako instituci původně panské. 
A přísně vzato je jen variací na ransdorfovo téma politické kultury rozvíjející 
se nezávisle na dnešní politické třídě. Ale má sociální demokracie směřovat 
k jiné moci, než je ta, jejíž základy položila listopadová revoluce? Má vyzývat 
k  jakémusi anti-listopadu? Nic naplat: jednou věcí je vize radikálně odlišné 
společnosti či zcela jiné moci (v tom smyslu, že povede od vlády nad lidmi k vlá-
dě nad věcmi) a  jinou věcí nová parlamentní konstelace, o  niž by se moh-
la opřít vláda, která překoná ostře pravicový výkyv české politiky a  vrátí ji  
k listopadovým „počátkům“.

cesta k počátkům 

Jako jinde v  historii, napsal Jan Patočka v  roce 1968 v eseji o Jungmannovi 
a Bolzanovi, i zde se možná ukazuje, že pravá cesta vpřed je cesta zpátky k počát‑
kům, a  pokračoval,“ze česká otázka byla od počátku nikoli „českou“, tj. spe-
cificky naší, v  domnělé národní povaze, osudu nebo jiném faktu založenou 
otázkou, nýbrž kusem sociálního (podtrhl J.  Patočka) boje, jímž prochází 
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naše země od 18. věku. Potvrdí‑li se to, pak bude naše dilema na cestě k rozře‑
šení. A Patočka dodává, že odtud pochopíme zároveň smysl naší minulosti a pří‑
tomnosti: neboť od dekretů Josefa II. k naší radikální demokracii, k vývoji po první 
i druhé světové válce i k lednu 1968, vede linie, v níž lze spatřoval stálé prohlu‑
bování téhož tématu (podtrhuji sám – JŠ). Dilema, které tanulo Patočkovi 
na mysli, bylo živým tématem doby, znělo: co s Pražským jarem ohroženým 
cizí intervencí? A zrod jednoho a téhož neustále se prohlubujícího tématu vy-
sledoval už v konfliktu národního (partikulárního, dílčího) a univerzalistické-
ho (všeobecného) principu exponovaného srážkou dvou myšlenkových světů 
v  první polovině minulého století: srážkou univerzalisticky myslícího a  ně-
mecky mluvícího „Čecha“ Bernarda Bolzana, zasazujícího se o  práva Čechů 
v duchu upadajícího „zemského patriotismu“, s představitelem národně a li-
berálně smýšlející generace rodící se české buržoazie, reprezentován  Josefem 
Jungmannem.

Patočkův důraz na radikální rozchod nacionálním romantismem a na „so‑
ciální“ obsah novodobých evropských dějin má zásadní význam. Neukazuje pří-
mo na značku zavedené dělnické strany, ale ukazuje k hlubšímu základu liberál-
ní demokracie; k onomu základu, který se rozvíjel hlubinným společenským 
konfliktem, v němž se paralelně utvářely a proměňovaly dvě výrazně protichůd-
né kritiky liberálního kapitalismu – socialistická a katolická.

Jejich protichůdnost neruší fakt, že ranně socialistická kritika kapitalis-
mu se rovněž inspirovala křesťanstvím. Německý křesťanský komunista Wil-
helm Christian Weitling, který imponoval i Marxovi a Engelsovi, měl protějšky 
všude, kde se ujímal vlády kapitál. A Bernard Bolzano, autor knihy O nejlepším 
státě, ale také katolický kněz a teolog, který svými exhortami oslňoval mladé 
české a německé intelektuály už v prvních dvou dekádách minulého století, byl 
první velký z  této řady u  nás. Odtud také charakteristika socialismu/komu-
nismu jako křesťanské hereze svého druhu, jako zvrácené nápodoby křesťan-
ství (perversa imitatio). Z jedné strany je bezpochyby oprávněná, ale snadno se 
zvrací v líbivou, alibistickou a falešnou frázi, zvláště když zakrývá to, co je pro 
program sociální demokracie jako moderní politické strany určující: poznatek, 
že moderní, tj. občanskou společnost (na rozdíl ód poddanské) vytváří teprve ka-
pitál; a že v tom tkví jeho převratný civilizační význam (zvulgarizovaný metafo-
rou o slepici snášející zlatá vejce).

Karel Marx rozvedl tento předpoklad tezí, že přeměna občanské spo-
lečnosti v  univerzální fenomén, univerzalita vyvěrající z  určení kapitálu, na-
ráží na meze, které jsou založeny v povaze kapitálu samého; ale i překonávání 
těchto mezí se děje prostřednictvím kapitálu samého, tj. nikoli tak, že 
politika „práce“, kterou kapitál plodí, se z logiky kapitálu jako společenského 
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vztahu uměle nebo násilím vytrhuje. Síly „práce“ dovršují v  politickém zá-
pasu o „svou“, „sociální“ demokracii, univerzalistické určení kapitálu, a  nikoli 
 vysněnou vidinu…

Marx, který kritizoval liberály i socialisty, pokud nechápali, že společnost 
se z  individuí „neskládá“, ale je souhrnem vzájemných vztahů mezi nimi, spojil 
vyústění konfliktu kapitálu s prací s perspektivou světové proletářské revolu-
ce. Evropské politické konflikty minulého století, konflikty tradičních stavů, 
a zvláště buržoazie se stavem „čtvrtým“, tj. se „vším lidem“, nikoli jen s prole-
tariátem, a nakonec ani ruská revoluce se po takto narýsované cestě neubíraly.

český počátek 

Novodobé české dějiny jsou klasickým příkladem. Není proto náhodné, že ja-
kákoli úvaha o  původnosti české sociální demokracie narazí na postavu to-
máše G. Masaryka. Svým originálním myslitelským a politickým výkonem or-
todoxní sociální demokracii „překryl“. Nebyl představitelem proletariátu, ale 
to neznamená, že byl představitelem kapitálu. Stále jadrněji vyjadřoval zájem 
vrstev, které se emancipovaly za obzorem české liberální buržoazie. Před vál-
kou především v  zápase s  jejím kompromisnictvím ve vztahu k „theokracii“ 
(= postfeudální oligarchii) zapletené s německým kapitálem – po válce ve sráž-
ce s ultraradikálním křídlem sociální demokracie, které našlo svůj vzor v rus-
kých bolševicích. Epocha zrodu naší novodobé občanské společnosti, spojená 
se zrodem naší novodobé státnosti, není proto definována jen zájmem české 
buržoazie. V jistém smyslu jej předběhla. tímto zvláštním předstihem se vy-
světluje nejspletitější kapitola našich nejnovějších dějin – Gottwaldova a Be-
nešova politika Národní fronty z  let druhé „národní a demokratické“ revoluce 
(1944 – 1946). Připravila nastolení komunistické diktatury, takže se s odstu-
pem let zdá, že ideje, z nichž se rodila první republika, zcela popřela. Ve sku-
tečnosti ji paralelními koncepty socializující demokracie (E. Beneš) a specifické 
parlamentní československé cesty k socialismu bez diktatury proletariátu a sovětů 
(K. Gottwald) takříkajíc přes míru zradikalizovala (Gottwaldova teze se vysvět-
luje polovičatou revizí postupu sociálnědemokratické levice z  let 1917 – 1920, 
nikoli vědomým podvodem).

Koalici komunistů, sociálních demokratů, národních socialistů a lidovců 
(zůstane-li u českých zemí), tj. lidových stran, které se zformovaly v převratné 
dynamice průmyslové revoluce a v důsledku zavedení všeobecného volebního 
práva, spojil po dvou třech generacích protifašistický transformační konsenzus, 
svázaný s programem odsunu Němců a s principem vylučujícím celou občanskou 
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liberálněkonzervativní pravici z parlamentní půdy. Vzhledem k tomu, co se dělo 
s Československem před Mnichovem i po něm, nebyla shoda obtížná. Příliš leh-
ká shoda se však stala zdrojem těžkého traumatu, jakmile se na půdě Národní 
fronty prosadil hrubý monopol komunistické moci, který s liberální demokracií 
pohřbil i demokracii sociální. 

Novodemokratická revoluce 

toto trauma vyhojilo teprve vítězství Občanského fóra. demokracii pro 
všechny!, zněl název známého manifestu z října 1988, který předjímal jeho 
program. Byl explicitní polemikou s farizejstvím hesla demokracii pro vět‑
šinu, jímž se represivní moc legitimovala jako její dědička. Od února 1948 
až po listopad 1989 se tak klene, zdánlivě klene, jen jeden oblouk. Jako by 
cézura roku 1968 neexistovala. Ale reformněkomunistický pokus o  obno-
vu demokracie je v  dobrém i  zlém klíčem k  pochopení našich nejnovějších 
dějin. Postulát, že žádná strana, ba ani koalice stran nesmí monopolizovat 
moc, umožnil protitotalitnímu tlaku lidového hnutí, aby vystoupilo z břehů 
regulovaných stranickou byrokracií. Bylo potlačeno, ale jako ponorná řeka se 
začalo vynořovat v konjunktuře tématu lidských a občanských práv („třetího 
helsinského koše“).

Do pozadí tak ustupoval motiv roku 1968 – „socialismus s  lidskou tvá-
ří“ – představa, že režim, jenž se prezentoval jako reálný socialismus, stojí přece 
jen výš než kapitalistický; a do popředí vystupoval požadavek radikální obnovy, 
politické svobody a tržních vztahů. Jeho liberální rá2 zdánlivě kryl s obsahem 
klasických buržoazně-demokratických revolucí, protože směřoval ke geopolitic-
ké revoluci – restauraci svého druhu. Ve starosocialistické optice se jevil a podnes 
jeví jako obmyslná maloburžoazní kontrarevoluce, nahrávající imperialis-
tickému Západu a především Němcům. O tom už leccos víme… Ve skutečnos-
ti se už od kronštadtského protibolševického povstání v roce 1920 po polský 
Gdaňsk v roce 1980 rodil nový typ revoluce, revoluce v novém smyslu demokra-
tické – novodemokratické. Stále radikálněji směřovala k rozchodu s takzva-
nou vedoucí úlohou komunistické stran; jménu univerzálně pojatého principu 
plurality: ve jménu plurality ekonomicko‑politické (zaručující všestrannou svobo-
du občana rovnoprávnosti všech forem vlastnictví) plurality duchovní, zakotve-
né v jednotícím principu nově pojaté společenské racionality. Obsah novodemo‑
kratické revoluce tedy ve srovnání s klasickými demokratickými revolucemi, 
které odstraňovaly feudální pouta, za zcela jiných podmínek, takříkajíc „post-
moderně“. Buržoazie jako třída byla zdecimována. Její nomenklaturní zárodek 
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(o restituentském nemluvě) byl ještě „na houbách“. Koncem osmdesátých let 
sice začal tušit, co se může dít, ale o  tom, že by věděl, nemůže být řeči. roz-
položení všeobčansky orientovaného hnutí bylo to prostoupeno mimořádnou 
konfuzí. Stírala se v něm hranice mezi „pravicovým životním pocitem“ emoci-
onálního antikomunismu a stanoviskem, které kritizovalo panující státněby‑
rokratický systém zleva, jako fenomén, který se pohybuje pod úrovní demo-
kratického kapitalismu a není tedy východiskem, ale překážkou jeho reálného 
překonávání.

tento zárodek polistopadového rozkolu v  občanském fóru byl před-
znamenán už v diskusích o manifestu Demokracii pro všechny a na půdě hnutí 
za občanskou svobodu. to vzniklo jako dějinně podmíněná aliance občanů 
osvobozujících se z pout novodobého poddanství – jako spojenectví nespoko-
jených i  revoltujících občanů všech vrstev. Nakonec – když přišla v  listopadu 
1989 po pádu berlínské zdi ke slovu jako vyvrcholení středoevropské revoluce – 
i vlivného křídla technokraticky rozpoložené nomenklatury. V obrovských ‚ma-
jetkových přesunech spojených s privatizací se rychle konstituovalo jako jeden 
z významných katalyzátorů polarizace OF.

Jeho faktickou proměnou v pravicovou Občanskou demokratickou stranu 
ochabovala vazba k idejím listopadové revoluce, vyvinutým v disentu. V post-
moderní renesanci ideologie občanské pravice, mocensky po válce potlačené, ale 
nevyžité, se ták začal rodit novy počátek české státnosti – nacionálně (a tedy 
partikulárně) zabarvená idea pokojného rozchodu se Slováky.

dějinotvorný ideový obrat 

Vrcholným výrazem listopadové aliance se v souladu s novou ideovou orientací, 
kterou – jak napsal Jan Patočka – vnesla do našeho veřejného života Charta 77, 
stala politika dialogu a národního porozumění. Heslo Dialog ANO – konfrontace 
NE! bylo strategickou devízou občanské demokratické aliance s malým „o“, 
která nevylučovala ani „komunisty“ (= členy KSČ) odhodlané rozejít se s mono-
polem komunistické moci. Pro ultrapravici to byl a zůstal hrubý prohřešek proti 
duchu „antikomunistické“ revoluce, ale dialogovou orientací se nová demokra-
cie nejen ustavila, ale je duší politické kultury, kterou se udržuje.

Novodemokratická aliance, která by vtiskla polarizaci české politiky pro-
gresivní ráz, s ní stojí a padá. ideová orientace spojená se vznikem Charty 77 
nebyla nová jen vzhledem k  totalitní duchovní poušti, ale vzhledem k  mělce 
liberální a  antiklerikální volnomyšlenkářské tradici, která se v  jistém smyslu 
stala podstatnou, byť i  často nepřímou oporou represivního „systematického 
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ateismu“ – reálně.socialistické éry. tohoto „kořene“ se musí chopit inovace de-
mokratického myšlení. V dějinách sociální demokracie (a ty u nás počínají nej-
méně rokem 1878) je to nebývalý zářez. Ale nikoli absolutní novum. Oč v „mo-
derně“ vlastně jde, tušil už Masaryk. Podle vlastních slov byl svým liberálním 
odpůrcům příliš socialistický; ale hlavně se jim příčil svým programem náboženským 
(Světová revoluce).

tato originální poloha jeho myšlení přišla ke slovu znovu na půdě „Hel-
sinek zdola“ (připomínají ji známé Patočkovy „idealistické“ výroky o péči o duši 
či solidaritě otřesených). totalitní režim, který ratifikoval – byť se zřejmými po-
stranními úmysly – konvence o  lidských právech (a stal se tím pádem už tak 
trochu režimem posttotalitním), se samozřejmě nechtěl pustit na tenký led re-
vize svých ideologických předpokladů. S ideovou výzvou, které se sám vystavil, 
si však už nikdy neporadil.

V mezinárodním zápase o dodržování konvencí o  lidských právech ero-
doval cynický názor, že v politické praxi lze s lidskými a občanskými právy na-
kládat veskrze účelově. Definitivně se hroutilo neostalinské dogma, že lidská 
a občanská práva jsou buržoazní předsudky. V nejhlubších vrstvách myšlenkové-
ho pohybu dvacátého století se objevil katalyzátor, který do šířky i hloubky roz-
vinul „novou subjektivitu“ – nebývale silný smysl pro univerzalitu zakotvenou 
ve smysluplném neznámu.

tradiční volnomyšlenkářská mentalita, přezírající náboženství jako pověru 
dochovanou ze středověku, ustupovala volnověreckému vztahu ke křesťanství 
v jeho původnosti – v jeho respektu k důstojnosti každého člověka. Korespon-
dovala s intencí katolických teologů inspirovaných Druhým vatikánským kon-
cilem (o protestantských nemluvě), hledajících cestu k nové racionalitě – k raci‑
onalitě svobodného rozhodnutí pro Boha (Karel Skalický) ze své strany.

Oficiálním odhalením zločinů stalinismu ztratila komunistická ortodo-
xie stejně mnoho ze své setrvačné síly, jako pohybem na druhé straně – dílem 
koncilové obnovy. rodil se dialog křesťanů s novomarxistickými „volnověrci“.

Marx, pro něhož nebylo náboženství jen „opiem lidu“, nýbrž ve své pů-
vodní podobě (mimo jiné) duchovní mírou lidské důstojnosti, se proto v  hrobě 
neobrátil. Nebyla to totiž cesta evropské moderny do Canossy, prostý „návrat 
k  náboženství“, do „feudální“ minulosti, jak si to představují poněkud ultra-
montánní katolíci, kteří propadli soukromovlastnickému fundamentalismu. 
to odmítl už Masaryk. i pro něj platilo, že (starý) bůh je mrtev (Nietzsche) a že 
živá víra je odvaha zkoumat hlubinu smysluplného neznáma možnostmi, které 
 naplavuje budoucnost.
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Nový univerzalismus

Slovo o  ultramontánně zabarveném soukromovlastnickém fundamentalismu 
se netýká jen sporu o církevní majetek. Ukazuje k ideové vrstvě soudobé křes-
ťanské demokracie oživené tradičním antikomunismem. Pro českou sociální 
demokracii je výzvou vypracovat disciplinovanou míru jeho kritiky. Musí jej po-
chopit jako problém politický, nikoli právní či jiný, nechce-li na klerikální funda-
mentalismus reagovat kontraproduktivním fundamentalismem opačné ražby. 
Jeden takový fundamentalismus spoře oděný do právního hávu, už pomáhal 
pohřbívat proměnu Československa v Česko-Slovensko.

Strategické rozhodování ČSSD usnadní poznání, že záměně politické otáz-
ky za ku právní čelí duch univerzalismu, který tkví v samé podstatě novodemo-
kratické orientace. A to jako její nejvlastnější klad (nikoli naopak). Masarykova 
charakteristika světové války jako prvního velkolepého pokusu o jednotnou organi‑
zaci světa pod vedením Západu (Světová revoluce) je sice zvlášť pro onu část levi-
ce, která žila světem idejí Velkého října, kamene úrazu, ale zbytečně: Masaryk 
měl na vedení Západu ve srážce s nacionalistickým imperialismem Rakouska‑Ně‑
mecka wilsonovský princip národního sebeurčení a respektu velmocí k „malým“ 
národům. Masaryk o něm věděl téměř všechno, čímž se mimochodem výraz-
ně odlišoval od Marxe a Bedřicha Engelse, kteří nikdy zcela nepřekonali pře-
zíravý vztah k „malým“, „nehistorickým“, „nerevolučním“, zvláště slovanským 
 národům a „nárůdkům“.

Prapůvodní kontext Masarykovy teze prodělal skok už před listopadem. 
Nyní prodělává změnu ještě rychlejší a hlubší. Zhroucením bipolární struktury 
světa a rozpadem technokraticky zabarvené vize vedení světa Spojenými státy a 
(gorbačovským) Sovětským svazem se sice strong world leadership (pevné vedení 
světa Spojenými státy nerozpadlo; „atlantický svět“, který se ustavil v důsled-
ku převratných událostí 20. století, trvá. Ve složitém, nepřehledném a nerov-
noměrném vývoji, v  němž se přirozeně jen tak, z  jedné generace na druhou, 
„jednotná organizace světa“ prosadit nemůže, probíhá evoluce, která odpovídá 
intenci „světové demokratické revoluce“.

Odehrává se ve staronovém sváru mezi velmocenským pohybem od bi-
polárního světa k multipolárnímu světu (v němž se nově definují a ožívají tra-
diční velmocenské komplexy, počínaje německým) a stále důrazněji formulo-
vaným demokratickým imperativem: nastolovat a  prohlubovat rovnoprávné 
 partnerství velkých a malých zemí.

Je-li pokrok hlemýžď, a  jestliže se blíží k  cíli většími oklikami, než se 
zdálo Masarykovi, pak jím je zvláště ve sféře mezistátních integračních pro-
cesů. NAtO jistě není posledním slovem dějin, tak jako jím není národní stát. 
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Anti-atlantická levice, která reaguje podrážděně na věty typu: idea NATO nepa‑
tří na smetiště dějin (Václav Havel v květnu ve Varšavě), nebere v úvahu, že ani 
v mezinárodním ohledu není život „jinde“.

Na pořadu je očividně transformace Atlantického paktu, a  nikoli jeho 
zrušení. OSN má k opravdové organizaci světového společenství velmi daleko; 
obtíže Evropské unie na její cestě k celoevropské organizaci, stejně jako obtíže 
produktivní proměny Organizace evropské bezpečnosti a  spolupráce (OEBS) 
leží na dlani. rozpadem křehké „helsinské“ struktury, zakotvené v supervelmo-
censké rovnováze a rozvíjené převážně shora, se navíc vyjevil „deficit demokra-
cie“, k němuž se váže motto o lidu, který neočekával kapitalismus, nýbrž svobodu 
a demokracii.

Za opačný konec to vzal Václav Klaus, když se na okraji kongresu Nové 
atlantické iniciativy začátkem května v Praze přimlouval za malou sametovou re-
voluci, která by provětrala polosocialistický Západ a integraci by držela zkrátka. 
to je sice v souladu s úsilím radikalizovat u nás i jinde myšlení občanské pravice, 
potlačené lidovými demokraciemi, jenže takto založená atlantická iniciativa má 
zjevně retardační funkci.

to je pravý terén pro atlantickou levici, neboť všechny velké otázky naší 
doby mohou být řešeny jen v mezinárodním transformačním partnerství. to 
je také úkol, v němž nikdo nemůže zastoupit mezinárodní (zvláště středoev-
ropskou) sociální a křesťanskou demokracii, německou nevyjímaje. Nemalým 
dílem i pro obavy z německého juggernauta (netvora), skutečné to noční můry 
nejen Margaret Thatcherové.

Předpokladem novodemokratické koncepce je proto kritická názorová 
srážka mezi křesťanskými a sociálními demokraty. Všeobecné odkazy ke křes-
ťanskému sociálnímu učení nebo k humanistickým principům socialismu, jakož 
i shoda, která se vyčerpává kritickým postojem k trhu bez přívlastku a soubo-
rem křesťanských a humanitních „hodnot“, dobře znějících „krásným duším“, 
za provinciální humna nevede.

Vyjádřeno optimisticky: dilema našeho národního programu, o  němž 
psal Patočka v roce 1968, se možná blíží svému dějinně-politickému rozřešení, 
jestliže se věci atlantické součinnosti chopí nová středoevropská iniciativa, 
schopná vyvinout politickou vůli jít do středoevropské „jámy lvové“ s intelektu-
ální výzbrojí přemáhající provinciální úzkoprsost.
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„privilegované“ postavení čssd 

V žádné jiné české straně nedoznívá únorového rozštěpení společnosti „na dvě 
legitimní části“ (Erazim Kohák) tak intenzivně jako v  ČSSD.  leckterý „šev“ 
uhladilo nápravné hnutí inspirované „pravicí“ v komunismu a rozpoložení no-
vých generací někdejší hrany dále obrušuje. Zkoumání povahy a smyslu všech 
zvratů a zákrutů vývoje sociální demokracie přesto neztrácí význam. Naopak. 
Bez velkorysé ideové koncepce, vyjasňující odkud přichází a kam jde, nebude 
moci odhodlané čelit tlakům zprava i  zleva. Svým zázemím je v  negativním 
smyslu privilegována: je situována přímo na tektonickém zlomu české společ-
nosti – na jedné jeho straně se polistopadový vývoj vnímá se silnou nevolí a na 
straně druhé se shromažďují skupiny a vrstvy, které k transformaci tíhnou, ale 
tonou v nejistotách.

Volební úspěch ČSSD je bezpochyby velkým povzbuzením pro celé její zá-
zemí. Jeho pozitivním důsledkem je i prudký vzestup zájmu o sociální demo-
kracii na obou Jejích vnějších křídlech. to staví především prvního muže ČSSD 
před choulostivé diplomatické poslání: co s malými (namnoze více nebo méně 
právem uraženými) stranami a skupinami, které mají tak či onak k sociální de-
mokracii blízko nebo velmi blízko, pokud je ovšem nelze přímo považovat za 
součást jejího „širšího pole“?

V chování ČSSD vůči nim se před volbami prosadil silně konfrontační 
duch. Nastal čas se s ním utkat, tváří v tvář „pravicové koncentraci“? Dlouhodo-
bá strategie novodemokratické aliance vyžaduje relativně krátkodobý program 
koncentrace sil opozičního prostředí. ČSSD, která by různorodost opozičního 
prostředí svou pasivitou konzervovala, bude ohroženější i uvnitř. Fakt relativně 
samostatných názorových proudů na její půdě, sám o sobě pozitivní, se bude 
v tom případě obracet ve faktor rozkladný. Platí úměra: oč důkladněji a inici-
ativněji povede ČSSD dialog „na všechny strany“, o to snáze bude zvládat své 
vnitřní problémy; a o to dynamičtější bude i pohyb k nové alianci na parlament-
ní půdě.

Pro českou politiku by bylo zlým znamením, kdyby ČSSD svůj úděl a po-
slání nezvládla, kdyby ponechala souputníky jejich osudu nebo je prostě jen 
„dorážela“ (kdo chce kam, pomozme mu tam!). Jako dějinotvorná formace, kte-
rá je povolán tvořit českou státnost jako státnost vpravdě demokratickou, by 
zakrněla.

shrnutí: Chce-li se ČSSD propracovat k věrohodné alternativě pravico-
vé vlády, nemůže svou budoucnost odvozovat z prosté vize „klasické západní 
sociální demokracie“. Představa, že ČSSD může a má směřovat k víceméně ho-
tovému vzorci, jak se domnívají sociálnědemokratičtí tradicionalisté, pro něž je 
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nekonvenční Miloš Zeman pohromou, obchází životně důležitou otázku: od‑
kud sociální demokracie přichází a kam jde; že se zrodila z opozice proti 
kapitálu, který plodí společnost rovnoprávných občanů jen v  omezené míře, 
a že směřuje k vládě práce, která univerzální určení kapitálu dovádí do konce 
v novodemokratickém smyslu.

Převzít se vší vážností odpovědnost a iniciativu, která odpovídá tomuto 
určení sociální demokracie (ale přísně vzato i určení demokracie křesťanské), 
předpokládá uznat a pochopit nutnou neukončenost a nehotovost její totož-
nosti. Je nehotová a neucelená, protože nehotová a neucelená je novodobá spo-
lečnost, která s rozpadem bipolárního světa dospěla k mezníku, jehož význam 
se dá srovnat jen s jejím prapočátkem – se vznikem kapitalismu.

Ani zralá a ucelená sociální demokracie není zkrátka „jinde“, nýbrž před 
námi. Je ideou 21. století, ideou, která překračuje rámec jakékoli tradicionalis-
tické kritiky kapitalismu, aniž půdu jeho kritiky opouští.

Text původně vyšel ve dvouměsíčníku Listy 5/1996. Přebíráme jej z brožury Odkud přichází 
a kam jde sociální demokracie (Doplněk, Brno 1997) s. 7–16, ve které vyšlo pohromadě všech 
dvacet čtyři příspěvků debaty, na jejímž počátku výše otištěný esej stál.
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