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Óeskoslovensko: Sjezd KSÒ (1), Zàhady és.

hospodàistvi (2), Uték za lepúím (4), Slunce a mlha
(5), Ràj lidskfch próv (6)
Mad'arsko: PÉednosti a problémy hospodaiske re-
formy (?, l1), Nóbo2enstvi a literatura (13, 15)

Jugoslàvie: Nesourodó zemè (18)
Sfiedni Evropa: Mezi bratry (24), SSSR a stfední
Ewopa (27 , 32,36), Existuje stiední Evropa? (41)
SSSR: Narodbez hrdinú (54), Studium SSSR (65),
Co se déje v SSSR? (69, 73,76,78,79,82,89,93,
104), Òernobyl (85, 106), Znoru Stalinovadcera ( 100)

Wíllîam Echíkson

V sovètském stínu

JestliZe na praískem sjezdu komunistické strany
do5lo k sovétskému nótlaku, óeskoslovenske vedeni

se mu úspé5né ubrónilo.
Ólenové sovètské delegace prohla5ovali po skon-

óení sjezdu v rozhovorech se zàpadnimi novinóii, ie
se praZské vedeni musí zbavit,,mrtvého dieva" -
ale ?3letf Gustàv Husi,k zústal ve funkci a od
óeskoslovenskych funkcionóiú lze sly5et, Ze kmaso-
ve vj'méné kódru nedojde. I kdyZ se nutnost zmén
vekonomice zcela nepopíró, iekl Husrlkjasné,2e se

tak stane cestou zlepóovóní existujícího systému
a ne nèjakj'mi zàsadnimi zmènamiv systemu ústÍeG
ního plànovóní.

Tato obezfetnost odróZí protichúdné tlaky, jirn2 je
Gorbaèov ve své snaze úplné se zmocnit otéZí reZi
mù vichodni Evropy rystaven.

Najedné strané by si od vfchodní Evropy pÍól
vètSí podporu pro své plii,ny modernizace sovétske-
ho hospodóiství. V piipadé stagrrující ekonomiky,
jako je óeskoslovenskà, mu jde piedevsím o to,
zvj'Sit její efektivnost. Na druhé strané chce mít
Gorbaèov v zemích bloku co nejmené politickj'ch
problémú. V piípadè Òeskoslovenska ta zîalarlenà,

nenalehat na zósadnèjSí reformY.

Zhpadni Evropal Evropskà levice' ( I 08)
USA: Reagan a Gorbaéov ( I I 8). Pouèeni z Cerno-
bylu (l l9)
Sfiední Vfchod: Sovètskf postup do Stiední Asie
(121), Afghanistan (132, 136)
Zidé: Rasismus (143), Antisemitismus a mesianis-

mus (154, 165), Kapitalismus, marxismus a Zidé

(159,172), Và,lka a odboj (178, 184), Izrael (189,

r99)
Politika: Totalitní sYstém (209)

gvobodnà Ewopa se domnivó, 2e haha se nakonec

bude muset piizpúsobit modernizaÓnim opatiením
v hospodóiství, které prosazuje Gorbaèov. ,,ReZim
ovSem bude velmi obezietnlf," dodàvó.

Pii nedóvne nàv5tévé Ceskoslovenska jsem se

s piiklady této obezfetnosti setkal. Funkcionóii,
s ni-iZ.1t.- mluvil, ochotné piiznóvali, 2e aÓkoli

èeskoslovenske hospodaiství patii mezi nejpokroèi-
lej5í v bloku, trpí zastaralostí technologie, klesajicí
pioduktivitou a nízkou kvaliou vj'robkú. Piiznàvaji'
le Sovétskj' svaz naléhà. aby ÓSSR vyvàZela

modernéjSí techniku a 1ep5í spotÍení zboZí viménou
za sovétskou naftu.

Naméstek piedsedy Stótního plànovacího rliadu

v teto souvislosti mluvil o nutnosti ,,utuZit disciplínu".

Piipustil v5ak také, 2e dojde k vètSímu soustÍedèrní

na obory s modemí technologii,2e snad bude prr:r'rr

leno vice soukromj'ch sluZeb, a 2e se take lburlkr

odstraúovat mzdove rovnostófství. NaznaÓil rot't ì! '

Ze si ÓSSRbude pújÓovatna Zàpadè víc neZ dr:', tr'

Ròzhodné vóak popiel, Ze by se uvaZovalo o I i i I '

rrj'ch triních reformóch jako v Madarsku. V r:

dne5ního vedení zpúsobily takové reformy v I

1968 piÍ1i5 velke politické zmatky a rrakonec'i
k sovétské invazi. Po invazi doSlo k vylouéení cl I

tisícú ólenú strany, kteií se angaZovali v ,,PraZr
jaru"; dnes tito lidé myjí vjrklady a pracují
-topiói. 

Není tu tedy Zódnó,,gorbaèovovskà gener '


