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Charles Gati
Zm.ény ve vÍchodní EvroPè

uù zaó.aly

Je to jako v americkém fotbale : Postoupili jsme

o Éest metrú, na piiétí pokus zbfvají òtyii,jinak ztra-
time mió.

Gustàv Husàk zústàvà titulàrni hlavou stàtu, ale

vzdal se funkce generf,lního tajemníka KSÒ.Je tak
vlastné prvni staromódní vj'chodoevropskli ludce'
sesazeny v dúsledku toho, Ze v Moskvè pii5el v roce

1985 k moci Gorbaóov. Do roka, do dvou odejdou
ziejmè dal5í dva aZ ó,tyi'i vlichodoevrop5tí vúdci -
Kàdàr v M ad'arsku. Z ivkov v Bulharsku, Honecker
v NDR a moLna i Ceausescu v Rumunsku.

Vyména sfàZi ve,vj'chodni Evropè souvisi do
jiste miry, ale ne pÍí1i5, s vysokym vèkem a neval-
nfm zdravimjejich piedstavitelú. Husókovi je, prav-

aa. Z+, faaaiovi aHoneckerovi 75, Zivkovovi 76

a Ceausescovi 69. A vSichni jsou nemocní. JenZe.
v komunistickém reZimu nikdo neodstupuje jenom

pro vysokli vék nebo ze zdravotnych dúvodú.
S esazení C ustàva H usàkaje dúsledek sovètského

tlaku a hospodàiske stagnace v Óeskoslovensku.

Husàk, kterého dosadil BreZnév a kter,.i se pokusil

naskoóit do Gorbaóovova autobusu, piedsedal skoro

dvacet let úpadku sve zemè. Jak mi loni Íekl kdosi

v Praze. i ve srovnàni se Sovètskfm svazem je Ces-

koslovensko,,obrovskf politickj' hibitov". Zemé,
jeZ pied vólkou patiila mezi prvnich Èest sedm nej-

vyspélejSich zemi na svèté, je dnes nejiivèj3im
symbolem' ztroskotàni hospodóiskych systemú so
uètského typu. Prakticky ve vSech ukazatelích za-

ostàvà Ò eskoslovensko za svymi zàpadoevropskymi
sousedy a dokoncé i za zemémi jako JiZni Korea,
Singapur nebo Tchaj-wan.

Husàkovi bylo dovoleno ponechat si reprezenta-
tivni funkci prezidenta a do Òela strany byl zvolen

MiloSJ akeS, aby se zajistila alespoù jistó míra konti
nuity. JakeÉ; je jen o néco mladSi neZ Husók (65)
a jen nepatrnè pragmatiòtéjéi. Hlavnim dúvodem
jeho vzestupu tudiZ je, àe se postavil za Gorbaì1o"

vovu perestrojku o pàr mèsicú dÍiv neZ Husóli a
vétSina jeho kolegú. Soudí se rovnéZ' Èe sep'Útí

MiloSe J akeÉe s Moskvou vúbec a s KGB zvlóSlljer

velice tésné. V éedesàtfch letech byl nóLrnéstknnrL

ministra vnifa s úkolem dozírat na nechvalnè prt^
slulou óeskoslovenskou tajnòu policii.

A vsak i pod jeho piechodnjT n vedenim sméí t t

Óeskoslovensko ke ztràtè stability. Vedeni zústd' I

nejednotné a lidé touZi po vètSí demokiacii a vY'!

Zivotniúrovni.A GorbaÓovovo dilemav celé stÍer I

Evropé sejmenuje : Jak dosàhnout zmén a nepon: ì

stabilitu? Zména je nutnó, mà-li se néco zlepiii

stabilitaje nezbytnó, móli si strana udrZet kontro I

J enZe ve v,.fchodní Evropé, jeSté vic neZ v SSfì.
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