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Vladimír V. Kusín

Husókovo Óeskoslovensko
a hospod6iskd stagnace

V sedmdesótich letech usiloval reLim Gustat'a
Husóka o normalizaci a konzolidaci sve moci

v Óeskoslovensku, kde bylo v Sedesótj'ch letech

panstvi KSÒ znaónè oslabeno reformnim hnutim'
V osmdesàtfch letech Óekà tento reZim obtíZnj'boj
o normalizaci a konzolidaci ès. hospodàistvi.

Pii zaji5t'ovóní své moci po PraZskemjaru 1968

pou2il reZim politicklch opatieni, jejich2 negativní

nàrl"dky se nyttí zaÓínaji projevovat. Je to stari pií-
pad rozporu mezi centrólni moci a Zivotaschop-

ností systemu. S tímto rozporem se potikaji v3e-

chny komunisticke stàty od konce druhe svétove

vàlky, jenom povaha tohoto dilematu je nyni sloÍi-
Èj5i neZ diíve. StraniÓtí funkcionóii uZ nejen ne-

maji zietelnè definovaného nepiitele - at' uZ bur-
Zoazii nebo revizionisty - proti nèmuZ by sve Ólen-

swo vedli, ale dne3ni hospodàiské úkolyjsou take

mnohem sloZitéj5í neZ byly relativné jednoduché

programy industrializace a kolektivizace. NejÓasté-
ji póuzivane pojmy pro vyjódieni dneSnich potieb
jsou modemizace, intenziltkace a racionalizace'
Hae.t.le v tom, Ze dosavadní komunistickó poli-
rika znióila mnoho piedpokladù pro úspèóne te5ení
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tèchto úkolù. Zniòila piedpoklady tlk4jici se jak
materiólní podstaty, tak i postojú a nàlad lidi.

Mezi reformou a ortodoxii

Ós. komunismus je zajimavf jev.-Hlavním mo-

mentem v jeho dèjinóch byl konflikt mezi reform-
nimi tendencemi a dogmatismem, co2 si také nék-

teii znalci, napi. Gordon Skíllirtg, vyloZili jako

stietnutí mezi nacionalisty a internacionalisty, ne-

bo mezi Prahou a Moskvou. Zakladatel KSC,
Bohumír Smeral pozdèji odsuzovan;j' pro reformis-
tickou úchylku (kdyz byl bezpeÓnè mrtvy, byl vrà-

cen na óestne místo ve stranickem panteónu),
ztejmé od poèótku instinktivné chópal toto dilema.
Podle K. Gorovského ajeho studie o drà2d'anske

konferenci v dubnu I921 -nakteréLeninziy emisar

Béla Khun nutilSmerala ke koneènemu rozchodu
se sociàlní demokracii - Smeral tehdy iekl jeri-

nomu óeskému PiÍteli:
Je to dalekosdhli' krok. . .Staneme se souóót;'tt

vetkého spoleóenství, a rozhodnutí nas se t.i

kající nebudou nadóle zaviset na nas ' " ltt

vím, nevím. Rusko se od nós liií, a my se liiír' t

od Ruska. Co mam dèlat7 Co mohu délat? lttr

Udúlosti se rychle vyvíieií a jako vidycky vlei:

lídí za sebou. Alea íacta est!

Smeralovo ,,Co mohu délat? Nic!" se v klíÓ

vych situacich déjin KSÒ nèkolikràt opakoval
Zàkladní rozpor mezi domàcími potiebami, vyt
zejícími obrykle k umírnénym reformnim met

dóm, a mezi internacionàlnim diktàtem, skoro b

úimky vnucujicím radikàlní Ói revoluÓni ieSe


