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Casopis óeskoslouenské socíalístìrké opozìce

Zelinéri a tajemníci
PETR PITHART

Není pravda, ie na zaostúvóní naií ekonomiky
viichní prodèlóvóme, nybrà je pravda, àe nékteíí na
tom velmi sluiné vydèlàvají. Netroufam si odhadnout,
jakó óóst na3í populace vede tuto úspéinou parazitní
existencí, troufóm sí vÍak tvrdit, àeje to óóst vlivnó,
ne-lí mocna. Nikolí v tom, co mùíe prosadít, ale
v tom, éemu doka'Èe zabrónit.

Obecné se ví, Èe viude tam, kde je néóeho nedo-
statek, vznikó pro nèkteré vhodné rozestavené lidí
iance piíiívit se na potiebnosti ói chtivosti tèèh, kteii
odmítají éekat, zda se na nè dostane a jsou ochotni
píidat k cenè protisluàbu nebo obólku. Moinó viak,
ie zdaleka netuiíme, Ze ti, kteíí se takto piiàivují na
naií tisni (nebo, pravda, jen chtivosti), tvoíí dnes
strukturu próvé tak pevnou jako diskrétní.

Ti,t z nouze jinitch je nejsnadnèjíí, ale proto i nej-
hanebnéjíí vykoiislovóní. VyÈaduje to jen nebjtt
nadbyteéné skrufulózní, a mít vhodnè postavení
nékde na cesté mezi vj,robou a spotiebitelem. B ohat-
ne se tu nikolí tím, Èe se hodnoty tvoíí (a kapitalista-
tovórník sí pak podle marxistické teorie piisvojí vyro-
benou nadhodnotu), ale tím,2e tvorba hodnot vózne.
Budvóznejaksi samovolné, nebo sejí k tomupomùÈe
(a socialistíckj, zelinói si pak piisvojí nejen to, oó
zakazníka píímo oÉidil, ale jeítè i to, co mu potieb-
néjíí óí mohovítéjií a drzejÍí zókazník sóm stróí do
kapsy za nedostatkové éi lepií zboií.

Z a uplynula ótyii desetiletí, a zejména za posled-
ních devatenóct let, kteró byla obzvlóíté shovívavó ke
viem formam asociólního chovóní tèch, kteíí bylí
jinak ochi.otní vykazovat politickou konformitu,
v),tvoíil se tuvskutku mocn! gang parazitù.Ti si dnes
nemohou piat, aby se s óeskoskovenskou ekonomi-
kou pohnulo. S ice by vóm iekli, àejim mùàe bejt celej
socialismus ukradenej, ale piestojsou dnesjeho úhel.
nlm kamenem. A pohotovostním plukem sabotéru
jaklchkoli reforem èi,,piestaveb".

Nejsou to àadní bíídilové, kteií by trpélivé éekalí,
kde co zaéne vóznout, aby se na tom napakovali.J sou
stóle ochotni piiloàit ruku k dílulevórné a píinej-
meníím zéastizatajit, àe Èódané zboÈí koneónèpiiilo

na sklad (zdqtnéjií risknou rovnou ho objednat
mólo). Budou vóm tvrdit, àe k vóm na urgentní
opravu nemají koho poslat, àe nejsou lidi. A aÈ k vóm
nakonec opravói piíjde, zjístí, àe mezi souóóstkami,
kteró mó pr! v kabele, chybí próvè ta, kterou vy
potiebujete: zrovna ted není, téàko se shaní, leda àe
by se ieklo V encovi, kteú mó ívúru ve skladu v P ís-
ku, ale to víte . . . A vy víte. . .'Nevíte, Èe souÒóstku
v kabele mó.

Ti viichni prodavaèi a opravóii (ale óasto uÈ
i opravóii a údrÈbóií lidsklch tél - lékaii) a odby-
tóii nemají, nemohou; piipravíte se síce piedem na
nejhorií, ale i tak budete odpovédí na svoje pióní
zpravidla zaskoéeni. Ti viichni, co ,,nemají" a,,ne:
mohou", mají uZ vypèstovanjt sklon vyuàívat viech
nedostatkù a úzkjtch proftlft. To je jejich - dejme
tomu - pasivní parazitní postoj. Mnozí se víak ui
nauóili nedostatky a úzké profily zvètÍovat, dramati-
zovat je, zatajovat zbylé moànosti. A nejzdatnèjíí
z nich je píímo vytvóiejí. A to je jejich - dejme tomu

- aktivnè parazitní, ikùdcovskit postoj.
Ti i oni mohou na zménóch k lepóímu jenprodèlat.

K upíikladu z vj,i enj, obrat à ódaného z boÈí nemùà e

v podmínkach naÍeho ménè óí více rovnostóiského
odméitovóní kompenzovat ztrúty, které vzniknou tím,
àe potiební ói netryéliví zókazníci ztratí dùvod pro-
davaóe,, z ainteresovaf '.

Jak by si mohli piat zmèny k lepiímu, kdyà sní
o tom, Ze ZAdaného zboàí budejeitè méné a onipak
budou muset bjtt zainteresovóvóni jeitè více! Platí
piece, Èe éím hùie pro ostatní, tím lépe pro nè.

Z dónlivé se tohle víechno tlfkójen sfery obchodu a
sluàeb.T o Py ale byla ídyla, protoàe by se mohlo pied-
poklódat, 2e za pór let soustiedèného úsilí spotie-
bitelù (kdyby ovóem mèli moànost organizovat se)
a kontrolních orgónù vòetnè hospodóiské krími-
nólky by se s tím dalo nèco dèlat. Leccos,viak po-
tvrzuje obavy, ie v tamhle rozvétveném podniku na
vjtrobu nedostatkù a dlouhj,ch lhùt jedou í malí a
velcí v;itrobci. I tí piece reagují na jakj,koli poàa-
davek zvenéí, na jakoukolí poptavku ínstinktivním:



Jakei v5ak bude muset daleko vice oteviit dveie
stranickeho a stétního aparàtu piedstavitelúm gene-
raci padesàtníkù a ótyiicàtníkú, ktefi jsou pragmatiò-
tèj5i a proto také piístupnéj5í zmènàm, které probíhají
v Sovétském svazu pod vedením Gorbaèova. Proto
budou nàsledovat dalói zmèny - i personiilni - ve
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vlàdè a ve stranè. V roce 1988 bude citelnéjsi tlak
veiejneho mínéni, ktere se probouzí a ktere oéekdvà
reformy nejen ekonomicke, ale i politické . Z aòal konec
devatenàctilete stàgnace. Po Mad'arsku a Polsku take
Ceskoslovensko je v pohybu."




