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Spoločná kniha priateľov, Miroslava Kusého a Milana Šimečku (v ktorej sa pokúsili o analýzu socializmu a priblíženie atmosféry doby, v ktorej žili) dostala pomenovanie podľa výstižnej eseje metaforickej sociologickej štúdie Miroslava Kusého „Veľký Brat a Veľká Sestra“. Vznikla koncom 70. rokov minulého storočia. Knižne vyšla prvýkrát v kanadskom Toronte v roku 1984.
V roku 2000 ju vydala Nadácia Milana Šimečku aj na Slovensku a dnes ju prináša čitateľom aj ako elektronickú knihu.

Edičná poznámka
Kniha, ktorú Vám predstavujeme, uzrela po prvýkrát svetlo sveta ako samizdat na jar roku 1980.
Samizdat znamenal zopár strojopisných kópií urobených samotnými autormi a tým istým spôsobom vydala knihu aj edícia Petlice Ludvíka Vaculíka akosvoj 212. zväzok. Môžeme s istotou
povedať, že kniha nebola vydaná vo väčšom náklade ako 20 kusov.
Názov Veľký Brat a Veľká Sestra dostala od relatívne samostatnej eseje Miroslava Kusého a podtitul O strate skutočnosti v ideológii reálného socializmu charakterizuje jej obsah.
V roku 1984 vyšla kniha vo vydavateľstve Naše snahy v Toronte zásluhou Martina Kvetku, žijúceho v USA, pod názvom Európska skúsenosť s reálnym socializmom. Obsahovala ešte
rozsiahlu štúdiu Miroslava Kusého Augiášov chliev reálného socializmu. *
Vilém Prečan, ktorého požiadal vydavateľ o doslov, ponúkol miesto neho dva listy od autorov, ktoré ich podľa neho charakterizujú. Obidva tieto listy M. Šimečku k päťdesiatke M. Kusého
(Listy, s. 62) a list M. Kusého do väzenia M. Šimečkovi (Listy, s. 355).
Ďalej kniha obsahuje stručné biografické a bibliografické údaje o obidvoch autoroch (s. 218-220).
Na obálku bol použitý obraz Miroslava Mališa, v Kanade tvoriaceho výtvarníka, narodeného v Bratislave, s názvom Ruské mlyny. Spomínam si, že sa zdal autorom prílišdramatický až
poloapatistický , aj keď si uvedomovali, že vnímanie emigrantov a cudzincov môže byť odlišné.
My sa pridržiavame samizdatového vydania z roku 1980.
Jadro knihy tvorí Kozoturiáda Miroslava Kusého, Ztráta skutečnosti Milana Šimečku a Prvý rozhovor s druhou generáciou a Druhý rozhovor s druhou generáciou.
Tieto časti knihy boli výsledkom projektu reflektovania sociálnej skutočnosti, ktorého iniciátorom bol Milan Šimečka. Prvý rozhovor s druhou generáciou urobili skutočne na začiatku práce.
Keď začali písať dohodnuté centrálne časti, s prekvapením sa prizerali tomu, kam ich momentálny stav invencie zaviedol. Vznikajúce časti knihy boli žánrovo značne odlišné.
Eseje Prospěch z pádu Milana Šimečku a Veľký Brat a Veľká Sestra Miroslava Kusého vznikli vo voľnej súvislosti a autormi boli zaradené do celku knihy tak, jako ich uvádzame.
Všetky tieto skutočnosti ilustrujú fotokópie obsahov a titulných listov samizdatového i zahraničného vydania (s. 214-217).
Niektoré časti knihy vyšli aj samostatne v rôznych periodikách. Napr. text Ztráta skutečnosti Milana Šimečkuvyšiel samostatne v edícii Popelnice v roku 1981, Veľký Brat a Veľká Sestra
Miroslava Kusého v emigrantských Listoch (1981. č. 1, s. 16-22).
Knihu začali autori písať v značne depresívnom ovzduší roku 1979. Obidvaja boli zamestnaní akorobotníci. Milan Šimečka už dávno, od r. 1970 a Miroslav Kusý pomerne čerstvo. Po
podpísaní Charty 1977 bol na hodinu prepustený z Univerzitnej knižnice, kam bol predtým „odložený“. Po roku pokusov o akékoľvek zamestnanie, prepúšťaní z robotníckych miest v rámci
nástupného mesiaca si zvykal dochádzať do Bernolákova do Vodných zdrojov, kde mu umožnila ŠtB zamestnanie v tzv. nádvornej čate. Od roku 1977 sa rozbiehal v písaní fejtónov
(Ukazováková definícia, Filmová poviedka) a esejí.
Milan Šimečka mal už za sebou vážnu a slávnu knihu Obnovení pořádku, eseje a fejtóny.
Celá uvedená tvorba obidvoch autorov vychádzala samizdatovým spôsobom v domácich periodikách tohtodruhu, napr. ročenky fejtónov, neskôr Obsah a v emigrantských časopisoch, ako boli
Listy Jiřího Pelikána, Svědectví Pavla Tigrida, Naše Snahy Martina Kvetku a ďalších.
Funkcia knihy bola primárne analytická, zámerom bola alanýza sociálnej skutočnosti s prirodzeným využitím osobního zážitku i intelektuálnej skúsenosti autorov.
*V kapitole Kozoturiáda bola vynechaná časť Kozoturí zájem.
Rovnako významnou bola aj jej funkcia pracovnej terapie. Pre obidvoch autorov vypĺňala vákuum absentujúcej intelektuálnej práce, ktorá im bola desaťročia náplňou života a
významnouživotnou hodnotou.
Kniha sa rodila tak, že každý mesiac bolo dohodnuté čítanie kapitoly od oboch autorov, čo ich zaväzovalo príslušnú kapitolu napísať. Častejšie sa nahlas čítala Kozoturiáda Miroslava Kusého,
pretože bola aj zábavná. Autori, vidiac, akosa vzájomne vzdialili žánrami, mali dosť blízko k tomu v lete 1979 celý projekt ukončiť.
Keď Miroslav Kusý napísal esej Veľký Brat a Veľká Sestra, ktorá mala okamžitý ohlas ako výstižná metaforická sociologická štúdia, istým spôsobom spojila dva také rozdielne segmenty.
Podobnú funkciu mal aj Prospěch z pádu Milana Šimečku. Zároveň prichádzali ohlasy od blízkych priateľov, ktorí priebežne jednotlivé kapitoly čítali.
No a, samozrejme, mladá generácia trvala tiež na dokončení diela.
K druhému rozhovoru s druhou generáciou bol okrem Mrtina M. Šimečku (Prvý rozhovor) prizvaný aj Ján Budaj.
Knihu nikto doteraz nevydal a my sme istý čas boli presvedčení, že to ani nebude potrebné, ba ani možné, lebo všetko bude vedecky oveľa dôkladnejšie spracovnaé, ako autori vtedy dokázali.
Skutočnosť je ale odlišná. Minulosť sa stále viac mytologizuje.
Pri opätovnom čítaní knihy nás jednotlivé pasáže prekvapili sviežosťou a, žiaľbohu, aj aktuálnosťou analýzy, argumentácie. Máme preto pocit, že kniha splní aj boligátny cieľ každej knihy
priniesť informácie, poznanie a aj potešenie z čítania.
Je zároveň výrečným dokumentom o intelektuálnom vývine slovenských disidentov z radovbývalých komunistov. Postoje a názory na socializmus ako společenské zriadenie, na komunizmus
akoutopickú teóriu i na celý teoretický aparát, ktorý tzv. reálny socializmus predstavoval, obhajoval, zdôvodňoval, sú u obidvoch autorov úplne jednoznačné. Vrátili „kritický rozum do
sociálneho života“, kde dominovala ideologická doktrína, a výsledkom ich analýzy je poznanie, že reálny socializmus je akoteória nekonzistentný a ako režim neopraviteľný a neudržateľný.
Azda si to všimnú aj tí, ktorým doteraz vyhovuje názor, že exkomunisti mali vlastne rovnako komunistické zmýšľanie do r. 1989 ako tí, ktorí v KS zostali, alebo do nej v sedemdesiatych rokoch
vstúpili.

Rozhodnutie vydať knihu je síce súčasťou projektu vydávania doteraz nepublikovaných prác Milana Šimečku, ale vydávame ju s úprimným presvedčením, že je to kniha živá a zujímavá nielen
ako súčasť našej intelektuálnej histórie.
Jolana Kusá

Srdečne ďakujeme
Československému dokumentačnímu středisku v Scheinfelde,
jeho riaditeľovi Vilémovi Prečanovi a
Nezávislej knižnici a čitárni Libri Prohibiti
a jej riaditeľovi Jiřímu Gruntorádovi
za poskytnutie prameňov, informácií a konzultácií.

P.S. Počas vzniku tejto knihy našla rodina Milana Šimečku rukopis „Straty skutočnosti“ a jeho vznik datuje do r. 1973-1974.

I.
Miroslav Kusý - Milan Šimečka
Prvý rozhovor s druhou generáciou

Prológ
Druhá generácia: Vaša kritika reálneho socializmu vyvoláva možno nepodstatnú, ale pochopiteľnú otázku po akomsi “mravnom” oprávnení takej kritiky. Keď ste boli v našom veku,
pomáhali ste vytvárať fakticky ten stav spoločnosti, ktorý tu dnes máme, lepšie povedané, prijali ste projekt socialistickej spoločnosti, angažovali ste sa preň, a keď ste zbadali, že projekt má
závažné chyby, bolo už neskoro.
Kusý: Tu nejde o otázku mravného oprávnenia. Celý problém spočíva totiž v niečom inom. Vznikla tu určitá nová politická a ideologická skutočnosť, ktorá si hovorí «reálny socializmus». Je
to skutočnosť v mnohých ohľadoch nanajvýš problematická. S jej formovaním máme svoje skúsenosti. Tieto skúsenosti treba usporiadať, premyslieť a zhodnotiť. To nie je teda otázka mravného,
ale intelektuálneho oprávnenia: môže a má to robiť každý, kto na to má. Bez ohľadu na to, či sa na formovaní dnešného reálneho socializmu kedysi podieľal alebo nie a či je dnes jeho
štruktúrotvorným činiteľom alebo nie. Žiaľ, pokiaľ je v štruktúre, môže robiť iba apologéta reálneho socializmu: keď ho prestane robiť, vypadne z nej. Z otázky mravného oprávnenia sa tak stáva
otázka mravnej odvahy.
Šimečka: Takto položená otázka je produktom ideologickej deformácie a je typická pre Československo a celú východnú Európu. V súvislosti so socializmom ako reálnym systémom vznikla
falošná ideologická väzba akejsi mravnej záväznosti, ktorá bola intelektuálne odzbrojujúca a slúžila k vyradeniu kritického rozumu zo sociálneho života. Od začiatku sa, obrazne povedané,
vnucovala každému myšlienka: “Keď už ste do tohto vlaku dobrovoľne nasadli, vezte sa a nerušte vykrikovaním, že vlak nejde tam, kam ste chceli.” Na túto myšlienku sa navešali ešte aj iné
“mravné zábrany” s mystickou povahou. Všetko sa to spojilo s racionálne nekontrolovateľnými pojmami vlasť, vernosť, špinenie do príslovečného vlastného hniezda atď. Všetko to boli vlastne
prejavy nedostatočného civilizačného rozvoja, ktorý v Európe už v 19. storočí urobil z kritického rozumu predpoklad zdravého sociálneho rozvoja. Keby sme sa vyvíjali v súlade s európskou
tradíciou, s tradíciou permanentnej kritiky, tak ako ju poznáme z dejín európskeho myslenia, s tradíciou politickej plurality, tak by taká otázka vlastne vôbec nevznikla.
Kusý: Za normálnych pomerov sa toto všetko robí priebežne a s permanentnými korekciami extrémov. Lenže tu nie sú normálne pomery. Tu sa totiž vytvárajú dva falošné ideologické
obrazy skutočnosti a proti nim nestojí žiadna protiváha, ktorá by ich sústavne paralyzovala. Ten jeden je oficiálny obraz skutočnosti, ktorý ju podáva výlučne v ružových farbách, skresľuje ju
cez optiku akejsi ideálnej spoločnosti, ktorá už dosiahla základné socialistické ciele. Ten druhý je produktom bežnej, povedal by som ľudovej reakcie na túto oficiálnu ideológiu. Je to ideologický
obraz, vytvorený ľuďmi, ktorí sú z toho všetkého otrávení, ktorí v tejto falši žijú a musia ju už z čistého pudu sebazáchovy neustále negovať. Hovoria si, že ak táto ideológia vypovedá takto
absurdne a zvrátene o ich skutočnosti, musí byť nejaká absurdná a zvrátená aj celá táto skutočnosť. Rezignujú preto na jej pochopenie a na jej zvládnutie a jednoducho sa od nej dištancujú. Žijú v
nej, ale nestotožňujú sa s ňou. Nie je to ich skutočnosť. V tom majú síce pravdu, ale ich ideologický obraz skutočnosti je takto tiež falošný, pretože končí pri prostej negácii oficiálnej ideológie.
Šimečka: V zásade by pre uplatnenie kritického rozumu nemala platiť žiadna mravná zábrana, pretože kritika je jedinou možnosťou, ako zabrániť tomu, aby sociálne deformácie narástli až k
onomu “kvalitatívnemu skoku” so zničujúcimi účinkami. Už vôbec by nemala platiť idiotská zábrana domáceho pôvodu: pozor, súdruh, z akých pozícií kritizuješ! Pozícia kvalifikovaného
poznania a rozumu je dosť mravná pozícia pre každú kritiku. To platí aj pre reálny socializmus. Intelektuál, ktorý žije roky v tej istej sociálnej štruktúre, neustále ju pozoruje, má základnú
povinnosť aspoň ju opísať. Bez toho, že by si dával otázku, či je ten opis apologetický, či je kritický, mal by tú skutočnosť opísať v takom stave, v akom ju vidí. To je koniec koncov predpoklad
toho, aby sa sociálna skutočnosť menila v zmysle rozumu, v zmysle optimálneho vývinu a nie v súlade s ideologickými predpojatosťami.
Kusý: Špecifická moralistická príchuť tejto otázky má starý pôvod. V komunistickom hnutí sa vždy vravelo, že mravne oprávnená je iba taká kritika, ktorá slúži záujmom robotníckej triedy a
neslúži záujmom jej triedneho nepriateľa. Okolo interpretácie týchto “záujmov” vznikla celá kazuistika, v skutočnosti tu však ide o čisto utilitárne, takticko-politické hľadisko. Naši komunisti
nesmeli pred vojnou kritizovať moskovské procesy - lebo by to mohol využiť triedny nepriateľ. Keď prevzali moc, uplatňovali toto hľadisko ešte omnoho prísnejšie. Do vlastných radov hovorili:
v danej situácii sa nemôžeme otvorene kriticky vyjadrovať k všetkým otázkam, lebo by nás to oslabovalo, lebo by sme tým nahrávali imperialistom. Keď príde vhodná doba, tak sa k týmto
problémom vrátime, ale teraz pred nami stojí úloha budovať, vyrovnať sa, zabezpečiť... A oponentom z druhého tábora jednoducho odsekli: nemáte právo kritizovať to, ako to robíme. Ste
buržoázni novinári, politici, dávali ste strieľať do našich robotníkov za 1. republiky. Nemáte morálne právo zavadzať, keď si tu robíme poriadok. Týmto všetkým sa a priori zabíjala možnosť
akejkoľvek skutočnej kritiky, možnosť polemickej výmeny názorov, možnosť korekcie všetkých tých chýb, prechmatov a zločinov, ktoré sa tu páchali v mene pokroku, socializmu, šťastnej
budúcnosti.
Druhá generácia: Chápeme, že odmietate toto nenormálne, ako vravíte, neeurópske, moralistické ponímanie kritiky. Vo vašom postoji k sociálnej skutočnosti sa však neangažuje iba čistý
rozum. Ste predsa celým životom spojení s tým, čo sa tu, v Československu, za posledných 30 rokov odohralo. Sú iste ešte aj iné motivácie vašich postojov, nie?
Šimečka: Ale áno, to sa nedá poprieť. My by sme chceli, aby sa chápala naša situácia v európskom normále. To znamená, že by sme chceli, aby človek, ktorý sa venoval celý život sociálnemu
prieskumu, mal normálne právo, bez všelijakých otázok po mravnom oprávnení, po nebezpečenstve, ktorému sa vystavuje, vyslovovať sa k stavu spoločnosti. Na druhej strane si ale
uvedomujeme, že tieto práva sú najmenej 40 rokov mŕtve, že sa tu sociálna kritika vynára vždy v nejakom nenormálnom šate. Vždy bola spojená osudovo so životom človeka. Nikdy to nebola
čisto intelektuálna hra. Vieme, že ani verejnosť nie je ochotná chápať ten druh kritiky ako niečo normálne, ale vždy ho svojím spôsobom mytologizuje. Robí z kritika odvážlivca, ktorý sa
nespráva podľa kritérií normálnosti, robí z neho buď blázna, alebo z neho vytvára idol, hľadá jednoducho nejaké ľudské motívy, ktoré by túto nenormálnosť normálne vysvetlili.
Kusý: Prirodzene, tu pôsobia aj iné motivácie. Našou skutočnosťou sa môže nezaujato, čisto odborne, zaoberať nejaký americký politológ, ktorý si to naštuduje z materiálov ako zaujímavý
prípad akejsi pre neho exotickej krajiny. Ale ja žijem tu. Ja som tým prešiel. Je tu motív sklamania pre mňa samého? Samozrejme, že je. Je tu motív zatrpknutosti? Asi bude. Je tu emocionálna
motivácia? Keby ma celý tento problém bytostne nezaujímal, tak sa ním jednoducho nebudem zaoberať a budem robiť to, čo mi radia policajti. Táto motivácia mi do všetkého vstupuje a
nemôžem ju jednoducho vylúčiť. Pretože som však prešiel nejakou školou vedeckej prípravy, snažím sa tieto motívy aj odhaliť, aj eliminovať ich vplyv na môj postup a závery.
Šimečka: Ja myslím v tejto súvislosti na jeden citový motív, na motív sklamania. Sklamania zo zrady vlastného rozumu. Posledných 20 rokov hľadám vysvetlenie, ktoré má
pravdepodobne širšiu platnosť, prečo sa rozum neustále dostával do série omylov, prečo vytváral falošné predstavy o spoločnosti, o ideáloch, prečo nebol schopný sa vyznať v ideologickej falši,
v sprievodných javoch spoločnosti, ktorá je zdanlivo na vzostupe, ženie sa vpred, nedbá na nijaké kritické brzdy. Je to motív nesmierne silný a veľmi častý u väčšiny čs. intelektuálov, ktorí sa
vracajú k hriechom svojej mladosti a pokúšajú sa vyrovnať sa so zradou vlastného rozumu.
Druhá generácia: Človek počuje všeličo. Vo všetkých tých panických reakciách na vystúpenia a prácu chartistov, nonkonformnej kultúry a vôbec širšie založenej kritiky sa objavoval spodný
tón, ktorý akoby ľuďom vysvetľoval, že kritika z úst disidentov je len výrazom ich pýchy, ukrivdenosti a sklamaných ambícií. V podstate sa tým verejnosti chcelo naznačiť, že aj disidentov sme
si mohli kúpiť, ale nechceli sme, a tak sa teraz hnevajú na celý socializmus. Je to úbohosť, ktorá hovorí sama za seba, ale u určitého typu ľudí nezostáva bez odozvy.
Kusý: Ale áno, to som počul najmenej stokrát. Kritika reálneho socializmu sa chápe ako pomsta za to, že človek vypadol z jeho štruktúry. Takéto tvrdenie sa mi zdá byť absurdné, pretože ja tu
nemám komu čo závidieť. Keby som bol povedzme technik, lekár, prírodovedec, tak si aj v reálnom socializme môžem robiť svoju profesiu a myslieť si pritom o ňom svoje - tak, ako to robí
prevažná väčšina ľudí. Lenže ja som, žiaľ, filozof a čiastočne politológ. V tejto oblasti je takýto postup nemožný. Tu musím alebo zapredať svoju profesionálnu česť, alebo ísť od toho ako
štátom platený profesionál. V tejto oblasti sa dnes u nás nedá vedecky čestne pracovať v rámci štruktúry: tu sa dá nanajvýš vegetovať. Stačí sa pozrieť, čo naši bývalí kolegovia - ktorí zostali v
tom - produkujú. Je to žalostné a zahanbujúce. Nejeden z nich, keď to naňho doľahne, ti v slabej chvíli povie: dnes ja závidím tebe ako robotníkovi. Iste, je to pokrytecké, pretože obaja vieme, že
by so mnou nemenil. Ale je v tom zároveň aj moment poznania pravdy o sebe a o svojej “vede” v podmienkach reálneho socializmu.
Šimečka: Pravdepodobne to bude znieť prehnane, ale ja vravím celkom bez zábran každému, dokonca aj polícii, že v podstate som strane a vláde vďačný za to, že ma vyvrhla z etablovanej
štruktúry a umožnila mi oňuchať život z inej strany, zo strany obrovskej väčšiny neprivilegovaných, manipulovaných, ale vo svojej privátnej sfére relatívne nezávislých občanov reálneho
socializmu, ktorí sa netrasú za každou odrobinkou láskavosti zo stola mocenskej elity. Človek po takej skúsenosti nakoniec overí prastarú marxistickú pravdu, že je predsa len určený miestom,
ktoré v spoločnosti zaujíma. Nie v tom zmysle triednej kvalifikácie. Je to niečo oveľa jednoduchšie. Je to určenie, ktoré je dané postavením, nie doslova triednym, v štruktúre spoločnosti.
Subjektívne si človek môže nahovárať akúkoľvek slobodu, a predsa je v sociálnej štruktúre viazaný storakými väzbami, je nútený rešpektovať pravidlá hry. Predstava, čo by ho čakalo, keby zo
štruktúry vypadol, zväzuje rozum, zväzuje ruky, zväzuje zmysel pre obyčajnú pravdu, ktorá často leží na zemi a ktorú stačí len zodvihnúť.
Druhá generácia: Chcete tým povedať, že naozaj záleží na postavení v štruktúre spoločnosti, či človek môže odlíšiť lož od pravdy?
Šimečka: Nie doslova. Nepúšťajme sa do noetických komplikácií. My hovoríme o skúsenosti, o zvláštnej zmene v pohľade na skutočnosť, ktorú provokuje vyradenie z tesnej sociálnej
závislosti. Často myslím na to, aký som bol pred takými 15 rokmi. Nemyslím si, že som toho o skutočnosti vedel oveľa menej. Ale predsa, existencia v danej sociálnej štruktúre vytvára tajomnú
tvorbu zábran, aj keď rozumovo rozoznáš pravdu od lži, tak ti väzby v danej štruktúre vnútia aspoň hierarchiu tých objavených právd. Povieš si, táto pravda, to je úplne zrejmé... si schopný
povedať: toto je lož, toto je polovičná lož atď. Ale nakoniec si povieš: Je to také dôležité, aby som to povedal? Práve teraz? V tejto situácii? Ohrozím nielen seba, ale ktovie, čo všetko ešte? Stojí
to za to? Keď sa zo štruktúry dostaneš, tak otázka lži a pravdy má úplne inú závažnosť. Je to potom už záležitosť osobná, pretože vyslovovaním pravdy, ktorú iní ľudia zamlčujú nie preto, že by
ju nepoznali, ale preto, lebo sa im zdá, že nie je také dôležité ju vysloviť, potvrdzuješ si stále znovu svoju slobodnú existenciu. Možno, že si tým dodávaš istým spôsobom aj sily. A možno to
neplatí iba pre túto krajinu, možno to neplatí vôbec pre východnú Európu, možno proste existencia intelektuála vo všetkých štruktúrach nutne nejakým spôsobom zväzuje. Taká tá kariéra, tak ako
chápe toto slovo angličtina, taký ten projekt života, to samo o sebe zväzuje rozum a ruky.
Kusý: Tento problém optiky je ohromne zaujímavý. Keď sme vypadli z ustálenej štruktúry, začali sme to po istom čase pociťovať ako veľkú úľavu, hoci predtým sme tú ťarchu ani natoľko
nevnímali. Je to prirodzené, pretože naraz odpadli všetky väzby, ktoré až doteraz človek rešpektoval akosi podvedome. Ako vysokoškolský učiteľ som musel robiť doktorát, obhajovať
kandidátsku prácu, habilitovať sa za docenta atď. Možnosť výberu témy tu bola vždy veľmi obmedzená: musel si sa riadiť plánom vedeckej práce katedry, musel si zvažovať, čo môže prejsť a čo
nie. Do rutinnej schémy mohol človek nanajvýš tak prepašovať nejakú novú myšlienočku a to ešte trnul, aby mu to prešlo. Keď sa mu to podarilo, tešil sa z takých drobných, v podstate
malicherných úspechov. Keď to človek dosť dlho takto robí, mení to nakoniec aj jeho spôsob videnia. Postupne začína veriť, že sa to ani inak robiť nedá, že to, čo robí, sú naozaj dôležité

problémy, pretože sa to od neho chce a pretože je za to aj sem-tam pochválený. Tým, ktorí z toho vypadli, sa odrazu ohromne zjednodušila optika videnia sveta. Pokiaľ nerezignovali, mohli si
slobodne vyberať tému svojej práce a mohli ju spracovať tak, ako sami považovali za vhodné a správne. Nemyslím si, že preto by som bol už naraz úplne slobodný a nezávislý vedecký
pracovník. Také jednoduché to zas nie je. Ale aspoň odpadli práve tie väzby, ktoré mi najviac zväzovali ruky a mozog.
Druhá generácia: Keď sa to tak vezme, pochvaľujete si svoje postavenia a ponúkate jednoduchý recept na slobodu. Stačí, keď človek opustí štruktúru, v ktorej je zamontovaný, a získa novú
optiku, jednoduchý prístup k pravde, nezávislosť a vnútorný pocit uspokojenia. Je to vec dobrovoľnej voľby, takže každý to môže urobiť. Je to naozaj také jednoduché?
Kusý: Druhá generácia nás chytá za slová. Netvrdíme, že je to také jednoduché. Nemyslím si, že do svojho dnešného postavenia som sa dostal pre nejakú svoju výnimočnosť, pre nejaké
mimoriadne charakterové vlastnosti. V tomto ohľade som skeptický sám k sebe. Keby som bol zostal v štruktúre, bol by som na tom presne tak, ako sú na tom moji bývalí kolegovia. Stačilo
urobiť málo, aby som tam zostal, a ja som urobil málo, aby som z nej vypadol. Žiaden hrdinský čin, iba som odmietol odvolať to, čo som kedysi tvrdil, a podpísať to, o čom som nebol
presvedčený. Ale tým, že som urobil tento prvý malý krok, sa spustila akási lavína, ktorá ma nakoniec zavliekla až tam, kde som sa dnes ocitol. Proste, postupne to boli iba kroky sebaobrany,
ktoré človeka nútili hájiť už len svoju holú ľudskú dôstojnosť, už len jednoduché pravdy, že biele je biele a nemôže byť čierne, ktoré ho nútili “zaťato” trvať na evidentnosti malej násobilky.
Šimečka: To je osudovosť prvého kroku do prázdna. Niekedy sám neviem, či cesta, ktorou sme za posledných 10 rokov išli, bola cestou totálnej vlastnej voľby. Ten prvý krok bol možno
náhodný a nútený. Až to ostatné, čo človek potom robil, to znamená budovanie nezávislej existencie, nezávislej od celého toho sociálneho vydierania, ktoré tu existuje, od policajného
šikanovania, to už bola prijatá voľba, ktorá vznikla na základe poznania tých hodnôt, ktoré nová existencia človeku poskytuje. Chcem tým povedať, že človek prakticky objavuje až potom, v tom
zvolenom živote, jeho chuť, pre ktorú by sa predtým možno ani nerozhodol. Keď sa ma ľudia pýtajú: je to také ťažké, urobiť ten krok? Odpovedám, že to nie je ťažké, ale kto ho neurobil, ťažko
si vie predstaviť životný pocit, ktorý to prináša.
Kusý: Prvý krok záchrany, ktorý moc od teba žiadala urobiť, bol skutočne veľmi malý. Žiadala ťa: uznajte tú tvrdú realitu, takú, aká je, a vyvoďte z toho patričné “rozumné” dôsledky. To sa
zdalo byť v danej situácii dokonca veľmi potrebné. Druhý malý krok bol: uznajte, že to, čo sa tu stalo - počnúc inváziou, nie je nakoniec až také zlé. Ukážme dobrú vôľu a pomôžme Rusom
dostať sa z tej šlamastiky; pomôžeme tým vlastne aj sami sebe. Nasledoval ďalší krok: veď o tejto novej skutočnosti môžeme vlastne hovoriť predovšetkým pozitívne, musíme v nej vidieť
konštruktívne východisko. Takto prichádzali stále ďalšie stupne a človek, ktorý neprijal prvú ponuku s tým, že tu kdesi je hranica, za ktorú už nie je ochotný ísť, tiež neurobil až tak veľa. Myslel
si, že iba odmieta podieľať sa na momentálnom pomätení zmyslov, že iba odstúpil od štartovacej čiary, na ktorej sa zhromaždili noví karieristi. Lenže tak ako moc robila stupienky pre tých, ktorí
zostali v štruktúre, tak ich - opačným smerom - robila aj pre tých, ktorí z nej vypadli. Postupné existenčné znemožňovanie, postupné kladenie noža na krk. Ak si na začiatku nebol ochotný na
onen “drobný ústupok”, teraz už od teba chceme, aby si kľakol na kolená. Ak to teraz nespravíš, neskoršie sa už budeš musieť plaziť. Takto si bol postupne pritlačený k stene a nakoniec ti už
nezostávalo nič iné ako: alebo sa postupne vydať na milosť a nemilosť, alebo tvrdohlavo hájiť svoj rozum, svoje elementárne zásady, posledné zvyšky svojej ľudskej dôstojnosti. Táto ostrá
dilema však nebola na začiatku, tá vznikla až na konci.
Šimečka: Stupeň zajatia, do ktorého sa dostali tí, ktorí urobili prvý krok zmierenia, ten sa ukázal tiež až neskoršie. Jeho cena sa zo začiatku nezdala byť taká vysoká. Vlastne až v priebehu
desiatich rokov sa ukázalo, že cena za prvé pokorenie je totálne intelektuálne umŕtvenie, totálna devastácia kultúrneho života a vlastného podielu na ňom, zníženie dôstojnosti, ľudskej,
profesionálnej, rodinnej a ktovie ešte akej. Takže až dnes mnohí chápu, k čomu sa zaviazali.
Kusý: Sporadicky sa stretávam so svojimi bývalými kolegami, ktorí naďalej pôsobia na fakulte, vo vedeckých ústavoch a pod. V 68. roku sme mali zhruba rovnaké názory. V 70. roku sme sa
dohodli prakticky na väčšine otázok. Odvtedy sa postupne začínalo prejavovať to štiepenie, o ktorom tu hovoríme. Nemyslím si, že by som bol nejaký múdrejší, rozhľadenejší než oni. Za
uplynulých desať rokov mali dokonca omnoho viac príležitostí študovať, odborne sa ďalej vzdelávať, pretože zostali v profesii. A teraz človek vidí, ako hlboko späť sa to všetko vrátilo. Navonok
sa to javí tak, ako keby tí ľudia prestali myslieť. Prestali písať o živých, vzrušujúcich problémoch, vrátili sa k starým, ošúchaným, neškodným témam. Výsledný ústupok, ktorý urobili, je
radikálny. Nebolo to však až také bolestné, lebo to bol proces postupný: boli prinútení ustupovať krok za krokom. Nešlo teda u nich o nejaký jednorazový, radikálny zvrat názorov. Keď sa s nimi
dnes stretnem, musím konštatovať, že sme sa postojovo a názorovo rozišli. Pritom sme vyšli z rovnakého východiska a až do určitého bodu sme prešli rovnakou skúsenosťou. Dnes sa však na
veci pozerajú cez štruktúru, ktorej sú súčasťou.
Druhá generácia: Počúvame vás a potajomky si myslíme, že v tomto rozhovore vedome zahrávate do autu výšku ceny, ktorú ste aj vy a každý, kto odmietne byť súčasťou štruktúry, zaplatili v
podobe perzekúcie. Veď o to hlavne ide, mnohí by si asi radi vybrali tú nezávislosť a slobodu, o ktorej celú dobu rozprávate, keby sa za ňu nemusela platiť taká vysoká cena. Alebo o tom
nechcete hovoriť?
Šimečka: Ale áno, prečo nie. To dnes predsa nie je nič neznáme. Každý vie, čo sa platí. Začína to povedzme “malými” kádrovými šikanami a končí väzením a “dobrovoľným” vyhnanstvom.
Samozrejme, sú ľudia, ktorých stále prekvapuje, že sa niečo také deje, ale absolútna väčšina vie presne, aké sú ceny na tom trhu s ľudskou dôstojnosťou. Ten, kto si dal námahu a zistil si, ako
prebiehal pražský proces s “VONSom”, objavil model, podľa ktorého sa všetko deje, dialo a v dohľadnom čase asi bude diať. Nehovoriac o tom, že každý z vlastnej skúsenosti ovláda pravidlá
hry s občianskou poslušnosťou na masovej úrovni. Každý predsa vie, čo môže povedať a čo nie a čo to bude stáť, ak sa predsa len neudrží. Prirodzene, máme ešte každý špeciálne zranenia, ktoré
najviac bolia a ktoré súvisia s tým, čo za nás platia naši najbližší. Ale aj toto všetko nie je žiadnym tajomstvom. Z hľadiska témy, o ktorej tu diskutujeme, mi pripadá najabsurdnejšie to plytvanie
časom. Všetko je to tragédia plytvania. Plytvania životným časom u generácie, ktorá už 10 rokov 4/5 svojho času venuje takej tej vnútornej existencii v rámci adaptovaného spoločenstva, chodí
do práce, kde sa kvalifikované schopnosti využívajú tak na 5%. Nekvalifikovaná práca v teréne, to, samozrejme, obohacuje. Stačia však na to 2-3 roky. Človek si vyskúša svoje schopnosti
nepôsobiť v prostredí, v ktorom sa náhodou vyskytol, ako cudzí element, schopnosť byť taký, ako všetci ostatní. To je iste cenné. Ak to všetko trvá 10-11 rokov, tak je to len ubíjajúce ničenie
času v existencii, ktorú si človek nevybral.
Kusý: Tak je to. Sloboda, ktorú sme získali, je do značnej miery fiktívna v tom zmysle, že ju zďaleka nemôžeme plne využiť. Nemáš síce zviazané ruky v oblasti intelektu, ale ich máš
zviazané existenčne. Musíš hájiť a zabezpečovať svoju holú existenciu spôsobom, ktorý je úplne vzdialený tvojim odborným záujmom, tvojmu životnému povolaniu. A zaberá ti to neprimerane
veľa času. Profesionálne som dnes amatér: nekvalifikovaný robotník. Svoju skutočnú profesiu môžem vykonávať len ako hobby a aj s tým mám ešte kopu ťažkostí. Tým sú veľmi úzko
vymedzené hranice, v ktorých môžem využívať svoju slobodu rozmýšľať a písať presne to, čo si myslím. To je prvé základné obmedzenie, ktoré je veľmi citeľné.
Šimečka: Typ spoločnosti, v ktorej žijeme, si vymýšľa aj iné druhy obmedzení a šikán, o ktorých už toho bolo veľa popísané. Sú to šikany, ktoré operujú so základným existenciálnym
ľudským strachom. V podstate ti ukradnú súkromný život, neustále ti vyhadzujú na oči: my o vás všetko vieme - nakoniec sa aj ukazuje, že o nás naozaj všetko vedia, takže sa stávaš fakticky
akýmsi inventárom spisov, rozhovorov a hodnotení na ŠtB. Tým je človek okradnutý o závažný druh ľudskej dôstojnosti, ktorý vytvára ten okruh života, do ktorého nik iný obvykle nemá právo
vstúpiť.
Kusý: S tým súvisí ďalší faktor, obmedzujúci našu slobodu. Štátna moc, policajný aparát sa ťa snaží zahnať do úplnej izolácie. Robí to cieľavedome, účelne, systematicky. Zastrašuje ľudí, s
ktorými sa chceš a potrebuješ stretávať, bráni ti v kontaktoch, ktoré sú pri takejto práci veľmi dôležité. Máš radikálne obmedzený prístup k odbornej literatúre, k zahraničným novinám a
časopisom, k prameňom. Zháňa sa to strašne ťažko, zoženieš z toho iba málo a aj to len za mimoriadne vyvinutej námahy.
Druhá generácia: A tu by sme sa mohli vrátiť späť k tej otázke motivácie. Prídete domov z práce a na hodinu na dve vám ostane čas, aby ste boli filozofmi, politológmi a publicistami. Sami
vravíte, ak sme tomu dobre rozumeli, že ste boli nútení vrátiť sa k akémusi amaterizmu. Je to to isté ako v športe, že sa v takom amatérskom rámci stáva intelektuálny tréning radosťou,
dobrodružstvom a viac vecou srdca než povinnosťou?
Šimečka: Možno to tak je, iste neplatia všetky paralely, ktoré by sa tu dali vymyslieť. Ale je to motív vlastnej záchrany, motív boja proti zleniveniu, rezignácii a v konečnom dôsledku aj
dezintegrácii vedomia, duše. Keď sme už zaplatili príslušnú cenu za vnútornú slobodu, chceme ju aj zúžitkovať. Človek, ktorý je zviazaný s nejakou štruktúrou vedeckého života, si vlastne vo
väčšine prípadov nevyberá tému, na ktorej bude pracovať. Témy sa prideľujú na spoločenskú objednávku, v rámci vedeckovýskumného plánu, často s ohľadom na šéfov, učiteľov, tých, ktorí ťa
budú habilitovať a pod. Jednou z najpríjemnejších vlastností toho typu slobody, ktorú máme my, žijúci na okraji spoločnosti, je to, že nám nikto nič nevyberá. Jednoducho píšeme o tom, čo sa
nám zdá najzávažnejšie, čo nás najviac vzrušuje, bez ohľadu na to, či sa to hodí do takého alebo iného plánu, naša základná téma je v podstate témou nášho života, je to téma našej skúsenosti.
Takou je aj téma tejto knihy. Je to pokus o analýzu tých vecí, ktoré urobili z nášho života dnes už typické “východoeurópske dobrodružstvo”.
Kusý: Toto dobrodružstvo sa dá interpretovať z najrozličnejších hľadísk. Každý sme preto volili rôzne prístupy. Prístupy, ktoré sú dosť odlišné a povrchnému čitateľovi by sa mohlo zdať, že
každý píšeme o niečom inom. Ale spoločné východisko preráža všetkým tým, čo sme tu chceli povedať. Totiž práve táto skúsenosť!
Šimečka: V najširšom zmysle, ak sa to dá tak povedať, je táto kniha výrazom európskej skúsenosti s tým, čomu sa v tradícii hovorí socializmus. A to aj v oblasti prostých spoločenských
funkcií, aj v oblasti vedomia. Odvahu k takejto analýze dodáva človeku ojedinelá skúsenosť vzdelanca vo východnej Európe, ojedinelá v tom zmysle, že mu bolo dožičené pohybovať sa
nielen v teórii socializmu, ale aj v jeho tvrdej realite, na rozdiel od ľavých intelektuálov na Západe. A táto skúsenosť snáď nemá význam iba pre nás.
Kusý: Táto skúsenosť provokuje trojakú analýzu. Sú to vlastne tri roviny, ktoré sa tu prelínajú. Jedna, to je analýza pôvodného socialistického ideálu. Druhá rovina je analýza skutočnosti,
ktorá sama o sebe hovorí, že tento ideál realizovala. A tretia rovina, ktorá obidve vlastne prekrýva, je nad nimi, je rovina ideologická, ktorá tvrdí, že táto skutočnosť je realizáciou ideálu, že
je to skutočnosť najdokonalejšia zo všetkých možných. Tieto tri roviny sa navzájom prelínajú a prechádzajú jedna do druhej. Vytvárajú to, čo si ty nazval ideologickým smogom, a cez tento
smog sme sa tu snažili preniknúť.
Šimečka: Potom je tu iste aj odpor k oficiálnemu jazyku, ktorý človeka fakticky núti písať. Ja sa priznám, že mám už roky pocit nepochopiteľného úžasu nad odtrhnutím oficiálneho jazyka, t.j.
jazyka novín, rozhlasu, televízie, od skutočnosti. Jeden ruský disident nazval tento jav “antirečou”. S touto antirečou je človek u nás dennodenne konfrontovaný, je to reč, ktorá si ani nerobí
nárok na zrozumiteľnosť, je to reč zreteľne lživá, skresľujúca, apologetická, smiešna a na hony vzdialená od reči ľudu, nikto jej neverí, nikto ju nepočúva, a predsa neustále existuje,
rozmnožuje sa v obrovských nákladoch novín a brožuriek. A tu vzniká na druhej strane chuť zmocniť sa skutočnosti pravým jazykom.
Kusý: Jazykom normálnej životnej skúsenosti.
Šimečka: Kde každé slovo naozaj zodpovedá príslušnému javu. Usilujem sa o to a priznávam, že je to samo osebe vzrušujúce. Niekedy si pomyslím, že to, čo chcem o skutočnosti vypovedať,
nie je napokon až také dôležité, ale neviem prekonať túžbu nazvať aspoň veci pravým menom. Ty ideš v analýze reálneho socializmu až tak ďaleko, že nie si schopný použiť ani formu bežného
výkladu a uchyľuješ sa k absurdnej alegórii.
Kusý: To je práve to. Mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že to, čo tu chceme vypovedať, vlastne každý vie. Naozaj je to v určitom zmysle aj tak. Medzi robotníkmi, kde pracujeme, predsa
každý vie, že vyrovnávanie cien je zdražovanie, každý ovláda natoľko preklad z oficiálneho jazyka do svojej normálnej reči, že by, zhruba povedané, ani nepotreboval žiadnu analýzu
skutočnosti. Každý si ju vykladá svojou normálnou ľudskou rečou. Ale práve preto, že táto skutočnosť je taká absurdná, aká je, sa mi zdalo, že absurdná alegória ju pomôže skôr vystihnúť v jej
nahote. To bol základný motív, ktorý ma k tomu viedol.
Šimečka: V celej disidentskej literatúre sa prejavuje odpor voči oficiálnemu jazyku a voči strate skutočnosti, ktorú tento jazyk symbolizuje. Často sa stretávam s tým, že ľudia nereagujú ani
tak na myšlienku, ktorá sa im predkladá, ale hlavne na podobu reči. Okamžite ožijú, keď počujú slová vlastnej skúsenosti, reč, ktorá je ich rečou a nie ideologickým bľabotaním. To stačí, aby sa
skutočnosť prejavila v oslobodzujúcom, pravdivom svetle.
Kusý: Samozrejme, že naša kritika skutočnosti je negatívna. Ozajstná kritika ani nemôže byť iná ako negatívna. Nemusíme sa držať oficiálneho modelu kritiky, v ktorom sa 5% kritiky musí
vyvážiť 95% oslavných rečí.
Šimečka: Našťastie už nemusíme písať žiadne referáty. To, čo tu hovoríme, hovoríme iba sami za seba a pre tých, ktorí majú chuť si to nepredpojato prečítať.

II.
Milan Šimečka
Prospěch z pádu
Člověk průmyslové civilizace má mnoho příležitostí k ptačí perspektivě. Jeho letadlo přistává a pod nahnutým křídlem se objeví město. Nebo se vyveze výtahem na televizní či jinou věž,
večeří, popíjí kávu a pod ním je město. Atraktivní města mají kopce a srázy a na nich třeba hrady, z vyhlídkových teras lze shlížet dolů.
Dnes má takový pohled dolů jedno společné: nad městem leží příkrov, opar a smog. Spotřebovaná energie z horečné civilizační aktivity zahaluje město závojem. Tento závoj je spleten z dýmů,
vystupujících z komínů, ze spaloven, z výfuků aut. Proužky barevných kouřů z chemických továren se rozplývají do šedi, takže i světlo z hvězdy, pod kterou se město s celou planetou otáčí,
vnímáme jak přes kouřové brýle. Kontury vzdálených sídlišť jsou setřeny, vzdálená pole splývají v jednotvárnou plochu a lesy na obzoru mají jen rušenou zelenou barvu.
Pořádně nevidí člověk vlastně nic. Ví ovšem, že pod oparem žijí lidé, zaujatí právě v téhle chvíli některou z těch tisíců činností, které vytvářejí dohromady moderní civilizaci. Většinou něco
vyrábějí, převážejí, upravují, prodávají nebo kupují věci, stavějí příbytky, cesty a systematicky mění povrch planety. V průběhu této aktivity vstupují do nejrůznějších vztahů, vytvářejí sociální
skupiny, dostávají se do vzájemné závislosti. A všichni tito lidé myslí a ve chvílích klidu se snaží pochopit smysl onoho sociálního dění, své místo v něm a podíl svého časově omezeného života
v obecných souvislostech moderní civilizace. Z tohoto předpokladu vychází víra, že existuje společenské vědomí, souhrn lidských postojů k sociální skutečnosti.
Co vlastně ví pozorovatel o životě v městě? Vylezl si na věž, aby lépe viděl, jak se jednotlivosti spojují do větších celků, jak se vynořuje struktura nesčíslných vazeb mezi lidmi, jak se slévají
pramínky všech lidských činností do jednoho řečiště. Vylezl si na věž, aby vnesl do svého pozorování řád, aby nebyl rušen výjimečností a neopakovatelností jednotlivých lidských osudů
pozorovaných zblízka a mohl se uchýlit k abstrakcím, které by definitivně daly souhrnnému pohybu přesné pojmenování a smysl, aby se konečně ukázalo, že onen pohyb má své příčiny, že se
řídí poznatelnými pravidly a směřuje k nějakému cíli. Pozorovatel namáhá zrak, aby zahlédl v celé té změti civilizační aktivity onu spásnou strukturu, která je příslibem řádu. Ale zakouší místo
toho zmatenost a pochybnosti.
Protože nad městem leží ještě jeden příkrov. Je to opar z produktů lidského myšlení, dým spotřebované energie, energie mozků. Tvoří ho barevné cáry z rozplývajících se slov, posvátných
hesel nejrůznějších doktrín a ideologií, které lidstvo za své existence vytvořilo. Některá slova jsou už nečitelná, jsou to už jen jakési samoznaky, jiná jsou svěžejší. Při pohledu shora vzbuzuje ten
barevný příkrov jistou úctu, protože pozorovatel je si vědom zanícenosti, nadšení, fanatismu, bolesti, práce, které doprovázely erupci této energie. Avšak vzdor této úctě opar nicméně zakrývá
souhrnnou aktivitu lidských bytostí ve městě pod námi a ztěžuje rozeznání spásné struktury. V oparu se rozpouštějí slova Bůh, Život, Smrt, Štěstí, Hlad, Potrava, Válka, Mír, Právo, Spravedlnost,
Svoboda, Revoluce, Cíl, Štěstí, Boj, Národ, Člověk, Třída, Štěstí, Práce, Průmysl, Obchod, Přátelství, Nepřátelství, Blahobyt a zase Štěstí.
Člověk, namáhající si zrak, má chuť titánským gestem rozmetat tento opar, který mu brání proniknout ke skryté sociální skutečnosti. Naštěstí však ví, že právě ta nejrozplizlejší hesla v oparu
jsou produktem takových titánských gest. Počítá, kolikrát už četl v různých obměnách větu: Až dosud byly dějiny lidstva řetězem hloupostí, chyb a omylů... Až dosud se lidé domnívali... Až
dosud... Ví, že nejneproniknutelnější vrstvu nad skutečností vytvářejí právě titánské ideologie, které vycházejí z přesvědčení, že až dosud bylo lidské myšlení ubohým seriálem blbostí a dějiny
přešlapováním na místě a že všechno je úplně jiné od chvíle, kdy byla vyslovena Pravda a milion lidí zabilo jiný milion lidí.
Opar však utvářejí i méně konsekventní ideologie, míchají se s opatrnými doktrínami, s petrifikovanou zkušeností, která už neplatí. Své barvy vypouští do oparu nepřehledné množství
pracovišť moderní filozofie, sociologie a politologie. A pak tu máme ještě denní provoz televize, rozhlasu a novin, politická prohlášení vůdců a rezoluce a usnesení, a všechna operují oněmi
rozevlátými slovy. A ta opět stoupají vzhůru a zahušťují příkrov nad sociální skutečností. Člověku nezbývá než namáhat si zrak; s postupem času tak musí činit stále úporněji, aby uviděl
skutečnost aspoň v jejích nejpravděpodobnějších obrysech. Sleduje houstnoucí opar a přepadá ho zoufalství nad hrozící možností, že se struktura sociální skutečnosti pod oparem ztratí docela a
rozum se už nebude mít o co opřít. Že totiž není ani tak nepředstavitelná podivná budoucnost, ve které se i nejlépe myšlené pokusy dát civilizační aktivitě řád a jakž takž ji ovládat bezmocně
rozplynou v oparu nad městem, a dějiny lidí se rozletí v novém vesmírném třesku. A příčinou bude ztráta skutečnosti, neschopnost vidět sociální skutečnost v bdělém stavu, a ne jen v
hypnotickém spánku ideologií.
Dodnes si vzpomínám na slastný pocit, který mě provázel při čtení vzájemné korespondence Erasma Rotterdamského a Tomáše Mora. Jak vzdálená je doba, kdy dva muži stačili obsáhnout
téměř všechno, co bylo třeba znát k pochopení tehdejšího sociálního života, smyslu vlastní existence, blahodárnosti rozumu a účelnosti humanistického vzdělání. Volně a bez předpojatosti se
pohybovalo jejich myšlení po čistém a přehledném prostoru tehdejší civilizace a ve víře v moudrost antických předchůdců a mravní spolehlivost křesťanství se pouštělo do krásných formulací
vlastního poznání. Všechno bylo tak transparentní, přesvědčení o pravdě vznikalo pokojně, v souladu se skutečností, takže stálo za to pro toto přesvědčení obětovat život. Dění tohoto světa mělo
ještě svou logiku, světem nevládly anonymní sociální a ekonomické zákony, ty odlidštěné abstrakce naší doby, ale jasné a pochopitelné zákony mravní. Král Jindřich se nechoval zvrhle proto, že
byl král a že ho k zločinům podněcovala automatická logika moci a chuť anglické buržoazie urvat svůj podíl z loupeže církevního majetku. Král Jindřich se choval zvrhle, protože to byl prostě
mravní zvrhlík.
Tehdy mě napadlo, že kdyby vývoj lidského myšlení byl ukončen na úrovni, na které spolu komunikovali tito dva humanističtí vzdělanci, lidstvo by asi velkou újmu neutrpělo. Co všechno by
asi lidé ušetřili, kolik děsů a hrůz, kdyby byli schopni přijmout úroveň jejich myšlení, strávit je a dokonce se jím řídit. Jenže to jsou jen kdyby.
Vrcholy poznání nejsou sdělitelné všem a tím méně je lidstvo schopno se takovým poznáním řídit. Poznání si však této drobné nesrovnalosti nevšímá a žene se dopředu k složitějším
abstrakcím a složitějším doktrínám. Osvícenci ohledávali sociální skutečnost a ani z výšek našeho moderního poznání se nedá říci, že by byli hloupí. Citujeme je bezděky a už ani nevíme, že je
citujeme, kdykoliv se pokoušíme bránit rozum, vzdělanost, svobodu myšlení a lidskou důstojnost. Po jejich boku vstoupili do dějin reformátoři, revolucionáři, utopisté a vizionáři, političtí
vůdcové a makléři moci. A po nich přišli filozofové se složitější výzbrojí a bylo jim stále méně rozumět, i když právě oni tajně doufali, že změní svět. Takřka od nepaměti probíhá jakýsi závod
poznání se sociální skutečností a poznání v tomto závodě prohrává, je stále méně schopno držet s uhánějící sociální skutečností krok a vykřikovat své rady.
Sociální skutečnost naslouchá raději slibům přírodního poznání, které na rozdíl od filozofie a sociologie také skutečně svět mění. Průmyslová revoluce si přisvojila vědecké objevy a bez
ohledu na objevy humanitních věd změnila za jedno století tvářnost lidské civilizace důkladněji než všechna sociální učení dohromady. Prastaré problémy sociálního života nebyly vyřešeny a
změněná skutečnost je už zase daleko vpředu. A tak poznání o společnosti a o člověku běží vlastně dva ztracené závody najednou. Jeden s předmětem svého zájmu, se sociální skutečností, a
druhý závod s praktickým technickým pokrokem, který se neohlíží na nic, protože jeho smyslem není vytvoření řádu v lidské společnosti, ale ukojení rudimentárních materiálních potřeb
množícího se druhu.
Humanitní vědy prohrávají beznadějně svůj závod s přírodním poznáním a ještě beznadějněji s jeho technickou aplikací. Je to vážný nepoměr! Přesto si však lidé tento nepoměr nijak zvlášť
neuvědomují, jinak by si museli od hanby zakrývat tvář při sledování politického zpravodajství v televizi. Zdá se, že nás příliš nevzrušuje skutečnost, že jsme se v přírodním poznání dostali na
úroveň bohů a naše dějiny kráčí dále krokem brontosaura. Namlouváme si, že toho brontosaura přece jen trochu řídíme, tlučeme ho klackem po hýždích, ale zvíře má pořád schopnost ohnat se
ocasem a ani nevzdechnout po zločinech, cynismu, sobectví celých národů, lžích, mocenských manipulacích s miliony lidí, válkách, hladu a násilí, které po sobě zanechává.
A to je situace, ve které se nám zdá, že humanitní poznání se mohlo klidně zastavit u Erasma a Mora a nijaká větší škoda by nevznikla. S humanitním poznáním je to skoro jako s uměním,
pořád vzniká něco nového, ale nedá se říci, že by to bylo lepší než to staré. Autem byl překonán koňský povoz, ale zcela jistě nebyl třebas sociometrií překonán onen duch tolerance a lidského
sebeuvědomění, který na mě vanul z korespondence Erasma a sv. Tomáše (Thomas More – pozn. red.). Co vlastně bylo překonáno? Kterou z těch starých moudrostí, týkajících se lidských věcí,
je možné odložit s klidným svědomím, že se jim už lidé naučili nazpaměť a že se nadále budou přenášet v genetickém kódu celého druhu homo sapiens?
Ve staré kulturní zemi, ve které žiju, byla před několika lety přeložena pro studijní účely Miltonova Areopagitica. A tu nejen úřady státní, ale dokonce i akademické se vrhly na tu prastarou
obhajobu svobody slova a přikázaly ji sešrotovat. Jaká satisfakce pro Miltona a jaká hanba pro pokrok v humanitním poznání!

***
V naší době může člověk absolvovat životní dráhu úspěšného filozofa, sociologa či politologa v izolovaných strukturách univerzit a vědeckých ústavů a nepřispět přitom ničím k
zaznamenáníhodné změně směru v kráčení onoho dějinného brontosaura. V takových strukturách je dokonce možné, aby současný vzdělanec dospěl k pocitu relativní spokojenosti se svým
údělem, dospěje k akademickým poctám, vydávají mu jeho knihy, dočká se i peněz, hovoří na kongresech, má třeba možnost i vysvětlit přístupně své teorie v televizi a diváci sledují, jak má
uvázanou kravatu a jak směšně gestikuluje. Ve chvílích prozření ho však sužuje vědomí, že v celém tomto navenek smysluplném životě přispěl jen k rozmnožení i tak nepřehledného množství
knih o nedokonalém uspořádání lidské společnosti a že se jeho radami i tak nikdo nebude řídit, tak jako se neřídil radami jeho předchůdců. Jeho úzkost, kterou pociťoval při sledování temných
dějů v lidské historii, nezviklají odhodlání generála vyzbrojit svou armádu ještě ničivějšími zbraněmi. Filozof pečlivě zbavil svoje teorie starého balastu, který už mnohokrát přivedl národy do
slepé uličky a takříkajíc pozvedl poznání procesů probíhajících v lidské společnosti na moderní úroveň. A pak sleduje v televizi, jak se ve velké zemi dá do pohybu revoluce milionových mas a
vystačí přitom s myšlenkami jediné knihy, koránu, kterou napsal po nocích před mnoha staletími jakýsi kupec v Mekce. A ten neměl k dispozici ani knihovnu, ani komputerové sociologické
výzkumy a neměl dokonce ani ponětí o tom, že země je kulatá.
Společenské poznání je jen zřídkakdy respektováno skutečnou politickou mocí. Stávalo se někdy, že na nějaký čas politická moc naslouchala radám svých vzdělanců, ale většinou měl takový
soulad krátké trvání. Jakmile trvalo kvalifikované poznání na své nezávislosti, upadlo obyčejně okamžitě do nemilosti. A tak to šlo v celých dějinách, až od jistého času kvalifikované poznání
sociální skutečnosti samo rezignovalo na to, aby bylo považováno za návod k jednání. Zdá se, že Marx byl posledním průzkumníkem sociální skutečnosti, který si přál, aby se jeho myšlenky
staly materiální silou a aby změnily svět. V tomto století už sociální vědy přestaly přemlouvat veřejnost, aby uvěřila jejich závěrům, anebo se dokonce jimi řídila. Stejně ví, že by jí to nebylo nic
platné.
Když jsem si přečetl první zprávu Římského klubu, byl jsem vzrušen přesvědčivostí jejich argumentů. Čekal jsem, co se bude dít. Nedělo se nic. Aspoň nic podstatného. Až později, když
důsledky energetické krize dopadly na průměrného spotřebitele, probudily se vlády a probudila se veřejnost. A dva roky před energetickým selháním socialistických zemí jsem četl článek
sovětského akademika o tom, že argumentace Římského klubu je směšná a že když platí, tak jen pro západní země a že Sovětský svaz bude kráčet dále neochvějně k vybudování komunismu.
Vyplývá však i ze samotného charakteru moderního sociálního poznání, že jeho podíl na řízení brontosaura je tak malý. V množství řešení, nabízených nejrůznějšími školami v sociálním
poznání, se ztratila přehlednost, masová použitelnost.
Ideologické, digestové zjednodušení v popisu sociálních procesů, do kterého zabředlo ideologizované sociální poznání, vedlo celkem přirozeně k jistému sociálnímu scientismu. To se
projevilo i v jazyku, kterým se sociální poznání začalo vyjadřovat. Po mnohých debaklech politických ideologií ztratily sociální vědy odvahu odívat závěry z průzkumu komplikované sociální
situace do zjednodušených pouček a masově srozumitelných výzev. Vyslovuje se pochybnost, zda vůbec strukturální poznání současné sociální situace ve světě lze převést bez následků do lehce

srozumitelné řeči a návodu k masové aktivitě. A tak se hromadí studie a nepochybně pravdivá pozorování, která mají stále více laboratorní povahu. Takové studie nepatří mezi nejčtenější knihy.
Filozofie, sociologie a politologie mluví řečí, které rozumí zase jen filozofové, politologové a sociologové. Možná ještě stále chce pohnout lidmi, ale už se k nim neobrací, brontosaurus kráčí dále
a nerozumí slovům, která splývají jen v nesrozumitelný šum. A to je další povzdech.
Věda se asi nemůže vrátit k biblické obraznosti ani k příkazové jednoznačnosti Mohamedově. Nemůže se vrátit ani k patetickému tónu Komunistického manifestu, má-li si zachovat povahu
vědy a nezávislost na ideologiích. Ale něco dělat musí, aby nebyla němá. Musí se konec konců aspoň ve svých varováních obracet přímo k lidem, a když ne denně, tak aspoň ve vzácných
chvílích historie, kdy se rozhoduje o tvářnosti společnosti na celou éru a kdy jsou lidé ochotni poslouchat. Jednou se už musí naučit zakřičet několik vět naprosto srozumitelně, když nechce mít
vinu na nějaké příští katastrofě.

***
Skepse k možnostem sociálního poznání a k jeho aplikaci v řízení společnosti, ze které se tu zpovídám, není nic nového. Takové skeptické povzdechy je slyšet už celé století. Saint-Simona prý
budil jeho komorník každé ráno s tím, aby rychle vstával, protože musí vykonat ještě hodně věcí pro lidstvo. Kdo z dnešních intelektuálů si může myslet něco podobného, když není příměřeně
šílený?
Jenže my ve východní Evropě jsme k této skepsi sestoupili z výšin víry, že socialistická společnost je vědecky řiditelná a že to už není ten starý brontosaurus. Když jsem v čase této víry četl
soudobé skeptiky, bylo mi jich líto, ač jim bylo spíše záviděti. My teprve dnes víme, jaká je to úleva a slastné vydechnutí, když se mysl zbaví tíhy ideologických iluzí a po ztrátě skutečnosti si k
ní znovu hledá cestu.
Právě tento způsob sestupu ke skepsi nám dodává odvahu vyslovovat se k problémům evropské civilizace v tomto století, protože jsme přesvědčeni, že nám poskytl odlišnou optiku k
pozorování. Takže s touto výmluvou potlačujeme vědomí o tom, že zase jen rozmnožujeme řadu knih, kterých je i bez našeho přispění dost a dost. Nutkání napsat něco právě touto optikou je o to
větší, že k našemu údivu se intelektuálové, a to i v zemích, kde z toho nemají žádný zisk, utíkají stále do konějšivých náručí ideologií, které tak zřetelně zradily už dávno své obětavé stoupence.
Vím ovšem, že člověk může reagovat na ideologické vysvobození klidněji a ne se hned svěřovat se zkušenostmi. Znám skeptiky stejného původu, kteří přestali psát a přestali se vyslovovat k
společenskému dění vůbec. Jeden z nich mi byl kdysi blízký a s obdivem jsem četl jeho práce. Teď si už léta vydělává na živobytí rukama, a když se potkáme, prohlašuje, že blije na všechna ta
intelektuálská nutkání rozhánět pořád očividné lži a polopravdy, přesvědčovat stále někoho o očividných pravdách, když většina lidí je líná zvednout ze země i ty pravdy, které leží přímo před
nimi a po kterých stačí jen natáhnout ruku. Ani on nemá ve své skepsi tak docela nepravdu.
Je jistě příjemnější vyprávět o tom, jak se člověk dostává z ideologického zajetí, než zpovídat se z toho, jak se do něho dostal. Mohlo by se jednoduše říci, že příčinou takového zajetí je
hloupost, neschopnost odolávat nástrahám dobře vypadajících iluzí a lží. Ale není to vždy tak. Je to především tíhnutí ke štěstí, které přivádí lidi do náruče nezralých utopií a spasitelských
ideologií. Štěstí je vůbec nebezpečné slovo, když se s ním operuje na poli sociálním a mlčky se předpokládá, že štěstí je pro všechny stejné.
Ten, kdo tíhne ke štěstí, si přeje, aby byli šťastni všichni. Je jako šťastný opilec, který vztahuje ruce ke svým zachmuřeným a střízlivým bližním a chce, aby byli šťastni s ním, aby se s ním
objímali a přijímali jeho uslintané polibky se stejnou družností jako on. Od tohoto stavu duše je už jen krok do zajetí nějaké sociální ideologie, která takové štěstí pro všechny nabízí. Největší
takovou ideologií je v tomto století komunistická ideologie. Jsou samozřejmě i menší a skromnější recepty, ale jak už to bývá, dávají lidé přednost zavedené firmě.
Opilci, který našel recept na štěstí, se pak stává vždy totéž. Někteří lidé prostě neumí být šťastni na jeho způsob. A tak se opilec rozzuří a jednoduše se rozhodne, že je k tomu štěstí dokope.
Přesvědčen o tom, že mu za to jednou budou vděčni. Ideologie se ovšem nevyjadřuje touto sprostou mluvou. Pověří vzdělance, které drží v zajetí, a ti už napíšou o té cestě ke štěstí tisíc knih,
možná že i deset tisíc knih. V těchto knihách se skutečnost úplně ztratí, místo ní se zachází jen s její ideologickou sublimací. Už nikdo neví, o jaké štěstí vlastně šlo, a ideologie opakuje do
zblbnutí, že válka je mír, svoboda otroctví, nevědomost síla.
Jistě, všechno není tak jednoduché, ale mohlo by být, kdybychom si připustili, že lze myslet s krajní přímostí a bez ideologických ohledů.

***
V Československu se odehrával zápas o nové pochopení sociální skutečnosti na etapy. Závěrečná fáze tohoto zápasu měla svou specifickou dramatičnost a poznamenala i onu skepsi k
sociálnímu poznání. Byli jsme vyřazeni z uklidňujících a pohodlných struktur intelektuálních pracovišť a syrová sociální zkušenost z neprivilegovaného života sehrála roli v pohledu na svět.
Takovou zkušenost není možné zorganizovat, musí být konec konců člověku vnucena a je nenahraditelná. Prožili jsme „neplánovanou kulturní revoluci“, jaká se v takovém měřítku vyskytla v
Evropě dost zřídka. Mnozí z nás pociťují něco jako vděk.
Poté, co jsme odešli od knih, knihoven, diskusí, přednášek, posudků, disertací a celé té aktivity, která charakterizuje intelektuální pracoviště, dostavil se jistý šok. Byl to šok z poznání, že tak
zvané vědecké myšlení a celé to intelektuálské pojetí sociální skutečnosti jako souhrnu abstraktních představ o determinaci jednotlivých sociálních skupin a jejich myšlení je něco naprosto
neužitečného. Až po onom vyvázání z intelektuálních struktur došlo k definitivnímu osvobození. Ukázalo se najednou, že celý ten souhrn znalostí o společnosti se kryje se skutečností jen v těch
nejhrubších konturách a že běžné fráze z vědeckých publikací jsou až zahanbujícím způsobem trapné. Sociální život promlouval najednou k člověku jinou řečí, srozumitelnější, která dává lehce
zapomenout na předpojaté abstrakce, za které je stále ještě možné dostat doktorát.
Po roce, po dvou, se pak dostavil údiv nad tím, že se vlastně nic nestalo, že fungují dál všechna vědecká pracoviště, že se scházejí filozofové, sociologové, že se přednášejí referáty o
trapnostech, které nemají nic společného se skutečností, že se dokonce píší knihy, že se katalogizují a starostlivě zařazují přírůstky ve vědeckých knihovnách a že se prostě děje všechno to, co
patří k takové uzavřené struktuře vědeckého pracoviště. Dostavila se i lítost nad nějakým nám už neznámým pracovníkem, který po mnoha probděných nocích dokončil vítězně svou disertaci o
jakémsi problému, který vzhledem ke skutečnému sociálnímu životu není vůbec problémem, ale jen umělou konstrukcí, jejíž smysl se vytratí beze zbytku hned za dveřmi intelektuálního
pracoviště. Tento prvotní údiv se postupně měnil v hluboké ulehčení. Protože při vší víře, že rozum má sám dost sil, aby se osvobodil, zůstává nejistota, že nebýt pádu, způsobeného vnějšími
politickými okolnostmi, t.j. rozsáhlou represí proti československé inteligenci, zůstali bychom možná uvnitř tohoto světa a třeba i přispívali z prosté nutnosti živit rodinu k absurdní aktivitě, která
zahušťuje smog nad sociální skutečností a jejiž samoúčelnost a nesmyslnost je zvenčí naprosto zřejmá. Možná to není jenom naše zkušenost, možná si zaslouží zobecnění poznatek platný pro
všechny etablované struktury, že návrat ke skutečnosti je třeba zaplatit nepohodlím, chudobou, bezprávím a elementárními starostmi.
Ukazuje se totiž při setkání s lidmi z existujících intelektuálních struktur, že ono nalezení skutečnosti je nesdělitelné. Že lidé ze struktur si vlastně nepřejí návrat ke skutečnosti, nacházejí si
nové a nové logické berličky na podporu sociálních schémat a abstrakcí, sociální skutečnost vně jejich laboratoří je příliš surová: pozorují a zkoumají raději stokrát přefiltrované laboratorní
vzorky, na kterých už není poznat ani to, že byly před mnoha lety odebrány z živého sociálního organismu. Přitom marně od sebe odháníme tu hrubou materialistickou tezi, která vysvětluje ono
zdráhání vrátit se ke skutečnosti prostě tím, že muselo být zaplaceno nepohodlím a chudobou. Přitažlivá síla establishmentu je obrovská, mnohdy silnější než nemateriální přitažlivost pravdy, a
třeba sebeúcty.
Je to tento pohled na sociální skutečnost a na její destilaci v ideologických křivulích, zprostředkovaný specifickou evropskou zkušeností sedmdesátých let, které nám bylo v Československu
dopřáno, co nám dává odvahu k této knize. Přestože se pohybujeme většinou v nadstavbovém prostoru, který marxismus tak pěkně popisuje jako jakési evidenční, statistické a informační
kanceláře nad skutečnou materiální výrobou, musíme připomenout, že naše ideová zkušenost nebyla jen bezbolestným duchovním cvičením. Byl to životní příběh plný vášnivé náklonnosti,
pochyb, zrady, zklamání, ošklivosti, odpuštění, úlevy a kdoví ještě čeho a tak ho chceme i psát.

III.
Miroslav Kusý
Kozoturiáda

Prológ
Malá Daďa mi šťastne poletuje po izbe a šteboce: “Ja som vtáčik.“ Sem-tam po mne hodí očkom a čaká, čo ja na to. Prijímam hru. “Si pekný vtáčik,“ vravím jej. “Asi budeš vrabček.“ Ohradí
sa: “Nie som vrabček.“ Neuspejem ani s drozdom, ani so sýkorkou a vrana ju očividne urazí. “Vrana je vrana,“ oponuje, “ale ja som vtáčik. Takýto...” - a predvedie mi svoju vtáčiu kreáciu.
Pochopil som: keby sa vedela filozoficky vyjadriť, povedala by, že je stelesnením vtáčika vôbec, že je ním „an sich“. A tak to skúšam z druhej strany: „Aj ja som vtáčik, chceš?“ Kriticky si ma
premeria: „Ty nemôžeš byť vtáčik!“ Po chvíli sa však nado mnou zľutuje: „Ale keď sa so mnou pôjdeš hrať, budeš aj ty vtáčik!“
Daďa nemala ešte ani tri roky, keď mi touto cestou pomohla odhaliť jedno z veľkých tajomstiev reálneho socializmu. Jeho predstavitelia predvádzajú svetu našu tvrdú realitu a s vážnou tvárou
ho presviedčajú: toto je jediné pravé stelesnenie socializmu vôbec. Navyše môžeme reálny socializmus priznať už len tomu, kto je ochotný hrať s nami našu hru.
Je to ideologická hra a má svoju vlastnú prísnu logiku.

Abrakadabra
Keď L. I. B. (Leonid Iľjič Brežnev – pozn. red.) ďobol autoritatívnym ukazovákom do svojej šestiny glóbusu a riekol: „Tak toto je reálny socializmus!“, nenašlo sa vo svete veľa horlivcov,
ktorí by s ním plne a bez výhrad súhlasili. Pár satelitných režimov, na čele s československým, pár satelitných minipartají, na čele s luxemburskou. To je všetko: hlasy, s ktorými sa vždy počíta
už vopred.
So súhlasom ostatných socialistov a komunistov sveta sa v tomto prípade nedá rátať. Sovietska skutočnosť nie je pre nich reálnym socializmom v takom totálnom a výlučnom zmysle, v akom
by to chcel svetu prezentovať L.I.B. To, čo je na nej reálne, nemá v ich očiach poväčšine so skutočným, pravým socializmom nič spoločné. To, čo je na nej socialistické, nie je poväčšine
reálne. Na tomto stanovisku sa zhodnú sociálni demokrati i trockisti, eurokomunisti i exkomunistickí disidenti, komunistická Čína i socialistická Juhoslávia. Všeličo ich navzájom rozdeľuje, v
danej otázke však vytvárajú akýsi blok voči sovietskemu typu reálneho socializmu.
Uvedené vymedzenie reálneho socializmu však nachádza svoju plnú a bezvýhradnú podporu v tábore zarytých antisocialistov a bojovných antikomunistov. Pre Brzezińského sovietska
skutočnosť nepochybne predstavuje najreálnejší zo všetkých možných socializmov. Jednoznačne sa dohodne s L. I. B. na jeho ostenzívnej definícii.
„Tak toto je ten reálny socializmus!“ - predvádzajú obaja unisono sovietsku skutočnosť ostatnému ľudstvu. Rozdiel je iba v tom, že jeden to hovorí hrdo a druhý výsmešne, že podľa jedného
tu ide o žiarivý vzor a podľa druhého o odstrašujúci príklad pre tých ostatných.
Akoby nám každý z nich líčil úplne iný svet. Čo je pre jedného vláda ľudu, je pre druhého totalitným režimom, oslobodenie od vykorisťovania novým ekonomickým zotročením, nebývalý
kultúrny rozvoj stagnáciou kultúry, výchova nového socialistického človeka jeho mrzačením, socialistický humanizmus popretím ľudských a občianskych práv, milovaní predstavitelia ľudu
nenávidenou uzurpátorskou mocenskou byrokraciou.
Socialistická opozícia z tejto kritiky sovietskych východísk a sovietskej skutočnosti všeličo preberá a všeličo ďalej rozvíja na vlastnú päsť. Spoločne sa stavia proti GULAGu a „psychuškám“,
poburuje ju deportácia Solženicyna do vonkajšieho a Sacharova do vnútorného exilu, vzrušene reaguje na československé špeciality, ako sú verejnosti neprístupné politické procesy á la Havel a
zbavovanie štátneho občianstva á la Kohout, poväčšine protestuje proti takej „bratskej pomoci“, akú Sovieti poskytli Československu alebo Afganistanu.
S Brzezińským sa celá socialistická opozícia rozchádza iba v tom, že tu vôbec nejde o kritiku socializmu, tobôž nie reálneho. Ide o kritiku takej sovietskej praxe, ktorá nemá so socializmom
nič spoločné. Táto vecná, konkrétna kritika iba potvrdzuje oprávnenosť teoretickej kritiky onoho reálneho socializmu sovietskeho typu. Pre trockistov je jeho hlavnou slabinou opustenie
samosprávnej koncepcie socializmu, pre sociálnych demokratov opustenie marxovského humanistického a demokratického ideálu.
Eurokomunisti sa síce vyslovujú miernejšie, ale konečný efekt ich postoja je rovnako tvrdý. Uznávajú síce obmedzenú platnosť sovietskeho modelu socializmu pre ruské a kazašské pomery,
pre svoje európske, civilizované potreby sa však z neho zriekajú diktatúry proletariátu a uzurpácie moci vládnucou stranou. Podľa L. I. B. je to však nepochybne do neba volajúca heréza. Tu
predsa nejde o sovietske špecifiká socializmu, ale o jeho základné atribúty; nejde tu teda o kozmetické úpravy socializmu, ale o jeho vyklieštenie.
Až posiaľ celá táto polemika okolo reálneho socializmu prebieha ako-tak v norme, aj keď v nej sem-tam zaškrípe tvrdší tón. Eurokomunisti chodia naďalej do Moskvy a napriek názorovým
rozdielom sa občas dohodnú aj na spoločnom komuniké. Moskva sa kontaktuje so sociálnymi demokratmi a hľadá s nimi spoločný jazyk, ktorý by prekonal terajšie vzájomné „ptydepe“.
Trockisti a exkomunistickí disidenti pre ňu jednoducho nejestvujú ako diskusní partneri. Berie ich do úvahy len ako kriminálne živly, s ktorými sa nemá čo baviť o povahe svojho socializmu.
Zvláštnym prípadom zostáva komunistická Čína. Režim, po veľmi mnohých stránkach najbližší sovietskemu režimu. Svojou povahou je mu nepochybne príbuznejší ako Československo, ba
dokonca aj ako také Bulharsko. Ak Sovieti reprezentujú reálny socializmus, komunistická Čína by si celkom oprávnene mohla robiť nároky na toto čestné označenie ako kandidát číslo jeden
hneď po Sovietoch. A napriek tomu si ho práve títo partneri najvehementnejšie odopierajú, ich vzájomná polemika je najzúrivejšia a najmenej tolerantná.
Komunistická Čína líči Sovietsky zväz ako sociálimperialistický a sociálfašistický štát, ako expanzívnu superveľmoc, ktorá dávno opustila pôvodné socialistické ideály. Sovietski ideológovia
na oplátku dokazujú, že Maova klika to ani nikdy so socializmom nemyslela vážne a iba prikrýva starú ideológiu a politiku čínskych cisárov pseudosocialistickou frazeológiou. Obe najväčšie
reálnosocialistické mocnosti sa navzájom obviňujú z hegemonizmu, šovinizmu, lupičstva a svetovládnych chúťok. Jedna druhej vyčíta ujarmenie celých národov, genocídu, okupáciu cudzích
území, spolčovanie s imperialistami, prehnitosť vládnucich špičiek, pot a krv zotročených ľudových más.
Svojho času svorne tiahli do boja proti socialistickej Juhoslávii, ktorú „imperialistický lokaj“ a „krvavý pes“ Tito v ich očiach premenil na novú americkú základňu. Dnes sa obe uchádzajú o
jeho priazeň, hoci od tých čias si už voči Juhoslávii zachovávajú svoju rezervu. Treba dodať, že ide o rezervovanosť vzájomnú: titovec už sotva dá ruku do ohňa za reálny socializmus
sovietskeho alebo čínskeho razenia.
Závery z celej tejto polemiky nie sú pre reálny socializmus zvlášť lichotivé. Vo vzájomnej konfrontácii rôznych reálnych socializmov strácajú body obe strany, pretože sa usvedčujú navzájom.
V konfrontácii so socialistickou opozíciou je skóre zmätočné, pretože obe strany používajú rôzne kritériá: jedna kritizuje prax z hľadiska teórie a jej predpokladov, druhá teoretické modely z
hľadiska praxe a jej výsledkov.
Antisocialistu zaujímajú všetky tieto aspekty daného sporu iba potiaľ, pokiaľ mu potvrdzujú jeho východiskovú tézu, že tu zlyháva socializmus vôbec. Podľa neho majú pravdu všetci
zúčastnení kritici reálneho i imaginárneho socializmu tam, kde si navzájom odhaľujú svoje slabiny. Niet podstatného rozdielu medzi bodkovaným a pruhovaným reálnym socializmom, medzi
farebným a čierno-bielym modelom socializmu vôbec, lebo všetky sú od jednej matere. Nie je dôležité, či v praxi reálneho socializmu bola socialistická teória striktne uplatnená, či v nej bola
prekonaná, či v nej zlyhala, alebo či ju táto prax zdeformovala a opustila. Výsledok je stále rovnaký: je ním jestvujúci reálny socializmus. Porovnáva ho s realitou súčasnej vyspelej kapitalistickej
spoločnosti a hodnotí ho svojimi civilizačnými kritériami pokroku a humanity, slobody a mravnosti, rozumu a spravodlivosti, ktoré považuje za všeobecne platné. Teóriu socializmu, socialistický
ideál berie do úvahy iba v danej realizovanej podobe: čo je mimo nej, je nejasná utopická vízia akéhosi lepšieho sveta, ktorá je aj tak principiálne neuskutočniteľná. A tak mu vychádza, že v
reálnom socializme stroskotal socializmus ako taký. Preto sa treba od neho definitívne odvrátiť.
V tomto ohľade je teda postoj socialistickej opozície reálneho socializmu priamo opačný. Základným kritériom jej hodnotenia reálneho socializmu je práve socialistický ideál, axiómy a
postuláty marxistickej teórie socializmu. Všeobecné civilizačné kritériá berie do úvahy iba potiaľ a v takej podobe, pokiaľ a ako sú obsiahnuté v tejto teórii. Porovnávanie so súčasnou vyspelou
kapitalistickou spoločnosťou hrá pre ňu úlohu len pomocného a druhoradého dôkazu proti legitimite reálneho socializmu. Reálny socializmus neprekonal základné choroby a nedostatky
kapitalistickej civilizácie, iba ich modifikoval do svojráznej podoby. Prioritným cieľom tejto kritiky je jeho socialistická premena. Reálny socializmus sa síce o túto premenu pokúsil, začal s ňou,
ale dostal sa do slepej uličky. Preto treba začať znova. Správne zhodnotenie jeho pokusu, kritika jeho omylov a stroskotania je nevyhnutnou súčasťou tvorby novej strategickej koncepcie
socializmu, ktorá by bola adekvátna socialistickej teórii na dnešnom stupni jej rozpracovania. Dištancuje sa od reálneho socializmu preto, aby svetu ukázala, že socializmus, ktorý mu ona
ponúka, je iný, lepší a preň prijateľnejší.
Reálny socializmus to má teda všestranne ťažké. Dostal sa do nezávideniahodného postavenia, keď musí obhajovať svoju socialistickú realitu voči každej inej socialistickej realite, voči realite
nesocialistickej i voči socialistickým ideálom ako takým. Je to postavenie, ktoré ho núti dokazovať, že jeho svet je najlepší zo všetkého, čo tu je i čo by tu mohlo byť. Nejde o žiadnu novinku v
dejinách, lebo túto úlohu kládol pred svojich ideológov každý režim a každé zriadenie. Pravda, kládol a kladie ju obvykle až vtedy, keď sa vyčerpala dynamika jeho rozvoja, keď mu ide o
petrifikáciu dosiahnutého stavu, lebo pre seba už nevidí ďalšie dejinné perspektívy okrem prežitia a zotrvania jestvujúceho. Práve takýmto reálnym Prušiakom bol ideológ Hegel, keď s
nasadením celej svojej dialektickej výzbroje nezvratne dokazoval, že jeho monarchia je posledným slovom a najdokonalejším výtvorom dejín.
Tak ako Hegelovi, aj reálnemu socialistovi sa pri takomto ospravedlňovaní statu quo vzpiera samotná podstata nimi proklamovaného dialektického spôsobu myslenia. Hegelovi sa za to kruto
vysmial už Marx a pomocou tej istej dialektiky mu celú jeho dialektickú argumentáciu teoreticky rozbil. Vysmiali sa mu i dejiny a vyvrátili mu ju prakticky. Napriek tejto lekcii sa však nový,
reálnosocialistický Prušiak znovu pokúša splniť istú krkolomnú úlohu.
Pritom jeho argumentácia nemá ani zďaleka onu povestnú Hegelovu brilantnosť. Poväčšine rezignuje na zložité finesy dialektickej logiky a volí omnoho jednoduchší a priamočiarejší postup
onoho vystatovačného majstra sveta všetkých váh, ktorý sa v ringu tlčie do pŕs a do úmoru vykrikuje: „Ja som najlepší, ja som najlepší...“ Hegelovskú brilantnú jednoznačnosť záverov však
nemôže dosiahnuť už preto, lebo je zameraná prinajmenej na tri strany a na každú z nich meria iným metrom, používa iné zdôvodnenia, ktoré si navzájom často protirečia.
Voči konkurenčným reálnym socializmom používa náš reálny socialista metódu opačných znamienok, prisudzovaných tomu istému javu podľa toho, na ktorej strane hraníc ho hodnotíme.
Naša diktatúra proletariátu je skutočnou vládou ľudu, zatiaľ čo vaša je despociou vládnucej kliky; naše budovanie socializmu je ekonomickým, kultúrnym rozkvetom, vaše budovanie socializmu
je ekonomickým, politickým, kultúrnym úpadkom; naše väznice zapĺňame vyvrheľmi spoločnosti a antisocialistickými disidentmi, zatiaľ čo vaše sú naplnené statočnými pracujúcimi ľuďmi a
prosocialistickými disidentmi. Túto metódu možno použiť na všetko: jej nevýhodou však je, že sa rovnako používa na oboch stranách a jej výsledky sa teda takto navzájom znehodnocujú.
Voči svojmu buržoáznemu kritikovi sa náš reálny socialista bráni metódou obrátenej argumentácie - metódou bumerangu. Jej najprimitívnejšou formou je, že sa na akúkoľvek kritiku našich
pomerov použije známy typ odpovede: „Ale vy lynčujete černochov!“ Na vyššej úrovni má táto odpoveď rôzne rafinovanejšie modifikácie. Je pravdou, pripúšťa napríklad reálny socialista, že u
nás nemáme dostatok spotrebných tovarov. Ale ich dostatok, či dokonca nadbytok - zdôvodňuje ďalej - je predsa zavrhnutiahodným ideálom konzumnej spoločnosti, ktorá je produktom
rozvinutého kapitalizmu a koncentruje v sebe všetky jeho zlá a protirečenia. My sa síce tiež usilujeme o takýto dostatok či nadbytok, ale bez vašich prízemných konzumných ideálov. Náš
dostatok a nadbytok bude úplne iný, bezrozporný, socialistický. Vraj nám chýba sloboda slova - ironizuje reálny socialista. Nehodláme však zavádzať vaše hajdparky, pretože to sú len
pseudotribúny, ktoré odvádzajú pozornosť pracujúcich od skutočných problémov spoločnosti, v ktorej žijú. Áno, máme síce ekonomické ťažkosti, ale u vás je hospodárska kríza, máme síce
nižšiu produktivitu práce, ale u vás je nezamestnanosť, máme síce nižšiu životnú úroveň, ale u vás sú aj žobráci. Vaši pracujúci majú síce vyššie mzdy, naši však majú lepšie sociálne
zabezpečenie; vaši majú síce možno aj lepšie sociálne zabezpečenie, naši však rozhodne majú vyššie sociálne istoty.
V konfrontácii s realitou vyspelej kapitalistickej spoločnosti kladie obhajca reálneho socializmu dôraz predovšetkým na jeho možnosti a perspektívy. Počkajte, keď vybudujeme ťažký
priemysel, uvidíte, keď naše socialistické poľnohospodárstvo bude mať dostatok mechanizmov a umelých hnojív, žasnete, keď zavedieme všeobecné povinné stredoškolské vzdelanie, ustrniete,
keď vyriešime bytovú otázku a problém znečisťovania ovzdušia, prídete s prosíkom, keď zameniteľný rubeľ vytlačí dolár a stane sa svetovou menou. Máte síce spoločnosť hojnosti, my však
máme spoločnosť perspektívy hojnosti a to je nepomerne viac. Vaša hojnosť je totiž bezperspektívna, zatiaľ čo naša sa bude nepretržite rozvíjať ad infinitum. Budúcnosť je naša: len nám na ňu
dajte pokoj a čas, licencie a pôžičky.
Žiaľ, tento postup sa nedá dosť dobre použiť aj voči socialistickým kritikom reálneho socializmu, lebo tí argumentujú práve perspektívami a budúcnosťou. V tejto rovine je však dohoda ťažká,
lebo jedni hovoria o teoretických perspektívach praktického socializmu, zatiaľ čo tí druhí o praktických perspektívach socializmu teoretického, jedni ich vyvodzujú z toho, čo socializmus už je, a
druhí z toho, čím by mal byť.
Buďme realisti - žiadajú týchto svojich oponentov reálni socialisti - a marxisticky uznajme, že jediným kritériom teórie je prax. Socialistické ideály sú krásne a vznešené, vedecky zdôvodnené
a plne uskutočniteľné, konkretizujú sa však až v praxi skutočného budovania socializmu. A v tom ste zatiaľ neurobili nič, my však máme za sebou hmatateľné výsledky. Naša prax spätne
modifikuje socialistickú teóriu, obohacuje a rozvíja ju, zatiaľ čo vy sa skostnatene držíte abstraktných všeobecných princípov a kritérií.
Buďme dialektici - pokračujú - a marxisticky uznajme, že na základe zmenených pomerov a našich skúseností sa museli zmeniť mnohé staré poučky a doplniť mnohé nové poučky v tejto

teórii: veď sme predsa prakticky dokázali, že socialistickú revolúciu možno uskutočniť v jednej krajine, že socializmus možno začať budovať v zaostalej krajine a že ho možno vybudovať v
kapitalistickom obkľúčení; prakticky sme si overili, že ho nemožno udržať bez silného socialistického štátu, bez mohutnej armády a polície; prakticky sme si preskúšali teóriu zostrovania
triedneho boja i teóriu jeho zoslabovania za socializmu, teóriu budovania socializmu pre potomkov i teóriu jeho užívania na úkor potomkov; prakticky sa nám osvedčila diktatúra proletariátu ako
jediná skutočná ľudovláda - a to dokonca aj vtedy, keď tento proletariát tvoril len nepatrnú menšinu obyvateľstva; prakticky sme zaviedli účinnú a výkonnú socialistickú demokraciu pre tých, čo
si ju zaslúžia, a v miere, ktorá je socializmu prospešná.
To či ono sa vám u nás nepáči a konfrontujete si to so svojimi ideálnymi teoretickými východiskami: počkajte však so závermi, kým si to všetko nevyskúšate na vlastnej koži! Ste proti
hospodárskemu monopolu socialistického štátu, ale ako chcete účinnejšie previesť a zabezpečiť zospoločenštenie výrobných prostriedkov? Ste proti politickému monopolu vládnucej strany, ale
ako sa budete donekonečna handrkovať s opozíciou o každú socialistickú vymoženosť? Ste proti ideologickému monopolu, ale dokedy dovolíte svojim disidentom štvať proti jedine správnej
politike strany a vlády? Ste proti obmedzovaniu práv a slobôd občanov, ale zabúdate pritom na marxistický triedny princíp, podľa ktorého treba najprv zvážiť, komu a čomu majú tieto práva
slobody slúžiť. Ste proti diktatúre proletariátu a zabúdate pritom na iný marxistický princíp, podľa ktorého je každý režim triednej spoločnosti diktatúrou vládnucej triedy. My toto všetko
poznáme z vlastnej skúsenosti, a preto nenaletíme na chiméru akýchsi čistých, našou praxou nepoškvrnených pôvodných socialistických ideálov. To, čo sme z nich urobili my, je
neodškriepiteľná realita; to, čo z nich robíte vy, je pustá utópia.
Celá táto polemika o praxi reálneho socializmu takto na všetkých frontoch nevyhnutne prechádza do sporov medzi rôznymi koncepciami socializmu, do sporu o teóriu socializmu vôbec. Ak je
predmetom praktického sporu otázka: Aký je reálny socializmus? - teoretický spor sa sústreďuje na otázku: Čo je (čo by mal byť) socializmus ako taký? Pravda, sú to otázky, ktoré spolu úzko
súvisia a prechádzajú jedna do druhej. Líšia sa však svojím predmetom, ktorým je v prvom prípade jestvujúca skutočnosť a v druhom ideál; líšia sa svojím prístupom k tomuto predmetu, ktorým
je v prvom prípade analýza danej skutočnosti a v druhom teoretická konštrukcia ideálu; a líšia sa aj povahou svojich záverov, ktoré sú v prvom prípade výsledkom aplikácie socialistickej teórie
na zistené fakty, zatiaľ čo v druhom prípade výsledkom vyvodzovania jednej teórie z inej teórie či teórií (z Marxovej teórie dejín vôbec a z jeho teórie kapitalizmu zvlášť). V prvom prípade sa
vychádza z predpokladu, že teória socializmu je už raz navždy vytvorená, v podstate dovŕšená a že ňou teda možno reálny socializmus merať a hodnotiť; v druhom prípade sa však spochybňuje
samotný tento predpoklad.
Reálny socialista sa príliš nehrnie do tohto druhého, teoretického sporu o socializmus. Pravdu povediac, skôr sa mu vyhýba a snaží sa ho zahrať do autu. Pokiaľ sa doň pustí, zostáva pri
všeobecných a abstraktných poučkách, pri scholastickom prežúvaní a rozvádzaní Marxových a Leninových citátov.
Už na prvý pohľad je tu veľký, do očí bijúci nepomer. Sovietski vedci prispeli obrovským vkladom do rozvoja prírodných a technických vied. Neodmysliteľný je ich prínos do mnohých
humánnych a spoločenskovedných disciplín. A proti týmto rastúcim, košatejúcim stromom sovietskej vedy stojí paradoxný zákrpok marxistickej teórie, predovšetkým filozofie a vedeckého
socializmu. Pripomínajú črepníkovú japonskú borovicu, pre ktorú platí: čím menší rast, tým väčší pestovateľský úspech.
Toto špecifické teoretické nechutenstvo reálnosocialistických ideológov vyplýva z toho, že im teória socializmu v podstate vyhovuje taká, akou pôvodne bola a ako ju prijali za svoju: ako
teóriu nerozvinutú, hmlistú, ako rámcový program, pripúšťajúci v mnohých závažných otázkach viacero výkladov. Ich kruciálnym argumentom je predsa prax reálneho socializmu: práve a
predovšetkým z nej vyvodzujú jedine správny, overený výklad tejto teórie, iba ona je jej konkretizáciou a naplnením. To, čo v teórii nie je, čo je v nej rozporné, sa predsa vyriešilo, rieši a bude
riešiť v našej praxi. Stačí teda, aby sme túto našu prax správne marxisticky skúmali, aby sme v nej dialekticky odhaľovali prvky nového a progresívneho, momenty kvalitatívnych premien, aby
sme ju na tomto základe teoreticky zovšeobecňovali a aby sme výsledky týchto našich zovšeobecnení organicky zahrnuli do celkovej teórie socializmu ako jej exemplifikáciu. Všetko ostatné sú
plané špekulácie.
Ako vidieť, reálnosocialistický ideológ týmto svojím postupom prevádza celý teoretický problém socializmu do roviny prvého praktického sporu o jestvujúci reálny socializmus. Voči
teoretickým oponentom je to síce podraz, ale má to svoju železnú logiku. „Tým horšie pre fakty!“ - odbavil svojich protivníkov dialektik Hegel, keď mu dokazovali, že fakty sú v rozpore s jeho
teóriou. „Tým horšie pre teóriu!“ - prevracajú Hegela z hlavy na nohy jeho reálnosocialistickí následovníci, keď sa im dokazuje to isté.

***
Z povahy celého tohto sporu o reálny socializmus vidieť, že tu nejde zďaleka len o nejaký klasifikačný problém čisto akademického významu. Problém jeho vymedzenia a zaradenia z hľadiska
marxistickej teórie socializmu sa stal prioritným predmetom tvrdej ideologickej konfrontácie. A ako vieme, v takejto ideologickej konfrontácii sa už poväčšine nebojuje o vec samu, ale „za našu
svätú vec“, nejde v nej o pravdu, ale o porážku protivníka, nepresadzuje sa v nej presvedčivosť dôkazu, ale dôkaz presvedčivosti.
Je reálny socializmus vôbec socializmom ako takým? Je ním podľa receptu z Veľkej Knihy Socializmu alebo podľa receptu, ktorý je vlastným objavom jeho zakladateľov a budovateľov?
Nie sú títo jeho zakladatelia a budovatelia v postavení onoho dvorného alchymistu z Werichovho klasického filmu Cisárov pekár a pekárov cisár, ktorý bol presvedčený, že už objavil elixír
života? Podľa Veľkej Knihy Mágie namiešal čosi, z čoho sa spil celý dvor. A tak sa dohodli, že to je ono: reálny elixír, s ktorým na dvore vystačia nadosmrti. Alchymistovou úlohou zostalo už
len ho vylepšovať, dochucovať a zbavovať nepriaznivých účinkov. V tejto činnosti mu však Veľká Kniha Mágie skôr prekážala, ako pomáhala. Odložil ju: odteraz boli preň rozhodujúce
skúsenosti a prax.
Môže dvoru niekto ponúknuť - nie z knihy, ale z pohára! - lepší, účinnejší elixír života, ako je alchymistov reálny elixír? Ako, čím ho presvedčiť o tom, že ten pravý elixír života mal byť čímsi
úplne iným? Abrakadabrami z odkiaľsi znovu vyhrabanej Veľkej Knihy Mágie? To má byť rozhodujúci argument proti tvrdej realite reálneho elixíru?
Pre koho je spor o reálny socializmus sporom o Našu Veľkú Svätú Věc, to bude znieť ako veľmi neúctivé, vulgárne prirovnanie. Našu Veľkú Svätú Vec však už nemožno zneuctiť viac, než si
ju zneuctili reálni socialisti sami: inscenovanými procesmi a koncentrákmi, odhalením svojich vodcov ako zločincov, vzájomnými ohováračskými propagandistickými kampaňami, nesplnenými
veľkohubými programami. Podľa posledného - Chruščovovho Programu KSSZ z roku 1961 - sme už teraz, počnúc rokom 1980, mali žiť v komunizme. Namiesto toho nám však nevďační
Chruščovovi dediči ponúkajú tragikomicky skarikovaný odvar z tohto programu - reálny socializmus. A má tento odvar s komunizmom spoločné niečo viac než alchymistov reálny elixír s
elixírom života?
Neuctivé, rúhačské prirovnanie sa nedotkne pravej dôstojnosti a vznešenosti, ale sa od nich odrazí ako mucha od skla. Ak je však vec, ktorá sa tvári nadmieru dôstojne a vznešene, príliš
skompromitovaná, odhaľuje takéto prirovnanie celú jej absurdnosť a pitoresknosť. Robí to dokonca účinnejšie, než možno dosiahnuť vážnym prístupom k nevážnej veci.
Dosť dlho sa už zaoberám vážnym rozborom celej tej ideologickej kamufláže okolo reálneho socializmu. Keď som však začal uvažovať nad otázkami, ktoré si kladieme v tejto našej spoločnej
knihe, vynoril sa mi odkiaľsi z pamäti kozotur. Sprvu som ho odháňal, lebo sa mi nezdal byť dosť dôstojný témy a vážnosti problémov, o ktorých je tu reč. Kozotur ma však od onej chvíle
naliehavo prenasleduje, vstupuje mi do pokusov o seriózne úvahy a všade mi z nich vytŕča svoje absurdné kozoturie rohy.
A tak som sa nakoniec rozhodol zostať pre tento raz pri kozoturovi.

Spor o kozotura
Kozotura si vymyslel Faziľ Iskander. Napísal o ňom dokonca svojskú science-fiction v dobe, keď sa tomu u nás ešte ani tak nehovorilo. Pokiaľ viem, jeho Súhvezdie kozotura upadlo akosi do
zabudnutia, dnes sa už o ňom nikde nehovorí, ani nepíše. Je to škoda pre čitateľa, lebo ide o dielo svieže a v mnohých ohľadoch pozoruhodné. Hlavne je to však nespravodlivé pre kozotura, lebo
týmto dielom vstúpil do dejín.
Rád by som napravil tento lapsus a pripomenul čitateľskému publiku, že kozotur ešte stále žije medzi nami. Bude hlavným hrdinom mojich nasledujúcich úvah. Vypožičal som si ho od Faziľa
Iskandera s tým, že úplne voľne nadväzujem na jeho románový príbeh, a to s vlastným domýšľaním pointy, s vlastnými inotajmi.
Kozoturia epopej má svoju predhistóriu.
Priekopnícki šľachtitelia sa po stáročia snažia vykrížiť a dopestovať ideálny úžitkový domáci dobytok, v ktorom by sa koncentrovali pozitívne vlastnosti všetkých jestvujúcich druhov dobytka
a eliminovali vlastnosti negatívne. Rozvažujú o tom, aký by to mal byť živočích, akými spôsobmi ho možno vyšľachtiť a rozmnožiť po celej zemeguli.
Prvotní, utopickí šľachtitelia dospievali k svojim predstavám ideálneho dobytka rôznymi pochybnými, poväčšine nevedeckými spôsobmi; po nich však prišli zakladatelia vedeckého
šľachtiteľstva dobytka, jeho klasici, ktorí ho postavili na prísne vedecký základ. Ideálny dobytok bude nevyhnutným produktom dejinného vývoja, jeho vnútorných protirečení. Z toho, čo tu
medzi doterajším domácim dobytkom máme, je síce najvyspelejšia krava, ale aj tá je odsúdená na nevyhnutný zánik. Pravda, zatiaľ dojí dobre a dáva chutné mäso, má však stále častejšie krízové
stavy, stále viac je odkazovaná na umelú výživu a posilňujúce injekcie. Jej predsmrtná agónia predstavuje zároveň pôrodné bolesti, ktoré privedú na svet nový, kvalitatívne vyšší typ všestranne
užitočného prežúvavca. My, vedeckí šľachtitelia, musíme byť preto predovšetkým dobrými inseminátormi a pôrodníkmi.
Až potiaľto je celá tá historka dosť nudná a - pravdu povediac - Faziľ Iskander za to nemôže, pretože som ju jeho príbehu predoslal na vlastnú päsť. Vzruch nastáva až vtedy, keď sa objaví
prvý z týchto vedeckých šľachtiteľov, ktorý vyhlási, že už vypestoval species onoho bájneho biologického zázraku: je ním kozotur.
O tomto šľachtiteľovi sa vie už dávno. Začal so svojimi kozoturími pokusmi pred vyše polstoročím a už vtedy ich proklamoval ako historicky prvý, rozhodujúci krok na dlhej a zložitej ceste k
realizácii tohto zoologického zázraku. Najprv svojho kozotura skromne považoval len za špecifický produkt zvláštnych chovateľských podmienok, za prechodný zootyp vo vývoji k novému
druhu; potom si dodal odvahy a označil ho za jeho prvú vlastnú vývojovú fázu, za jeho nižší vývojový stupeň. Odtiaľto už bol len krok k stanovisku, že kozotur je v skutočnosti nevyhnutným
vývojovým stupňom každého šľachtiteľského pokusu o realizáciu daného zooideálu. Keď mu nakoniec prešlo i toto, dospel k výslednému rozhodnutiu: šľachtiteľské pokusy sa v podstate
skončili, kozotur je realizovaný ideál! Ideálny dobytok nie je v skutočnosti nič iné ako kozotur, pretože práve v ňom sa podarilo vypestovať a upevniť všetky tie rozhodujúce vlastnosti, ktoré od
daného zooideálu požadovali klasici vedeckého šľachtiteľstva. Niektoré sú už rozvinuté, iné sa utešene rozvíjajú a ostatné sú tu aspoň v zárodku. Viac nám zatiaľ ani netreba, to ostatné už príde
samo. Stačí iba kozotura náležite pásť, pomáhať mu v raste a čistiť ho od parazitov.
Úspešný šľachtiteľ má prednostné právo na pomenovanie svojho šľachtenca. Využíva ho: nech sa volá kozotur domáci (Capribos domesticus).
Šľachtiteľská obec sledovala kozoturí pokus so záujmom a zanietene o ňom diskutovala. Ako sa menilo jeho sebahodnotenie, stále viac nastražovala uši. Rozhodujúce slovo do bitky však
znamenalo tvrdenie, že pokus je už zavŕšený realizáciou zooideálu klasikov. Šľachtiteľská obec sa rozpadá na prívržencov kozotura domáceho a na jeho odporcov. Ako to už v boji býva, medzi
oboma tábormi sa pohybujú rôzni váhavci, odpadlíci, prebehlíci i zmierovatelia. Frontovú líniu navyše znejasňuje aj to, že ani oba protivné tábory nie sú vnútorne jednotné: spor o kozotura
domáceho neprebieha len medzi nimi navzájom, ale aj v rámci každého z nich.
Bratstvo prívržencov kozotura domáceho spája presvedčenie, že kozotur je skutočne realizáciou vedeckého šľachtiteľského dobytkárskeho ideálu. Keďže sa však medzitým po svete rozšírilo
niekoľko kozoturích spécií, rozdeľuje Bratstvo sporná otázka, ktorá z týchto spécií je tá skutočne pravá, skutočne životaschopná, skutočne prospešná ľudstvu. - Prečo by váš kozotur mal byť
domácejší ako náš? - rozčuľujú sa tí chovatelia kozoturov, ktorí na ten podraznícky nápad s jeho zaradením a pomenovaním neprišli prví. - Nielenže nie je domácejší - dozvedá sa ohúrený a
roztrpčený objaviteľ a prvochovateľ kozoturov -, ale naopak, je to priam bastard, v ktorého sa zvrhol váš pôvodne ušľachtilý kozoturí pokus. Áno, nápad bol síce váš, ale statné a odolné krížence
sme vypestovali až my, a preto kozotur domáci patrí výlučne nám!
A tak aj objaviteľ vyrukuje so svojím názorom na problém pseudokozoturov.- Mlčal som -, - kára spupnú časť kozoturieho Bratstva, - keď ste krížili nie práve najvhodnejších jedincov zo
svojich vlastných, nevyšľachtených kozích a turích stád. Varoval som vás, keď ste svoje teľatá začali ošetrovať proti mojim radám a kŕmiť podľa vlastných receptov. Ale teraz musím s pravdou
von: váš kríženec vôbec nie je kozotur. Je to nanajvýš turokoza, hybrid neplodný ako mulica, na rozdiel od nej však spájajúci všetky zlé vlastnosti krížených jedincov. Vaša turokoza nemôže mať
preto nič spoločné s reálnym kozoturom, z hľadiska jedine správneho vedeckého šľachtiteľstva dobytka je to od začiatku až do konca podvod.
Výsledkom tohto bratského sporu je, že sa v každom kozoturovi domácom odhalí zdegenerovaná turokoza, pseudokozotur. Spor s potešením a zadosťučinením sleduje tábor zásadných
odporcov kozotura domáceho, lebo ním je ich vec už spolovice vyhratá. - Vaša vzájomná kritika je úplne správna a oprávnená, - súhlasí tento tábor s celým kozoturím Bratstvom en bloc, - len ju
treba doviesť do konca a vyvodiť z nej logické závery.
Okrem tohto globálneho súhlasu a v zhode s ním spája tento druhý tábor aj principiálne odmietavý postoj tak ku kozoturovi, ako aj k turokoze, devalvácia akejkoľvek kozoturej reality vôbec.
To je však zároveň všetko, čo ho spája: oveľa viac je toho, čo tento tábor výrazne rozdeľuje do navzájom nevraživých skupín.
Predovšetkým sa v ňom nachádza Spoločenstvo vyznávačov jedine správneho vedeckého šľachtiteľstva dobytka, viazané duchom a literou klasikov. Toto Spoločenstvo tvorilo pôvodne s
terajším kozoturím Bratstvom jednu rodinu, spor o kozotura domáceho ich však definitívne rozkmotril. Dohodnú sa spolu iba na základnom odkaze klasikov, že prešľachtená krava zdegeneruje a
vykape, privedúc na svet nové potomstvo kvalitatívne vyššieho, ideálneho dobytka.
Podľa Spoločenstva ním však nie je a nemôže byť kozotur. Je to len paškvil ideálneho dobytka: nevznikol z kravy, ako kázali klasici, ale krížením omnoho podradnejších druhov dobytka;
vývojovo kravu neprekonal; neviedol a nevedie k jej vytlačeniu a zániku. Naopak, krava - aj keď prešľachtená a degenerovaná - si naďalej tučnie a živí nás. Musíme trpezlivo vyčkať, kým
nevyčerpáme všetky jej možnosti: až potom nastane hodina zrodu skutočne ideálneho dobytka. Kozoturom bola príroda znásilnená, zatiaľ čo podľa klasikov máme byť len dobrými
inseminátormi a pôrodníkmi našej starej, dobre známej kravy.
Prirodzene, takýto zákerný útok na kozotura ako na princíp musí viesť k spoločnej protiofenzíve celého kozoturieho Bratstva. -Vôbec ste nepochopili revolučného ducha klasikov, - odpovedá
Bratstvo spoločenstvu. - Konzervatívne ste vsadili na kravu, v podstate ju chcete len vylepšovať a zdokonaľovať. Tak si spokojne krížite jedince rôznych kravských plemien a pritom vám
jednoducho ušlo, že z týchto jedincov nemôže vzniknúť nič iné, len zase krava. To má byť ten váš kvalitatívne nový, vyšší typ dobytka? Áno, my sme vsadili na tura divého, ale ten predsa nie je
nič iné než ešte nezdegenerovaná, pôvodná, neprešľachtená krava, a preto iba on mal nádej na taký kvalitatívny skok v potomstve, ktorý predvídali klasici. Ako revoluční inseminátori sme urobili
odvážny pokus a skrížili sme tohto tura s najperspektívnejšou kozou domácou. Pravda, tento pokus každému nevyšiel a objavilo sa aj mnoho pseudokozoturov, ale napriek tomu je už na svete aj
reálny kozotur domáci. Okrem neho niet a nemôže byť ideálnejšieho dobytka: len slepý nevidí jeho prednosti, jeho možnosti rastu, perspektívu jeho definitívneho víťazstva nad kravou a
rozšírenia po celej planéte.
Z tábora odporcov kozotura sa nám však hlási o slovo aj progresívna Skupina vyznávačov. S Bratstvom i so Spoločenstvom ju pokrvne viaže jedine správne vedecké šľachtiteľstvo dobytka na
spôsob klasikov, jej progresívny rozchod s Bratstvom a prechod do tábora odporcov ju však poznamenal mnohými špecifickými črtami.
Skupina sa rozišla so zakladajúcim Spoločenstvom vedno s kozoturím Bratstvom. Bola nadšenou propagátorkou a podporovateľkou prvého kozoturieho pokusu na svete. Stala sa obhajcom
prvého kozoturieho Bratstva. Keď sa však Bratstvo začalo rozkladať, vznikli u nej pochybnosti o tom, ktorá kozoturia spécia je vlastne hodná jej podpory. Čím viac ich skúmala, tým bola
znechutenejšia, a tak postupne dospela k záveru, že pro domo sua si musí vypracovať vlastný teoretický model novej kozoturej spécie, model kozotura európskeho. Ako tak na ňom pracovala v
zhode s klasikmi, pôvodný kozoturí princíp sa jej stále viac rozkladal pod rukami do obrysov čohosi, čo sa stále menej podobalo na kozotura ako takého. Bratstvo to veľmi skoro postrehlo a
vyrukovalo s kritikou takého absurdného modelu kozotura, v ktorom je tur divý nahradzovaný turom domácim a koza ovcou či muflónom. Bolo treba výjsť s pravdou von: z pôvodného kozotura
v tomto modeli nezostalo skoro nič. Skupina zavrhla všetky kozoturie spécie, vzdala sa kozoturieho princípu vôbec a model špecifického kozotura európskeho nahradila úplne novým modelom:
modelom eurotura.
- Kozotur sa neosvedčil! - zdôvodňujú tento krok radikálnejší predstavitelia Skupiny. - Kozotur sa nehodí pre naše pomery! - prízvukujú im tí umiernenejší. Dôsledok celkového postoja ku
kozoturovi je však v oboch prípadoch rovnaký. Pravda, z tohto rozchodu s Bratstvom nijako nevyplýva zmierenie Skupiny so Spoločenstvom. Hrany sa tým medzi nimi možno otupili, Skupina
však naďalej trvá na totálnej bezperspektívnosti kravy; nemožno očakávať, že táto zdegenerovaná krava sama čosi nové porodí.
Až doteraz sa náš spor o kozotura stále pohyboval v rámci širokej rodiny vyznávačov jedine pravého vedeckého šľachtenia dobytka podľa klasikov. V tábore zásadných protivníkov kozotura
sú však aj takí jeho kritici, ktorí odmietajú nielen samotný kozoturí princíp, ale aj všeobecný východiskový princíp tohto vedeckého šľachtenia vôbec, teda teóriu vzniku kvalitatívne nového,
ideálneho dobytka. Považujú túto teóriu za pomýlenú, rozporuplnú, vedecky nezdôvodnenú a jej klasikov jednoducho zaraďujú do starej línie utopistov. Proti nej stavajú koncepciu
perspektívnosti kravy, prakticky neobmedzených možností jej ďalšieho zušľachťovania. To, čo vyznavači mylne označovali za príznaky degenerácie kravy, boli iba detské choroby jej
fylogenézy. Krava je a zostane najvyspelejším dobytkom: túto skutočnosť nemožno zvrátiť žiadnym šľachtiteľským eskamotérstvom.
Z toho vyplýva aj ich postoj ku kozoturom. Rozdiely medzi kozoturom domácim, pseudokozoturom, turokozou či euroturom sú pre nich z tohto hľadiska nepodstatné. V každom prípade ide o
zoologickú anomáliu, o monštrum na spôsob dvojhlavého teľaťa, ktoré musí skôr či neskôr vykapať. Šľachtitelia, ktorí sa ho snažia udržať pri živote, postupujú proti prírode a ich kríženec
nemôže byť ľudstvu nijako užitočný.
- Pozrite sa, ako vyzerá ten váš kozotur! - zabŕda náš kritik. - Či ho možno porovnávať s krásou kravy? - Pravdaže možno, - odpovedá kozoturie Bratstvo, - hoci zatiaľ je to len vývojový typ.
Počkajte však, až sa prepracujú a ustália jeho línie! Vieme, že kozotur má zatiaľ nižšiu dojivosť ako krava, zato však dáva výživnejšie mlieko; že oproti krave je pomalší, ale je vytrvalejší; že
zožerie omnoho viac ako krava, je však menej náročný na krmoviny a spasie všetko; že jeho mäso nedosahuje ešte kvalitu hovädzieho, zato je však omnoho ľahšie straviteľné. Je síce
agresívnejší, túto vlastnosť však využijeme v náš prospech a vycvičíme ho tak, že nahradí aj strážneho psa. Navyše má omnoho väčšie a ťažšie rohy, nepomerne huňatejšiu kožušinu, mohutnejší
chvost - a to všetko sú už aj samy osebe nesporné prednosti kozotura voči krave. To, v čom ju ešte nedostihuje, je nepodstatné, zanedbateľné - a aj to sa časom nepochybne spraví. Kozotur má
pre to všetky vývojové predpoklady!
Stačí! Podstata celého kozoturieho sporu je už dostatočne jasná, hoci ešte ani zďaleka sme nevyčerpali všetky jeho finesy a varianty. Problém by sa nám však zamotal do úplne neprehľadného
klbka, keby sme pokračovali ešte ďalej. Ako sa napríklad vyrovnať s oponentom, ktorý sa vytasí s otázkou: a prečo sa vlastne stále zaoberáte len turovitými (Bovidae), keď má byť reč o
ideálnom dobytku klasikov? Či sú turovité jediným dobytkom, notabene jediným p e r s p e k t í v n y m dobytkom?
A čo takto ťava?
Nejdem spochybňovať oprávnenosť námietky tohto oponenta, lenže keby sme ju sem zahrnuli, zaviedlo by nás to k úplne inej problematike než je tá, o ktorú nám teraz ide. A tou je - opäť
zdôrazňujem - spor o kozotura domáceho.
Čo s ním?

Táto otázka sa netýka ani tak sporu, ale predovšetkým samotného kozotura.
Faziľ Iskander si to vyriešil jednoducho. V jeho románe sa polemická kampaň okolo kozotura z vyššej moci zastavila, kozotur sa obklopil nepriestupnou hradbou mlčanlivosti a zvyšky
kozoturích šľachtencov sa voľne vypustili na rodné kolchozné pastviny. Kampaň sa skončila, a tým už ani akoby kozotura nebolo.
Lenže tak sa to nedá, vážený Faziľ Iskander!
Po prvé, ako som sa Vás snažil presvedčiť svojou verziou príbehu, kampaň sa neskončila, ale práve naopak, prešla na novú a vyššiu, medzinárodnú úroveň.
Po druhé, aj keby jej nebolo, váš kozotur tu už raz je, jestvuje. Nielen na Vašich abcházskych pastvinách. Jeho rôzne spécie sa rozšírili kdekade po svete. Tu Vašu pôvodnú abcházsku sortu
máme už aj u nás doma. Žijeme s kozoturom v jednej ohrade, musíme ho ošetrovať a kŕmiť, musíme sa mu plne a cele venovať.
A tak máme právo vedieť, ako to s tým kozoturom domácim v skutočnosti je. Tu sa odtrúbením kampane nič nevyrieši.
Stojí nám kozotur za tú námahu? Sú jeho choroby detskou nemocou alebo kŕčami monštra? Má perspektívu rozvoja, stagnácie alebo degenerácie? Je tu na to, aby slúžil nám, alebo naopak?
Dá sa s ním ľudsky vyžiť?

Ako s kozoturom vyžiť
Spor o kozotura je profesionálnym sporom medzi úzkym okruhom strážcov Svätej Kozoturej Veci (SKV) a ich protivníkmi. Profesionálni teoretici píšu tlstopisy o podstate kozotura a učene
polemizujú so svojimi rovnako učenými oponentmi. Profesionálni propagandisti robia živú a adresnú kozoturiu publicistiku, podľa potreby apologetickú alebo kritickú; poriadajú cyklické
školenia podľa stanoveného plánu Roku kozoturieho vzdelávania o nevyhnutnom víťazstve kozotura a zániku kravy, o grandióznych úspechoch v chove kozoturov, o tom, ako expanzivita
turokôz ohrozuje pokojné zažívanie kozotura domáceho. Profesionálni šľachtitelia vydávajú smernice o tom, ako treba s kozoturom zaobchádzať, ako ho treba ošetrovať, pripúšťať, množiť, pásť,
dojiť, strihať; zvolávajú kozoturie celonárodné, krajské a okresné konferencie a zjazdy, na ktorých hodnotia doterajšiu chovateľskú etapu a vytyčujú plán pre etapu novú.
Búrka okolo kozotura, ktorú vyvoláva celý tento okruh strážcov SKV a ich protivníkov, však môže byť akokoľvek veľká, môžu v nej lietať hromy a blesky, aj tak z nej obvykle veľa dažďa
nenaprší. Celý skutočný problém kozotura sa totiž fakticky, reálne rieši niekde úplne inde - u praktického chovateľa kozoturov. Práve a predovšetkým jemu hodili profesionálni teoretici,
propagandisti a šľachtitelia toho skutočného, reálneho kozotura na krk: ty sa oňho staraj, ty nám skladaj účty zo svojej starostlivosti! My ťa budeme v tejto tvojej záslužnej činnosti viesť, my ti
budeme radiť, my ťa budeme chváliť a kritizovať - a ty nás všetkých za to budeš živiť svojimi kozoturími produktmi.
Chovateľ sa možno ani o toto svoje historické poslanie neprosil. Niet však kam uniknúť. Pred ním stojí živý kozotur, pomrkáva naňho svojimi zlomyseľnými žltými kozími očami, vyčkávavo
hrabe a podupáva silnými turími nohami. - Nemám skúsenosti s chovom kozoturov, - bráni sa chovateľ nerozhodne. - Nič to, s našou pomocou ich nadobudneš. Len smelo do toho! - chlácholia
ho strážcovia SKV a pristrkávajú ho priamo na dosah kozoturích rohov, pyskov a kopýt. - Veď si s ním už len nejako poradíš! Sme s tebou a fandíme ti! - doznieva ich povzbudzujúci hlas spoza
ohrady.
Z tohto rozdelenia úloh vyplýva aj rozdielny postoj oboch strán ku kozoturovi. Darmo je, aj krotiteľ tigrov alebo toreador sa nevyhnutne musí pozerať na predmet svojho záujmu inými očami
ako jeho impresário či riaditeľ cirkusu.
Strážcovia SKV vychádzajú predovšetkým zo špekulatívnej, takrečeno ontologickej otázky: „Čo je kozotur?“ Špekulatívny a ontologický osteň tejto otázky spočíva v tom, že ich ani natoľko
nezaujíma onen konkrétny kozoturí exemplár, ktorý zverili do chovateľových rúk. Ide im viac o samotný metafyzický princíp kozotura, o ich model kozoturej reality. Daný kozoturí exemplár je
predmetom ich záujmu práve ako stelesnenie tohto modelu, ako jeho živý a názorný predstaviteľ. Hodnota predstaviteľa však nie je v ňom samom, spočíva výlučne v tom, čo predstavuje.
Nepochybne, strážcovia SKV sú hrdí na to, že takéhoto predstaviteľa svojho modelu vyšľachtili, tým však ich úloha priamej starostlivosti oň končí. Odovzdávajú ho teda chovateľovi s k o z o t u
r í m i m p e r a t í v o m : Staraj sa oňho tak, aby zodpovedal nášmu modelu, aby zostal tým, čím má kozotur podľa tohto modelu byť! Zveľaďuj ho v zhode s ním!
Chovateľ síce prijíma tento svoj údel, pritom však otázku: „Čo je kozotur?“ si kladie úplne ináč. Nestará sa o jej metafyzickú stránku. Pristupuje k veci celkom pragmaticky: - Tak toto hovädo,
ktoré tu stojí predo mnou a čaká, čo s ním podniknem, by malo byť kozoturom? S ním mám byť odteraz spriahnutý na život a na smrť? Modely a imperatívy sú možno dobrá vec, ale vyžiť sa
z nich nedá. Ja sa musím o tohto kozotura starať tak, aby uživil predovšetkým mňa a potom, pravdaže, aj všetkých ostatných. Nuž čo, zvládli sme kravu, zvládneme nejako aj kozotura.
Tak poď môj, ukáž čo vieš, pozrieme sa ti na zúbky!
Od chvíle, ako sa masový chovateľ s týmto povzdychom ujal celej kozoturej záležitosti, sa fakticky začínajú rozvíjať dva paralelné kozoturie príbehy. Jeden prebieha v praktickej
chovateľskej rovine, druhý v rovine ideologickej, ktorá je doménou zmienených strážcov SKV. Tieto dva príbehy sa preplietajú, miestami dokonca splývajú, miestami sa však od seba aj
výrazne vzďaľujú a navzájom si protirečia. Je to prirodzené, lebo oba príbehy ovládajú odlišné motívy, dominujú im rozdielne východiská a ciele.
Strážcovia SKV sa usilujú o to, aby sa oba tieto príbehy plne a bezo zvyšku zliali v jeden, a to na základe absolútneho uplatňovania ich abstraktného a univerzálneho kozoturieho imperatívu.
Chovatelia sa na túto snahu od samých začiatkov pozerajú podozrievavo a s nedôverou. Majú svoje zlé skúsenosti s najrozličnejšími princípmi a imperatívmi, hlásanými v mene nejakej Svätej
Veci. Čím sú princípy imperatívnejšie a imperatívy principiálnejšie, tým ťažšie sa uplatňujú v ich každodennej chovateľskej praxi, tým pochybnejší je výsledok tohto ich uplatňovania. Preto ich
snahou je oba príbehy čo najviac oddeliť, dosiahnuť, aby chovateľská rovina kozoturieho príbehu bola čo najmenej ovplyvňovaná, rušená, znepokojovaná zásahmi z roviny druhej.
Masovému chovateľovi bol kozotur viac-menej vnútený. Niekedy si možno aj nostalgicky spomenie na kravu, to však v podstate nič nemení na jeho praktickom životnom kréde. - Dnes tu
mám kozoturie hospodárstvo a kozoturí spôsob života, - hovorí si. - Nech sa strážcovia SKV sporia koľko chcú o podstate kozotura, o jeho ideálnych vlastnostiach a prejavoch, nech mi kafrú
koľko chcú do toho, do čoho ma namočili až po uši, pomôcť si tu musím predovšetkým sám. Ich metafyzický problém si pre seba a podľa seba riešim ako svoj vlastný, existenčný a
existenciálny problém. A to sa nedá ináč ako prispôsobiť si kozotura čo najviac podľa obrazu svojho!
Chovateľovo postavenie a jemu zodpovedajúci postoj sú teda jasné. Keby hneď teraz, zo dňa na deň zamĺkli všetky kozoturie kampane, keby kamsi zmizli všetci strážcovia SKV, stále by mu
aj tak zostávalo na krku už zavedené kozoturie hospodárstvo so zodpovedajúcim kozoturím spôsobom života. Nech už je toto hospodárstvo aké chce, bolo vybudované z jeho potu a z jeho
mozoľov. Musela by prísť iba iná znásilňujúca kampaň zvonku, aby ho mocou prinútila vyrezať kozoturie stáda, zlikvidovať celé kozoturie hospodárstvo a opäť začínať s nejakým novým
experimentom.
Pravda, toto všetko sú nanajvýš iba chovateľove zbožné želania, zatiaľ čo skutočnosť je úplne iná. Strážcovia SKV tvrdo strážia a presadzujú svoju metafyzickú kozoturiu líniu. Naďalej
rozvíjajú kozoturie kampane, uvádzajú do života kozoturie princípy a imperatívy. Nerobia to len a ani nie predovšetkým metafyzickými spôsobmi, ale úplne reálnymi a účinnými prostriedkami,
ktorými držia chovateľa podľa možnosti čo najviac v šachu. Chovateľovo úsilie pestovať si kozoturov podľa obrazu svojho nie je teda niečo, čo by mu títo strážcovia SKV dobromyseľne
tolerovali. Naopak, musí toto svoje úsilie presadzovať voči nim rôznymi úskokmi a fintami, pričom sa stále tvári tak, akoby mu nešlo o nič iné než o realizáciu kozoturích princípov a
imperatívov v chovateľskej praxi.
Strážcovia SKV však túto jeho hru dávno prehliadli a vedia dobre, o čo mu ide. Vychádzajú záludnej chovateľovej snahe zdanlivo v ústrety tým, že sa zas tvária, akoby im šlo iba o
chovateľovo dobro, o spoločný prospech z celej tej kozoturej záležitosti. A tak sa obe strany nahlas navzájom presviedčajú o svojich nezištných úmysloch a potichu pritom každá z nich usilovne
pracuje na svojej vlastnej veci. - Čo by som si z toho kozotura dokázal urobiť, - vzdychá chovateľ, - keby nebolo tých prekliatych kozoturích princípov a imperatívov, realizačných smerníc a
nariadení! - a tajne uvažuje o tom, ako to všetko obísť.
Pretože nemá na výber, chovateľovi môže byť v podstate jedno, či pestuje pravých kozoturov domácich, turokozy alebo pseudokozoturov. Existenčná nevyhnutnosť mu prikazuje, aby z toho,
čo mu pridelili, vypestoval úžitkové hovädo a z toho, do čoho ho dostali, urobil fungujúce a prosperujúce - kozoturie či turokozie - hospodárstvo.
Čo ho v tejto bohumilej činnosti skutočne a podstatne limituje, sú neústupní strážcovia SKV, ktorí ho nútia, aby ju neustále vtesnával do apriórnej špekulatívnej schémy nimi vymysleného
ideálneho kozoturieho modelu, aby sa pri nej riadil ich kozoturím imperatívom, z neho odvodenými smernicami, nariadeniami a plánmi.
Chovateľ sa teda usiluje pestovať si vnútených kozoturov podľa obrazu svojho, robí to však pod dvoma neúprosnými a často protirečivými tlakmi. Jedným je tlak vonkajšej nevyhnutnosti, tlak
prírodných biologických zákonitostí, ktoré ovládajú túto zvláštnu kozoturiu spéciu. Druhým je tlak kozoturieho imperatívu, zaštíteného strážcami SKV. Pravda, títo strážcovia tvrdia, že práve
oni sú znalcami a jedine správnymi vykladačmi skutočných biologických zákonitostí danej kozoturej spécie, že ich kozoturí imperatív z týchto zákonitostí jednoznačne vyplýva, že je ich
vedeckou extrapoláciou, predvídaním ich nevyhnutného dejinného vyústenia. Skúsenosť však chovateľa núti, aby na takéto reči príliš nedal. Má ešte v živej pamäti, ako mu pomocou tej istej
argumentácie strážcovia SKV prikazovali, aby kozoturovi krátil rohy a aby mu ich nekrátil, aby mu pribíjal podkovy a aby mu ich nepribíjal, aby mu kupíroval chvost a aby mu ho nechal voľne
rásť. Vždy na to doplatil tak kozotur, ako aj hlavne on sám.
Kozoturia prirodzenosť je činiteľom pomerne stálym a dá sa na ňu spoľahnúť. Chovateľ s ňou počíta ako s prírodnou nevyhnutnosťou, ktorú nemožno ošmeknúť, ale iba nanajvýš šikovne
využívať vo svoj prospech. Časom dôverne spoznal kozoturove možnosti, jeho prednosti i slabiny a na tejto znalosti založil svoju symbiózu s kozoturom, svoj kozoturí spôsob života.
Odovzdáva im kozoturie mlieko podľa plánu, ale kde sa dá, tam im ho rozrieďuje vodou, aby splnil kontingent, a pre seba si ho sem-tam prilepšuje zakázaným kravským mliekom. Vyháňa
kozotura na predpísané kozoturie pašienky, ale nepotláča pritom koziu náturu tohto dobytka tak, ako mu to káže kozoturí imperatív: pustí ho občas aj do krovísk, nechá ho, aby si pochutnal na
bodľačí. Zapriaha kozotura do svojej káry v starých kravských postrojoch, hoci podľa realizačnej smernice ho už mal dávno naučiť, aby ju tlačil čelom. Zanechal pokusy o to, aby z kozotura
vycvičil plnohodnotnú náhradu za strážneho psa, hoci kozoturí princíp s tým počíta a imperatív na tom trvá; strihá kozotura podľa plánu, ale pretože sa z toho svinstva svetre pliesť nedajú, tak ich
naďalej pokútne robí z ovčej vlny a dáva ich na trh ako najnovší kozoturí model.
Stručne povedané, prostý, masový chovateľ kozoturov sa vie vynájsť, pretože sa vždy nejako vynájsť musí. Nevyznáva síce fatalistickú víziu strážcov SKV, že keby kozotura nebolo, museli
by sme si ho vymyslieť; nepodlieha však ani opačnej ilúzii, že všetko zlo pochádza od kozotura.
Toto zmierenie sa však nijako nepodobá na rezignáciu. Chovateľ má na kozotura svoj starý osvedčený býkovec, a keď treba, tak ho aj použije, napriek tomu, že kozoturí imperatív mu
predpisuje pastiersku píšťalu. Pred televíznou kamerou hráva na nej svojim stádam predpísané kozoturie šlágre, ale keď mu začne kozotur strečkovať, vie, ako ho chytiť za nozdry a pretiahnuť
býkovcom. Pravidelné kampane za krátenie kozoturích rohov a za ich nekrátenie si utilitárne prispôsobuje tak, že podľa starých osvedčených skúseností a bez ohľadu na to, ktorá z týchto
kampaní práve prebieha, sústavne odrezáva túto ozdobu kozoturej hlavy iba tým jedincom, ktorí ju agresívne zneužívajú proti nemu, či proti sebe navzájom. A tak si má vždy z čoho vybrať: keď
je treba, predvádza kozoturov bezrohých, inokedy sa zas pýši rohatými.
Vidíme teda: osudová otázka o možnosti rozumnej a účelnej koexistencie s kozoturom nie je pre nášho masového chovateľa ani zďaleka taká zložitá, ako sa to nezúčastnenému pozorovateľovi
zdá na prvý pohľad. Chovateľ si ju rieši svojím každodenným životom ako starý dobre známy, praktický existenčný problém. Vie, ako vyžiť s kozoturom. Tento problém sa stáva preňho
skutočne zložitým, zamotaným až tam, kde so svojím kozoturom vstupuje na vratkú a zradnú pôdu kozoturích princípov a imperatívov.
Tu totiž už otázka znie ináč: ako vyžiť s kozoturom podľa kozoturieho imperatívu?
Jej riešenie nám nijako neuľahčí, keď si ju z tejto pozitívnej formulácie transformujeme do formulácie negatívnej: ako vyžiť s kozoturom napriek kozoturiemu imperatívu?
Obe alternatívy sú rovnako problematické a ošemetné.
Kozoturí imperatív sa stále hrozivo týči nad kozoturom i nad jeho chovateľom, nad celým ich súžitím. Jeho predstavitelia vládnu realizačnými smernicami, kozoturími kampaňami, kozoturím
kultom. Kult si vyžaduje obete. A to všetko na úkor chovateľa.

Kozoturí imperativ
Keď niet vyhnutia, s kozoturom sa dá vyžiť, ale daň, ktorú za to chovateľ spláca kozoturiemu imperatívu, je pre neho v mnohých ohľadoch veľká a citeľná.
Strážcovia SKV to považujú za správne a spravodlivé. Veď bez tohto imperatívu by kozotur nikdy nebol vznikol, ergo nemôže bez neho ani jestvovať. Kozotur a jeho imperatív jedno sú, aj
keď je to dialekticky protirečivá jednota, lebo o kozotura sa stará jeho chovateľ a o imperatív jeho strážca, ktorí sa o túto spoločnú vec ťahajú z opačných koncov. Chovateľovi sa však nemôže
podariť ju roztrhnúť a rozdeliť, pretože jeho tajný sen o svojom kozoturom hospodárstve bez kozoturieho imperatívu je chimérou makových rezancov bez maku. To, čo chovateľ prízemne a
krátkozrako považuje za veľkú a citeľnú daň kozoturiemu imperatívu, je v skutočnosti perspektívnou a dlhodobou investíciou do ďalšieho zušľachťovania kozotura.
Isteže, na tejto ceste vznikajú aj chyby a omyly, prechmaty a nedostatky. Hlavnú vinu má na tom nepochybne chovateľ, objavujú sa však aj príležitostné ťažkosti so správnym uplatňovaním
globálneho kozoturieho imperatívu v parciálnych realizačných smerniciach a kampaniach. Toto všetko sa však v procese realizácie nakoniec vždy napraví, odstráni a vyrieši, takže možno zas
tvorivo napredovať o kus ďalej.
Taká je prostá, jasná a rozumná reč strážcu SKV k chovateľským masám. Prečo sú teda chovatelia tvrdohlavo neprístupní tejto prostej, jasnej a rozumnej reči, prečo sú voči nej vytrvalo
skeptickí? Prečo si spolu s prijatím kozotura odmietajú osvojiť aj s ním tak úzko spätý kozoturí imperatív?
Kozotur sa dostal k chovateľovi zvonku ako preňho úplne nový, cudzí druh dobytka. Na tejto skutočnosti nič nemení to, do akej miery sa nechal k pestovaniu kozoturov presvedčiť a pokiaľ ho
k tomu prinútili okolnosti. Z tohto hľadiska mu môže byť srdečne jedno, či to, čo ho s kozoturom osudovo spojilo, bola dejinná nevyhnutnosť alebo generálsky kozoturí puč.
Táto skutková podstata má však pre chovateľa iba dočasnú a prechodnú platnosť. Len čo si kozotura zdomestikoval, prestal byť preňho niečím cudzím, vonkajším.
S kozoturím imperatívom je to však úplne ináč. Ten si nemožno skrotiť ako kozotura. Naopak, imperatívom má byť skrotený sám chovateľ. Stojí nad ním, a preto nevychádza z neho, ale
prichádza zvonku. Voči kozoturiemu imperatívu a jeho strážcom je teda chovateľ v podstate v rovnakom postavení ako kozotur voči nemu. Tak ako si chovateľ domestikuje kozotura vo svoj
prospech, takisto si kozoturí imperatív podrobuje chovateľa pre seba a kvôli sebe. Tak ako sa kozoturia nátura vzpiera domestikácii a využíva každú možnosť úniku z nej, tak sa aj chovateľova
prirodzenosť vzpiera podrobiť sa plne a bezo zvyšku kozoturiemu imperatívu. Kozotur je síce srdcovou záležitosťou chovateľa a chovateľ je srdcovou záležitosťou kozoturieho imperatívu,
reprezentovaného strážcami SKV, ale naopak to už tak jednoznačne neplatí. Veď chovateľ s kozoturom nediskutuje o svojej predstave jeho domestikácie, ale vnucuje mu ju po dobrom i po zlom.
Rovnako postupuje aj strážca SKV pri presadzovaní kozoturieho imperatívu u chovateľa. Preto chovateľov vzťah ku kozoturiemu imperatívu nie je a ani nemôže byť totožný s jeho vzťahom k
samotnému kozoturovi.
Pokiaľ ide o kozoturí imperatív, sú tu veci, o ktorých sa nediskutuje principiálne. Medzi ne patrí predovšetkým kozoturí kult, jeho všeprenikajúca všadeprítomnosť, monštruózne obrady a
pompézne oslavy. Podľa strážcov SKV je účelom tohto kultu vštepiť chovateľovi kozoturí imperatív do krvi, urobiť z neho skutočne kozoturieho človeka.
Chovateľ túto nevyhnutnosť berie na vedomie a prispôsobuje sa kozoturiemu kultu ako prírodnému živlu, ako pasátu, proti ktorému sa močiť nedá.
Kozoturí kult je záležitosťou strážcov SKV, ale udržiava sa na chovateľov účet. Ako každý kult si vyžaduje obete, ale tieto obete musí prinášať chovateľ. Pravidelné, ostro sledované kozoturie
steeple-chase mu sústavne decimujú jeho kozoturie stáda, lebo na ne musí z nich vysielať najzdatnejšie exempláre, ktoré s osudovou nevyhnutnosťou končia v Taxisovej priekope. Strážcovia mu
vnucujú ctižiadostivosť vydrezírovať taký pretekársky typ, ktorý nakoniec hravo zvládne aj taxisa, a dokazujú, že podľa kozoturieho imperatívu je to možné. Chovateľ však o tom silne pochybuje
a drezúry sa vzdal. A tak sa steeple-chase koná stále na počesť budúceho kozotura ako najvyspelejšieho pretekárskeho dobytka, zatiaľ čo reálny kozotur domáci si na nich predbežne láme nohy a
krky.
V kozoturom steeple-chase ide o princíp. Je kultovým vyjadrením kozoturieho imperatívu ako takého. Okrem toho tu však máme celý rad jeho parciálnych praktických vyjadrení, prevedených
do podoby stále narastajúceho komplexu realizačných smerníc a kampaní.
Chovateľ ostražito pozoruje, aká pohroma sa v podobe danej kampane valí na jeho stáda, a snaží sa jej ľstivo čeliť, zachrániť vopred aspoň to, čo sa zachrániť dá. Strážcovia rovnako ostražito
pozorujú, akú pohromu daná kampaň vyvolá, a operatívne prijímajú nápravné opatrenia na odstránenie škôd. Ak je týmto nápravným opatrením protikampaň, nová realizačná smernica (čo je
najčastejší prípad), celý kolotoč sa opakuje.
Strážcovia SKV s chovateľom nediskutujú o zásadných otázkach pripravovanej kampane. Rozpracujú si ju medzi sebou, schvália si ju na najvyšších kozoturích fórach a spustia ju na
chovateľa. Kampaň sa mu vedecky zdôvodní, vysvetlí sa mu jej cieľ a jeho nadväznosť na kozoturí imperatív.
A tak je chovateľ aj tu v nevýhode. Hoci je voči kampaniam neustále bdelý a ostražitý, každá z nich ho vždy znovu zaskočí a každej z nich musí neodvratne zaplatiť svoju daň.
Povedzme taká kampaň za podkutie kozotura. Bola ideovo plne zdôvodnená, pretože v kozoturom imperatíve vystupuje kozotur ako špecifické hovädo, ktoré sa od všetkého ostatného dobytka
odlišuje tým, že nosí podkovy. Bola prakticky plne zdôvodnená, pretože podkutému kozoturovi sa nebudú drať kopytá, bude rýchlejší a výkonnejší. Bola rozpracovaná aj vedecky, pretože sa tu
plne zohľadnili tvar, veľkosť, pevnosť a únosnosť kozoturích kopýt, spôsob kozoturej chôdze a vyprojektovali sa ideálne kozoturie podkovy.
Žiaľ, každý podkutý kozotur kríval. Nebol ochotný zvyknúť si na podkovy, jeho organizmus sa im tvrdošijne bránil. Chovateľ na to prišiel včas, ale proti rozvinutej, besniacej kampani bol
bezmocný. Musel si pritiahnuť opasok, pretože na jeho náklady sa budoval perspektívny priemysel kozoturích podkov. Musel si už vyrobené podkovy v určených kvótach a termínoch
nakupovať. Musel vykazovať plánované prírastky podkutých kozoturov. Kozoturia podkova sa dostala na každú nástenku, do každej čítanky a nakoniec aj do štátneho znaku.
Chovateľ si teda proti tejto pohrome pomáhal, ako len vedel. Nakúpené podkovy potajomky zakopával, prekúval v pridruženej výrobe na suveníry, tavil do zberu starého železa; výkazy
podkutých kozoturov falšoval; kozoturom maľoval na kopytá fingované podkovy. Vždy, keď sa mu na niečo z toho prišlo, bol tvrdo potrestaný ako záškodník, ako agent zahraničných kozoturích
odporcov a pre výstrahu ostatným chovateľom. Pod týmto tlakom sa vždy nejaký čas podkúvalo ďalej, ale nakoľko kozotur zostával neoblomný, chovatelia sa stále potichu vracali k oným
inkriminovaným, pokútnym praktikám.
Keď už bolo v kozoturích stádach dostatočne veľké množstvo chromých kozoturov, začali si tohto znepokojujúceho javu bližšie všímať aj strážci SKV. Pružne a bez zbytočných prieťahov
zvolávajú najvyššie kozoturie fóra a operatívne na nich prerokúvajú dôsledky podkúvacej pohromy. Prijímajú radikálne nápravné opatrenia, ako z celej tejto šlamastiky vybŕdnuť:
- podkúvanie kozoturov potichu a bez zbytočného rozruchu zatiaľ zakázať;
- medzitým rozšírenú pridruženú výrobu na prekúvanie kozoturích podkov na rôzne gýčovité suveníry zrušiť ako nezdravú;
- rozvinutý priemysel kozoturích podkov, do ktorého sme vložili veľké investície a zahraničné pôžičky, rozšíriť tak, aby bol vo vlastnej réžii schopný prerábať podkovy na vkusné suveníry
(národu sa páčia a idú dobre na odbyt);
- až do odvolania zostať pri zaužívanej praxi a maľovať kozoturom na kopytá fingované podkovy;
- podkúvacie nástenky a heslá postupne a nenápadne odstraňovať;
- v čítankách vyčiarknuť každú zmienku o kozoturej podkove;
- vypísať súťaž na nový, našej kozoturej prítomnosti adekvátnejšie zodpovedajúci štátny znak;
- vinníkov príkladne potrestať.
Komplex nápravných opatrení sa rozpracúva do série realizačných smerníc a im zodpovedajúcich podporných a vysvetľujúcich kampaní. Stanovuje sa poradie dôležitosti týchto kampaní a ich
logický sled. Musia plynule nadväzovať na podkúvačskú kampaň, nenápadne sa zachytiť jej najslabších a najzraniteľnejších článkov, a tak postupne nakoniec organicky vyústiť v jej negáciu.
V poradí dôležitosti sa na prvé miesto dostáva, prirodzene, kampaň, zdôvodňujúca zrušenie chovateľských pridružených výrob na prekúvanie kozoturích podkov. Bola to činnosť, ktorá
evidentne narúšala štátny plán, znehodnocovala výsledky poctivej práce závodov na výrobu podkov, postavených za ťažké peniaze, marila realizáciu smerníc z posledného kozoturieho pléna.
Suveníry, ktoré sa tu vyrábali, boli primitívne, nevkusné, nekvalitné. Chovatelia sa tu pokútne obohacovali na úkor nás všetkých, zanedbávajúc pritom svoje najvlastnejšie poslanie, ktorým je
predsa chov kozoturov. Vyčísľujú sa straty, neefektívnosť, škodlivé dôsledky; najpodnikavejší chovatelia sa dostávajú na pranier, pred súdy a do väzenia. Spreneverili sa vzoru kozoturieho
človeka, snažili sa zneužiť vážne celospoločenské problémy a riešiť si ich len pre seba, vo svoj vlastný prospech.
Paralelne a na pozadí tejto principiálnej, a preto najdôležitejšej kampane sa odvíja rad ďalších podporných záchranných akcií a kampaní. Vysvetľuje sa v nich význam fingovaných podkov,
maľovaných na kozoturie kopytá: dodávajú kozoturovi na sebadôvere, nekríva, a keď sa podarí vynájsť naozaj kvalitný a neškodný impregnačný lak, budú takéto podkovy vynikajúco chrániť
túto najnamáhanejšiu časť kozoturieho organizmu. Chovatelia, ktorí sú v maľovaní podkov najiniciatívnejší a najvynaliezavejší, sa dostávajú na tabule cti a píše sa o nich v novinách. Ten z nich,
ktorý príde prvý na nápad, že by sa takto mohli impregnovať nielen imitácie podkov, ale dokonca aj celé kozoturie kopytá, je oslavovaný ako vzor odvážneho kozoturieho novátorstva a obdrží
Rad Zlatého Kozotura.
Z chovateľského hľadiska je tým definitívne zažehnaná podkúvacia pohroma; chovateľ si na čas vydýchne a ide postaviť na nohy svoje chromé kozoturie stáda.
Z hľadiska strážcov SKV to však nie je také jednoduché. Stojí pred nimi úloha definitívne a po všetkých stránkach skoncovať s danou debaklovou podkúvacou kampaňou. Treba umlčať
všetkých neprajníkov a posmechárov, všetkých zlomyseľníkov, ktorí s veľavravným gestom stále upozorňujú na tie čertovské kozoturie kopytá a podkovy. Pripravovať znovu vecné, nezaujaté
riešenie tohto problému sa dá iba tak, že sa zbavíme všetkých rozpútaných vášní a vybičovaných emócií. Jednoducho, treba dosiahnuť, aby sa na podkovy a kopytá čo najskôr a čo najviac
dočasne zabudlo.
Najosvedčenejším a najúčinnejším prostriedkom toho je odpútavacia kampaň. Kozotur má predsa aj dôležitejšie, charakteristickejšie znaky, ako sú práve tieto také prízemné kopytá. Napríklad
chvost. Podľa kozoturieho imperatívu by mu mal hrdo čnieť do výšky malý kozí chvostík, zatiaľ čo v skutočnosti mu ešte stále narastá mohutný chvost. Bolo by načase vážne sa zamyslieť nad
tým, ako by sa dal problém kozoturieho chvosta vedecky vyriešiť.
Najprv je to len nesmelý odpútavací manéver, nápad sa však ujme, rozvíja sa podľa známych zákonitostí, až vedie nakoniec k odštartovaniu novej utešenej - tentoraz kupírovacej - kampane.
Pretože jej cieľom je prehlušiť všetky dozvuky podkúvacej kampane, musí byť veľkorysejšia, mohutnejšia, výpravnejšia ako tá predošlá.
Nie je už zvlášť zaujímavé toto kolo sledovať, pretože sa príliš nelíši od predchádzajúceho. Zaujímavý a poučný je hlavne záver, ktorý nám vyplýva zo všetkých týchto peripetií realizácie
kozoturieho imperatívu v praxi.
Ako sme videli, každá parciálna realizácia kozoturieho imperatívu sa v praxi nemusí vždy podariť. Za jej úspech či neúspech však zodpovedajú predovšetkým strážcovia SKV. V ich moci je
dokonca tú či onú realizačnú smernicu odvolať, tú či onú kampaň zastaviť.
Dobre, ale keď je to možné, prečo na to nevedia prísť skôr? Prečo nie sú schopní predísť podkúvacím či kupírovacím pogromom a modifikujú realizáciu svojho imperatívu vždy až ex post?
Celý náš kozoturí problém tým nadobúda novú dimenziu.
Akoby pes nebol zakopaný ani tak v kozoturom imperatíve, ako predovšetkým a hlavne v samotných strážcoch SKV.

Strážcovia Svätej Kozoturej Věci
Kozotur a jeho chovateľ to majú ťažké.
Ale ani strážcovia SKV to nemajú o nič ľahšie.
Ich realizácia kozoturieho imperatívu v kozoturovi je sprostredkúvaná cez chovateľa. A tak táto realizácia naráža na dvojitú bariéru: na bariéru kozoturej prirodzenosti a na bariéru
chovateľových záujmov.
Čo je z kozoturieho imperatívu prijateľné pre kozotura, nemusí byť ešte tým samým prijateľné aj pre jeho chovateľa. Povedzme podľa imperatívu sa má v kozoturovi pestovať a povzbudzovať
agresivita. Proti tomu kozotur nič nemá, ale chovateľ nevidí žiaden svoj prospech v tom, keď ho kozotur naháňa po pastvinách a kope pri dojení. Tak ho krotí býkovcom.
Čo je z kozoturieho imperatívu prijateľné pre chovateľa, nemusí byť ešte tým samým prijateľné aj pre kozotura. Chovateľovi by prípadne aj celkom vyhovoval podkutý kozotur, zas sa však
tomu vzpiera kozoturia prirodzenosť.
Čo je z kozoturieho imperatívu neprijateľné pre chovateľa i pre kozotura, tomu sa stavia do cesty spojená hradba oboch bariér. Kozotur sa odmieta vzdať svojho mohutného turieho chvosta a
napriek opakovaným kupírovacím kampaniam mu vždy znovu narastie do pôvodnej veľkosti a krásy. Ani chovateľovi nie je po vôli, keď má nahrádzať tento chvost plácačkou a odháňať ňou
kozoturovi ovadov, aby mu nestrečkoval po lúkach a stajniach.
Vo všetkých týchto troch prípadoch zvádzajú strážcovia SKV tvrdý a zložitý boj za realizáciu kozoturieho imperatívu. Iba v poslednom, štvrtom prípade dosahujú isté a ľahké víťazstvo.
Nastáva vtedy, keď ide o to, čo je z kozoturieho imperatívu prijateľné tak pre chovateľa, ako aj pre kozotura.
Nuž čo sa teda, preboha, nezameriavajú strážcovia práve a výlučne na tento posledný prípad? Načo plytvajú svojou energiou tam, kde je úspech neistý, prípadne dokonca tam, kde je ich boj
vopred prehratý?
Takto si otázku môže stavať nanajvýš nevzdelaný chovateľ, z hľadiska strážcu však v nej ide o číru demagógiu. Keby sa malo z kozoturieho imperatívu presadzovať iba to, čo je momentálne
prijateľné pre chovateľa i pre kozotura, nemuselo by sa to presadzovať vôbec. Chovateľ by si to s kozoturom vybavili medzi sebou a kozoturí imperatív aj so strážcami SKV by boli celkom
zbytoční.
A je na tom niečo zlé?
Všetko! - odpovedá strážca. Kozoturí imperatív je tu predsa práve na to, aby zabránil živelnému vývoju kozotura i jeho chovateľa, aby tento ich vývoj usmerňoval, stimuloval a tam, kde tomu
kladú odpor, prípadne aj vynucoval uplatňovanie správnej vývojovej línie.
Kozoturí imperatív nevznikol podľa vzoru daného, reálneho kozotura, a preto nemôže vychádzať z jeho terajšej, ešte nedokonalej prirodzenosti. Naopak, reálny kozotur je produktom
kozoturieho imperatívu, a preto sa jeho prirodzenosť musí ďalej, nepretržite formovať podľa vzoru, modelu ideálneho kozotura, ktorý je obsiahnutý práve v tomto imperatíve. Tam, kde sa to
zatiaľ dosiahnuť nedá, treba hľadať chybu predovšetkým v nedokonalosti, zaostalosti jestvujúcej kozoturej prirodzenosti. Treba to skúšať všetkými inými možnými smermi a hľadať tak postupy,
ako odpor tejto kozoturej prirodzenosti zlomiť, ako ju povzniesť na vyššiu úroveň a pripraviť pre realizáciu žiadanej zmeny.
Kozoturí imperatív vznikol vlastne pre človeka, chovateľa kozoturov. Ale tento človek je zatiaľ tiež ešte nedokonalý, zaostalý. Ak sa jeho momentálne záujmy dostávajú do rozporu s
kozoturím imperatívom, vyplýva to iba z jeho prízemnosti, zo zvyškov jeho viazanosti na svoju minulosť, z jeho krátkozrakého sebectva. Kozoturí imperatív tak z neho vychováva nového,
kozoturieho človeka. Preto nemôže vychádzať z jeho terajších subjektívnych záujmov; vychádza z jeho záujmov metafyzicky skutočných, perspektívnych, teda tých, ktoré sú vlastné onomu
novému kozoturiemu človeku. To sú však práve záujmy, obsiahnuté v kozoturom imperatíve. Preto nový, kozoturí človek sa stotožní s kozoturím imperatívom, stane sa sám jeho najoddanejším
strážcom a presadzovateľom.
Pokiaľ tomu však nateraz tak ešte nie je, musí tu byť vyčlenená samostatná inštitúcia strážcov SKV, vládnuca účinnými prostriedkami presadzovania kozoturieho imperatívu a nadradená
chovateľovi i jeho kozoturom.
Z logiky veci takto jednoznačne vyplýva, že strážcovia musia nasadzovať v procese realizácie kozoturieho imperatívu hlavné páky práve tam, kde sú bariéry najsilnejšie, najodolnejšie: na tieto
miesta musia sústreďovať pozornosť svojich realizačných smerníc a kampaní. Carthago esse delendam - straty a obete, ktoré pritom nevyhnutne vznikajú a vzniknú, sú stratami v mene vyššieho
princípu, obeťami pre pokrok. Tu nejde predsa o to, aby kozoturie hospodárstvo fungovalo, ale aby fungovalo v zhode s kozoturím imperatívom, aby sa v ňom tento imperatív mohol
plne a bezo zvyšku zrealizovať.
Podkúvacie a kopírovacie kampane sú teda možno absurdné pre vonkajšieho nezasväteného pozorovateľa, ale z hľadiska strážcov SKV sa dajú celkom rozumne zdôvodniť a logicky vysvetliť.
Nie je to žiadna chorobná fantazmagória svojvoľného strážcovského kreténstva, ale produkt zrelých, vedecky podložených aplikácií kozoturieho modelu.
Tento ich kolektívny rozum a kolektívne rozhodovanie sú prísne limitované kozoturím imperatívom. Nevymýšľajú si zlomyseľné pogromy na kozoturov a chovateľov, ale iba na nich
realizačnou smernicou uplatňujú to, čo je kozoturím imperatívom dané a čo z neho vyplýva.
Prečo však tak často z toho vyplýva práve - pogrom?
Žiaľ, aj strážcovia SKV sú len ľudia. Sú síce ľuďmi zvláštneho razenia, blížia sa omnoho viac ideálu kozoturieho človeka, napriek tomu však ešte stále podliehajú niektorým ľudským
slabostiam. Nie sú dokonca ani neomylní.
Kozoturí imperatív im jasne vymedzuje, čo treba dosiahnuť, ale poväčšine nehovorí nič o tom, kedy a ako to dosiahnuť. Realizačnú stránku veci ponecháva na nich samých. Ona je doménou
ich pôsobenia, ich zodpovednosti, ale aj príčinou ich častého bolenia hlavy a nespavosti.
O takom podkutom kozoturovi niet teda čo diskutovať ako o princípe: ten je daný kozoturím imperatívom. Veľmi obmedzené sú možnosti diskusie o jeho účele. Tu môže ísť iba o to, ako daný
princíp čo najlepšie zdôvodniť, ako preň nájsť čo najprimeranejší účel. Práve tým sa začína vlastná úloha strážcov.
Tejto úlohy sa zhosťujú pomerne ľahko a vždy úspešne. Problematické začína byť až ono kedy a ako. Od chvíle, čo si nastolia tieto otázky, sa totiž strážcovia musia rozhodovať. Tu už vzniká
široké, otvorené pole pre diskusiu, tu sú už možné konštruktívne spory medzi strážcami, tu prichádzajú do úvahy aj alternatívy a ich zvažovanie. Týmto činom vstupujú do sféry realizácie
kozoturieho imperatívu.
V tejto sfére totiž strážcovia už nie sú limitovaní len samotným obsahom kozoturieho imperatívu, ale aj reálnym kozoturom a jeho chovateľom. V danom realizačnom procese nesmie vykapať
ani jeden, ani druhý, pretože, žiaľ, bez nich by sa kozoturí imperatív nedal realizovať vôbec. To znamená, že strážcovia môžu svoj imperatív realizovať iba po kvapkách a musia zvažovať, kedy a
pokiaľ je ďalšia kvapka únosná pre oboch pacientov. Vstupujú tak na prvú neistú pôdu rozhodovania o tom, kedy sú kozotur s chovateľom zrelí pre tú či onú realizačnú smernicu, kampaň.
To sa nedá dosť presne vopred odhadnúť. Použité postupy ani nestavajú na takomto odhade. Pri nich sa hodnotí až ex post: úspešný pokus je dôkazom vhodnosti a včasnosti danej realizačnej
smernice, neúspešný dôkazom jej nevhodnosti a predčasnosti. Všeobecná zásada pre toto kedy je však vcelku jednoznačná. Nakoľko je tu rozhodujúci boj o presadzovanie kozoturieho
imperatívu, boj o nového kozoturieho človeka, treba v tomto boji protivníka znepokojovať neustále, nedovoliť mu, aby nabral dosť síl k účinnej rezistencii. Treba ho napádať stále všade tam, kde
nedorastá alebo prerastá kozoturí imperatív. Nakoľko však nejde o vykynožovací boj, ale skôr o akúsi trvalú trestnú výpravu, treba mu zároveň dovoliť, aby vždy nabral dosť síl k pretrvaniu pre
ďalšiu realizačnú smernicu, pre ďalšiu kampaň.
Pri odhadovaní tohto kedy sa teda strážcovia SKV podobajú záhradníkom povestného versailleského parku. Záhradný architekt im pred stáročiami zanechal prísny, detailne rozpracovaný plán
bizarne tvarovaných parkových alejí. Odvtedy záhradníci zvádzajú tvrdý, nikdy sa nekončiaci boj s každým stromom a kroviskom: nútia ich rásť na predpísaných miestach, dorastať do
predpísaných tvarov, a keď ich začínajú prerastať, tvarujú im podľa plánu koruny záhradníckymi nožnicami, pílkami a sekerami. Nemôžu ich rezať nepretržite, pretože rastliny by to neprežili;
nemôžu ich však ani nechať príliš vzchopiť sa, pretože o to drastickejšia by musela byť nasledujúca strihačská kampaň.
Otázka kedy je pre strážcov SKV rozhodujúcou, a teda aj spornou otázkou, ale - ako sme videli - ani tu sa strážcovia nikdy nemôžu príliš zmýliť. Realizačné kampane musia prebiehať čo
najčastejšie, v čo najplynulejšom slede; predčasná kampaň je vždy lepšia ako kampaň oneskorená či nijaká. Hrozba živelného rastu kozoturieho parku je vždy väčšia ako škody, ktoré by vznikli
predčasným či nevhodným zásahom ktorejkoľvek realizačnej kampane. Rozbujnelý živelný rast sa napráva omnoho ťažšie ako takéto škody.
Najproblematickejšou otázkou realizácie kozoturieho imperatívu zostáva pre strážcov posledná otázka: ako? Proti predchádzajúcim je to otázka podružná, takpovediac čisto technického
charakteru. Strážcovia bezpečne vedia prečo, nemôžu sa zvlášť pomýliť v kedy, a tak im skutočné starosti robí iba ono podružné ako.
Teoreticky i prakticky je jasné, prečo treba podkuť kozotura; vie sa, že najneskoršie v etape rozvinutého kozoturieho hospodárstva musí byť kozotur podkutý. Táto neúprosnosť kozoturieho
imperatívu tvrdo dolieha nielen na kozotura a jeho chovateľa, ale predovšetkým na strážcov. Ako ho podkuť? - that is the question! Ako ho podkuť tak, aby to kozotur vydržal. Na riešenie tejto
poslednej otázky si berú strážcovia na pomoc celú dostupnú vedu a techniku, pracujú na nej počítače posledných generácií - a podkutý kozotur stále tvrdohlavo kríva.
Dočasné odvolanie podkúvacej kampane, prijatie nápravných opatrení, spustenie odpútavacej kupírovacej kampane - to všetko sú len nevyhnutné taktické manévre. Problém podkúvania sa
nimi pre strážcov nelikviduje, ale vystupuje o to naliehavejšie do popredia. Spätne sa vyhodnocuje realizačná smernica. Ak sa pritom spochybní technické riešenie, rozpracujú sa jeho nové
alternatívy a pripravia sa nové podkúvacie kampane, ktoré sa po čase opäť spustia. Keď sa tieto alternatívy vyčerpajú a kozotur stále kríva, zostáva už len jediný možný záver: podkúvanie bolo
predčasné, chyba je v kozoturích kopytách. Treba sa sústrediť na také zlepšenie ich kvality, aby kozotur podkutie vydržal. A tak sa rozpracuje nová realizačná smernica a pri vhodnej príležitosti
sa spustí kampaň za zlepšenie kvality kozoturích kopýt. Po nej sú na obzore nové podkúvacie kampane.
Takýto postup má prakticky nevyčerpateľné možnosti. Ide o postup „trial and error“, o starú osvedčenú metódu pokusu a omylu. Je to metóda pre silný, vytrvalý, maximálne životaschopný
pokusný objekt. Strážcovia vychádzajú z presvedčenia, že kozotur a jeho chovateľ ním sú, pretože vydržia všetko - rozhodne nepomerne viac ako zdegenerované kravy a ich predkozoturí
chovatelia.
Bolo by nespravodlivé a zlomyseľné tvrdiť, že sa strážcom nepodarilo a nedarí z kozoturieho imperatívu nič realizovať. Už samotná existencia kozotura domáceho vyvracia takéto tvrdenia.
Darí sa im pomerne dosť. Pri dostatočne veľkom počte pokusov a omylov, vyjadrených v jednotlivých realizačných smerniciach a kampaniach, sa občas musí trafiť do čierneho a ten či onen
moment z kozoturieho imperatívu sa naoktrojuje kozoturovi a jeho chovateľovi. To sú nesporné úspechy strážcov - a to bez ohľadu na to, či je to vždy v aktuálny prospech kozotura a jeho
chovateľa, alebo nie.
Ak sme sa tu sústreďovali predovšetkým na neúspešné kampane, na (zatiaľ) nerealizovateľné realizačné smernice, nebolo to zo škodoradosti, ale preto, lebo práve ony sú metodologicky
najzaujímavejšie a najpoučnejšie. Metóda pokusu a omylu organicky počíta s omylom: práve omyl je najtvorivejším stimulátorom jej ďalšieho rozpracúvania a rozvíjania.
Neúspešná realizačná kampaň sa dá navonok ospravedlniť nedostatkami kozoturej prirodzenosti, chybami a zlými úmyslami chovateľov, ale vo svojej podstate je predovšetkým omylom
strážcov SKV. Nestačí preto, ak z neúspešnej kampane strážcovia vyvodia závery pre kozotura a prísne dôsledky voči chovateľovi; musia rovnaké závery a dôsledky vyvodiť aj voči sebe, voči
svojmu omylu. Keď už zistia, že kampaň bola predčasná, nevhodná, nedomyslená, musia sa spýtať aj na to, kto je zodpovedný za spustenie takejto kampane. To sa už nedá zvaliť na kozotura, ani
na chovateľa. To si musia odniesť samotní strážcovia.

A tak po každej neúspešnej realizačnej kampani (alebo aspoň po ich sérii) nastáva medzi strážcami sebaspytovanie, ktoré nakoniec vedie aj k očiste v ich radoch. Hľadajú a nachádzajú
vinníkov sami medzi sebou a vyrovnávajú sa s nimi po svojom. Keď je treba, pošlú niektorého z nich aj na popravisko; inokedy stačí, že ho degradujú na chovateľa kozoturích stád.
Byť strážcom SKV je rozhodne rizikové povolanie.
Jestvuje široká škála trestov, ktoré si strážcovia vymysleli sami na seba za svoje omyly; to však nie je zďaleka všetko, čím za ne vskutku platia.
Metóda pokusov a omylov nepôsobí totiž len na pokusný objekt. Je obojstranná: pôsobí teda spätne aj na jej realizátora a cez neho dokonca tiež na východiskovú hypotézu, ktorá sa touto
metódou overuje.
Ak úspešná kampaň utvrdzuje vieru a dôveru strážcov v kozoturí imperatív, neúspešná kampaň v nich, naopak, vyvoláva pochybnosť. Pochybnosť sa dá načas potlačiť novými kampaňami,
nápravnými opatreniami. Ak sa však napriek všetkému omyly a debakle tvrdošijne opakujú, ústia nakoniec tieto pochybnosti neúprosne až pri poslednom, najsvätejšom článku celej realizačnej
reťaze.
Týmto článkom je samotný obsah kozoturieho imperatívu, teda kozoturí princíp, kozoturia idea.
Je naozaj také nesporné všetko to, čo nám kozoturí imperatív káže realizovať?
Túto otázku si strážcovia odvažujú položiť, až keď vyčerpali dostatočne veľký počet možností, ktoré im poskytuje metóda pokusov a omylov. Najprv si ju kladú len niektorí z nich, a aj to
úplne tajne, sami pre seba. Prvý, kto s ňou vystúpi na verejnosť, je ostatnými nekompromisne zlikvidovaný ako heretik.
Pochybnosť tu však už je a začína strážcov pomaly nahlodávať.
Strážcovia sú len vykonávateľmi kozoturieho imperatívu. Ak sa im ich poslanie napriek všetkej horlivosti nedarí plniť, nemohlo by to byť zapríčinené - aspoň čiastočne - aj východiskami?
Je to veľmi rúhačská myšlienka, lebo v podstate napadá samotnú Svätú Kozoturiu Vec, ktorá je obsiahnutá vo vlastnom kozoturom princípe.
Že by teda boli nejaké skryté chyby už v samotnom kozoturom princípe?

Kozoturí princíp
S ideálmi je to zložité, lebo nimi človek vstupuje do zvláštnej, filozofickej ríše veľkých a obvykle aj vznešených abstrakcií. Kozotura môžeš chytiť za rohy, ale ako sa zmocníš ideálneho
dobytka? Kozotur močí pod seba, nepríjemne zapácha a pĺzne, zatiaľ čo kozoturí ideál čnie vysoko nad všetkými týmito prízemnými trapnosťami, má od nich aristokratický odstup.
Keď sa pýtaš na ideál, otázka močenia je úplne nepatričná.
Klasici vedeckého šľachtenia dobytka to veľmi dobre vedeli a pri rozpracúvaní svojho ideálu dokonalého dobytka sa nezaoberali takýmito podružnými lapáliami. Zásadne nehovorili o tom,
ako bude ideálny dobytok vyzerať, akú bude mať srsť, rohy, kopytá, ako bude močiť a zapáchať. To do ideálu nepatrí. Sústredili sa na filozofickú podstatu veci, na otázku, čo ideálny dobytok
bude. Bude po všetkých stránkach dokonalejší ako krava, nebude trpieť jej vnútornými rozpormi, bude nevyhnutným produktom zákonitého vývoja turovitých a dialektickou negáciou kravy.
Kritici klasikom občas vytýkajú túto skromnosť a mlčanlivosť, keď mala prísť reč na bližší, plastickejší opis ideálneho dobytka. Tvrdia, že je to v očividnom rozpore s tým, ako podrobne
rozobrali a opísali kravu až po najdetailnejšie otázky jej výkalov a zápachov, jej smutných očí a zažívacích ťažkostí.
Prirodzene, je to úplne neoprávnená kritika, ktorá nechápe rozdiel medzi ideálom a realitou. Môžeš opísať reálnu kravu, reálnu kozu, reálneho bizóna a muflóna. Môžeš z tohto opisu a rozboru
vyvodiť špecifické zákony pre kravu či pre kozu, a keď urobíš krok ďalej, aj druhové zákonitosti turovitého dobytka vôbec. Postupuješ smerom k podstate a čím viac sa k nej blížiš, tým viac sa ti
z nej vytráca opis močenia, zápachov a ostatných podružností.
To, k čomu si takto dospel, sa ešte stále vzťahuje na ríšu reálne jestvujúceho dobytka.
Klasici vedeckého šľachtiteľstva dobytka však urobili odtiaľto kvalitatívny skok priamo do filozofickej ríše ideí. Ich ideálny dobytok už nie je exemplifikovateľný ani kravou, ani kozou, ani
ničím iným z ríše reálne jestvujúceho dobytka. Je síce geneticky viazaný na turovité, zároveň však dialekticky prekonáva ich druhovú podstatu. Preto žiadne jestvujúce turovité hoviadko nemôže
vystupovať ako príklad tohto ideálneho dobytka. Ideálny dobytok už nebude exemplifikovaný, ale bude priamo stelesnený, hypostazovaný.
Taký je údel každého absolútneho ideálu a nie je to v dejinách nič mimoriadne. Ani mohamedánsky Allah nie je exemplifikáciou islamského božieho ideálu, ale je jeho priamou
personifikáciou. Ani pruská monarchia nebola pre hegelovcov len nejakým príkladom dokonalého štátu, ale jeho priamym zosobnením.
Čo je dokonalé, absolútne, nemôže mať príklad v niečom inom, nemôže byť exemplifikované niečím iným: môže to byť iba stelesnené sebou samým, hypostazované v sebe samom.
Tento mystický údel dokonalého dobytka sa však dostáva do úplne inej polohy, keď naši už známi nasledovníci zmienených klasikov vyšľachtili svojho povestného kozotura.
Mohli ho jednoducho zaradiť medzi turovité, ako ich zvláštny, dosiaľ nevídaný rod, a tým by sa bol celý problém pre nich skončil. Ich ctižiadosť však bola oveľa vyššia. Ich šľachtiteľský
pokus sa predsa niesol v znamení ideálu dokonalého dobytka. Keď im z toho vyšiel kozotur, bolo to pre nich hmatateľným dôkazom, že tento ideál daným činom zapustil svoje korene v samotnej
ríši reality.
Základná mrzutosť spočívala v tom, že kozotur sa nijako nechcel a ani nemohol tváriť ako zvlášť perfektný turovitý dobytok, nehovoriac už o ideálu. Rozpor medzi realitou a ideálom bol príliš
veľký. Zmieriť a nakoniec aj preklenúť ho mal práve kozoturí princíp.
Kozoturí princíp vznikol teda ako kompromis medzi reálnym kozoturom domácim a ideálom dokonalého dobytka. Ako každý kompromis, musí zľavovať na oboch stranách - a to tým viac,
čím je rozpor medzi nimi väčší. Prikresáva ideál do podoby kozotura a kozotura do podoby ideálu. Výsledkom je niečo, čo už nie je reálny kozotur a ešte nie je ideálny dobytok. Kozoturí princíp
vyjadruje to, čím by mal reálny kozotur byť, aby sa mohol stať ideálnym dobytkom.
Povedané filozofickým jazykom, kozoturí princíp predstavuje chýbajúci spojovací článok medzi ríšou reality a ríšou ideí, medzi exemplifikáciou podstaty z ríše reality a stelesnením ideálu z
ríše ideí. Reálny kozotur domáci je teda konkrétnou exemplifikáciou kozoturieho princípu. Kozoturí princíp je potom abstraktnou, druhovou exemplifikáciou ideálu dokonalého dobytka. Pretože
však mimo tohto druhu niet a nemôže byť iného ideálneho dobytka, je zároveň aj jeho abstraktným, druhovým stelesnením. A tak cez kozoturí princíp a jeho prostredníctvom stáva sa reálny
kozotur aj konkrétnym stelesnením tohto ideálu. Stáva sa ním in spe, kozoturí princíp mu na to dáva bianko šek, glejt do budúcnosti.
Od kozotura sa žiada iba toľko, aby sa správal podľa podmienok tohto glejtu, aby sa riadil tým svojím vzorom, modelom, ktorý preňho sformuloval kozoturí princíp.
Žiaľ, kozotur nerozumie reči princípov, a to dokonca ani vtedy, keď sú kozoturie. Tá je určená výhradne pre ľudí, a aj to len pre ľudí vyššieho rangu, akými sú strážcovia SKV. Strážcovia
prekladajú reč kozoturieho imperatívu a dohliadajú nad jeho realizáciou. Predpisujú chovateľom, čo majú s kozoturom robiť, aby sa stal tým, čím má byť.
Kozoturí princíp vie živo a farbisto opísať model dokonalého kozotura, vie povedať, ako by mal ideálny kozotur vyzerať, aký by mal byť. Model počíta s dokonalými podkutými kopytami, s
dokonalým krátkym chvostom, s dokonalými exkrementami i s dokonalou dojivosťou.
Lenže, ako sme už videli, táto silná stránka kozoturieho princípu voči ideálu klasikov je zároveň aj najzraniteľnejším miestom tohto princípu. Každá skutočnosť z ríše reality sa bráni
dokonalosti z ríše ideí.
Tu sa začína problém kozoturieho princípu: ako problém hraníc kompromisu medzi reálnym kozoturom domácim a ideálom klasikov.
Pôvodne boli tieto hranice posunuté hodne vysoko smerom k ideálu. Pravda, to je možné iba na úkor obsahu. Čím je kozoturí princíp bližší ideálu klasikov, tým je jeho obsah chudobnejší. V
takejto výške sa jeho obsah redukoval iba na niekoľko základných téz.
Ich prvý, najužší okruh dával kozoturiemu princípu revolučno-puristický akcent. Podľa neho v podstate stačí zlikvidovať v novom kozoturom hospodárstve zvyšky kravských stád a ich
uvedomelých chovateľov; ich neuvedomelých chovateľov treba preškoliť na uvedomelých chovateľov kozoturov. Kozotur sa musí zbaviť kravského prostredia a kravského zaobchádzania: keď
sa toto podarí, všetko ostatné už pôjde ľahko a z kozotura sa stane ideálny dobytok klasikov.
Likvidácia prebehla rázne, chovatelia sa preškoľujú doteraz a to ostatné zostalo tak, ako bolo. Kozotur nevstúpil na piedestál ideálu. Hranice kompromisu medzi ideálom a realitou bolo treba
posunúť nižšie, teda bližšie k realite.
A tak sa kozoturí princíp rozširuje o ďalší okruh téz, ktoré mu tentoraz pridávajú budovateľsko-súťaživý akcent. Kozotur musí dobehnúť a predbehnúť kravu, dosiahnuť kravské parametre a
prekonať ich. Pretože to nechce ísť samo od seba, treba si tieto parametre stanoviť, rozvrhnúť poradie ich dôležitosti, naplánovať ich postupné prekonávanie a urobiť z tohto plánu železný zákon
rozvoja kozotura.
Tu sa začína vytvárať už plastická predstava kozoturieho modelu. Vie sa, akú bude mať kozotur produkciu mlieka i produkciu hnoja, akú bude mať výkonnosť, aká bude kvalita jeho kopýt,
rohov a srsti, aké budú jeho vlastnosti. Bude to vo všetkom o niekoľko percent lepšie ako u kravy. Keď sa dosiahne tento stav, stane sa kozotur ideálnym dobytkom pre klasikov a krava tým bude
eo ipso z dejín odpísaná.
Táto súťaž sa začala už dávno a intenzívne pokračuje doteraz. Žiaľ, stanovené parametre vychádzali z predpokladu, že krava stagnuje, či dokonca je už na úpadku. Krava sa však vzchopila,
drží sa stále dobre a kladie latku stále vyššie. Súťažiaci kozotur sem-tam v niečom úspešne prekonáva parametre kravy minulej, celkove však ešte stále nedosahuje parametre kravy súčasnosti.
A tak sa v tejto súťaži musel častokrát rôznym spôsobom modifikovať aj samotný kozoturí princíp.
Najprv sa menili kritériá súťaže. Pretože krava si udržuje stále vyššiu laktáciu, stanovilo sa, že v tomto bode nepôjde o kvantitu, ale o kvalitu: kozoturie mlieko je výživnejšie. Pretože kravské
exkrementy sú ešte stále lepším hnojivom ako kozoturie, stanovilo sa, že v tomto bode nepôjde o kvalitu, ale o kvantitu: kozotur toho produkuje viac.
Napriek všetkým zmenám kritérií sa však výsledky súťaže ani doteraz nechcú celkovo zvrátiť v kozoturí prospech. A tak bolo treba nakoniec zmeniť aj samotný cieľ súťaže.
To už znamenalo ďalšie posunutie hraníc kompromisu medzi ideálom a realitou smerom ku kozoturej realite.
Kozoturí princíp sa takto rozšíril o nový okruh téz s výsledným budovateľsko-koexistenčným akcentom. Nejde o to, aby sa kozotur otrocky pridŕžal parametrov kravy. Pri takomto postupe sa
predsa nikdy nemôže plne uplatniť jeho kvalitatívne špecifikum. Krava má svoje zvláštne parametre a kozotur tiež. Toto jeho špecifikum treba preto rozvíjať nie podľa kravských kritérií, ale
podľa vlastných, imanentných kozoturích kritérií.
Súťaž takto síce pokračuje ďalej, ale podľa dvojakých kritérií, iných pre každého rivala. Kozotur sa priamo porovnáva s kravou iba tam, kde je to preňho jako-tak výhodné. V ostatných sférach
sa trvá na porovnávaní nepriamom, sprostredkovanom cez rozdielne kritériá: krava síce produkuje kvalitné maslo, ale kozotur zato lepšie skáče; krava je síce veľmi krotká, ale nám sa podarilo
vypestovať kozoturiu vakcínu proti besnote. Na základe takéhoto postupu možno už skôr zvrátiť celkové skóre súťaže v prospech kozotura a omnoho názornejšie demonštrovať jeho prednosti.
Z toho však tiež vyplýva, že dôraz sa už nekladie ani tak na vlastnú súťaž, ale viac na mierovú koexistenciu kravy a kozotura. Je to síce koexistencia na pokraji roztržky, do ktorej aj občas
prechádza, jej hlavný tón však jednoznačne znie: vy si pestujte kravu podľa svojho a my si budeme kozotura pestovať tak, ako sami považujeme za najvhodnejšie. My sa vám nebudeme miešať
do vašich kravských záležitostí - pokiaľ nás priamo neohrozujú; vy sa nám však nemiešajte do našich kozoturích problémov.
Takto poňatý koexistenčný akcent výrazne poznamenáva aj obsah kozoturieho princípu. Nový model kozotura má byť už model imanentný, s vylúčením cudzorodých kravských parametrov, a
teda maximálne orientovaný na vlastnú druhovú podstatu kozotura domáceho. Treba v ňom vychádzať predovšetkým z reálnych možností kozotura, z jeho skutočných vlôh a schopností, treba
počítať aj s jeho slabosťami a nedostatkami. Tieto sa musia umne potláčať a jeho prednosti rovnako umne rozvíjať.
A tak vzniká nový model kozotura s maximálne rozvinutými prednosťami a maximálne potlačenými nedostatkami. Je to model omnoho plastickejší ako predošlý, pretože je bližší kozoturej
realite.
Kam sa nám však z neho podel onen starý a vznešený ideál klasikov?
Kozoturí princíp, ktorý začínal vysoko pri ideáli, končí nízko pri realite. Z ideálneho kozoturieho princípu sa stal reálny kozoturí princíp. Prvý síce ako-tak zodpovedal ideálu, ale málo počítal
s realitou. Posledný síce vychádza z reality, ale platí za to rezignáciou na ideál.
Pokiaľ kozoturí princíp vystupoval ako kompromis medzi realitou a ideálom, bol labilný, a preto stále pochybnejší. Jeho labilitu spôsobovalo posúvanie hraníc kompromisu medzi realitou a
ideálom, čím sa z neho stával pohyblivý a premenlivý cieľ. Posúvaním týchto hraníc smerom k realite sa kozoturí princíp spochybňuje voči ideálu klasikov, pretože ten sa v ňom odsúva stále viac
do pozadia, stále viac sa z neho vytráca. Čím je kozoturí princíp reálnejší, tým je alergickejší na ideál. Každý nový obsah kozoturieho princípu spochybňuje jeho predchádzajúci obsah, pretože
tým zároveň nastáva aj posun akcentu na inú stránku veci. A nakoniec, každý posun hraníc kompromisu medzi ideálom a realitou spochybňuje kozoturí princíp vôbec, pretože ho zbavuje toho, čo
robí princíp princípom: stálych a nemenných kritérií.
Strážcovia sa od počiatku snažia čeliť tomuto spochybňovaniu kozoturieho princípu tým, že fixujú hranice kompromisu medzi ideálom a realitou vždy na určitý presne stanovený bod.
Takýmto bodom bola likvidácia kravských zvyškov a prežitkov v kozoturom hospodárstve; bolo ním aj vymedzenie základných parametrov kravy a ich naplánované prekonávanie. Žiaľ, každý z
týchto zafixovaných cieľov sa ukázal ako nesplniteľný a kozoturí princíp sa tak musel posunúť na iný, ešte nižší bod v progresívnej škále medzi ideálom a realitou.
Čím je kozoturí princíp reálnejší, tým je v ňom pôvodný ideál klasikov prebytočnejší.
Reálny kozoturí princíp sa odpútava od ideálu, osamostatňuje sa a zakotvuje pevne v realite. Zdalo by sa teda, že v tejto podobe by mal najadekvátnejšie vyhovovať práve onomu nešťastnému
krížencovi, ktorý toto všetko spôsobil: reálnemu kozoturovi domácemu.
Je tomu skutočne tak?

Reálny kozoturí princíp
Kozoturovi je ľahostajné, či ho podkúvajú a kupírujú preto, aby prekonal kravu, alebo preto, aby rozvinul svoje imanentné možnosti. Aj jeho chovateľovi môže byť v podstate jedno, či sa mu
kupírovacia kampaň zdôvodní súťaživým alebo koexistenčným modelom kozotura. Kozoturí imperatív zostáva preňho pri každej takejto svojej obsahovej modifikácii naďalej rovnako v platnosti.
Strážcom to však jedno nie je a nemôže byť.
Ako sa im kompromis medzi ideálom a realitou postupne zvracal stále viac v prospech reality, stáva sa kozoturí princíp stále reálnejší, a teda aj stále menej ideálny. Tým, že sa blíži kozoturej
realite, zároveň sa vzďaľuje od ideálu dokonalého dobytka klasikov. Tento ideál sa takto stále viac posúva do nedohľadna, stráca sa vo vzdialenej budúcnosti.
Reálny kozoturí princíp sa síce týmto činom oslobodzuje od zväzujúcich pút ideálu, strážcovia sa však nemôžu len tak jednoducho tohto ideálu zbaviť a odhodiť ho do starého železa. Ideál
dokonalého dobytka zostáva predsa východiskom a konečným cieľom celého ich kozoturieho snaženia, dáva mu vyšší zmysel. Čo robia, robia vždy v jeho mene.
Keby so zavedením reálneho kozoturieho princípu prijali aj faktické odsunutie ideálu klasikov do nedohľadnej budúcnosti, radikálne by sa tým zvrátila optika hodnotenia celého doterajšieho
kozoturieho vývoja. Veď to mal byť sled nepretržitých úspechov na ceste k realizácii tohto ideálu, pričom sa viackrát ohlasovalo, že cieľový horizont máme už skoro na dosah ruky. Posunúť ho
opäť do nedohľadna by znamenalo spochybniť všetky tieto úspechy, zničiť ich historický význam.
Preto treba túto nedohľadnú budúcnosť aspoň opticky priblížiť. Priblížime ju tým, že ju sprehľadníme. Sprehľadnená budúcnosť je budúcnosť, rozparcelovaná na fázy, s fázami rozdelenými na
stupne a s členením týchto stupňov na jednotlivé etapy. Aj ten najvzdialenejší cieľ nám bude podstatne bližší, ak vyhlásime, že vstupujeme do tretej etapy druhého stupňa prvej fázy k jeho
dosiahnutiu: ak sme už tak veľa prešli, nemôže byť ani cieľ natoľko vzdialený!
Povedzme, že rozvoj kozotura domáceho predstavuje prvú fázu na ceste k realizácii ideálu dokonalého dobytka klasikov. Táto fáza sa zavŕši uskutočnením perfekcionistického modelu
kozotura, vytýčeného reálnym kozoturím princípom.
Týmto postupom sme dosiahli hneď dve veci: nedohľadnú budúcnosť sme rozdelili na dve prehľadné, pretože presne vymedzené polovice; a vlastnú realizáciu ideálu klasikov sme pritom
nenápadne presunuli do druhej, vzdialenejšej fázy. Realizovaný model dokonalého kozotura bude tvoriť predpoklady realizácie ideálu dokonalého dobytka.
Žiaľ, aj samotná realizácia prvej fázy sa nám akosi enormne preťahuje a jej konca ešte nedovidieť. Rozdelíme si ju preto na stupne: dajme tomu, stupeň predpokladov pre rozvíjanie kozotura
podľa uvedeného modelu, stupeň samotného rozvíjania kozotura podľa neho a stupeň rozvinutého kozotura na ceste k nemu.
Takto to znie hneď oveľa lepšie a optimistickejšie, pretože môžeme evidentne preukázať, koľko toho už máme za sebou. Absolvovali sme už stupeň predpokladov, a to dokonca v oboch jeho
etapách: v etape budovania predpokladov a v etape vybudovaných predpokladov pre rozvíjanie kozotura podľa daného modelu. Absolvovali sme už aj stupeň rozvíjania kozotura podľa neho, a to
tak etapu budovania rozvinutého kozotura, ako aj etapu budovania kozoturieho rozvíjania. A tak dnes môžeme hrdo vyhlásiť, že sa nachádzame už na najvyššom, treťom stupni tejto prvej fázy,
na stupni rozvinutého kozotura. Sme v etape rozvinutého kozoturieho budovania a čoskoro prejdeme do etapy rozvinutého budovania kozotura. Ak bude treba, môžeme pridať ďalšie splnené
etapy a vytýčiť nové stupne.
Čím sa však všetky tieto etapy a stupne navzájom od seba líšia?
Rozdiely medzi nimi vôbec nie sú dôležité, dôležitý je ich počet. Sú to stupne a etapy jednej a tej istej fázy vývoja kozotura, a preto nad rozdielmi medzi nimi prevláda všetky ich spájajúci
jeden a ten istý reálny kozoturí princíp. Pretože sú to však zároveň stupne a etapy vývoja kozotura v rámci tejto fázy, svedčí ich počet o tom, ako ďaleko už tento vývoj pokročil: čím ich je viac,
tým sme sa dostali ďalej.
Sled týchto stupňov a etáp simuluje dejinné dianie. Dejinné dianie však nemôže byť sledom nerozlíšiteľného, opakujúceho sa. Pri kolobehu prešľapujú dejiny na mieste, nedejú sa. Ich dianie sa
začína až tam, kde má sled udalostí svoje historické míľniky, rozmedzia. Ak nemôžeme etapu budovania kozoturieho rozvíjania odlíšiť od etapy rozvinutého kozoturieho budovania imanentne,
na základe vnútorných rozdielov medzi nimi, odlíšime ich aspoň vonkajškovo. Míľnikom medzi nimi bude historické kozoturie snemovanie strážcov, ktoré ukončilo etapu budovania kozoturieho
rozvíjania odvolaním podkúvacej kampane a prijatím nápravných opatrení voči jej dôsledkom a začalo etapu rozvinutého kozoturieho budovania vyhlásením kupírovacej kampane.
Aj keď je takéto vymedzenie historických etáp akokoľvek formálne, v žiadnom prípade pri ňom nejde len o nejakú prázdnu, zbytočnú formalitu. Okrem toho, že sa ním naznačuje vývojový
krok dopredu, ide tu vždy aj o čosi viac. Historická etapa dáva každej udalosti, ktorá sa odohráva v jej rámci, akýsi nový, širší rozmer, pridáva jej vyššiu hodnotu.
Podkúvacia kampaň, ktorá dominovala obdobiu medzi istými dvoma kozoturími snemovaniami, bola sama osebe debaklová. Toto obdobie však nemôžeme tendenčne, jednostranne
negativisticky posudzovať len pod zorným uhlom debaklovej podkúvacej kampane. Je to predsa obdobie, ktoré vstúpilo do kozoturích dejín predovšetkým ako historická etapa budovania
kozoturieho rozvíjania, vymedzená oboma zmienenými historickými kozoturími snemovaniami.
Žiadna historická etapa vývoja kozotura nemôže byť debaklová. To znamená, že ani parciálne debakle, ktoré sa odohrali v jej rámci, nemôžu byť dominujúce, nemôžu dávať pečať historickej
etape ako celku.
Z tohto hľadiska treba teda posudzovať aj podkúvaciu kampaň. Hoci navonok v danom období dominuje, v perspektíve celku historickej etapy budovania kozoturieho rozvíjania predstavuje v
skutočnosti len nepatrnú, podružnú epizódu, ktorej negatíva sú v skutočnosti vysoko prevýšené takými výslednými pozitívami tejto etapy, akými bolo zrušenie pridruženej výroby suvenírov z
kozoturích podkov, rozšírenie kapacity závodov na výrobu kozoturích podkov až po finálnu suvenírovú produkciu z nich a zavedenie impregnácie kozoturích kopýt do celého kozoturieho
hospodárstva. Je to historická etapa, pre ktorú je charakteristické, že pri jej zavŕšení kozotur prestal krívať.
Nepochybne, aj v tejto historickej etape sa vyskytli určité ťažkosti, nedostatky a neúspechy, ktoré sprevádzajú každý vývojový proces. V tomto prípade boli podmienené predovšetkým tzv.
podkúvacou kampaňou, ktorú zneužili a ktorej nie celkom úspešné momenty zveličili naši nepriatelia. Ako však vidíme, všetky tieto ťažkosti a neúspechy boli odstránené, prekonané a vyriešené
v rámci samotnej historickej etapy budovania kozoturieho rozvíjania, ktorá má takto ako celok vysoko pozitívne výsledky.
Kozoturia hra na dejiny má teda svoj hlboký časový význam. Vopred ospravedlňuje celé kozoturie podnikanie strážcov, zdôvodňuje ich kozoturie imperatívy a tvorí východiskový raison d‘etre
samotného reálneho kozoturieho princípu.
Ako sa stal kozoturí princíp reálnym, prestáva sa odvolávať na ideál klasikov ako na svoj základný argument. Tento ideál bol predsa oným obratom, ktorý vznikol rozfázovaním vzdialenej
budúcnosti, odsunutý do druhej, postkozoturej vývojovej fázy. To, čo sa koná v kozoturej fáze, sa už teda nekoná bezprostredne preto, lebo si to žiada ideál klasikov, ale predovšetkým preto, lebo
si to žiadajú imanentné zákonitosti kozotura, že si to vyžaduje progres, že to chce dejinná nevyhnutnosť. Zákonitosti vývoja kozotura sa programujú aplikáciou reálneho kozoturieho princípu,
dejinná nevyhnutnosť sa riadi kozoturími snemovaniami a načasuje sa do nimi vyhlásených historických stupňov a etáp. Zákonitosti kozoturieho vývoja a kozoturie dejiny sa takýmto činom
stávajú poslušným služobníkom, pragmatickým nástrojom reálneho kozoturieho princípu, tvarovaným pre jeho potreby a na jeho mieru.
Ináč povedané, reálny kozoturí princíp sa svojou hrou na dejiny bráni skutočným dejinám a skutočnému vývoju, usiluje sa byť voči nim maximálne rezistentný. Zakotvil v kozoturej realite ako
v jedinej istote. Skutočné dejiny a skutočný vývoj ho sklamali, pretože sa vzpierali priviesť kozotura k realizácii ideálu dokonalého dobytka. A tak ich nahradil svojimi, kozoturími dejinami,
ktoré mu poskytujú všetko to, čo mu skutočné dejiny odopierajú, v ktorých sa kozotur úspešne a nepretržite vyvíja od etapy k etape, od stupňa k stupňu, ktoré sú zaplnené činorodosťou kampaní,
nápravných opatrení a snemovaní.
V každej etape týchto kozoturích dejín jestvuje nepretržitý horúčkovitý pohyb, prebieha tu vybičované, rozdráždené dianie, ktorým sa aj ten najmiernejší, najnudnejší deň kozoturích dejín
navonok, svojimi umelými prejavmi, pripodobňuje ktorémukoľvek maximálne exponovanému dňu skutočných dejín: vedie sa „veľký boj“ o zužitkovanie kozoturích exkrementov, vysoko sa
hodnotí „pracovné hrdinstvo“ kozoturích podkúvačov, ich „obetavosť“, „nadšenie“, „nezlomný elán“, máme tu „statočných mužov“, ktorí nastupujú do „prvej línie“ a zvádzajú „heroický zápas“
s kozoturou hnačkou; a nešťastný kozotur, ktorý to neprežil, nie je obyčajná zdochlina, ale „hrdinská obeť na bojovom poli cti a slávy“. Všetko, čo sa tu deje, je neustále veľmi vznešené,
exaltované, a teda aj akoby veľmi dejinné.
Načo však celá táto hra na veľké dejiny, načo celá táto imitácia neobyčajného pokroku a maximálneho vývoja?
Je to daň, splácaná učeniu klasikov, ich ideálu dokonalého dobytka. Tento ideál sa mal realizovať cestou pokroku a vývoja, cestou dejín. Nakoľko k tomu nedošlo a nedochádza, bol tento ideál
stále viac pociťovaný ako cudzorodý prvok v kozoturej realite a nakoniec bol z tejto reality úplne vytlačený, vylúčený do postkozoturej fázy: tento ideál už nie je organickou súčasťou reálneho
kozoturieho princípu. O čo menej ho je vnútri, v princípe, o to viac ho musí byť navonok, v interpretácii reality. Kozoturie dejiny prebiehajú navonok, v tejto interpretácii podľa klasikov, a tak je
všetko v najlepšom poriadku - spejeme neúnavne a neúprosne k realizácii ich ideálu dokonalého dobytka. Imitácia pokroku a vývoja je naznačená stupňami a etapami tejto realizácie, a tak sa
nemáme prečo znepokojovať: posledná etapa tretieho stupňa prvej vývojovej fázy tejto realizácie je už predo dvermi.
Preto sa klasikmi zaklíname, pomenúvame po nich ulice, lode a materské školy, úpenlivo ich citujeme tým viac, čím viac sa od nich vzďaľujeme; na ich ideál dokonalého dobytka sa
odvolávame tým dôraznejšie a vášnivejšie, aby sme prehlušili evidentnosť našej rezignácie na jeho realizáciu v kozoturej praxi podľa reálneho kozoturieho princípu. Táto prax musí ideál
klasikov nepretržite a okázalo manifestovať, pretože ho nemôže preukázať sama sebou, svojimi autentickými výsledkami. Musí dennodenne presviedčať strážcov i chovateľov, že kráľ-kozotur je
oblečený skvostne a podľa módneho strihu, predpísaného klasikmi: vtĺka im to do hlavy pútačmi, heslami, plagátmi, nástenkami, novinami, rozhlasom, televíziou; prisahá na to každý prejav
Veľkého Strážcu i každá nálepka na zápalkovej krabičke.
Nuž dobre - ale toto všetko je už len vonkajšia fasáda. Za touto fasádou si však žije reálny kozotur so svojím chovateľom a so svojimi strážcami SKV. Kozotur tu nie je už pristrihávaný a
pritesávaný podľa žiadnych vonkajších vzorov, podľa žiadnych ideálov. Reálny kozoturí princíp stavia koniec koncov na jeho prirodzenosti, na jeho druhovej podstate a nechce už od neho žiadne
zázraky. Nenúti ho robiť skutočné dejiny, preskakovať krkolomné vývojové stupne; stačí mu konzervovanie daného stavu, kamuflované hrou na dejiny, imitáciou vývoja.
Nie sú však toto v skutočnosti optimálne pomery pre kozotura a jeho chovateľa? Môžu si žiadať ešte niečo viac? Nestal sa tým reálny kozoturí princíp aj so svojimi strážcami nakoniec ich
najprirodzenejším spojencom?
Žiaľ, má to svoje háčiky.
Kozotur musí aj naďalej behať svoj steeple-chase s preň osudovým taxisom. Pôvodný zmysel toho sa síce už dávno vytratil, zostala však posvätnosť obradu, nenarušiteľnosť tradície.
Kozotur naďalej podlieha kampaniam, realizačným smerniciam a nápravným opatreniam. Rozdiel je iba v tom, že sa toto všetko teraz podniká v mene reálneho kozoturieho princípu. Tento
rozdiel však kozotur ani jeho chovateľ na svojej koži nijak zvlášť nepociťujú.
Pseudodianie, imitácia vývoja nie sú o nič menej namáhavé ako skutočný dejinný vývoj, ako skutočné dejinné dianie. Ba naopak, vo väčšine prípadov sú dokonca omnoho náročnejšie, pretože
sú sizyfovskou prácou. Hra na dejiny zamestnáva kozotura i jeho chovateľa práve tak, ako ho voľakedy zamestnávalo skutočné tvorenie kozoturích dejín: úspech či neúspech tu nie je kritériom
pracnosti. A pretože ani v tejto hre nechcú kozotur s chovateľom vystupovať spontánne, stávajú sa jej aktérmi prostredníctvom kampaní, realizačných smerníc a nápravných opatrení.
Nakoniec, nech už vládne akýkoľvek kozoturí princíp, ideálny či reálny, zachováva sa stále tá istá štruktúra a hierarchia síl v kozoturom hospodárstve. Ani najreálnejší kozoturí princíp nemení
nič na skutočnosti, že chovateľ musí pomocou kozotura uživiť seba a uživiť strážcov a že predovšetkým strážcov musí živiť stále lepšie a stále kvalitnejšie: to je jediný pokrok a jediný vývoj, kde
strážcovia tvrdo odmietajú imitáciu pokroku a kamufláž vývoja a trvajú na ich skutočnom, objektívne merateľnom vzostupe.

Reálny kozoturí princíp nie je preto o nič miernejším, jemnejším nožom na krku chovateľa, ako boli predošlé, ideálnejšie modifikácie tohto princípu. Jeho zavedením sa nijako nezblížil
kozotur so svojím princípom a chovateľ so strážcom, nijako sa nepreklenul východiskový rozpor medzi nimi. Strážca princípu a chovateľ kozotura stoja proti sebe rovnako, ako tomu bolo od
počiatku celej kozoturej epopeje.
Princíp, nech už je akýkoľvek, nie je sám osebe ani dobrý, ani zlý. Princíp je nástrojom v rukách človeka a svoju mravnú hodnotu nadobúda až tým, ako a k čomu ho tento človek používa.
Keby bol kozoturí princíp v moci chovateľa kozoturov, mohol by znamenať niečo podstatne iné ako ten istý kozoturí princíp v rukách strážcov, ktorí jeho pomocou vládnu nad chovateľmi a
podrobujú ich svojej moci.
Mocenskú štruktúru nestvárňujú princípy - a to ani tie najreálnejšie, ale reálne vzťahy, ktoré v nej vládnu medzi ľuďmi. Pokiaľ sa tieto vzťahy zachovávajú, môžeme princípy nafukovať a
modifikovať koľko chceme, môžeme ich transponovať aj do tej najrealistickejšej podoby bez toho, aby to nejak pohlo s kozoturom, o ktorom tento princíp vypovedá.
S kozoturom pohne iba taký princíp, ktorý je činne prevedený do vzťahu medzi chovateľom a strážcom SKV.
V týchto vzťahoch sa uplatňujú ľudské záujmy. Vychádza nám to teda tak, že dejinami - a to aj kozoturími - nehýbu sebavznešenejšie princípy, ale tie najobyčajnejšie záujmy.

Kozoturí záujem
Celá tá kozoturia záležitosť je predovšetkým ľudským, spoločenským experimentom. Vlastný biologický pokus s kozoturom tu hrá síce tiež istú úlohu, táto však zďaleka nie je na celej veci
tým najpodstatnejším. Nejde o kozotura, ide predovšetkým o človeka.
To je skutočnosť, ktorú si treba zvlášť dobre uvedomiť, lebo je často zastieraná všeličím iným. Strážcovia hovoria neustále o posvätných záujmoch kozotura, o potrebe obetí pre Svätú Kozoturiu
Vec, o tom, že slúžiť jej je našou najvyššou povinnosťou.
Kozotur nemá žiadne záujmy, tobôž nie posvätné; nemá žiadnu potrebu obetí, tobôž nie ľudských; nevyžaduje si, aby mu človek slúžil. Toto všetko sú bohapusté výmysly strážcov, ktorí
pomocou tohto klasického triku starých rodových mágov sa usilujú zvrátiť prehľadné ľudské vzťahy v realistickom kozoturom show na mystické, zbožstvené vzťahy v akomsi surrealistickom
kozoturom náboženstve.
Aby sme plne pochopili podstatu celej tejto kozoturej mystifikácie, musíme sa vrátiť späť k východiskám.
Kozotur vznikol, bol vyšľachtený ako obyčajné úžitkové hovädo. Úžitkové hovädo je na to, aby slúžilo človeku. Toto je základná, dominantná väzba medzi kozoturom a jeho chovateľom. Je
to väzba pragmatická, jednostranne výhodná pre človeka, pretože človek v nej sleduje svoje ciele, svoj prospech, svoj úžitok. V tejto väzbe je teda kozotur objektom a človek subjektom, kozotur
prostriedkom a človek cieľom. Ako vidieť, nie je to v žiadnom prípade väzba recipročná; kozotur je tu pre človeka, ale naopak to už neplatí.
Pravda, chovateľ sa musí o kozotura starať, musí ho pásť, dojiť, kŕmiť a ošetrovať – ale toto všetko robí pre seba a kvôli sebe, rovnako, ako ktorúkoľvek ľudskú prácu.
V tomto vzťahu sa presadzujú ľudské záujmy. Presadzujú sa cez kozotura, jeho prostredníctvom – tým, že človek využíva všetko to, čo príroda v kozoturovi poskytuje. Aby to mohol využívať,
musí človek kozoturovi umožniť uspokojovanie jeho prirodzených biologických potrieb; práve v tom spočíva celá jeho starosť o kozotura.
Vidíme teda, že v tomto vzťahu niet nijakých špecifických „kozoturích záujmov“. Sú tu ľudské záujmy chovateľa a sú tu prirodzené potreby kozotura. Odkiaľ však potom strážcovia berú
„posvätné záujmy kozotura“, Svätú Kozoturiu Vec, „potrebu obetovať sa pre kozotura“, to, že „slúžiť kozoturovi“ je „vecou cti, hrdinstva a slávy“?
V prirodzených biologických potrebách kozotura to nebude: ťažko by strážcovia obstáli s tvrdením, že v kozoturom prežúvaní treba vidieť nejaký posvätný záujem, v kozoturom močení
nejakú svätú vec, že pomáhať kozoturovi pri pripustení je vecou cti, hrdinstva či slávy.
Nie, „posvätný záujem kozotura“, a Svätá Kozoturia Vec, s ktorými prichádzajú strážcovia, sa nijako bezprostredne netýkajú toho všedného kozotura, s ktorým chovatelia prichádzajú do
každodenného styku. Tu ide o úplne iného, zbožstveného kozotura, pretože iba božstvo má posvätné záujmy, iba jeho vec je Svätou Vecou, iba božstvo si žiada ľudské obete.
Ak chceme vedieť, čo je to za božstvo, musíme sa bližšie pozrieť na povahu týchto posvätných Vecí. Posvätné záujmy kozotura sa objavujú na scéne vždy vtedy, keď strážcovia chcú
z chovateľa niečo vymačkať, keď od neho chcú dosiahnuť niečo navyše. To čo od neho chcú, nie je nič mystické: sú to vyššie výkony, viac odovzdaného kozoturieho mlieka, ďalšie odpracované
pracovné soboty, dobrovoľnú smenu pre spriatelené rozvojové krajiny, perspektívne pre chov kozoturov, brigádu v akcii K (kozotur).
Toto všetko a mnoho ďalšieho sa žiada od chovateľa v mene kozotura a v jeho záujme. Keď si však na tento „záujem“ posvietime, ľahko zistíme, že reálny kozotur domáci z toho obvykle nič
nemá, že jeho prospech je iba proklamovaný a kamuflovaný. Skutočný reálny prospech z presadzovania takýchto „Posvätných záujmov kozotura“ majú predovšetkým samotní strážcovia. Ide tu
o ich záujmy, podávané v takejto zbožstvenej podobe preto, aby boli chovateľom prijateľnejšie a aby boli od nich ľahšie vymáhané.
Záujmy SKV nemusia byť vždy iba bezprostredne zištné. Ako také sa prejavujú iba tam, kde ide o vlastné zabezpečenie ich pohodlného a prepychového života: to je axióma, ktorej
dodržiavanie od chovateľov tvrdo vzmáhajú ako samozrejmosť. Vo všetkých ostatných prípadoch ide o „nezištné“ záujmy strážcov, ktoré sa týkajú zachovania daného stavu kozoturej
spoločnosti, jej celkového zveľaďovania, jej ochrany pred vnútornou a vonkajšou dezintegráciou.
Pravda, aj v tomto sa prejavujú prioritné záujmy strážcov, pretože tu ide predovšetkým o zabezpečenie ich postavenia, o upevnenie ich privilégií, o systém ich moci nad chovateľmi, o ich
vládu v celom kozoturom hospodárstve. Preto každá kampaň a každý súhrn nápravných opatrení voči nej, každá realizačná smernica predstavujú predovšetkým imanentný záujem strážcov: týmto
všetkým sa prejavuje udržiava a upevňuje ich spoločenský status, ich moc.
Taká podkúvacia kampaň sa navonok prezentuje „v záujme kozotura“. Má byť v záujme kozotura bez ohľadu na to, že reálny kozotur domáci po nej chradne, pretože tu ide o vyšší, zbožstvený
kozoturí záujem. Za týmto zbožstvením sa skrýva mocenský záujem strážcov. Podkúvacou kampaňou síce strážcovia priamo nič nezískajú na hmotných statkoch, za to si ňou preverujú
a petrifikujú svoje sily v danom kole svojho nepretržitého „boja o kozotura“.
Tento nepretržitý „boj o kozotura“, ktorý strážcovia zvádzajú s chovateľom prostredníctvom svojho kozoturieho imperatívu, realizačných smerníc a kampaní, je vlastne bojom o zachovanie
a upevnenie danej mocenskej štruktúry celej kozoturej spoločnosti. Podkúvacia kampaň môže byť sama osebe debaklová, pritom sa však cez ňu úspešne realizuje vlastný mocenský záujem
strážcov, ich suverenita a hegemonizmus. Ovládajú cez ňu chovateľov, je to ich ďalšie víťazné kolo v ich boji s nimi o kozotura. Kampaň je debaklová len vo svojom vecnom výsledku, lebo
vedie k chradnutiu kozotura, je však úspešná ako mocenský boj, lebo strážcovia v nej vnútili svoju vôľu chovateľom aj pri jej rozvinutí, aj pri jej odtrúbení: oni sú demiurgami kalamity
i odstraňovania jej dôsledkov.
Špecifický, sebecký záujem strážcov sa takto môže prejavovať v tej najabsurdnejšej podobe a v mnohých prípadoch ho bude ťažko možné na prvý pohľad postihnúť ako ich čisto mocenský
záujem: čo má taká realizačná smernica na krátenie kozoturích rohov spoločného so strážcovskou mocou? Nie je v tom ani záujem reálneho kozotura domáceho, ani záujem chovateľa, ani
bezprostredne zištný záujem strážcov. Práve v takýchto najabsurdnejších prípadoch sa však v najčistejšej podobe prejavuje väzba na vlastný mocenský záujem strážcov: iba ona je tu rozhodujúca.
To je dôvod, pre ktorý tieto záujmy vystupujú v zbožstvenej podobe „posvätných záujmov“ zaštítených kozoturím princípom.
Keď strážcovia hovoria, že im ide o princíp, o Svätú Kozoturiu Vec, znamená to, že im ide o moc.
Iba takto je pochopiteľné, prečo sa tými istými posvätnými záujmami kozotura zdôvodňuje aj taká podkúvacia kampaň a rovnako sa nimi zdôvodňujú aj nápravne opatrenia na odstránenie jej
zhubných dôsledkov: prečo sa v posvätnom záujme kozotura likvidujú – zatvárajú a popravujú – zarytí nepriatelia našej spoločnej Svätej Kozoturej Veci a prečo sa potom v tom istom posvätnom
záujme títo predtým nepriatelia rehabilitujú a pomenúvajú sa po nich ulice a námestia. Zbožstvený záujem je sám o sebe nemenný, stále rovnaký a preto čisto z jeho hľadiska by bol každý takýto
postup absurdný, protizmyselný. Svoju logiku nadobúda iba vtedy, keď za zbožstveným záujmom odhalíme reálne, premenlivé, okolnostiam sa prispôsobujúce ľudské záujmy – v danom prípade
mocenské záujmy strážcov. Bol to ich mocenský záujem, ktorý si v určitej konkrétnej situácii a za danej konštelácie síl vyžadoval také drastické opatrenia na ochranu svojho panstva, ako je
likvidácia protivníka: bol to ich mocenský záujem, ktorý im v inej situácii dovolil rehabilitovať tohto protivníka a očistiť tak navonok od stôp násilenstva a krvi.
Strážcovia zastupujú kozoturí princíp a presadzujú kozoturí imperatív. Tento princíp a tento imperatív majú v kozoturej spoločnosti totálnu a univerzálnu platnosť. Preto sa aj mocenské
záujmy strážcov javia strážcom ako totálne a univerzálne, ako celospoločnenské záujmy. Čo presadzujú pre seba, presadzujú akoby v prospech celej spoločnosti, pretože oni predstavujú jej
tmeliaci, jednotiaci prvok: bez nich by nebolo kozoturej spoločnosti v danej podobe.
Z hľadiska strážcov sa preto taká podkúvacia kampaň javí nie akoj uplatňovanie vlastného úzkeho mocenského záujmu, ale ako uplatňovanie univerzálneho kozoturieho imperatívu v záujme
kozotura i v záujem chovateľa, teda ako uplatňovanie celospoločenského, všeobecne prospešného záujmu vôbec. Ak tu teda týmto zbožstvovaním prevádzajú klasický trik starých rodových
mágov, neznamená to, že ho musia vedome predvádzať ako takýto trik, že musia byť vždy vedomými hochštaplermi. Nie, im sa ich mocenské záujmy naozaj môžu javiť ako záujmy zbožstvené,
ako nejaký „vyšší záujem“.
Pravda, to nič nemení na skutkovej podstate celej veci.
Keď sme začali skúmať povahu oných posvätných kozoturích záujmov, vyšli sme z reálnych, ľudských záujmov chovateľov kozoturov. Tieto záujmy sa nám však medzi tým kdesi stratili a
zostali tu iba všeobsiahle, všezahrňujúce mocenské záujmy strážcov. Je to naozaj tak, že sa ľudské záujmy chovateľov rozplynuli v týchto mocenských záujmoch strážcov, že sú už v nich
zahrnuté ako v záujmoch celospoločenských?
Samozrejme, že tomu tak nie je, hoci práve takto sa to javí z hľadiska strážcov. Celý náš doterajší rozbor kozoturieho príbehu ukazuje, že ľudské, existenčné záujmy chovateľov sa nachádzajú
v príkrom a trvalom rozpore s mocenskými záujmami strážcov.
Tento rozpor nie je v rozpore vzájomne sa vylučujúcich protikladov i v tom zmysle, že uspokojovanie jedných záujmov by apriori a absolútne vylučovalo uspokojenie záujmov druhých a
naopak. Je to skôr rozpor v tom zmysle, že uspokojovanie jedných záujmov je podstatne limitované uspokojovaním záujmov druhých, pričom tu trvale platí spoločenská priorita a nadradenosť
mocenských záujmov strážcov. To znamená, že ľudské , existenčné záujmy chovateľov nie sú sice strážcami nijako totálne potláčané a zaznávané, pritom je však ich uspokojovanie podmienené
prioritným uspokojovaním mocenských záujmov strážcov: môžu byť uspokojené iba potiaľ, pokiaľ neodporujú týmto mocenským záujmom , pokiaľ ich nijako neobmedzujú, pokiaľ to týmto
mocenským záujmom vyhovuje.
Ináč povedané, ľudské, existenčné záujmy chovateľov sú voči mocenským záujmom strážcov v rovnakom postavení, ako sú prirodzené, biologické potreby kozotura potiaľ a tak, pokiaľ a ako
to vyhovuje jeho záujmom. Kŕmi ho tak, ako sa to ukazuje najrentabilnejšie pre dobrú produkciu mlieka a pre slušný jatočný prírastok, necháva ho odpočívať, aby regeneroval tie svoje sily, ktoré
účelne vynakladá v prospech človeka, pripúšťa ho v stanovených termínoch, aby v optimálnom pomere obnovoval svoje stáda..
Presne takto pristupuje aj strážca k ľudským, existenčným záujmom chovateľa kozotura. Pretože tu už nejde len o biologické potreby, ale aj o potreby špecificky spoločenské, berie do úvahy
celé toto jeho existenčné minimum. Pokiaľ mu to dovoľujú jeho mocenské záujmy, zvyšuje chovateľovi jeho životnú úroveň, akonáhle mu to však vlastné mocenské záujmy prikazujú, radikálne
mu dosiahnutú životnú úroveň okliešťuje. Iba podľa svojich mocenských záujmov a ničoho iného mu zdražuje životné potreby, vyrovnáva cenové relácie v jeho citeľný neprospech, podľa nich
ho aj prípadne zbedačuje. Pravda, odvoláva sa pritom na vyšší, posvätný záujem zbožstveného kozotura, na ekonomickú, politickú, ideologickú nevyhnutnosť.
Lenže, ako vieme, vyšší posvätný záujem nie je nič iné ako jeho mocenský záujem, ekonomická, politická, ideologická nevyhnutnosť nie je nič iné, ako podradenia sa tomuto záujmu.
Existenčné záujmy chovateľov sa v kozoturom hospodárstve nepochybne presadzujú. Presadzujú sa na kritickej hranici, ktorá strážcom nedovoľuje doviesť až do zhubného konca žiadnu
realizačnú smernicu, žiadnu kampaň, ktorá ich núti prijať „včas“ nápravné opatrenia voči každej debaklovej kampani, odvolať kalamitnú realizačnú smernicu a zatrúbiť na ústup. Je to hranica
zachovania holej existencie kozotura a jeho chovateľa, ktorú strážcovia nemôžu a nesmú prekročiť. Táto hranica koniec koncov obmedzuje aj ich mocenské záujmy a keď sa dostanú až k nej,
musia často aj na týchto mocenských záujmoch niečo zľaviť – pretože bez kozotura a jeho chovateľa by nemali čomu a komu vládnuť.
A práve preto je problém skutočného, plnohodnotného uspokojovania ľudských, existenčných záujmov chovateľov v mocenskej štruktúre celého kozoturieho hospodárstva problémom
beznádejným, prakticky neriešiteľným. Jeho riešenie naráža na neprekonateľnú bariéru onoho povestného „vyššieho kozoturieho záujmu“.
Ako preklenúť, alebo aspoň čo najviac zmierniť rozpor medzi týmto „vyšším kozoturím záujmom“ (teda mocenským záujmom strážcov) a ľudským záujmom chovateľov?
Z hľadiska strážcovských priorít jestvuje pre to iba jeden spôsob - a tým je vychovávať z chovateľa skutočne kozoturieho človeka úplne oddaného Kozoturej Veci.
Achillovou pätou nie je preto ani tak samotný kozotur, jeho rozvoj a premena podľa modelu ideálneho kozotura, ale predovšetkým chovateľ, jeho rozvoj a premena podľa modelu ideálneho
kozoturieho človeka.

Zrkadlom kozoturieho režimu je teda síce onen „vyšší záujem“, ale meradlom jeho skutočnej životnosti je iba kozoturí človek.

Kozoturí člověk
Tak ako každá iná činnosť, aj pestovanie kozotura si od jeho chovateľa vyžaduje určité vynakladanie času a síl; tak ako každá iná činnosť, ktorá sa stane celoživotným povolaním, aj táto
človeka profesionálne poznamenáva. Chovateľ kozotura nielen páchne kozoturím mliekom a hnojom, ale ono to ovplyvňuje aj jeho návyky a záľuby, myslenie a konanie, celý jeho spôsob života.
Kozotur a jeho chovateľ pôsobia na seba navzájom. Kozotur sa pod vplyvom svojho chovateľa stáva poľudšteným, domestikovaným hovädom; avšak aj chovateľ sa pod vplyvom svojho
kozotura v istom zmysle a do istej miery stáva zhovädilým, kozoturím človekom.
Asi sa s tým nedá nič robiť: tak ako sa náš ovčiar stal legendárnym slovenským bačom a americký pasák kráv legendárnym cowboyom, tak asi aj z chovateľa kozotura bude kozoturí človek.
Pravda, vzájomné ovplyvňovanie kozotura a jeho chovateľa nie je rovnako účinné, rovnako prenikavé na obe strany. Dominantou tohto vzťahu je človek a nie kozotur: preto človek si pestuje
kozotura podľa obrazu svojho a nie naopak. Človek pôsobí na kozotura primárne, cieľavedomo a účelovo, kozotur pôsobí na človeka iba spätne a odvodene. Poznamenanie chovateľa kozoturom
nie je ľudský zámer, ale naopak, ide tu v podstate o nežiadanú profesionálnu deformáciu chovateľovho človečenstva.
Až potiaľto ide o prirodzený a normálny jav. Tu kdesi sa však začína aj známe a kuriózne rozdvojenie reality a jej imága. Proti všednosti ovčieho života nášho baču sa stavia bačovská legenda,
proti otupujúcej kravskej každodennosti pastiera kráv žiari cowboyský mýtus.
Tieto legendy a mýty sú vo svojej podstate ľudovou tvorivosťou. Skrášľujú v ľudovej fantázií bačovský či cowboyský život, naplňujú ho romantikou, vzrušivosťou, večným bojom dobra a zla,
spravodlivosti a skrivodlivosti, krásy a ošklivosti.
Na rozdiel od tohto však legenda kozoturieho človeka vzniká úplne inde a úplne ináč.
Chovateľ je síce svojím kozoturom profesionálne poznamenaný a stal sa v tomto zmysle aj kozoturím človekom, avšak proti realite svojho kozoturieho života si nevytvoril a nepostavil nijaké
spontánne kozoturie imágo: zatiaľ niet žiadnej krásnej a vznešenej ľudovej kozoturej legendy, ktorá by sa mohla prirovnať k romantickej legende bačovskej či cowboyskej.
Asi to bude tým, že ľudovú tvorivosť chovateľov v tomto ohľade radikálne umŕtvili strážcovia, ktorí si vyrobili legendu kozoturieho človeka v predstihu a podľa vlastných predstáv. V tejto
strážcovskej legende kozoturieho človeka niet ani štipky onoho ľudového romantizmu, niet v nej ani náznaku bačovskej idyly a westernovskej vzrušivosti. To, čo z nej zostalo, je nevzrušivý
a neromantický model, vzor kozoturieho človeka.
Máme tu teda opäť realitu a jej imágo: realitu každodenného života chovateľa kozoturov a imágo v podobe modelu, vzoru kozoturieho človeka. Rozdiel oproti predchádzajúcim prípadom je
iba v tom, že toto imágo je chovateľovi vnútené zvonku, zhora, že je preň absolútne nepríťažlivé, že sa zaťato a predpojato bráni jeho prijatiu, že si ho odmieta osvojiť. Chovateľ necíti žiadnu
vnútornú potrebu stať sa kozoturím človekom podľa modelu strážcov.
Čo ponúka strážcovský model kozoturieho človeka chovateľovi?
Sľubuje mu, že práca – práca s kozoturom, práca na kozoturovi, práca pre kozotura, práca okolo kozotura – bude jeho najvyšším blahom, že sa stane jeho prvoradou životnou potrebou. Pre
chovateľa je to nepochybne otrasná a hlboko zvrátená predstava, že bude kydať kozoturí hnoj s nadšením, že bude slintať slasťou pri dojení kozotura a ejakulovať pri jeho pripúšťaní. Aby sa toto
stalo skutočnosťou, musel by naozaj podstatne skozoturieť, zhovädiť, teda podstatne zdeformovať svoju ľudskú prirodzenosť, odľudštiť sa. V tomto ohľade je preň vzor kozoturieho človeka skôr
hrozba ako nádej, skôr trest ako odmena.
Sľubuje mu, že bude kozoturo uvedomelým človekom. Ako taký nebude mať iných bohov okrem kozoturieho, žiť a zomierať pre kozotura bude jeho najvyššou mravnou hodnotou, jeho
najvyšším životným cieľom. Sľubuje mu kozoturie myslenie, kozoturie životné normy, kozoturí spôsob života, kozoturie umenie, kozoturiu morálku, kozoturiu lásku, kozoturiu výchovu detí
a kozoturie rozlúčkové obrady v kozoturom krematóriu.
Skrátka, ponúka mu totálne skozoturenie. Strážcovský model kozoturieho človeka v podstate od chovateľa žiada, aby cieľavedome a usilovne pracoval na svojej profesionálnej kozoturej
deformácii, aby ju čo najviac ďalej rozvíjal, prehlboval. Chce od neho, aby túto deformáciu nepovažoval za nutné zlo, podmienené jeho koexistenciou s kozoturom, ale naopak za klad, prínos
tejto koexistencie k jeho ľudskej podstate. Až keď úplne skozoturie, až vtedy sa stane plnohodnotným človekom.
Človek, to znie hrdo, ale kozoturí človek znie oveľa hrdšie!
Strážcovia si teda pod svojím modelovým kozoturím človekom predstavujú chovateľa, ktorý svoj údel chápe ako najväčšiu ľudskú výsadu, pre ktorého niet väčšieho šťastia ako pestovanie
kozoturov. Kozotur vyčerpáva náplň jeho života, dáva mu zmysel. Kozoturí človek jestvuje iba v harmonickej, produktívnej a efektívnej symbióze s kozoturom pre rozkvet celej kozoturej
spoločnosti vôbec a pre blaho jej strážcov zvlášť.
Väzba na kozotura je však len jednou stránkou modelového kozoturieho človeka. Jeho druhou stránkou je rovnako významná väzba na strážcov SKV, na ich vedúcu a riadiacu úlohu
v kozoturej spoločnosti. Modelový kozoturí človek bude zanietene a s vnútorným presvedčením realizovať všetky kozoturie kampane a nápravné opatrenia voči ich dôsledkom, slovo strážcov
bude preň slovom božím, spôsob myslenia strážcov bude jeho spôsobom myslenia. Modelový kozoturí človek povýši svojím uvedomením a presvedčením na úroveň strážcov SKV, kozoturí
princíp sa mu dostane do krvi. Nebude už rozporov medzi strážcami a chovateľmi, vzájomne si padnú do náručia, vnútorne sa zjednotia a stotožnia v spoločnom boji za spoločnú Svätú Kozoturiu
Vec.
Strážcovia tu však líčia chovateľovi jeho budúcnosť vo farbách, ktoré sa mu nezdajú byť nijak zvlášť ružové.
To, čo sa strážcom zdá byť kozoturím rajom, sa chovateľovi vôbec nejaví ako čosi, po čom by zvlášť bažil.
Rozdiel bude asi v optike videnia. Pre strážcu SKV je kozotur vždy skôr princíp ako realita, skôr model ako živé hovädo. Je to prirodzené, pretože strážca sa s kozoturom stretáva
predovšetkým vo výkazoch a hláseniach, v kozoturích ódach a kantátach, na výstavách kozoturieho umenia. Len zriedka natrafí na skutočného, živého kozotura - a aj vtedy mu ho predvádzajú
vyčesaného a nasprayovaného, aby neurážal jeho vznešený strážcovský zrak a čuch. Keď teda strážca hovorí o kozoturom človeku, má tu na mysli kozotura predovšetkým ako princíp, kozotura v
zobrazení národných umelcov. Kozoturí človek je mu preto pojem vznešený a povznášajúci, prerogatívny.
Úplne ináč je to s chovateľom, ktorý žije s kozoturom za jednou ohradou a často aj pod jednou strechou. Áno, je s kozoturom zžitý a dôverne ho pozná, z toho však nijako neplynie, že by mu
nevadil prenikavý kozoturí zápach, že by ho nedráždili mnohé kozoturie zvyky a zlozvyky, že by mu kozotur často a v mnohom neliezol na nervy: aj tu sa nepochybne uplatňuje ponorkový efekt.
Kozoturia každodennosť mu neposkytuje obvykle nijaký dôvod, aby sa nad kozoturom rozplýval nadšením. Nie je to preňho žiaden partner, s ktorým by si mohol rozumieť a s ktorým by sa vedel
zblížiť, ale obyčajné úžitkové hovädo. Je ochotný sem - tam ho potľapkať po chrbte a poškrabať za ušami, ale vždy sa ho rád zbaví, keď skončí svoju prácu.
Model kozoturieho človeka je preto preňho päsťou na oko, je to model ponižujúci, devalvujúci i jeho ľudskú dôstojnosť. Zbavuje ho práva na pokoj od kozotura, práva na svoje dominantné,
výsadné postavenie voči kozoturovi. Namiesto toho, aby si formoval kozotura podľa obrazu svojho, sa od neho chce, aby sa sám sformoval podľa obrazu kozotura.
Čo ho môže na modeli kozoturieho človeka priťahovať, čo ho môže na ňom povznášať?
Ak je preňho nechutná a odpudzujúca strážcami presadzovaná väzba na kozotura, rovnako málo je preňho lákavá aj druhá stránka veci: dobrovoľná bytostná väzba na strážcov SKV. Snom
strážcov nie je jednoducho služba chovateľov, ale ich oddaná služba. Chovateľ sa však dá ťažko presvedčiť o tom, že keď už musí slúžiť, tak by mal slúžiť oddane. Strážca preňho predstavuje
mocenský faktor, ktorý ho trvale obmedzuje, usmerňuje a s ktorým je preto v trvalom - otvorenom alebo skrytom - konflikte. Bytostne sa spojiť, stotožniť so strážcom by preto bolo preňho
možné iba za tú cenu, že by sa vzdal svojich vlastných, špecifických ľudských záujmov, že by ich plne podriadil mocenským záujmom strážcov. Chovateľ nemá žiaden dôvod na to, aby túžil byť
uvedomelým a presvedčeným kozoturím človekom, práve naopak, má plno osobných, bytostných dôvodov proti tomu.
Modelový kozoturí človek teda nemá žiadnu šancu stať sa nasledovaniahodným ľudovým hrdinom. Nevznikol z ľudu, ale v strážcovskej skúmavke, a tak mu nemá kto vdýchnuť život.
Modelový kozoturí človek je legendárny iba ako neodmysliteľná súčasť príručiek a školení, referátov a brožúr: je to umelý, neživotný výtvor strážcovského byrokratického slovníka hesiel, téz a
fráz. Chovateľ toto svoje imágo nielen že neprijal, ale pod jeho znechucujúcim, odpudivým tlakom sa dokonca vzdal aj akéhokoľvek svojho iného kozoturieho imága, ktoré by bolo produktom
jeho vlastných snov a bolo by mu teda neporovnateľne bližšie: strážcovské imágo odmietol a svoje vlastné si nevytvoril. Zostalo mu tu prázdno, ktoré nemá čím zaplniť.
Strážcovia vehementne a nepretržite propagujú svoj model kozoturieho človeka. Vnucujú ho chovateľovi po dobrom i po zlom, hľadajú uňho prvky tohto nového modelu, a keď sa im to hodí,
tak ich v ňom aj bezpečne nachádzajú. Modelový kozoturí človek sa takto rodí priamo pred ich očami, nabobtnáva do nimi predpísaných šablón, dozrieva im. Je ho plno v novinách a v
rečníckych cvičeniach, v hláseniach a na nástenkách.
Len v kozoturej realite ho nikde niet. Skutočný chovateľ sa má k modelovému kozoturiemu človeku práve tak, ako sa má reálny kozotur domáci k modelovému kozoturovi: oboje sú iba fikcie
strážcov SKV.
Model kozoturieho človeka nemá nádej na realizáciu. Tým sa nakoniec podobá cowboyskej legende, ktorá sa tiež nikdy nestala skutočnosťou. Rozdiel medzi nimi je iba v tom, že táto legenda
žije v duši pasákov kráv, že povyšuje ich všednú každodennosť do heroickej roviny, že im poskytuje nasledovaniahodný vzor ľudového hrdinu, s ktorým sa môže aj ten najbiednejší pasák kráv
vo svojej fantázii stotožňovať.

Kozoturí kruh
Ako vieme, chovatelia si nikdy nelámali hlavu otázkou, či a nakoľko reálny kozotur domáci zodpovedá ideálnemu dobytku klasikov. Majú dosť starostí s vlastnou kozoturou realitou. Pre
strážcov bola táto otázka dôležitá voľakedy na začiatku ich kozoturej anabázy. Od tej doby ju stále viac odsúvajú do pozadia omnoho dôležitejšie, vecnejšie problémy, týkajúce sa fungovania
kozoturieho režimu, realizačných smerníc a kampaní, výchovy kozoturieho človeka. Pokiaľ sa k nej vracajú pod vonkajším tlakom, robia to s nechuťou a podráždene reagujú na svojich
oponentov.Je to predsa otázka, raz navždy pre nich vyriešená tým, že kozotur jestvuje, kozoturí režim prosperuje, kozoturí človek žije.
Je to ešte vôbec podstatná otázka, alebo je to už iba pseudoproblém?
Nech by sa teoreticky vyriešila akokoľvek, na kozoturej realite to nič nezmení. Jej vyriešením v prospech strážcov sa kozotur nestane krajší, kozoturí režim ušľachtilejší a kozoturí človek
vznešenejší. Keby sa hneď vyriešila v ich neprospech, kozotur z toho nevykape, kozoturí režim nezbankrotuje a kozoturím človekom by to ani nehlo. V oboch prípadoch majú strážcovia výhodu
prvého ťahu.
Uskutočnením, využitím tejto výhody prvého ťahu sa preto naša otázka stala druhoradou, odvodenou otázkou. Odvtedy, čo máme do činenia s jestvujúcou a vzmáhajúcou sa kozoturou
realitou, ide o to, či a nakoľko celá táto kozoturia realita zodpovedá človeku: jeho ľudským potrebám a záujmom, jeho bytostnej podstate.
Pôvodne to mali byť otázky totožné, lebo reálny kozotur domáci bol práve s takýmto poslaním odovzdávaný do chovateľových rúk. Žiaľ, kozoturia realita sa neriadila zbožnými želaniami
glejtu, s ktorým bol kozotur vypravený na svoju cestu životom. Akonáhle vznikla, začala sa riadiť - tak ako každá iná realita - svojimi vlastnými, svojbytnými zákonitosťami.
Nech je už kozotur akýkoľvek v pomere k ideálu klasikov, netvorí dominantu celku kozoturej reality. Do kozoturej reality patrí aj strážca a chovateľ, aj kozoturí princíp a imperatív, aj
realizačné smernice a kampane. Kozotur je síce z tohto celku neodmysliteľný, ale iba ako trpný objekt. Kozoturí princíp a kozoturí imperatív sú tu nepomerne dôležitejšie ako samotný kozotur,
pretože dávajú celku kozoturej reality „vyšší zmysel“, zatiaľ čo reálny kozotur je iba jeho surovinou.
Ideovou dominantou celku kozoturej reality je preto kozoturí princíp. Princíp, ktorý sa odpútal od pôvodného ideálu klasikov, osamostatnil sa od neho, ktorý si reálneho kozotura domáceho
transformoval na akési osebe a pre seba jestvujúce božstvo. A tak tu vznikol paradoxný obrat: ak tento ideál predstavoval ešte vo svojej podstate realistický cieľ, reálny kozoturí princíp sa stal
mystickým cieľom, zbožstveným samoúčelom.
V mene tohto princípu sa mrzačí samotný reálny kozotur domáci, pristriháva a prikresáva sa do fazóny kozoturieho modelu. Avšak v jeho mene sa omnoho podstatnejšie, radikálnejšie mrzačí
aj samotný človek ako podriadená zložka celku kozoturej reality. Model pravého kozoturieho kozotura tvorí síce zvieraciu kazajku pre reálneho kozotura domáceho, pritom je to však ešte stále
kazajka, ktorá je vcelku šitá na jeho mieru. Model pravého kozoturieho človeka sa však nešije podľa prirodzených ľudských mier, ale predovšetkým podľa mier kozoturieho princípu tak, aby
vyhovoval celku kozoturej reality.
Súžitie s kozoturom síce poznamenáva chovateľa, ale neohrozuje ho v jeho ľudskej podstate. Chovateľ je rozhodujúcim činiteľom tohto súžitia, vkladá doň svoje ľudské zámery a ciele,
ktorými sú motivované a ktorým sú podriadené aj jeho prípadné profesionálne deformácie, jeho „skozoturenie“. Súžitie s kozoturím princípom ho však mrzačí všestranne, totálne, pretože tento
princíp stojí nad ním, je mimo jeho moci a snaží sa determinovať každý jeho krok, celé jeho myslenie a konanie.
A kam sa z celej tejto kozoturej reality podeli bytostné potreby a záujmy človeka, jeho ľudské ciele?
Samozrejme, že v nej zostali naďalej obsiahnuté, lenže postupne sa musia stále viac maskovať a skrývať. Strážcovia si ich presadzujú voči chovateľom, pričom ich výhodou je skutočnosť, že
držia vo svojich rukách mocenské nástroje ich zabezpečovania. Chovatelia si ich presadzujú voči strážcom s tou výhodou, že držia vo svojich rukách samotného kozotura. Obe strany však musia
pritom zároveň vodiť za nos všemocný kozoturí princíp, zaštiťovať sa jeho záujmom a jeho potrebami, odvolávať sa na vyšší, kozoturí zmysel svojho ľudského snaženia.
Kozoturia realita bola pôvodne vytváraná práve s tým úmyslom, aby čo najadekvátnejšie plnila vznešené ľudské ciele, bola vytváraná s prioritným humanistickým poslaním.
Kozoturia realita sa neriadila dobrými úmyslami svojich iniciátorov. Splodila kozoturí humanizmus, čo je contradictio in adiecto: humanizmus nemôže byť iný ako ľudský. Kozoturí
humanizmus takým nie je, lebo podriaďuje ľudské hodnoty a účely nie ľudskému, ale kozoturiemu princípu, vtesnáva ich do rámca kozoturej reality.
V tomto rámci sa človek smie realizovať výlučne ako kozoturí človek. Ak nechce alebo nemôže byť kozoturím človekom, nesmie byť nijakým človekom: potom sa tu robí všetko pre to, aby
prestal existovať ako človek vôbec. Básnikom a skladateľom smie byť iba potiaľ, pokiaľ skladá kozoturie ódy a kantáty. Ak tento zákon poruší, likviduje sa ako básnik a skladateľ. Učiteľom je
iba pod podmienkou, že vštepuje mládeži lásku k našej Svätej Kozoturej Veci, že z nej vychováva nových kozoturích ľudí. Ako vedec má slobodu bádania limitovanú dôsledným uplatňovaním
kozoturieho princípu na svoju vedeckú prácu, prínosom do rozvoja kozoturieho myslenia a kozoturej reality. Čo nad to, od diabla je!
Predovšetkým si kozoturím človekom. Až potom a v závislosti od toho môžeš byť aj veriacim či ateistom, vodičom či pasažierom, lekárom či pacientom, učiteľom či študentom, hercom či
divákom. Až potom a v závislosti od toho si buď plnoprávnym občanom, alebo vyvrheľom kozoturej spoločnosti.
Je to rámec, z ktorého akoby nebolo úniku. Alternatívy, ktoré kozoturia realita poskytuje človeku, sú všetky rovnako bezútešné. Stať sa uvedomelým strážcom SKV, či chovateľom kozoturov?
To znamená prijať za svoj vzor kozoturieho človeka a rezignovať na tie svoje bytostné záujmy a ciele, ktoré presahujú kozoturí rámec. Prijať hru na kozoturieho človeka, imitovať ho a ponechať
si pritom svoje vnútorné výhrady voči nemu? To znamená natrvalo skrývať a potláčať svoje bytostné záujmy a ciele, odkladať ich realizáciu na neurčito. Vzoprieť sa vzoru kozoturieho človeka?
To znamená nechať si odňať možnosť realizácie dokonca aj tých svojich bytostných záujmov a cieľov, ktoré sú ináč prístupné v rámci kozoturej reality, a vegetovať na jej okraji ako pária.
V kozoturej realite sa nedá ľudsky žiť ani keď ideš s ňou, ani keď ideš proti nej. Dá sa v nej žiť iba kozoturo. Nakoľko tento limitačný faktor podstatne zväzuje a citeľne obmedzuje každý
normálny ľudský prejav, nachádza preň človek jediné, a to únikové východisko. Je to únik do pretvárky a ľsti, manévrovania a podvodu. Človek, ktorý sa nemôže realizovať v rámci modelovej
kozoturej reality, sa teda ľudsky realizuje napriek nej a veľmi často aj proti nej.
Pretvárka a lesť, manévrovanie a podvod sa teda stávajú integrálnou súčasťou tej ozajstnej, nekamuflovanej, surovej kozoturej reality. Platia univerzálne, pretože sa k nim musia uchyľovať
všetci, a to rovnako chovatelia, ako aj strážcovia. V rámci kozoturej reality manévrujú všetci, čo chcú prežiť; kozoturo sa pretvárajú všetci, čo chcú prežiť v pokoji; kozoturie zásady a modely
predstierajú všetci, čo chcú prežiť lepšie; podvodu na kozoturom princípe sa dopúšťajú všetci, čo chcú prežiť ako totálne neskozoturení ľudia.
Kozoturia realita je preto dokonale schizofrenická. Kto v nej chce prežiť ako človek, musí žiť dvojakým životom. Jedným z nich je život kozoturieho človeka, druhým život únikový. Tieto dva
životy sa navzájom nedopĺňajú, ale vylučujú jeden druhý, sú kontrastné. Nemôžeš si však ani vybrať len jeden z nich, pretože v kozoturej realite s ním neprežiješ.
Neprežiješ ako čistý, úprimne kozoturí človek. Tu už nejde len o to, že svojím skozoturením sa zriekaš mnohých prirodzených ľudských ašpirácií a stávaš sa zhovädilcom. Omnoho dôležitejšie
je, že schizofrenická kozoturia realita s takýmto javom fakticky nepočíta, že on do nej nijako nezapadá. Úprimne kozoturí človek nevyžije z toho, čo mu kozoturia realita legálne poskytuje.
Neprežiješ ako čistý únikový typ. Ak sa úprimne kozoturí človek vzpiera kozoturej realite, únikový človek ide podstatne ďalej. Vzpiera sa navyše aj kozoturiemu princípu a týmto zásadám a
chce žiť podľa vlastných predstáv, dať svojmu životu vlastné hodnoty. Keď s týmto predsavzatím uniká do sféry umenia, je jeho umenie odsúdené ako zvrhlé, lebo neslúži kozoturiemu človeku.
Keď si ho chce realizovať ako vedec, je jeho veda ocajchovaná ako objektivistická či subjektivistická, odtrhnutá od života či prízemne pragmatická. Keď sa ním riadi život prostého pracujúceho
človeka, prenasledujú ho ako triedneho nepriateľa. V každom prípade však končí ako ľudožrút medzi misionármi.
Reálnu šancu na prežitie v rámci tvrdej kozoturej reality má teda iba schizofrenický únik. Od predchádzajúceho, čistého a plného úniku sa líši tým, že je to únik do pretvárky a ľsti,
manévrovania a podvodu. Takýto únik je však vždy len pseudoúnikom, pretože sa v ňom zachováva jeho schizofrenická podstata. Každý, kto volí tento druh úniku, proklamatívne prisahá na
kozoturí princíp, verejne vyznáva kozoturie zásady, hlási sa ku kozoturiemu spôsobu života, potvrdzuje model kozoturieho človeka. Každý z nich toleruje kozoturiu realitu a spláca jej svoju
kozoturiu daň.
Rozdiel je potom iba v miere afirmácie tejto kozoturej reality a v miere pseudoúniku z nej. Strážcovia strážcov ju afirmujú totálne a práve tak totálne z nej unikajú do svojich prepychových
palácov, nepriedušne uzavretých pred každodenným hlukom a zápachom zo špinavých kozoturích ohrád. Ich najprístupnejší protiklad, verejne ocajchovaní kozoturí disidenti žijú práve v týchto
ohradách a odvádzajú im daň zo mzdy, nemocenské poistenie a odborový príspevok. Afirmácia kozoturej reality nie je síce u kozoturích disidentov ani zďaleka taká vysoká, ako ju prejavujú
strážcovia strážcov, nezvracia sa však ani na jej negáciu. Negácia by tu znamenala životné riziko, exkomunikáciu.
A tak kozoturí disident nemôže ísť vo svojom kritickom postoji ku kozoturej realite ďalej, než by šlo ono spomenuté monštrum - úprimne kozoturí človek. Nebojuje za ľudské práva proti
kozoturím právam, ale za dôsledné uplatňovanie kozoturích práv, čím sa majú eo ipso uplatniť aj ľudské práva; nebojuje proti kozoturím zákonom, ale za ich spravodlivú aplikáciu; nebojuje proti
strážcom SKV, ale len za dobrých a múdrych strážcov; nebojuje proti kozoturej realite samotnej, ale len za jej očistenie a vylepšenie.
To je maximum, ktoré si môže dovoliť hranične tolerovaný kozoturí disident: afirmatívne kritický postoj ku kozoturej realite. Daň, ktorú takto spláca kozoturej realite, nekončí sa teda ani
zďaleka iba pri dani zo mzdy.
Medzi oboma týmito krajnosťami žije a pohybuje sa normálny kozoturí človek. Má máločo spoločné s modelovým kozoturím človekom. Chce jednoducho prežiť v rámci možností kozoturej
reality, v rámci jej štruktúr a škár, a to na obe strany čo najvýhodnejšie. Ku kozoturej realite je štandardne konformný, kozoturí princíp mu je ľahostajný, kozoturími zásadami spolužitia
opovrhuje ako niečím nepraktickým, zásadne nevhodným pre normálny život. Kozoturej realite sa teda nezapredal, zato sa jej predáva a nerobí to lacno. Jeho úniky z nej sú rovnako štandardné
ako jeho konformnosť k nej a vo svojej podstate sú už v samotnej kozoturej realite zakalkulované. Sú to úniky do súkromia, ktoré má byť podľa možnosti čo najkontrastnejšie s proklamovanými
kozoturími princípmi a zásadami. Proti ich kolektivizmu stavia svoj individualizmus, proti ich spoločnému vlastníctvu svoje osobné vlastníctvo, proti ich univerzálnemu bratstvu svoju vlastnú
rodinu, proti ich entuziazmu svoj skepticizmus, proti ich Svätej Kozoturej Veci svoju Svätú Súkromnú Vec.
Pravda, to všetko robí iba potajomky. Navonok nijako nebráni tomu, aby kozoturia realita prenikala všade a pohlcovala všetko: naopak, manifestačne a často aj iniciatívne tomuto procesu
pomáha. Obyvatelia Starej Turej či Turian aplaudujú, keď im ich obce premenúvajú na Kozoturú a Kozoturany a brigádnicky na počesť tejto významnej udalosti stavajú pamätné dosky.
Spevohra Národného divadla nadšene prijíma novú, nášmu kozoturiemu dnešku adekvátnejšie zodpovedajúcu úpravu Kozoturandota a ide s ním na kozoturné po Kozoturci: výťažok venuje na
rozvoj kozoturistických krúžkov pri národných školách. Cestovné kancelárie Inkozoturist a Slovakozotur poriadajú pre vybraných a všestranne prekádrovaných záujemcov zájazdy do
Kozoturkménie a Kozoturecka. Rodičia majú v očiach slzy radosti, keď ich nádejná ratolesť vrúcne deklamuje znárodnenú baladu o Kozoturčínovi Poničanovi na kozoturnaji v umeleckom
prednese. A, samozrejme, všetci sa rovnako tešia na najväčší štátny sviatok, ktorý pripadá - akože ináč - na Kozoturice.
Žiaľ, tu už nejde len o uplatňovanie onoho známeho, rezignujúceho úslovia: dajte cisárovi, čo je cisárovo, a bohu, čo je božie! Kozoturia realita drsno zotrela hranice medzi tým, čo je v
človeku cisárovo a čo je v ňom božie. Robí si nároky na celého človeka. Dnes už vie o tom a počíta s tým, že ho nemôže mať celého ako modelového kozoturieho človeka, a tak ho chce mať
celého aspoň ako človeka schizofrénneho.
Ten síce už nedáva cisárovi, čo je cisárovo, ale vypočítavo s ním o to kupčí. Môže to však robiť iba za tú cenu, že aj s Bohom v sebe kupčí o svoju ľudskosť. Pretože však nežije v Tatarkovej
Božej obci, ale v surovej kozoturej realite, nemôže tu ísť o rovnaké šance pre obe strany.
To, čo cez túto realitu akokoľvek rafinovane prenikne, čo sa cez ňu prefiltruje, je z jej hľadiska stále len odpad. Nezáleží jej na množstve a kvalite tohto odpadu. Dôležité je pre ňu iba to, čo sa
na jej sitách zachytí.

A toho je stále dosť na to, aby bola sama so sebou spokojná. Stačí jej to k zachovaniu kolobehu svojho sebautvrdzovania a viac si už ani od človeka nežiada.
Pokiaľ človek nevznesie podstatne vyššie nároky voči nej, pokiaľ sa nevzbúri proti svojmu schizofrenickému bytiu v nej, pokiaľ sa uspokojuje s kupčením na obe strany, potiaľ ju nič až tak
veľmi neohrozuje.

***
Tu kdesi je mŕtvy bod celej našej kozoturiády. Žiadalo by sa jej efektné zakončenie, ale niet ho. Chovateľ síce dávno vie, že s kozoturom nevyhral žiadne terno, ale svoje kozoturie stáda
nerozoženie. Jeho pokus o sformovanie kozotura „podľa obrazu svojho“ skončil tým, že zapadol až po uši do kozoturej reality, pre ktorú je samotný kozotur iba ornamentom. A ako to už v
dialektike dejín býva, táto - ním vytvorená - kozoturia realita si napokon začala formovať človeka podľa obrazu svojho. V tejto zvrátenej roli bola podstatne úspešnejšia ako chovateľ, aj keď sa
nedostala ďalej než k človeku schizofrenickému. Je to však jej človek a pokiaľ je takýto, potiaľ mu aj ona vyhovuje.
S týmto všetkým má však už kozotur spoločné len asi toľko ako Johny Walker so škótskou whisky.

Veľký Brat a Veľká Sestra
Najlepšie roky svojho života som strávil ako profesionálny komunistický propagandista a ideológ. Veľmi dlho som o tom nevedel. Domnieval som sa, že som predovšetkým profesionálny
marxistický filozof a vysokoškolský učiteľ a že akýkoľvek propagandisticko-ideologický aspekt mojej činnosti je iba odvodený od tohto môjho prioritného životného poslania.
Hlboko som sa mýlil. Závislosť sa ukázala byť presne opačná. Vysokoškolským učiteľom som mohol byť iba potiaľ, pokiaľ som bol ochotný propagovať politiku komunistickej strany v
zmysle posledného uznesenia jej ústredného výboru. Marxistickou filozofiou som sa mohol naďalej profesionálne zaoberať iba pod podmienkou, že budem vystupovať ako ideologický obhajca
onoho nového, reálneho socializmu, ktorý začal vznikať v Československu po 21. auguste 1968.
A tak ma čakal osud tisícov tých, ktorí túto závislosť včas nepochopili či jednoducho odmietli vziať na vedomie: pád na dno reálnosocialistickej spoločnosti. Z privilegovaného služobníka
vládnucej robotníckej triedy sa stal škrtnutím pera jej príslušník, z vysokoškolského učiteľa nekvalifikovaný, pomocný robotník, z filozofického analytika reálneho socializmu jeho budovateľ.
Ak hovorím o páde na dno, nejde mi o nejakú bolestínsky zveličenú metaforu domýšľavého intelektuála, ktorému pristrihli hrebienok. V socialistickom Československu sa človek
robotníkom nestáva, tam sa človek na robotníka degraduje. Táto degradácia sa začína už v školských laviciach, keď sa rozhoduje o tom, čo z teba bude. Nič nevyhráva ani ten, kto týmto
sitom úspešne prejde: po celý život mu hrozí, že ho môžu kedykoľvek zdegradovať na robotníka. Tu nič nezaváži talent, kvalifikácia, skúsenosti a schopnosti; rozhodujúcim kritériom je
konformnosť. Pre toho, kto nie je dostatočne konformný, nepozná táto spoločnosť - okrem väzenia - iný väčší trest, ako degradovať ho na robotníka. Tak to chápu tí, čo z neho
robotníka urobia. Tak to chápu tí, od ktorých za robotníka odišiel. Tak to chápu tí, medzi ktorých ako robotník prišiel. Tak to musí pochopiť aj on sám. Taký je robotnícky status v
československej socialistickej spoločnosti, ktorý sa formoval po tridsaťpäť rokov jej existencie a dozrel do svojej dnešnej, reálnosocialistickej podoby. Status príslušníka triedy, vládnucej z
trestu.
Tento status som si do istej miery vybral sám. Reálny socializmus sa líši od stalinského socializmu päťdesiatych rokov okrem iného aj tým, že poskytuje človeku o čosi širšiu možnosť voľby.
Vtedy bola táto možnosť podstatne obmedzenejšia. Človeka si vytypovali ako zradcu a agenta imperializmu, ako príslušníka Slánskeho protištátneho sprisahaneckého centra. Tu ti nepomoholo
nič, či si sa nepriznal k ničomu, alebo naopak priznal ku všetkému, čo od teba chceli. Podľa vopred vypracovaného kľúča sa rozhodlo o tom, kto bude obesený a kto dostane doživotie.
V reálnom socializme sa tu už poskytuje možnosť voľby, pretože „úprimné doznanie“ sa s potešením kvituje aj odmeňuje. Pre Ornesta bolo výrazne poľahčujúcou okolnosťou.
U „Slánskeho bandy“ to nebola žiadna poľahčujúca okolnosť. Keď si Husáka vytypovali ako zradného buržoázneho nacionalistu, nepomohlo mu však tiež ani trochu, že sa vôbec k ničomu
nepriznal. Hanebnému procesu a potrestaniu pri „hornej hranici sadzby“ sa tým vyhnúť nemohol.
Reálny socializmus necháva Václava Havla, aby si zvolil sám: proces a väzenie, alebo Broadway.
Vytypovaní intelektuáli sa vtedy posielali na základe direktívneho rozhodnutia straníckych orgánov do výroby na „prevýchovu“. Nikto sa ťa nepýtal, či chceš byť rok-dva robotníkom
v určenej fabrike. Dostal si puťovku, nechal si sa prevychovávať a čakal si, ako sa o tebe rozhodne ďalej.
Za reálneho socializmu sa však sám rozhoduješ medzi rôznymi možnosťami. Je na tebe, či podpíšeš alebo nepodpíšeš Chartu 77. Keby si to bol urobil za Stalina, nemal si už žiadne ďaľšie
rozhodovacie alternatívy. Ak si ju podpísal v reálnom socializme, ešte stále môžeš svoj podpis odvolať: potom sa ty i moc tvárite, akoby sa nič nebolo stalo. Ak ho neodvoláš, vyletíš na hodinu
zo zamestnania. Ešte stále je však na tebe, či sa rozhodneš emigrovať alebo zostať. Prvú možnosť závidia chartistom všetci ostatní. Ak si si však vybral druhú možnosť, je na tebe, či zostaneš
nezamestnaný bez akejkoľvek sociálnej podpory zo strany štátu a odborov a s neustálou hrozbou stíhania podľa § 203 Trestného zákona o príživníctve, alebo či prijmeš jediné miesto, ktoré ti je
moc ochotná poskytnúť: miesto nekvalifikovaného robotníka, upratovačky, nočného strážcu.
To sú vymoženosti reálneho socializmu oproti socializmu stalinskému. Práve v tomto zmysle som si aj ja sám vybral svoj robotnícky status.
Tieto vymoženosti sú produktom totálnej skorumpovanosti reálnosocialistického režimu. Na rozdiel od neho, stalinský režim ešte spočíval na zásadách. Boli to zásady kruté, často nezmyselné,
ale neúprosne sa dodržiavali. Reálnosocialistický režim sa ťa snaží predovšetkým skorumpovať. Tie lepšie možnosti, ktoré ti predkladá, nezdôvodňuje už žiadnymi zásadami. Nesnaží sa ťa
presvedčiť, chce ťa získať. Jednoducho a pragmaticky ti hovorí: Drž hubu a budeš sa mať dobre: mysli na svoje deti. Odvolaj a všetko sa na lepšie obráti: mysli na svoju budúcnosť. Nechceme od
teba zmenu tvojich názorov, stačí nám, ak si ich necháš pre seba. Vysťahuj sa a budeš sa mať ešte lepšie: mysli na to, čo ťa tu čaká, ak zostaneš. Ty sa zbavíš pekla, ktoré sme ti prichystali, a my
sa zbavíme teba. Ak už ináč nedáš, buď si tým obyčajným robotníkom: ale v tom prípade musíš stonásobne viac myslieť aj na svoje deti, aj na svoju budúcnosť, aj na to peklo: stonásobne viac
budeš musieť držať hubu – presne tak, ako sa na robotníka patrí! Kašleme ti na to, čo si pritom myslíš, svoju republiku si však rozvracať nedáme!
Reálny socializmus rozvracia každý, kto si svoje nonkonformné názory nenecháva pre seba, každý, kto sa domáha práva a spravodlivosti, každý, kto chce žiť v jednote myšlienky a činu.
Nie je však mnoho tých, čo si to naozaj trúfnu, a reálny socializmus robí všetko pre to, aby ich bolo čo najmenej. Jemu stačí pasívna podpora, jeho základňou je konformizmus. Tým sa líši od
socializmu stalinského typu, ktorý si vyžadoval aktívnu podporu. Tá sa musela prejavovať manifestačne, každý komunista nosil svoje vyznanie viery na klope kabáta a jeho bezpartajní
pomocníci sa k nemu hlásili verejne. Demarkačná čiara bola totiž presne stanovená: Kto nejdes nami, je proti nám! Ísť s nami znamenalo vystúpiť z cirkvi, priniesť o tom potvrdenie a prečítať
ho na plenárke. Znamenalo podpísať sa pod petíciu, žiadajúcu v procese s buržoáznymi nacionalistami smrť pre Husáka. Znamenalo to vstúpiť dobrovoľne do družstva, do Zväzu
československo-sovietskeho priateľstva a prejavovať nadšenie pred prvomájovou tribúnou. Kto to nebol ochotný urobiť, ten bol škodca, triedny nepriateľ, agent imperializmu. K tomu, aby sa
s ním takto zaobchádzalo, stačil fakt, že nejde s nami.
Reálny socializmus však prevzal a dôsledne domyslel Kádarovo konsolidačné heslo, vytýčené po potlačení Maďarského povstania z roku 1956: Kto nejde proti nám, je s nami! Dnes už
nemusíš vystúpiť z cirkvi, stačí, ak nevystupuješ proti strane a vláde: si náš. Nemusíš podpísať petíciu proti Havlovi, stačí, ak nepodpíšeš petíciu za Havla: si náš. Nemusíš na Prvého mája
krepčiť a skandovať pred tribúnou, stačí ak, okolo nej prejdeš a nežiadaš slobodu pre Šabatu: si náš. Nemusiš prisahať na reálny socializmus, stačí ak ho necháš na pokoji a neberieš ho verejne
v pochybnosť: si jeho.
Táto pasívna základňa konformizmu, o ktorú sa opiera reálny socializmus, je omnoho širšia a plastickejšia než ona aktívna základňa, ktorú si pre seba vyžadoval socializmus stalinského typu.
Pravda, zároveň je to základňa, s ktorou sa nedá príliš mnoho podnikať. Väčšina úsilia sa tu musí vynakladať na to, aby sa táto základňa udržala práve v danom stupni pasivity, aby ju nič
nevyburcovalo z jej letargie, aby sa nedostala do pohybu. Akékoľvek dianie je omnoho horšie než stav, v ktorom sa nedeje vôbec nič. A ak už sa musí niečo diať, nech sa to deje potichu,
decentne, len aby to nevyvolalo príliš veľký rozruch.
Stalinské procesy boli inscenované pre najširšiu verejnosť. Ich priebeh sa prenášal zo súdnej siene megafónmi priamo do ulíc, boli ich plné noviny, rozoberali sa na verejných zhromaždeniach.
Reálnosocialistický variant Slánskeho procesu – proces s VONSom – však prebehol načisto diskrétne: v najmenšej súdnej sieni pražského Mestského súdu, za zatvorenými dverami, bez
publicity. Čo možno najstručnejšia správa v zastrčenom kúte novín, s iniciálkami hlavných aktérov, hmlisté komentáre o akejsi bližšie neurčenej podvratnej činnosti nejakých nímandov. A to šlo
o svetoznámeho dramatika, o novinárske eso, o predstaviteľov Charty, o skupinu, na ktorú sa upierali oči celej svetovej verejnosti. S tými ostatnými nerobí reálnosocialistická moc ani toľko
okolkov: vyhadzuje ich z práce úplne diskrétne, štátna bezpečnosť im prekutáva byty tak, aby sa o tom nedozvedeli ani susedia, vysťahúva ich z krajiny a organizuje im pohreby tak, aby sa
s nimi nemohli rozlúčiť ani najbližší známi.
Len žiaden rozruch, veď sa dohromady nič nedeje!
Svet sa búri okolo Afganistanu a našej reálnosocialisticej verejnosti sa celé toto vrenie prezentuje len ako extravagancie nejakého pomäteného kandidáta na prezidentský úrad v Spojených
štátoch: bežné prihrievanie polievočky. Veď my sme prišli do Afganistanu úplne potichúčky, úplne samozrejme, na základe konvenčného pozvania a normálnej priateľskej zmluvy o vzájomnej
pomoci. Nerobili sme okolo toho nijaký škandál, tak prečo nám ho robí Carter? Mohlo to celé prebehnúť hladko a bez rozruchu, veď o nič zvláštne dohromady nejde.
To Stalin by organizoval svoju návštevu u susedov úplne ináč: pompézne, so spustením celej propagandistickej mašinérie na plné obrátky, nikdy nie defenzívne a ospravedlňujúco, vždy
ofenzívne a obviňujúco. Na rozdiel od reálnych socialistov by mu naopak záležalo na tom, aby dokázal, že sa čosi deje: čosi veľké a dôležité, čosi prevratné a dejinné.
Stalinské spravodajstvo z obsadeného Afganistanu by nahlas hovorilo o hrdinských bojoch Sovietskej armády, o jej krvavých obetiach, o prísahách nad hrobmi jej padlých, o neľútostnej
likvidácii vrahov a podpaľačov. Reálnosocialistické spravodajstvo sa tomuto všetkému vyhlo. Opisuje iba polohlasne a akosi mimochodom čosi úplne iné: pokojný a radostný život oslobodených
Afgancov, nadšenú podporu ich zdrvujúcej väčšiny vláde Babraka Karmala, to, ako táto vláda drží všetko pevne v rukách a ako sa sama vyrovnáva so zvyškami kontrarevolučných živlov, to, ako
usmievaví sovietski vojaci pomájajú usmievavým afganským starcom prechádzať cez ulicu. Opisuje to tak, akoby tam boli práve a výlučne na to, akoby sa od nich ani viac nechcelo. Nechválili
by sa ani tým, keby sa okolo celej tej veci nenarobilo toľko zbytočného kriku.
Sú to iba niektoré vonkajšie znaky, myslím si však, že sú príznačné pre rozdiel medzi stalinským a reálnym socializmom. Preto považujem za veľmi zjednodušené tvrdenie, že reálny
socializmus predstavuje akýsi návrat do stalinských čias. Stalinský socializmus bol programovo dynamický, reálny socializmus je programovo statický. Prvý bol ofenzívny, druhý je defenzívny.
Prvý si žiadal a prinášal obete v mene lepšej budúcnosti, druhý na ňu rezignuje a uspokojuje sa s obeťami pre svoje sebazachovanie. Stalinský socializmus zmetal z cesty to, čo ho hatilo v jeho
naprojektovanom postupe vpred. Reálny socializmus si iba zametá svoju stereotypnú kruhovú dráhu.

***
V istom ohľade možno povedať, že stalinský socializmus bol socializmom Veľkého Brata z Orwellovho Nineteen Eighty-Four, zatiaľ čo reálny socializmus je socializmom Veľkej Sestry
s Keseyho Cuckoo’s Nest.
Nepochybne, základná línia z Veľkého Brata sa naďalej uplatňuje aj u Veľkej Sestry. Predovšetkým ide o to, že moc tu má svoj účel sama v sebe. Moc tu nie je na to, aby niekomu či čomusi
slúžila, naopak, všetci a všetko tu slúži moci. Veľký Brat, práve tak ako Veľká Sestra, sú jej najvyššími a najoddanejšími služobníkmi. Pretože ju však zároveň stelesňujú, disponujú ňou: je to ich
moc. V prvom i druhom prípade sa moc používa iba na svoje upevňovanie, na svoju sebaobranu a sebazáchovu. Ak musí pritom robiť nejaké ústupky, robí to výlučne za týmto účelom. Nejde
o vec, nejde o ideály, ide o moc. Všetko, čo sa v tomto procese udeje či dosiahne, sú iba vedľajšie produkty boja o jej upevňovanie a rozširovanie.
Rozdiel medzi Veľkým Bratom a Veľkou Sestrou je však v tom, ako tento účel plnia. Stalinský socializmus to robil hlučne, úderne a nekompromisne. Verejne si značkoval svojich triednych
nepriateľov – od jednotlivcov až po celé národy – a verejne si ich likvidoval. Reálny socializmus to robí potichu, takticky, s používaním kompromisu všade tam, kde je to preň len trochu možné.
Svojich vytypovaných triednych nepriateľov fyzicky nelikviduje: iba ich existenčne nivočí, pričom im poväčšine poskytuje možnosť návratu do reálnosocialistických štruktúr, ak sú ochotní
konvenčne sa im prispôsobiť.
Spoločná línia sa ďalej uplatňuje aj v úsilí tejto moci o totálne podrobenie si človeka. Stalinský Veľký Brat však chcel človeka celého. Nestačilo, aby sa mu pokoril, žiadalo sa od neho, aby ho
miloval. Najväčším zločinom nebola ani tak samotná prisudzovaná nepriateľská činnosť, ako nenávisť k Veľkému Bratovi: z tej sa museli predovšetkým spovedať aktéri monsterprocesov.
A v poriadku to bolo s nimi až vtedy, keď boli schopní na popravisku spolu s Jakirom úprimne vykríknuť svoje posolstvo živým: „Nech žije Stalin!“
Reálnosocialistická Veľká Sestra si už nežiada tak veľa. Nepotrpí si na oddanosť a lásku, stačí jej poslušnosť. Nepotrpí si na to, aby sa o nej spievali kantáty, stačí jej, že sa proti nej verejne
nespievajú protestsongy.

Kto sa búri, toho treba spacifikovať. V oboch prípadoch sa pacifikuje totálne a drasticky. Sú na to nasadené všetky mocenské páky, ktoré Veľký Brat rozvinul k dokonalosti a odovzdal ako
svoje najcennejšie dedičstvo Veľkej Sestre. Ministerstvo mieru pacifikuje pomocou najmohutnejšej armády sveta, ktorá nikdy neváha použiť strelné zbrane, keď ide hoci aj o ten najmenší pokus
kolektívnej vzbury proti zabehanému poriadku. Ministerstvo hojnosti pacifikuje pomocou nedostatku. Ministerstvo lásky pacifikuje pomocou nenávisti a brain-washingu, Ministerstvo pravdy
pomocou lži a brain-drainingu.
Cieľom potlačenia každej individuálnej vzbury je v oboch prípadoch zglajchšaltovanie človeka. Na záložke k slovenskému vydaniu Keseyho Kukučieho hniezda sa výstižne píše, že je to
„...analýza človeka a jeho úsilia o uplatnenie svojej individuality v nerovnom boji proti neľútostnej gigantickej mašinérii spoločnosti, ktorá sa usiluje každého jednotlivca ovládnuť a potlačiť
v ňom i najmenší pocit ľudskej dôstojnosti“. Áno, je to tá istá mašinéria, o ktorej píše aj Orwell v Tisíc deväťsto osemdesiatštyri a pracuje s tým istým cieľom. Opäť je však medzi nimi rozdiel
v tom, čo chce táto mašinéria z človeka vytĺcť. Stalinský socializmus ho formoval v železnej panne revolučne nadšeného socialistického človeka, ktorý mal pretvárať svet podľa zámerov
Veľkého Brata. Reálny socializmus ho formuje do podoby pokojného, flegmatického a konformného budovateľa socializmu, ktorý dodržiava zabehaný poriadok Veľkej Sestry. Ani prvý, ani
druhý neznesie rebelov: Veľký Brat sa však snažil svojim rebelom vymeniť mozog, vyprázdniť ho a naplniť novým obsahom, zatiaľ čo Veľká Sestra sa uspokojuje s lobotómiou ich mozgu.
Pre všetky tieto rozdiely medzi stalinským a reálnym socializmom je však najpríznačnejší rozdiel medzi ich predstaviteľmi. Veľký Brat i Veľká Sestra sú síce svojou mocenskou podstatou
stále rovnakí diktátori, v prvom prípade však ide o diktátora v mene revolučnej premeny sveta, zatiaľ čo v druhom o diktátora v mene zachovania jeho jestvujúceho poriadku.
Už pre túto úlohu, ktorá padla na jej plecia, sa Veľká Sestra nikdy nemôže rovnať svojmu idolu, Veľkému Bratovi: je iba jeho slabým odvarom, karikatúrou. Z Napoleona III. sa nestane
Napoleon Bonaparte, ani keď sa ovešia radmi až po kolená. V reálnom socializme už niet miesta pre žiadneho ďalšieho Veľkého Brata. S pádom Stalinovho božstva padlo aj celé veľkobratské
spoločenstvo. Nestalo sa tak preto, že detronizovaný mýtus by už nebolo možné obnoviť: mýty Veľkých Bratov sa v dejinách obnovujú vždy znovu, len čo je na to príhodná doba. Zmenila sa
však doba. Nastavila kurz na reálny socializmus, ktorý už nemá systemizované miesta pre revolučných vodcov a generalissimov. Každý potenciálny Veľký Brat sa tu môže stať nanajvýš
úradníkom obnovenia Poriadku, úradníkom jeho udržiavania, teda nanajvýš Veľkou Sestrou.
Vodca rastie do veľkosti iba s úlohami, ktoré si predsavzal. Stalin hnal masy neúprosne do boja za svoje grandiózne, aj keď pochybné ciele. Jeho poriadok bol revolučným poriadkom, jeho
právo bolo stanným právom. Reálnosocialistické Veľké Sestry zostávajú síce pri vojenskej disciplíne a drile más, dávno sa im však z toho vytratil pôvodný revolučný účel. Disciplína a dril sú tu
už len preto, že sa ich pomocou najspoľahlivejšie vládne. Vládne sa preto, aby sa zachoval poriadok: už nie revolučný, ale establišment. Poriadok sa zachováva preto, aby bola možná disciplína.
Na takýto kolobeh drilu sa odjakživa najlepšie osvedčujú kapráli a generalissimovia by pri ňom iba zavadzali. Reálny socializmus je životnou šancou pre kaprálske spoločenstvo Veľkých
Sestier. Toto spoločenstvo prerástlo celou štruktúrou reálneho socializmu, vládne v ňom zdola až nahor. So živočíšnym inštinktom vie medzi sebou vyňuchať a zneškodniť takého kaprála, ktorý
nosí vo svojej torbe maršálsku palicu: je potenciálnym nebezpečenstvom pre zabehaný poriadok.
Reálny socializmus nemá svojich vodcov, má iba predstaviteľov. Nemá svojich politikov, má iba realizátorov línie. Nemá svojich ideológov, má iba tlmočníkov. Každý z nich sa úzkostlivo
vyhýba tomu, aby prejavil svoju individualitu, aby uplatnil svoj vlastný rozum, šarm či vtip. Ich prejavy a vystúpenia sú stereotypné a navzájom zameniteľné. Každý z nich je nahraditeľný
exemplárom rovnakého druhu – bez toho, aby vznikla nejaká medzera vo vedení, v politike či ideológii.
V tom je však zároveň aj veľká sila zotrvačnosti reálneho socializmu. Stalinova smrť bola národnou i blokovou katastrofou, pri detronizácii Stalinovho božstva sa chveli základy celej ríše.
Spoločenstvo Veľkých Bratov principiálne nepočítalo s náhradníkmi primeraného kalibru, lebo nikto nesmel dorásť do veľkosti Jeho Majestátu. V spoločenstve Veľkých Sestier sú však, naopak,
všetci vyvolení principiálne rovnakého kalibru a líšia sa navzájom iba svojím miestom v hierarchii štruktúr reálnosocialistickej spoločnosti: na čele reálnosocialistického kombinátu nájdeme
práve takého kaprála bez maršalskej palice v torbe, aký sa nachádza aj na poslednom obvodnom výbore strany. Tu už netreba dorastať do veľkosti Veľkého Brata, tu stačí neprerastať paušálny
limit Veľkej Sestry.
Veľký Brat bol nesmrteľný tak, ako je nesmrteľné božstvo: neumiera fyzickou smrťou, musí sa povaliť. Veľká Sestra si svoju nesmrteľnosť zabezpečuje rozmnožovaním stále rovnakých
exemplárov, počtom svojich kópií. Ak s Veľkým Bratom padá aj epocha, s Veľkou Sestrou sa, naopak, každá epocha naťahuje do šedivej monotónnosti pomalej stagnácie a zdĺhavého úpadku.
Pre svoju schopnosť reprodukcie sú Veľké Sestry nezdolateľné. Je ich stále viac než dosť a čas pracuje pre ne. Nájdeme ich na každom pracovisku, v každom kolektíve, na každej úrovni
riadenia. Majú tam svoje systemizované miesta. Vo svojej činnosti sa nemusia pretrhnúť, stačí, keď si plnia svoje úradné povinnosti. Na rozdiel od stalinských čias už nemusia útočiť, viesť kamsi
vpred, strhávať, oduševňovať: stačí, keď striehnu. Práve v tom je ich časová výhoda. Striehnu na každý chybný krok, na prerieknutie, na pochybnosti, na vybočenie z radu, na prekročenie hraníc
požadovanej konformnosti.
Kto trpezlivo striehne, je pánom nielen svojho času, ale aj času svojej obete. Poväčšine nemusí zasahovať do pravidelného, naprogramovaného chodu udalostí, stačí, keď sa o ňom vie, že
striehne. Stačí, keď sa o ňom vie, že môže kedykoľvek zasiahnuť! Veľká Sestra síce už neurčuje a nemení pravidlá hry tak svojvoľne, ako to robil jej Veľký Brat, je však ešte stále suverénnym
rozhodcom nad jej dodržiavaním.
Prevažná väčšina reálnosocialistickej spoločnosti preto intuitívne cíti, že nemá bohvieaký zmysel stavať sa svojim Veľkým Sestrám na odpor, bojovať práve proti nim. Každé víťazstvo nad tou
či onou Veľkou Sestrou je vždy iba parciálnym a dočasným víťazstvom, pretože ona má vždy posledné slovo. Podarí sa ti ju prekabátiť raz, dvakrát, viackrát, ale nakoniec ťa predsa len
vystriehne. Podarí sa ti ju odhaliť ako neschopného vedúceho, znemožníš ju odborne, dokážeš jej rozkrádanie a korupciu, dosiahneš jej odvolanie – ale na jej miesto príde druhá, jej podobná
Veľká Sestra.
Podstata veci teda nie je vo Veľkých Sestrách samých, ale v systéme, ktorý si ich rozmnožuje, pretože ich potrebuje a pretože sa spolieha práve na ne. Áno, tento systém funguje cez Veľké
Sestry a keby ich nebolo, prestal by fungovať. Lenže funguje cez ne tak ako chobotnica cez svoje chápadlá. Tým, že jej občas niektoré z nich poraníš, znehybníš, nemeníš nič na funkcii celku;
tým, že jej občas niektoré z nich odrežeš, dosiahneš iba toľko, že jej narastie chápadlo nové: nebude ani krajšie, ani ušľachtilejšie, bude si opäť plniť iba svoju funkciu a možno dosiahneš aspoň
toľko, že si ju bude plniť lepšie.
Pravda, nedá sa to od seba dosť dobre oddeliť. Vzbura proti Veľkým Sestrám je koniec koncov vždy vzburou aj proti systému, proti ich poriadku. Takto to oni chápu a takto ťa aj za ňu trestajú.
Sú to predsa ony, čo stelesňujú systém a poriadok. Vzali to celé na seba a zakotvili si to dokonca aj do svojej reálnosocialistickej ústavy a trestného zákona.
Ak je to však tak, potom nemožno bojovať proti „zlým“ Veľkým Sestrám v inak dobrom reálnom socializme. Je to socializmus Veľkých Sestier. Sú zraniteľné iba potiaľ, pokiaľ si neplnia
svoje poslanie, teda pokiaľ robia čosi, čo odporuje záujmom a cieľom ich spoločenstva. Nie záujmom akéhosi abstraktného socializmu, nie akýmsi čistým socialistickým cieľom, ale záujmom
a cieľom reálneho socializmu Veľkých Sestier. Sú nedotknuteľné, pokiaľ využívajú svoje privilégiá a práva, pokiaľ upevňujú svoje spoločenstvo, pokiaľ fungujú v reálnosocialistických
štruktúrach ako ich integrálny činiteľ.
Bojovať proti „zlým“ Veľkým Sestrám znamená preto vlastne petrifikovať tieto štruktúry, znamená zdokonaľovať ich fungovanie, znamená pomáhať spoločenstvu Veľkých Sestier
v uplatňovaní ich privilégií a práv. Znamená to akceptovať, budovať a rozvíjať ich poriadok a ich moc, ich reálny socializmus.
Takúto konštruktívnu kritiku je spoločenstvo Veľkých Sestier do istej miery vždy ochotné príjmať, pretože neohrozuje jeho poslanie a postavenie, jeho výsady. Deštruktívna kritika však preň
začína hneď tam, kde sa začínajú spochybňovať samotné tieto výsady, kde sa začína uvažovať o samotných právach a povinnostiach Veľkej Sestry, kde sa stáva predmetom diskusie jej poslanie:
to už je kritika protištátna, kritika z pozícií nepriateľských reálnemu socializmu vôbec.
Má to svoju logiku, pretože reálny socializmus sa dal cestou svojej existenčnej väzby na spoločenstvo Veľkých Sestier, stojí a padá spolu s ním. Jeho optimálnou oporou je „dobrá“ Veľká
Sestra: spoľahlivá a výkonná. Nemusí kradnúť, lebo systém ju dostatočne zabezpečuje. Nemusí zlomyseľne a bezúčelne šikanovať, lebo systém jej poskytuje dosť možností na racionálne
a efektívne šikanovanie. Nemusí zneužívať svoju moc, lebo systém jej dáva do rúk maximálne širokú paletu prostriedkov jej na cieľavedomé využívanie. Nemusí byť hrubá a arogantná, lebo
hrubý a arogantný je už sám systém, ktorý si ľudí jej pomocou podrobuje. Nemusí ľudí strašiť, lebo sú dostatočne a permanentne zastrašovaní systémom, v ktorom žijú.
Ak toto všetko tá-ktorá Veľká Sestra robí, robí to iniciatívne a navyše, podlieha v tom bežným ľudským slabostiam, pre rozvinutie ktorých jej poskytuje zvláštnu príležitosť práve moc, ktorú
má v rukách, výsady, ktorými vládne, postavenie v reálnosocialistických štruktúrach, ktoré sú od jej fungovania závislé. Tieto jej ľudské slabosti a zvrátenosti sa teda nedajú nikdy eliminovať,
ani príliš potlačiť, lebo ich živnou pôdou je práve ten systém, ktorý z nej urobil Veľkú Sestru. To však znamená len toľko, že „dobrá“ Veľká Sestra nemôže byť pre samotný jej podrobený plebs
o nič prijateľnejšia, o nič výhodnejšia než tá „zlá“.
Nejde o problém dobrých či zlých Veľkých Sestier, pretože problematické je predovšetkým ich spoločenstvo ako celok, problematický je systém, ktorý na tomto spoločenstve stojí a ktorý si ho
plodí. Problematický je samotný reálny socializmus.

***
Predchádzajúci záver akoby bol v priamom rozpore s mojím kozoturím východiskom, ktoré – keď si ho preložíme – znie: s reálnym socializmom by sa dalo celkom slušne vyžiť, keby v ňom
nebolo Veľkých Sestier!
Je to bežný názor človeka z reálnosocialistickej ulice, ktorý si na ňu zvykol a naučil sa v nej kľučkovať. Domnieva sa, že nekľučkuje kvôli samotnému reálnemu socializmu, ale predovšetkým
kvôli Veľkým Sestrám. To, čo ho ťaží, prenasleduje, buzeruje, čo ho núti vymýšľať stále nové existenčné finty, nie je predsa bezprostredne samotný systém: vždy je to určitá konkrétna Veľká
Sestra – konkrétny vedúci, predstaviteľ, funkcionár, úradník, špiceľ, režimista. Je to organizátor otravného politického školenia, majster, ktorý ťa núti prihlásiť sa na dobrovoľnú brigádu,
predseda, ktorý sleduje, či hlasuješ za rezolúciu, učiteľ, ktorý rozhoduje o tom, či sa tvoje dieťa dostane na gymnázium.
Boli to konkrétni riaditelia a kádrovníci, čo ma odmietali prijať na rôzne robotnícke miesta, o ktoré som sa uchádzal, boli to oni, čo ma z nich vyhadzovali v rámci „skúšobnej doby“. Je to stále
jeden a ten istý kapitán (teraz už major) ZNB, ktorý mi pod rôznymi zámienkami odoberá vodičský preukaz, jeden a ten istý vyšetrovateľ ŠtB, ktorý si ma pozýva na rozhovory, jeden a ten istý
prokurátor, ktorý mi dáva výstrahy, jeden a ten istý kapitán operatívy, ktorý vedie prepadové komandá pri prehliadkach môjho bytu.
Bol to sudca Kašpar, ktorého meno sa rozletelo po svete za to, že viedol „v mene republiky“ hanebný proces s VONSom a podpísal rozsudky nad jeho predstaviteľmi.
Niektorí z nich sú úradne strohí a korektní. Niektorí z nich dávajú úprimne najavo, že im je trápne to, čo musia robiť. Niektorí z nich prejavujú s tebou dokonca aj ľudskú účasť. Iní sa vyžívajú
vo svojej moci, sú arogantní, chrapúnski, snažia sa ťa pri svojom úradnom výkone navyše aj ponížiť a zdeptať.
Skúsenosť naučila veľmi mnohých reálnosocialistických poddaných, že objektívne najnebezpečnejšie a najzákernejšie sú práve tie „dobré“ Veľké Sestry. Proti arogancii sa môžeš postaviť,
proti chrapúnstvu sa môžeš obrniť. Ako sa však brániť voči tým Veľkým Sestrám, ktoré to s tebou myslia dobre, ktoré si striktne plnia len svoju povinnosť, ktoré ťa chápu, ale nemôžu nič pre
teba urobiť, ktoré ti úprimne radia, ako sa máš vyhnúť ťažkostiam, ktoré ti nezištne pomáhajú stať sa konformným budovateľom ich reálneho socializmu?
Vieme už, čo by sa stalo, keby sme reálny socializmus zbavili jeho „zlých“ Veľkých Sestier: nič by sa tým nezmenilo na obludnosti totalitného systému porobenia človeka, iba by dokonalejšie
slúžil tomuto svojmu zvrátenému cieľu. Uskutočnila by sa jedna scestná, kozoturia utópia.
Skúsme to teda naopak: čo by sa stalo, keby sme ho zbavili tých „dobrých“?
Tu sa už nemusíme pohybovať vo sfére utopických predpokladov a hypotéz. Stačí sa pozerať, ako to úspešne prakticky rieši samotný reálny socializmus po celú dobu svojej existencie.
Reálny socializmus už dávno nemá svojich entuziastov – má iba dobre platených profesionálnych nadšencov a aj tí sú nimi iba počas svojej pracovnej doby. Jeho Veľké Sestry odvádzajú
svojmu režimu poväčšine stále mizernejšiu prácu, zlyhávajú ako tajomníci a ministri, ako riaditelia a námestníci, ako primátori a predsedovia, ako náčelníci a kádrovníci. Režim si to uvedomuje
a márne s tým bojuje v dlhodobej sústavnej kampani za kvalitatívne zlepšenie práce vedúcich kádrov. Sú toho plné úvodníky novín, televízne komentáre, rokuje sa o tom na konferenciách.
Veľké Sestry svoj reálny socializmus stále viac rozkrádajú, nechávajú sa korumpovať zdola a korumpujú sa navzájom, sú presiaknuté psychózou čerstvých zbohatlíkov, ktorí nevedia potlačiť

hrabací reflex. Z lavíny afér tohto typu vystúpi iba sem-tam niečo na povrch, ostatné sa starostlivo ututláva. Verejne možno pokarhať nanajvýš riaditeľa automobilky, ktorý čachruje s autami, ale
nie už okresného tajomníka strany, ktorý sa nechá rozprávkovo obdarovať niekoľkými tuctami takýchto riaditeľov na svoje päťdesiatenarodeniny. Exemplárne možno potrestať predsedu
výrobného družstva, ktorý si založí rozkrádačský gang vo veľkom, nikto sa však nesmie dozvedieť o náčelníkovi krajskej správy pasov a víz, ktorý predával príslušníkom takýchto gangov pasy
za päťmiestne sumy.
Keby režim aj naozaj chcel, bola by to sizyovská úloha. Ako obrezávať strom od neplodných halúz, ako ho zbavovať parazitov, keď je nimi prevŕtaný skrz-naskrz a hnije od koreňov?
Dušou reálneho socializmu, jeho hybnou silou sú už dávno práve tieto „zlé“ Veľké Sestry. V Československu sa masovo začali ujímať moci vtedy, keď otrasený režim hľadal vhodné kádre pre
špinavú prácu poaugustovej konsolidácie a normalizácie. Tieto kádre si vtedy režim bezostyšne kupoval, dával im mocenské privilégiá a materiálne výhody, ponúkal im modré z neba. Nedalo sa
predsa očakávať, že vedúce kádre, ktoré táto vlna vyniesla na povrch, zmenia pravidlá hry vo svoj neprospech potom, keď sa hladina ustáli a ony sa upevnia vo svojich pozíciách.
Reálnosocialistický režim môže u svojich vedúcich kádrov postihovať a napravovať, trestať a plátať iba to, čo sa výrazne vymyká z normy. Táto norma je však pohyblivá a jej hranice si určuje
samotné spoločenstvo Veľkých Sestier. Nad ním už niet iného, vyššieho boha; v jeho rukách je zákon a poriadok, ono rozhoduje o tom, čo je ešte uplatňovanie privilégií a čo je už zločin, aká je
odmena a aký je trest.
Podľa mňa je však naivná predstava, že toto skorumpované a v mnohých ohľadoch neschopné spoločenstvo Veľkých Sestier reálny socializmus navidomoči rozkladá, že ho vedie k rýchlemu
zániku. Nepochybne výrazne napomáha jeho stagnácii a úpadku. Nejde tu však o proces rozkladu čohosi, čo tu už bolo predtým dané a hotové, ale o proces formovania, stvárňovania
poststalinskej éry do práve takéhoto reálneho socializmu, do jemu adekvátnej chronicky úpadkovej podoby. Je to taká životná a životaschopná forma, v ktorej sa najlepšie cíti a ktorá optimálne
vyhovuje jestvujúcemu spoločenstvu Veľkých Sestier.
Isteže, stále menej vyhovuje reálnosocialistickému plebsu. Predovšetkým on nesie ťarchu celej ekonomickej, mravnej a politickej krízy reálneho socializmu na svojich pleciach. To, že túto
krízu nepociťuje a nechápe jednoznačne ako krízu samotného systému, však nie je spôsobené iba jeho uľpievaním na uvedenej javovej stránke veci – teda na tom, že ho systém gniavi práve
prostredníctvom Veľkých Sestier. Tu hrá významnú úlohu aj reálnosocialistická ideologická clona, ktorá mu tvrdošijne a neprestajne vnucuje svoju sfalšovanú interpretáciu všetkého diania
v tomto systéme.
Základné socialistické heslá sú jednoduché, rozumné, humánne a mravné. Hovoria o ekonomickom, sociálnom, politickom a ideologickom oslobodení človeka a v tomto zmysle sú aj veľmi
široko akceptabilné. Reálnosocialistická ideológia sa k týmto heslám manifestačne hlási. Tvrdí, že jestvujúci systém reálneho socializmu je ich optimálnym stelesnením. Aby však toto tvrdenie
mohla obhajovať, musí vysvetliť do očí bijúci rozpor medzi socialistickými heslami a socialistickou realitou.
Základom tohto vysvetľovania je tabuizovaný predpoklad, že systém je dobrý, skoro dokonalý a že teda na ňom netreba dohromady nič meniť. Prípustné sú nanajvýš jeho drobné kozmetické
úpravy. Každý pokus o podstatnejšiu ekonomickú reformu je a priori podozrivý, naráža na odpor, ktorý ho postupne rozoženie do stratena; každý náznak politickej reformy vyvoláva hrôzu
a principiálne sa nemôže dostať ani k pokusu o uskutočnenie. Posledná akceptovaná politická reforma bola tá, ktorá viedla k vzniku reálneho socializmu: odvtedy sa pripúšťa už len jeho údržba.
Ak je to tak, potom sa celá váha ideologického vysvetľovania rozporu medzi heslami a realitou musí logicky sústreďovať na subjektívny faktor. Táto metóda sa rozvinula k dokonalosti už
v stalinskom socializme. Za všetko mohol triedny nepriateľ: lajdácka práca bola sabotážou agentov imperializmu, mandelinka zemiaková bola „americkým chrobákom“, zhadzovaným na naše
polia lietadlami CIA, za neúrodu mohli kulaci, za nedostatky v zásobovaní nepriateľské živly, premrhané miliardy na HUKO mala na svedomí „Slánskeho banda“ a buržoázni nacionalisti.
Reálny socializmus sa nevzdal tohto lákavého hromozvodu. Príležitostne ho ešte stále efektne používa: posledný imperialistický agent na jeho konte bol afganský komunista Amín. Svoju
paletu subjektívnych faktorov však podstatne rozšíril. Nesmelo začal voluntaristom Stalinom, pokračoval avanturistom Chruščovom, ktorí svojho času mohli za všetko zlo. U nás sme si takto
podali najprv príliš rozhodného Novotného a potom príliš nerozhodného Dubčeka.
Po týchto ouvertúrach sa s reálnosocialistickými subjektívnymi faktormi roztrhlo vrece. Bojovým pokrikom jeho ideologickej obrany je: Cherchez la femme! – Hľadajte „zlú“ Veľkú Sestru!
Ako nás celé mesiace presviedčali masové komunikácie, za našu energetickú krízu na začiatku minulého roku mohli spohodlnené, nepredvídavé, neschopné vedúce kádre našej energetiky
a dopravy. Brežnev na svojom poslednom pléne vymenoval tucet bankrotárskych sovietskych ministrov. Spustili sme kampaň za „dobré“ Veľké Sestry. Naši novinári a televízni reportéri sa
osmelili až natoľko, že hľadajú adresné príčiny toho, prečo niet krému na topánky a zubných pást. Nie je to síce mnoho a nesiaha to príliš vysoko, ale ukazuje to na ideologický trend.
Ak je systém dobrý, musí byť chyba v ľuďoch. Reálnosocialistickému občanovi sa to dennodenne otĺka o hlavu a žiada sa od neho, aby začal u seba: aby lepšie pracoval, aby uvážlivejšie
nakupoval, aby uvedomelejšie poslúchal, aby iniciatívnejšie zlepšoval a racionalizoval, aby nekradol, nefuškáril, nereptal, neklamal. To sú však platonické ideologické výzvy, o čom vedia dobre
obe strany. Jadro skutočnej ideologickej kritiky smeruje nad prostého občana a občan ho v tejto podobe aj ochotne prijíma, rozvíja a intenzívne šíri ďalej.
Súhlasí: chyba je vo vedúcich kádroch. Súhlasí nadšene: za všetko môžu Veľké Sestry. Nie jednotlivo, ale hromadne, nie prípad od prípadu, ale totálne. S reálnym socializmom by sme si akotak poradili, prekážajú nám v tom však Veľké Sestry.
Tento jeho súhlas radikálne domýšľa ideologické východiská kritiky subjektívnych príčin rozporu medzi socialistickými heslami a socialistickou realitou a prekračuje tak hranice, ktoré si táto
kritika postavila. Napriek tomu však vo svojej podstate zostáva na falošných pozíciách idologickej kamufláže okolo reálneho socializmu.
Ide o to, že reálny socializmus bez spoločenstva Veľkých Sestier by už nebol reálnym socializmom. Zbavili by sme ho tým jeho najvlastnejšej špecifickosti, urobili by sme z neho
nealkoholickú slivovicu. Veď na tomto socializme je reálne iba spoločenstvo Veľkých Sestier, na tejto realite sú socialistické iba heslá. Keď si teda z reálneho socializmu odmyslíme jeho
socialistické heslá, zostáva nám tu ešte stále tvrdá realita spoločenstva Veľkých Sestier. Keď si však z neho odmyslíme túto realitu, zostanú nám iba socialistické heslá.
To, čo z nich stalinský socializmus uskutočnil a reálny socializmus prevzal a petrifikoval, je iba paródia na ne. Z ekonomického oslobodenia človeka zospoločenštením výrobných prostriedkov
zostalo iba ich zoštátnenie, vykorisťovanie človeka človekom bolo nahradené vykorisťovaním človeka štátom, namiesto spoločnosti slobodných výrobcov vznikla spoločnosť štátnych
zamestnancov. Z politického oslobodenia človeka nezostalo ani toľko: štát nielenže nezačal odumierať, ale bol vyzdvihnutý na najvyšší možný piedestál, občianska spoločnosť nielenže nebola
prekonaná, ale je glorifikovaná ako najväčšia dejinná vymoženosť. Sociálne oslobodenie človeka malo viesť k sociálnej rovnosti: namiesto nej tu však vznikla nová sociálna nerovnosť, nové
privilegované vrstvy a kasty. Ideologické oslobodenie človeka malo dospieť k zrušeniu ideológie ako falošného vedomia: namiesto toho tu však vznikla nová, socialistická ideológia, ktorá toto
falošné vedomie privádza ad absurdum.
Nie je to teda systém, ktorý by tieto pôvodné socialistické postuláty síce stelesňoval, ale len v akejsi potlačenej, plne nerozvinutej podobe – takže by stačilo zbaviť ho toho, čo ich rozvoju
bráni, čo ho deformuje. Ide o systém, ktorý možnosť rozvinutia a uplatnenia týchto postulátov vopred zablokoval, pretože ich realizáciu – pokiaľ sa o ňu vôbec pokúsil – zaviedol do slepej
uličky. Stalinský socializmus do nej vošiel, reálny socializmus sa v nej zabarikádoval. Zbaviť ho jeho chýb a nedostatkov znamená preto vytlačiť ho z týchto bezvýchodiskových barikád – teda
zbaviť ho práve tej scestnej reality, ktorá tvorí jeho jediný prívlastok.
Nič iné nemôže vyplývať zo stanoviska, ktoré je ochotné akceptovať reálny socializmus – ale len bez jeho chýb a deformácií, bez umŕtvujúceho spoločenstva Veľkých Sestier. To, čo nám pri
dôslednom uplatnení tohto stanoviska zostane ako-tak neporušené, je len pôvodný socialistický sen.
Tento sen je totálne sprofanovaný stalinskou i reálnosocialistickou praxou. V tejto praxi ho zneužilo a naďalej zneužíva toľko rôznych hochštaplerov, podvodníkov a gaunerov na svoje
mocenské a zištné ciele, že slušný človek sa dnes už skoro musí hanbiť verejne sa k nemu hlásiť.
Uvedené stanovisko vychádza vlastne zo skrytého predpokladu, že hádam by možno aj stálo za to znova sa pokúsiť o realizáciu tohto pôvodného socialistického sna od samého začiatku.
Je to veľmi rizikový predpoklad. Oprašuje vec tak veľmi sprofanovanú, ponúka ľuďom tovar, na ktorý sa už raz nechali nachytať a tvrdí im, že tento raz by to mohlo byť lepšie. Tvrdí to bez
záruky, že sa to znova nedostane celé do rúk hochštaplerov; podvodníkov a gaunerov v nejakom novom spoločenstve Veľkých Bratov či Veľkých Sestier.
Ono vlastne takejto záruky ani niet a nikto ju nemôže vopred poskytnúť. Zo stalinského, práve tak ako z reálneho socializmu si možno vyvodiť iba negatívne poučenie o tom, ako sa ku
skutočnému socializmu nedá dospieť, ako sa pôvodný socialistický sen dá totálne znehodnotiť.
Ak však bude mať ešte niekto vôbec chuť pokúsiť sa o to znovu, bude to mať opäť bez záruk, opäť s rizikom neúspechu či zneužitia.
Otázka je iba v tom, či ten pôvodný ušľachtilý socialistický sen ešte niekomu vôbec za to stojí.

IV.
Milan Šimečka
Ztráta skutečnosti

Víry a pochybnosti
Když slyším vesničany vyprávět životní příběhy, přepadá mě lítost, že jsem se nenarodil na vesnici. Slyším totiž z těch příběhů promlouvat onu pradávnou spřízněnost malého lidského
společenství a přehlednost lidských vztahů v takovém společenství. Když někdo z těch vesničanů, kteří dnes jezdí za prací do města, potřebuje ve svém příběhu vyložit podstatu konfliktů a vazeb
mezi lidmi onoho vesnického společenství, vystačí s obyčejnou znalostí lidských povah a neměnného napětí mezi životem a smrtí člověka, mezi láskou a nenávistí, činorodostí a lhostejností,
mezi zlem a dobrem a podobnými biblickými a nevědeckými pojmy.
A přece jsou to většinou příběhy spojené v základech se všemi politickými a sociálními přeměnami posledních třiceti nebo čtyřiceti let, s válkou, změnami politických režimů,s národnostními
přesuny, s kolektivizací, s industrializací, vzrůstem materiálního bohatství a pod. Ale v jejich vyprávění je to jenom nepodstatné pozadí, vnější okolnosti, které nic nemění na lidských povahách.
V jejich vyprávěních se třídní přesuny, ony mikroskopické třídní boje, které vyčnívají z každého socialistickorealistického románu nejeví jako třídní boje, ale jako moderní verze boje o majetek,
převahu a moc. Všechny ty přesuny se nakonec projevily zcela jasně v pravé podobě: v nových poměrech se lidé rozmístili podle toho, jak to odpovídalo jejich povaze a jejich schopnostem. K
moci se dostali ti, kteří měli v povaze touhu po moci, ti, kteří se chtěli pomstít, anebo prostě ti, kteří neuměli nic jiného. Hrabivci a sobci se stali bohatými, pracovití poctivci zůstali tím, čím byli
vždy, totiž pracovitými poctivci. Lajdákům a opilcům nepomohl ani socialismus, zůstali lajdáky a opilci, podnikavé a dobrodružné povahy si našly pole působnosti i v nových poměrech, nebo
odešly za hranice. Možná existuje nějaký technologický pokrok, jistě, svět se mění, ale ten či onen si vystavěl dům, protože byl přičinlivý, šikovný, věděl, co chce.
V tomto pojetí světa a života se lidé nechovají tak, jak to určují abstraktní sociální zákony, doktríny o třídním boji a teoretické předpoklady, se kterými operuje oktrojovaný sociální řád.
Chovají se prostě podle svého vnitřního ustrojení, podle charakteru, který jim byl vtisknut rodinným prostředím, prostě podle jejich vlastností, kterými byli obdařeni. Vesničany nijak neudivuje,
že nebyla nastolena sociální spravedlnost, rovnost, bratrství a svoboda, už ani nevědí, že byli jako dějinný objekt účastní revoluce, která skloňovala tyto pojmy ve všech pádech a vzrušovala
intelektuály jako projekt velké přeměny světa. Proč by měli být překvapeni, vždyť znají odmalička všechny ty lidi, kteří se střídali u moci, u pramenů vlivu a zdrojů výhod a privilegií. Vědí o
nich své, znají skutečné motivy jejich aktivity, vědí, co se skrývá za slovy, která se naučili vyslovovat, a za jejich tak zvaným přesvědčením. Všechno si umějí vysvětlit. Někdy mi připadá, jako
by všichni tito vesničané četli americké behavioristy.
Poslouchám ty příběhy mlčky. Registruji v paměti všechny svoje znalosti dějinných souvislostí, znalost sociálních abstrakcí, doktrín a zákonů společenského vývoje a nevím, jak bych přispěl k
jasnosti a transparentnosti těchto příběhů. Jsou samy o sobě vysvětlením, ony spíše osvětlují abstrakce, než aby abstrakce osvětlovaly je. Přemýšlím o tom, zda je toto evidentní pohrdání
politickou, sociologickou a vůbec abstraktní interpretací světa a lidského bytí důsledkem zkušenosti z tradiční vesnické pospolitosti, anebo je prostě důkazem odtrženosti celého sociálního
poznání, jak se projevuje v knihách, od skutečného sociálního života.

***
Já, posluchač těchto příběhů, jsem se narodil uprostřed průmyslové aglomerace v Bohumíně. Na kusu země bez historie a bez tradice byla zbudována kolonie pro zaměstnance železáren. Přišli
sem lidé z nejrůznějších koutů rakouské monarchie a Pruska, v té době možná ani neměli národnost, dorozumívali se místním nářečím, německy, polsky a česky a slovensky. Až později, kdy to
začalo být nutné vzhledem ke spěchajícím dějinám Evropy, se stali Němci, Poláky, Čechy a Židy. Tito lidé ani neměli čas vytvořit tradici a opřít ji o životní příběhy několika generací, byli
rozehnáni první válkou, destruktivním nacionalismem a pak druhou válkou. Dnes už neexistuje ani ten kus země.
Až v dospělosti jsem pochopil, že jsem v dětství nikdy neslyšel příběhy starých rodů, starých chalup a starých polí, a že jsem tak přirozenou cestou nezískal onu přehlednost a jasnost pohledu
na lidské společenství, které je vlastní lidem, zakořeněným v malých tradičních pospolitostech. Zdá se, že lidé s tímto nedostatkem mají mnohem vyvinutější sklon hledat vysvětlení lidského
dění, jehož součástí jsou, v knihách. Člověk přečte první takovou knihu, pak další a další, a překročí tak práh do světa sociálních abstrakcí, nejrůznějších filozofií a učení a už je chycen. Už není
návratu k oné primitivní přehlednosti, ve které se svět jeví vesničanům. Je to svět, který vytvořilo lidské vědomí za celou dlouhou existenci psaného slova, ve své bezbřehosti se začne jevit
člověku jako skutečný autentický svět. Takový zajatec knih vleze tím pádem vlastně do platonské jeskyně, ale je mu v ní dobře, protože pojmy se poslušně podřizují všem představám a přesunům
a z chaosu je možné vlastní pílí aspoň v pojmech vytvořit pořádek.
Humanistická vzdělanost je skutečně něco jako droga. Zvláště v sociální oblasti, kde se manipuluje s pojmy Štěstí, Spravedlnost, Právo, Demokracie, Revoluce apod., může člověk lehce
propadnout klamnému dojmu, že stane-li se pánem těchto pojmů, stane se i pánem skutečnosti. Některá sociální učení přímo vnukají myšlenku, a Marxovo učení snad nejvíce, že stačí pochopit
základní zákony vývinu společnosti a základní motivaci lidského konání a každý člověk se může stát malým Faustem. To je jistě lákavá možnost. Přirozeně, kdo si pozorně všímá dějin, neujde
mu skeptické zjištění, že dosud žádná sociální doktrína neodvedla skutečně čistou práci. Že i po převratech a revolucích se lidské bytosti chovají skoro přesně tak jako před převraty a revolucemi.
Tuto skepsi však lze zahnat prostým konstatováním, že všechny starší doktríny byly poplatné nezralé době, že se ve svých předpokladech dopustily celé řady chyb a omylů a že současná doktrína
je konečně ta pravá, která odvede v dějinách skutečně čistou práci.
K víře v překotnou realizaci sociální doktríny svádí vědomí o zřetelném pokroku a revoluci v oblasti přírodních věd a jejich technické aplikace. V takovém sousedství se skeptické výhrady
těžko prosazují. Což právě abstrakce, čistá pojmová krása matematiky, fyziky a chemie, nepoložila základy k přeměně skutečnosti? Což není důkazem možnosti lidského ducha sama planeta,
přeoraná a změněná k nepoznání civilizační aktivitou? Lidské poznání musí být na hranici dokonalosti, když stačilo na takovou kosmickou úlohu. Vezměme do úvahy, že všechny výzvy k
revoluční přeměně společnosti vznikaly v době, kdy trvalo opojení z technického pokroku a kdy se ještě nevědělo, jaké problémy to všechno přinese. Vezměme do úvahy, že největšího rozmachu
dosáhla víra ve vědecké nebo aspoň racionální přebudování lidské společnosti v éře průmyslové revoluce, a to nejen proto, že kapitalismus plodil ve zvýšené míře svého hrobaře, tj. dělnickou
třídu, ale i proto, že se prostě žádná budovatelská úloha nezdála být dost těžká. Když bylo možné vystavět Eiffelovu věž, proč by nebylo stejně možné s jistým inženýrským umem vybudovat
novou společnost na racionálních základech?
Když jsem začal číst knihy a přestoupil tak práh do světa abstraktního sociálního poznání, začala právě druhá taková příznivá éra pro víru v racionální přestavbu společnosti. Bylo po válce,
která se ve světě abstraktních idejí jevila jako důsledek masového zešílení. Marxismus sice nepříliš přesvědčivě vysvětloval její vznik leninskou teorií imperialismu a bojem o nová odbytiště, ale
zato nabízel přesvědčivý model světa bez válek. Dělnická třída a její představitelé nemohou mít nikdy zájem na válce. Bylo dost důvodů věřit, že racionální učení zvládne v praxi problémy
tohoto světa lépe než neosvědčivší se mocenský pragmatismus vykořisťovatelských tříd. A jakmile člověk překročí hranice takové úvahy, nezbývá mu než se držet jejich důsledků.
Faustovská svůdnost velkých sociálních učení, a marxismu především, se začala projevovat až začátkem tohoto století. Souvisí to s globálním vnímáním sociální situace, které je také
důsledkem hospodářského a sociálního pokroku. Až v této době umožňují novodobé informační prostředky a cestovní možnosti globální přehled o obecních tendencích sociálního pohybu. Plány
sociální přestavby, které původně vycházely jen ze studia sociálních problémů v západní Evropě a jen s ní si dovedly představit svou realizaci, učinily krok k další abstrakci a obsáhly tak celý
svět. Rozmanitost a nesrovnatelnost sociální problematiky třeba jen mezi Evropou a Asií nebyla schopna tuto extrapolaci zadržet. V té době dostal konečně svůj smysl pojem světové revoluce.
Byl to pojem tak svůdný, že jej zvolil za titul své knihy i Masaryk, i když nevkládal do tohoto pojmu na prvním místě sociálně revoluční význam.
Radikální plány na přestavbu sociálního pořádku jsou ovšem staré jako svět. Jejich společným znakem byla vždy snaha podřídit napohled přírodní a doslova barbarské sociální vztahy
rozumným principům. Není už tak důležité, co považovali autoři reforem a sociálních utopií za rozumné, zda totální komunismus, diktaturu filozofické elity, nebo absolutní technokracii. Ale tyto
staré pokusy o racionalizaci společenského života neměli nikdy globální charakter. Jejich autoři se nedomnívali, že vynašli obecně platné zákony ekonomických a sociálních procesů a že
předpověděli budoucnost celého lidstva. Své sny snili spíše na malém izolovaném prostoru, tušíce, že celé to mravenčení na planetě bude mít těžko pochopení pro jejich exkluzivní říše.
Sami marxisté zapomínají při výčtu Marxových hlavních zásluh na to, že Marx snad jako jediný sociální myslitel v dějinách povýšil utopii na globální učení. Vyzvedl staré socialistické a
komunistické příštipkaření ze západoevropské omezenosti na úroveň globální ideologie. Podařilo se mu to především proto, že nepoložil důraz na propracování detailů v tvářnosti budoucí utopie,
ale na zdůvodnění její nevyhnutelnosti. Nedal se téměř nikdy vyprovokovat k diskusi o konkrétní organizaci socialistické a komunistické společnosti, ale všechnu energii věnoval důkazům o
determinaci sociálních a ekonomických procesů probíhajících v kapitalistické společnosti. Vytvořil tak představu světa, ve kterém sociální a ekonomické zákony, svou povahou stejně nezávislé
na lidské vůli jako zákony přírodní, pomalu, ale jistě vytvářejí předpoklady pro socialistický a komunistický řád.
Po sto letech se může tento Marxův postup jevit jako jednoduchý eskamotérský čin, ale jeho efekt byl obrovský. Třídní boje, války, krize, zkázonosné a brutální činy vládnoucích tříd, stávky a
povstání, všechno dokazovalo bezděky, že nezávislé přírodní síly pracují na zrušení starého světa. Marxovo učení přinášelo v sociální sféře lidem úlevu ne nepodobnou úlevě, kterou přineslo
lidem v individuální sféře křesťanství. Marx nabídl slabým, trpícím a pronásledovaným spasení, zaručené existencí sociálních a ekonomických zákonů, učení o revoluci jim nabídlo možnost
přiblížit chvíli tohoto spasení revoluční aktivitou a sebeobětováním.
Jiná sociální a politická učení našeho století neměla už na samém začátku proti marxismu žádnou šanci. Protože žádné už nemohlo kopírovat jeho deterministický a globální charakter.
Fašismus byl například omezen už svým nacionalistickým a rasistickým zaměřením. Liberální doktríny ztrácely na přitažlivosti pro svou sociální nehybnost. Nejrůznější konzervativní teorie se
definovaly spíše svým antimarxismem než pozitivním programem. Samozřejmě po celé století tu existoval jako protiklad k socialistickým a komunistickým teoriím konkrétní a ekonomicky
úspěšný model americké společnosti. Ale tento model neměl nikdy povahu uceleného sociálního učení. Byl vždycky spíše způsobem života než skutečnou ideologií, a pokusy vytvořit na jeho
základě americkou ideologii skončily neúspěchem.
Ten, kdo se pokusil v tomto století najít účinné udidlo k řízení dějinného brontosaura, se jednoduše marxismu nemohl vyhnout. Marxismus tak poskytl většině intelektuálů v tomto století
prostor k prožití velkého duchovního dobrodružství. A kdyby jen duchovního! Když byl po roku 1917marxismus spojen s konkrétní politickou mocí a zdál se být návodem ke konkrétním a
rozsáhlým rozhodnutím ekonomického, politického a vojenského charakteru, stalo se setkání s marxismem i životním dobrodružstvím. I hrubá rešerše v osudech evropských vzdělanců by
ukázala, že pro obrovské množství hledajících bylo setkání s marxismem tak dobrodružné, že skončilo duchovním zmrzačením, dezintegrací a někdy bylo zaplaceno i životem. Ale stejně se

vedlo po setkání s marxismem i americkým intelektuálům ve třicátých a padesátých letech, třeba nešlo přímo o život.
Já sám jsem se do tohoto dobrodružství vrhl před mnoha lety s naivitou mládí. Celkem příznivá doba mi poskytla čas, abych četl knihy, srovnával, krotil nadšení a předpojatost, učil se
toleranci, opatrně zkoumal pravděpodobnost sociálních a politických teorií, měřil jejich efektivnost stopami, které zanechávaly v současných dějinách. Člověk se může v tomto oboru natolik
vycvičit, že už z vůně slov pozná, z jakého ideového hrnce v evropské myšlenkové kuchyni sublimují. A přesto pak poslouchám vesničany, jak vyprávějí své příběhy z dob válek, velkých
politických převratů a sociálních reforem, a nemám, co bych k jejich pojetí světa dodal. A oni se ani neptají, proč není rovnost, proč není spravedlnost, proč není právo stejné pro všechny, proč se
výsady jenom přestěhovaly z jedněch rukou do rukou jiných, proč není mír a proč jsou armády? A proč není štěstí! Spíše by se divili, kdybych jim tvrdil, že podle teorie mělo být všechno jinak.
Oni prostě vědí, že to tak vždycky bylo, a protože jsou už lidé jednou takoví, vždycky to tak bude.
V takové chvíli se skepse nedá zaplašit žádnou rozumovou argumentací. Člověka se zmocňují pochybnosti nejen o smyslu ideologie, jakou je dnešní praktický marxismus, ale o smyslu a ceně
sociálních a politických teorií vůbec.
A není to jen tato konkrétní situace, která skepsi vzbuzuje. Po všech těch vítězstvích, které za posledních sto let slavilo poznání procesů, probíhajících v lidských společenstvích, je pohled na
svět více než skličující. Když čtu staré knihy, vidím, že jejich autoři více či méně věřili, že nakonec spojeným úsilím rozumu pohnou brontosaurem. Dnes stačí prožít jeden večer před televizním
zpravodajstvím, aby si člověk uvědomil, jakou přehlídkou trosek jsou všechny ty staré sociální doktríny a vize o rozumném přebudování lidské společnosti. Kdyby bylo dost raket, část lidstva by
nepochybně odletěla okamžitě na Mars jako černoši v jedné Bradburyho povídce z Marťanské kroniky. Právě ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, se vydali vojáci čínské lidové armády na trestnou
výpravu do Vietnamu. V takové chvíli by se měla skácet Marxova busta na hřbitově v Highgate v Londýně a padnout tváří na zem. Hle, jak vypadá svět bez válek a kontribucí.
Avšak stejně skepticky pohlížím na možnost najít příčiny všech těchto debaklů. Ty netkví v povaze poznání, ale v povaze předmětu, kterým se toto poznání zabývá, totiž v povaze lidských
bytostí. Snad je chyba v metodice, v onom scestném úsilí připodobnit humanitní vědy jazykem, organizačními strukturami, komputerovým vybavením atd. nesrovnatelně úspěšnějším vědám
přírodním, a tak je přeměnit ve velké a moudré scientistní království, které bude mít ve své dokonalosti jedinou chybu, že bude totiž stále vzdálenější syrové sociální skutečnosti.

Od utopie k diktatuře
Ideotvorná aktivita lidského rodu v sociální oblasti ho doprovází na celé dosavadní cestě dějinami. Konečně, pro lidskou mysl byly záhady lidského chování v sociálním celku asi stejně
přitažlivou výzvou jako záhady přírody, záhady lidské duše a záhady boží. Tato mysl věděla už od začátku, že člověk je nejen jediný rozumný tvor na zemi, ale též jediný skutečně sociální tvor a
že ho bez této sociálnosti nelze ani definovat. Proto také v celkové sumě poznání, které lidstvo postupně hromadilo, zaujalo přiměřené místo i poznání sociální. Řekové dovedli přesně popsat
sociální organizaci svých měst a uvažovat o efektivnosti této organizace. Pozoruhodné na tom všem je, že za dva a půl tisíce let se jejich úvahy nápadně podobají našim. Leckterý Sokratův žák, a
nemusel by to být právě Platón, by se se svými znalostmi asi neuplatnil při výrobě umělých hmot, ale po malém zaučení by mohl úspěšně zastávat funkci předsedy národního výboru na menším
městě. Tak strašně moc se toho zase nezměnilo.
Podobnost sociálních problémů, se kterými lidstvo bez přestání zápasilo, umožňuje dnešnímu člověku číst záznamy o válkách, vzestupech a pádech států a jejich vládců, o problémech
sociálních skupin, vzpourách a revolucích, o snahách vytvořit spravedlivá společenství s vnitřním souladem, s jistým porozuměním. Náš současník se bez těžkostí přenese přes tisíce let nebo jen
přes staletí a hned všemu rozumí, dovedl by dokonce poradit. Lehce v něm vznikne pocit, že se lidé z dějin příliš nepoučili a dopouštějí se v sociálních záležitostech pořád stejných chyb a
hloupostí. V takovém postřehu je pro nás vždy skryto i určité překvapení, protože jsme odchovanci vývojové teorie a ideje pokroku. Domnívám se, že takové překvapení není na místě:
předmětem sociálního poznání byly především lidské vztahy ve společnosti, a ty nepodléhají natolik změnám jako vztahy výrobní. S výrobními vztahy se sice dobře spekuluje, ale i tak se
nakonec projeví vždy jako lidské vztahy, a pak je na místě překvapení. Proč nejsme stejně překvapeni tím, že všichni ti dávno mrtví lidé, kteří večeří s Ježíšem, prožívají srozumitelné
pochybnosti a úzkosti! A proč nejsme překvapeni, že nás dojímá naivní blbec, který zbožňuje kurvu a sápe se s mečem na větrné mlýny? Ať se moderní sociální poznání pokouší sebevíc
transponovat lidské vztahy do vztahů měřitelnějších a zpředmětnělejších, stejně to vyjde nakonec na jedno. V sociální skutečnosti se všechny scientistní konstrukce projeví nakonec stejně jako
lidské vztahy a současníci se svými činy a postoji se připodobní dávno mrtvým lidem.

***
Ve svém předdělnickém stadiu jsem se zabýval jakousi inventarizací idejí, které se pokoušely vytvořit model lepší, když už ne dokonalé, organizace lidské společnosti. Zjistil jsem, že se lidé
zabývali takovým modelováním lepšího řádu ve všech historických epochách, bez výjimky. Nejen to, představy o takovém dokonalém řádu se často zmocnily různých nespokojenců natolik, že
byli ochotni za jejich uskutečnění bojovat, a dokonce i položit život.
Hojnost výskytu takové ideotvorné činnosti se měnila v závislosti na tempu sociálního pohybu v jednotlivých historických epochách. V klidných érách, bez velkých válek, politických a
ideových bouří vznikalo takových modelů méně, a také méně vzrušovaly nespokojence. Avšak v uzlových bodech evropských dějin byly takové modely konstruovány jeden po druhém a
přibývalo jejich stoupenců. A nejen to, některé představy z těchto projektů si přisvojovala náboženská a revoluční hnutí, hnutí utlačovaných tříd a skupin a ozdobovala jimi své, většinou
realističtější a méně nadčasové prapory. Tak tomu bylo třeba v období reformace a ve velké epoše emancipace neprivilegovaných sociálních skupin a emancipace utlačovaných národů po
francouzské revoluci. A pak přesáhl tento proces do dělnického hnutí.
Tato souvislá tvorba modelů lepší společnosti není překvapující. V souvislém dějinném pohledu se nejeví vztahy mezi lidmi v nijak zvlášť příznivém světle. S malými výjimkami jde většinou
o přehlídku zabíjení, vykořisťování, zotročování a tak podobně. Při setkání s jinou civilizací ve vesmíru by lidstvo mělo těžkosti předvést návštěvníkům bez hanby ve zkratce vlastní dějiny. Není
tedy divu, že se lidé pokoušeli vymyslet pro vzájemné vztahy takový řád, který by vyloučil podobné hanebnosti. V každé epoše bylo pro tvorbu modelů lepší společnosti dost důvodů. Překvapuje
spíše, že se vládnoucí skupiny ve všech epochách pokoušely přesvědčit veřejnost, že samy představují tu nejlepší možnou formu vlády, jaká tu dosud byla. Kupodivu tato tendence se udržuje
dodnes. A najde se vždy dost placených historiků a apologetů existující moci, kteří se postarají o to, aby takové hodnocení přešlo i v psané podobě do dějin. Římští historikové byli v tomto
ohledu ještě dost vkusní, zřejmě až tištěné slovo a jeho masová účinnost vyvolaly orgie patolízalstvía účelových lží, které se dodnes valí z radia a televize. Ve světle této skutečnosti jsem nikdy
dost nechápal, proč královna Alžběta dovolila obyčejnému herci Shakespearovi, aby líčil ve svých královských tragédiích její vlastní předky jako sběř krvelačných zrůd. Kdybych měl více píle,
našel bych asi vysvětlení v příslušné shakespearovské literatuře. Toto nepochopení pro královnu však vyplývá spíše z mého občanství v reálném socialismu, kde je apologetický vztah k sociální
skutečnosti a jejím průkopníkům nejvlastnější součástí státní ideologie a vyúsťuje do extáze při všech historických výročích.

***
Někdy se tvrdí, že ony projekty lepší společnosti, jak je známe z literatury, jsou produktem živelné lidové touhy po lepším uspořádání světa. Tím se chce říci, že jsou to nerozumné sny,
založené spíš na citovém pobouření z existujícího stavu než na rozumové abstrakci. Možná jsem sám něco takového kdysi napsal. Jenže při pečlivějším zkoumání těchto projektů se ukazuje, že
právě ony jsou víc plodem „čistého“ rozumu než cokoliv jiné. Proto také jsou, kromě schlaraffenlandských pohádek a jiných lidových sociálních pohádek, výtvorem typických intelektuálů svých
epoch. Jsou to východiska z hoře, v našem případě je to hoře z rozumu.
Před dobovým intelektuálem vystupovaly sociální vztahy, opředené tradičními mýty, jako dění vymykající se rozumu. Lidská historie se mohla rozumu snadno jevit jako proces řízený
neznámými ďábelskými silami, anebo zlými bohy. To konečně vyplývá z fatálního pojetí dějin, jak jsou interpretovány v některých partiích bible nebo v antických tragédiích. Dobový intelektuál
pocítil pravděpodobně absurditu sociálních vztahů mnohem dříve než absurditu individuální existence. Modely lepší společnosti měly tuto absurditu zrušit, měly dát sociální skutečnosti řád,
který by odpovídal rozumu. Jsou to, dá-li se to tak říci, vědecké konstrukce, projekty, opírající se o „poslední slovo vědy“.
Když jsem například četl Platónovu Ústavu, připadala mi rozumářská, chladná a bezcitná ve své logice. Neuměl jsem si představit, že by mohl s platonským komunismem souviset exaltovaný
komunismus starokřesťanských domových společenství, komunismus středověkých sektářů a praktický komunismus sektářských enkláv v nejrůznějších novodobých hnutích. A přece je to první
čistá idea komunismu, rozumově zdůvodněná, ne pouhý odlesk vzpomínky na zlatý věk prvobytné pospolitosti. Pak jsem si představil Platona, jak sleduje v aréně soud aténského lidu nad
Sokratem. Sedí u nohou svého učitele a jeho rozum je mučen demagogií a stupiditou obvinění, která jsou vznášena. Aténská demokracie se mu jeví jako statistický průměr omezenosti, tuposti a
nevzdělanosti. Sokrates to už všechno zná, a proto se nebrání.
Ústava je zřejmě hluboce ovlivněna traumatem Sokratova konce. Je to čistý rozumový projekt, který nahrazuje lidské vztahy umělými konstrukcemi, které sledují jen jeden účel: udržet
nadlidský řád. Rozum se odvrátil od «nečisté» lidskosti, vyměřil každé třídě přísně hranice její působnosti, odvrátil se od slabých, nedovoluje ničemu lidskému, dokonce ani umění, aby odvádělo
lidi od účelu jejich existence, a tím je řád, rozumný, logický a neotřesitelný řád.
Hledal jsem později Platonovy vlivy v novějších projektech „rozumných“ států. Vždy tam něco bylo, jako by všichni četli Platona. U Mora a Campanelly se to dá předpokládat. Ale četl
Platona slovenský dělník Chlumecký, anebo americký novinář Bellamy? A přece jakoby všichni kopírovali Platonův komunistický vynález. Souvislost je širší. Autoři ideálních projektů
společenského řádu kopírovali prostě abstraktní přístup k řešení sociálních problémů, nahradili v utopickém projektu lidské vztahy vztahy rozumnými, které odpovídají funkcím společenského
řádu tak, jako třeba jednotlivé součásti odpovídají funkci stroje.
To je hlavní příčina toho, že jsou všechny takové konstrukce nedemokratické, autoritářské, elitářské a diktátorské. Demokracie je z funkčního hlediska „nerozumná“, je schopná realizovat jen
takové sociální projekty, pro které se vysloví většina obyvatelstva obce. A taková většina je vždy jenom výrazem průměru, je výrazem průměrného rozumu, průměrných tužeb, průměrné odvahy
a průměrné vzdělanosti. Retardační schopnost takového průměru je obrovská. Rozum ve své čisté touze po sociální dokonalosti zavrhuje demokratické řešení na samém začátku. Rozum dává při
řešení takové úlohy přednost elitářské diktatuře, která vnutí rozumné řešení zaostalému průměru. Tvůrci takových rozumných projektů dokonalého sociálního řádu zatajují obvykle sami před
sebou příští nevyhnutelnost zabít ve jménu nového řádu příslušný počet lidí, kteří nejsou ochotni vzdát se průměrného rozumu, průměrných tužeb a průměrné odvahy. Jsou to intelektuálové a
většinou se bojí krve. Tuto úlohu převezmou jiní a utěší se vědomím, že dokonalost řádu si přímo vyžaduje nějaké ty lidské oběti. Vítězný rozum se pak zpije krví natolik, že rychle zapomene, o
co vlastně šlo.
Takové jsou cesty rozumu v projektování dokonalé organizace lidské společnosti. Člověk by si mohl myslet, že s tím Platon začal proto, aby se pomstil oné průměrné demokratické
lhostejnosti, která vydala smrti jeho učitele.

***
Po celou dobu, co píši tyto poznámky, se vyhýbám slovu utopie, i když projekty, o kterých hovořím, jsou utopiemi. Vyhýbal jsem se tomu slovu proto, že slovo utopie si okamžitě vynucuje
výklad, který je nejběžnější. Že totiž jde o takový projekt sociální organizace, který je ve své ideální podobě už předem neuskutečnitelný. A to je pravda jen zčásti. Utopie jsou uskutečnitelné, a
dokonce se dnes a denně uskutečňují, jak na to upozornili třeba Šestov a Berďajev, nebo Huxley a Orwell.
Absolutistické monarchie si kladly řadu utopických cílů a leccos se pokusily realizovat. Josef Druhý rušil mnišské řády, protože byly „nerozumné“. Francouzská revoluce byla utopická a
jakobínská diktatura byla realizací utopie. Pařížská komuna byla celá utopická. Pruské císařství se také zabývalo utopickými projekty. Napoleon byl pronásledován utopickými vizemi. Ruská
revoluce byla utopická už jen vzhledem k místu a času, ve kterém se uskutečnila, a přece realizovala celou řadu utopických projektů, například vymazala ze sociální mapy samostatně
hospodařícího rolníka. Všechny diktatury, které kdy v Evropě vznikly, se opíraly o patetické podloží utopických plánů. Mussolini přece nechtěl nic jiného než obnovit slávu a velikost Římské
říše. Hitler chtěl dobýt svět a proniknout do Indie jako Alexander Makedonský; navíc chtěl vyhubit v Evropě hned několik národů.
Ať nás neruší vědomí o tom, že utopie chtěly vždy nějakým způsobem zajistit štěstí příštím generacím. Vždyť právě o to jde, sociální štěstí není přesně definovatelné, a proto se s ním dá
zacházet podle libovůle. Utopie oktrojovaly sociální skutečnosti především rozumovou konstrukci a tak automaticky dávaly přednost funkčnosti před lidskostí.
Diktatury nevznikají z únavy nad demokratickou průměrností, jak se často tvrdí, z únavy ze stagnace a sociálního přešlapování na místě. V jejich přípravě se vždy vyskytuje nějaký prvek
sociální utopie, mají se stát nástrojem k uskutečnění odvážné reformy přesahující odvahu statistického průměru obyvatelstva. Proto jsou schopny na samém začátku získat podporu odvážných a
zoufalých, nespokojených a unavených, vzdělaných a aktivních lidí. Znovu a znovu se opakuje stejný proces, část lidí se nadchne pro slib vnutit konečně sociální organizaci rozumný řád. Tak se
uskutečňují utopie. Zpravidla ztroskotají v realizaci hlavních cílů a zanechají po sobě horu mrtvol, ale tak jako tak vyryjí nesmazatelné stopy do dějin lidstva. A po čase, třeba na jiném místě,
začíná všechno znova.
Skoro vždy se při realizaci utopických vizí nahrazují lidské vztahy funkčními z hlediska vyšších cílů nějakého programu, revoluce, státu, vůdce a tak podobně. Taková funkčnost se posléze
musí projevit rostoucí brutalitou a odlidštěním celého systému. Ale vždy se najde nějaké snadné vysvětlení. Kupodivu je právě rezistence rozumu vůči takovým vysvětlením nedostatečná. Možná
to souvisí s tím, že století vědeckého a technického rozvoje přeneslo svůj obdiv k abstraktní čistotě, funkčnosti a efektivnosti strojů na stejné kvality v organizaci společnosti.
Je to hrozné říkat, ale z hlediska všech těch rozumářských projektů dokonalé společnosti byl nejfunkčnější společenskou organizací nacistický koncentrační tábor, než degeneroval ve
vyhlazovací soustrojí. Nejmenší počet lidí tu udržoval v naprosté poslušnosti masu heftlingů, pracovní využití bylo dokonalé, pořádaly se sportovní zápasy a v neděli vyhrávala hudba pochody.
Platonovi by se to líbilo, protože jedině pochodovou hudbu uznával jako funkční státní umění.

***
Marx zavrhl utopické třeštění své doby. Utopické pokusy Fourierovy a Owenovy považoval za sociální příštipkaření. Marx si byl vědom základních slabostí socialistické a komunistické
utopie. Věděl, že nestačí zavrhnout starou společnost a pokoušet se přesvědčit lidstvo, aby se přestěhovalo do falanstér. Marx už byl dítětem vědeckého pokroku a hledal objektivní zdůvodnění
pro zavrhnutí staré společnosti a pro komunistickou budoucnost. Proto tak přilnul k politické ekonomii, kde si sliboval najít takové zdůvodnění.
Přitažlivá síla utopií byla však vždy větší než síla vědy. Marx svedl úspěšný zápas o přenesení důrazu z komunistického programu na hnutí, definoval postavení dělnické třídy a rozpracoval
metody materialistického průzkumu dějin. Ale rozum, zoufalý nad stavem společnosti, se přece jenom uchyloval k utopii. Marx vybral z politické ekonomie teorii nadhodnoty. Udělal z této
teorie základní argument: proč by si měl podnikatel přisvojovat část dělníkovy práce? Je to nejen zločinné, ale příčí se to rozumu! A tento utopický argument kráčel pak dějinami. Před lety jsem
se procházel se starým anglickým marxistou reálně socialistickým městem. Zašli jsme na pivo. Anglický marxista se díval na polité stoly, špinavou podlahu, na hosty v textilní výbavě šedesátých
let a zeptal se: co se děje s nadhodnotou? S jakou nadhodnotou? zeptal jsem se já. S Marxovou nadhodnotou, řekl Angličan. Nevěděl jsem, co se děje v socialismu s Marxovou nadhodnotou, ta
zůstala trčet společně s jinými utopickými argumenty marxismu v 19. století, trčí tam vedle teorie zrušení státu, vedle požadavku zrušení policie a stálé armády a vedle celé té Marxovy říše
svobody s překonáním odcizení a podobnými filozofickými sentimentalitami.
Marx neunikl utopii především proto, že převzal z její výstroje požadavek elitářské diktatury jako jediné možné podoby moci, která bude s to nastolit nový řád. Marx věděl, že socialismus
představuje příliš radikální přestavbu společnosti, než aby na ni stačily demokratické metody. Měl o demokracii stejně špatné mínění jako Platon, v evropských demokratických institucích své
doby viděl jen kamuflovaný nástroj diktatury buržoazie, a především asi nevěřil na to, že by kdy bylo možné jednapadesát procent voličů přesvědčit o tom, že komunismus je přede dveřmi jako
koruna všech dosavadních společenských řádů, protože tak to ve filozofii dějin vychází. Voliči všech zemí se dodnes zajímají o mnohem přízemnější věci, dotýkající se bezprostředně jejich
života, než o filozofii dějin. Dokonce i v reálném socialismu nabízí kandidát, i když to nemá zapotřebí, protože nemá protikandidáta, svým voličům raději školku, prodejnu potravin nebo
přeložení zástavky autobusu než nějakou nejasnou ideu zaměřenou do budoucnosti. Za Marxova života věděla o jeho teoriích a o jeho vizi socialismu a komunismu fakticky hrstka lidí. V
konkrétním dělnickém hnutí převládaly tradeunionistické tendence. Utopie je ve svých začátcích vždy opuštěná, zneuznaná a podceňovaná. Abstraktní rozum, který ji vytvořil, trpí touto
opuštěností, sociální skutečnost nemá nárok na soucit, jen a jen diktatura může pohnout touto skutečností a zavést do lidských vztahů řád, za který se nemusí lidský rozum stydět. Marx proto ani
nemohl myslet na nic jiného, mohl myslet jen na diktaturu proletariátu. V čele této diktatury ovšem neměli stát skuteční dělníci, ale intlektuálové, profesionální revolucionáři schopní chápat v
plném významu svou historickou misi a neztratit ze zřetele obrysy nového řádu, jehož jsou spolutvůrci.
Ruská revoluce realizovala přesně tuto představu. Dobové výčitky na její brutalitu a přímočarou diktaturu, kterou nastolila, jež přicházely z marxistických kruhů na Západě, svědčí o
nepochopení skutečné situace. Ruská revoluce začala uskutečňovat utopii, Lenin si toho byl vědom a v tomto ohledu si s Wellsem dobře rozuměli. Nový řád by neměl naději na svou realizaci,
kdyby spoléhal na demokratické metody, v tom byli zajedno všichni ruští revolucionáři, rozdíly byly jen v pojetí takové diktatury, diskuse se vedly jen o hranicích diktatury a vymezení zvůle.
Kdyby dostal ruský rolník na vybranou, aby si zvolil samostatnou existenci, anebo kolchoz jako výraz abstraktní ideje o likvidaci poslední základny kapitalismu, neměl by Sovětský svaz asi
dodnes své kolchozní zřízení. A tak by tomu bylo asi u všech základních kroků v přestavbě. Utopie, rozumová abstrakce, slavila vítězství nad sociální skutečností, ještě nikdy v dějinách nebyl na
živém těle společnosti vykonán takový druh operace; není divu, že to bolelo.
Marxismus, zvláště ve své sovětské podobě, odmítá jakoukoliv souvislost mezi utopií a tak zvaným vědeckým socialismem. Zvláště dnes, kdy se zabývá vědeckým řízením společnosti, což je
zase jen nová verze utopického schématu. Odmítá vidět v tomto světle i vlastní minulost a vypuzuje z marxismu utopii jako něco naprosto cizího. Kdykoliv taková utopie z konfuzního světového
marxismu vypučí, s ošklivostí se od ní odvrací.
Utopie je věčná, nemusí pučet jenom z marxismu. Vytváří ji i exaltovaná náboženství, elitářské teorie a jiná podhoubí. Je dost sociálních příčin, aby nacházela stále živnou půdu.
Když vyšlo najevo, že Rudí Khmerové vyvraždili dva nebo tři miliony Kambodžanů, svět se od nich odvrátil s hrůzou. Khmerové však pouze uskutečňovali utopii, která se tak pěkně vyjímá v
evropské tradici. Jejich vůdci byli vzdělaní. Vylidnili města a zřídili zemědělské komuny, jak o tom snil Fourier. Zrušili peníze. Totéž udělali španělští anarchisté za občanské války. Zrušili
obchod a všechny tržní vztahy mezi lidmi, tak jako bolševici za občanské války. Je to konečně pořád stejné, vytvořte model dokonalé společnosti, ve které se vztahy mezi lidmi stanou funkčními,
podřiďte je abstraktnímu cíli, jako je třeba rovnost nebo jednota nebo konečné vítězství anebo i blahobyt, a při jeho realizaci dojdete vždy ke stejnému výsledku. Rudí Khmerové dostali prostě v
důsledku zvláštních historických okolností, v mezihře supervelmocí, příležitost začít s realizací utopie. V souladu s velkými cíli vyvraždili ty, kteří nechtěli utopii pochopit.
Když spočítáme oběti, které se nashromáždily v Evropě při uskutečňování převratných sociálních projektů jen v tomto století, dostaneme číslo, které vzbuzuje daleko větší hrůzu. Obětmi byli
většinou lidé, kterých se nadšení projektanti ani neptali, zda chtějí být účastni na přestavbě jako experimentální materiál, prostě je použili.

Ze Západu na Východ
Socialistická a komunistická teorie je výrazem určité evropské pýchy. Tradiční vědomí převahy západního světa nad jeho zbytkem, které se po celá staletí napájelo ze známých zdrojů
všeobecného civilizačního předstihu, spolupůsobilo i při vzniku socialistické a komunistické ideologie. Socialismus a komunismus se příliš neohlížel při svých abstrakcích na jinou,
mimoevropskou sociální zkušenost. Zdálo se být samozřejmé, že západoevropský civilizační vývoj je vlastně předobrazem vývoje celého světa, že je jen otázkou času, kdy pronikne do
nejzazších koutů barbarských kontinentů. Kdykoliv se socialistická doktrína pokoušela vypátrat své vlastní kořeny, registrovala vždy jen typickou linii vývoje západního myšlení. Socialismus byl
prostě vždy záležitostí západoevropských vzdělanců s jejich tradiční přípravou: antika, křesťanství, reformace, novověká filozofie, přírodní vědy, zkušenost revolucí atd. Marx byl typem
západního vzdělance par excelence. Nevím, jak vypadá třeba v Severní Koreji školení o třech zdrojích marxismu, ale musí to být pro posluchače Dalekého východu trochu urážlivé, to
permanentní skloňování stále těchže jmen ze vzdálené západní Evropy.
Naděje na realizaci socialismu byla v socialistických hnutích spojována také jen se západní Evropou. Zraky se upínaly k Francii, zemi revolucí a nepokojného ducha, k Anglii, průkopnici
průmyslové revoluce, k Německu, kolébce organizovaného dělnického hnutí, k Nizozemsku, Belgii. Nikdo vážně nemyslel na Rusko. Rusko se svým nevolnictvím, se svou průmyslovou
zaostalostí, mořem negramotných mužiků, zkušeným samoděržavím a úzkou vrstvou inteligence se vymykalo z úvah o možných avantgardách nového řádu.
Přirozeně, sovětští ideologové později paběrkovali v Marxových a Engelsových spisech, aby našli nějaké to proroctví o ruské revoluci. Při takové inventuře mnohasvazkových děl se vždycky
něco najde. Ale nemění to nic na skutečnosti, že naprostá většina evropských socialistů, včetně Marxe a Engelse, o úloze Ruska v sociální revoluci fakticky neuvažovala. Přepadala je spíše hrůza,
když měli zařadit temný kolos carské říše do svých subtilních představ o přestavbě světa. Marxe vždy znervózňoval fanatismus a nevypočitatelnost ruských emigrantů, jejich nesnášenlivost a
permanentní zrady, jejich závislost na magické síle obrovské vlasti. Když jsem četl Marxovu korespondenci a zaznamenával jeho averzi třeba k Bakuninovi, přičítal jsem ji jeho vrozenému
doktrinářství a přeceňování teoretické čistoty komunistického učení. Pořádně však se mnou zamávalo, když jsem četl Zpověď, kterou Bakunin napsal carovi v Petropavlovské pevnosti a kterou
Marx nemohl znát. Propast existenciální úzkosti, do které se propadl tento revolucionář, ožehnutý plameny takřka všech evropských povstání, je bezměrná. Je v ní teměř všechno, co člověk
potřebuje k vysvětlení nepochopitelných jevů ruské revoluce. Je to doplňková četba k Dostojevskému. Výpovědi Bucharina, Radka, Rykova a jiných před chladnou tváří Vyšinského při
moskevských procesech se nezdají už být tak absurdní.
V době, kdy se v Rusku utvořily první dělnické kroužky v počtu několika desítek lidí, řadily se na Prvního máje v západní Evropě dělnické demonstrace. Široké socialistické klobouky a
socialističtí poslanci s imunitou. Zdálo se, že budoucnost socialismu je jasná. Revoluce nerevoluce, nebude dlouho trvat a sociálnědemokratické strany získají rozhodující většinu v
zákonodárných sborech a vše bude rozhodnuto. Engels si v posledních dopisech vůdcům německé sociální demokracie libuje, jak dělnické hnutí vzkvétá a jaké má volební úspěchy, o revoluci už
nepadne ani slovo.

***
A přece bylo všechno jinak. Toto „všechno jinak“, nad kterým si už mnozí lámali hlavy, učinilo z ryze západoevropské teorie, která by pravděpodobně pokojně vyšuměla v knihách a
parlamentních diskusích, ideologický gejzír, který tryská šedesát let nad evropskými a také světovými dějinami. Stalo se jenom to, že ne západoevropští socialisté, ovládající všechny nuance
socialistické a komunistické doktríny, promlouvající k nim v mateřských jazycích, ale ruští bolševici převedli sice „inteligentní, ale trochu patetické a nepraktické učení“ do života. Učinili tak s
odvahou a vírou, kterou se vyznačují všichni diletanti. A tak se učení, které mělo do té doby přece jen povahu laboratorní teorie, proměnilo najednou v osud obrovského národa a zpřevracelo
dokonale dějiny jedné šestiny světa.
Toto selhání teorie, celá tato historická anomálie, si vynucovala už na samém začátku nějaké vysvětlení. Část teoretiků II. internacionály nebrala prostě ruskou revoluci do úvahy, právě proto,
že to byla absurdní anomálie. Jiní považovali ruskou revoluci za jakousi křeč sociálního organismu, která pomine. I stoupenci ruské revoluce potřebovali tuto anomálii nějak vysvětlit. Lenin už
měl k dispozici teorii nerovnoměrného vývoje kapitalismu a organicky ji doplnil teorií nejslabšího článku. Řetěz kapitalismu se trhá v místě nejslabšího článku. Nikdo nepochyboval, že Rusko
bylo nejslabším článkem v řetězu kapitalismu. Bylo to dobré vysvětlení a mnohokrát se ještě osvědčilo.
Dodnes neexistuje lepší. I jiné státy procházely v důsledku I. světové války hlubokou krizí. Německo leželo poraženo s chmurnými vyhlídkami do budoucnosti. Rakousko-Uhersko se celkem
spořádaně rozpadlo. Ale Rusko upadlo až na dno. Rozpadlo se carství, spona, která držela pohromadě obrovskou mnohonárodní říši. Rozpadla se armáda, rozpadlo se hospodářství, neexistovala
už žádná přirozená autorita, která by byla schopna dezintegrované články bývalé říše spojit dohromady. Nic takového nebylo ani v samotné ruské tradici. Nic neodráží tak dobře celkové vědomí
rozpadu jako literatura té doby. A i po letech hovoří o temtéž věrně třeba Solženicynův„1914“. Byla to hodina konce, všechny staré politické a sociální hodnoty se rozpadly.
V takové chvíli se stávají nadějí i neuvěřitelné utopie. Ať je tedy všechno jiné než dosud! Čím důkladněji se poboří starý svět, tím snazší bude vystavět svět nový. Ať mají moc dělníci a
rolníci, ať definitivně zúčtují se starými privilegiemi a bohatstvím! Rusko se musí vykoupat v krvi, aby později mohlo vzletět jako Fénix z popela. Článek praskl.
Hrstka vzdělaných ruských revolucionářů se ovšem nespokojovala s dostojevštinou jako výkladem sociálních procesů. Rychlý rozklad ruské říše zapadal do teoretických schémat, které
vytvořil marxismus. Rusko se najednou chovalo jako by chtělo demonstrovat třídní ráz všech sociálních konfliktů. Lenin použil marxismus k vysvětlení hnilobných procesů, které probíhaly v
ruské společnosti, a teoretické schéma se neuvěřitelně krylo se skutečností. Na Západě to nevycházelo podle Marxových předpovědí, nacionalismus jako by na čas vyřadil třídní determinismus z
dějinného působení. Ale v Rusku se skutečnost neuvěřitelně kryla s teoretickým schématem, který si Lenin osvojil při studiu socialistické teorie v letech exilu. Paříž, staré město revolucí, se
zajímalo jen o německou krev prolitou na bojištích, rudý prapor revoluce vlál nad Petrohradem. Vlastenčení se stalo starou veteší, rodila se skutečná mezinárodní třídní solidarita. Na ruské frontě
se bratřili vojáci.
Kdo četl Lenina na Západě, mohl dojít k závěru, že je to doktrinář, který ve svém exilovém odtržení fanaticky lpí na staré a překonané revoluční podstatě marxismu, kdo však četl Lenina v
Rusku, došel k přesvědčení, že Lenin je moderní prorok a že sociální skutečnost naplňuje životem jeho předpovědi. A když Lenin přijel do Ruska a prohlásil, že revoluce bude pokračovat až do
konečného vítězství proletariátu, bylo jisté, že se splní i toto neuvěřitelné proroctví.

***
V průběhu revoluce a občanské války se dějiny v Rusku řídily marxismem. Tím nechci říci, že bolševici podřizovali dějiny marxismu, to ne, na to jich bylo příliš málo, samotné dějiny tu
probíhaly podle marxistického učení. Bolševici se drželi poučení, které Marx vyvodil z třídních bojů ve Francii, a běh dějin jim stále dával za pravdu. Rozhodli se provést do konce proletářskou
revoluci v zemi, kde téměř nebyl proletariát, a ono to vycházelo. Vyzvali vojáky, aby obrátili pušky od svých třídních bratří proti třídním nepřátelům, a vojáci je poslechli. Na Západě takové
agitátory stříleli jako zrádce. Bolševici vyzvali jednou v noci své stoupence, aby za podpory jednoho děla na zakotveném křižníku zaútočili na sídlo vlády. A sídlo vlády padlo, protože vládu
neměl kdo bránit.
Když sledujeme, kolik šancí k revoluci a převzetí moci promarnili socialističtí vůdcové v západních zemích, vnuká se nám bezděky myšlenka, že marxismu ve skutečnosti nikdy nevěřili.
Považovali ho za vhodný nástroj k prosazování sociálních reforem, ale zřejmě ho nepovažovali za nástroj k přeměně světa. Situace na to nebyla jaksi nikdy dost zralá. I z hlediska čistoty
Marxova učení. Vždy chyběl některý z předpokladů pro dovedení revoluce do vítězného konce. Lenin je proto střídavě obviňoval z doktrinářství anebo revizionizmu. Ale ani v případě bolševiků
nejde o větší či menší víru v marxismus. Jde hlavně o to, že ruská skutečnost se vyvíjela v souladu se svou marxistickou interpretací. Pro ruské revolucionáře to bylo opojné poznání. Toto opojné
poznání jim dávalo dost odvahy k tomu, aby ty teoretické postuláty z marxismu, které nebyly přímo v souladu se skutečností, opravili. Opět záminka na to, aby byl Lenin obviňován z
revizionizmu svými západními protějšky. Dnešní čtení takových polemik vzbuzuje nevěřící údiv nad tím, jak obě strany mrhají intelektuální energií na to, aby dokázaly, že právě jejich
interpretace Marxova odkazu je jedině správná. Jakoby sama sociální skutečnost byla méně podstatná než její soulad s knižní teorií. Později ztráta skutečnosti v marxistické ideologii se už v
tomto bodě začíná projevovat.
Je těžké posuzovat, kolik skutečné moci do rukou bolševiků samo spadlo a kolik si jí vzali. Ta prvotní moc v oněch slavných desíti dnech října 1917 jim z větší části spadla do klína sama. Ale
na rozdíl od jiných revolucí si ruští revolucionáři tuto moc už nedali vyrvat. To vyplývalo z jejich sebedůvěry. Lenin nebyl zatížen západními praktikami při sestavování vlád, oním hledáním
většinových koalicí a rozdělováním rizika a zodpovědnosti. Pro bolševiky měla diktatura proletariátu ještě ono čisté nadčasové oprávnění, v jakém vystupuje v Komunistickém manifestu.
Nepochybně věřili, že je to první krok k říši svobody a k odumření státu, a ne krok k novému etatismu, jak tomu bylo ve skutečnosti. Proto se také nechtěli o moc s nikým dělit. Po krátké koalici
s levými esery už nevstoupili do žádného spojenectví. Rozhodli se vést boj sami proti všem.
Dějinná výjimečnost těchto šedesát let starých dějů však nespočívá v tom, že bolševici dobyli moci, jako spíše v tom, že ji podrželi v občanské válce, která neměla ve své totálnosti v
dosavadních dějinách obdoby. Byly chvíle, kdy sovětské Rusko mělo namále, ztratilo Sibiř, bylo odřezáno od Povolží, bílí táhli na Petrohrad, celý jih byl v rukou Denikina a všechny
protibolševické síly měly požehnání a podporu západních vlád. Jenže občanská válka je jaksi průkaznější pro poměr sil než bitvy v střetnutích pravidelných armád a jejich generálů. Jistou
historickou legitimitu dává vítězství bolševiků skutečnost, že v Rusku dlouhá léta existoval stav všeobecného ozbrojení lidu. V praxi to vypadalo tak, že téměř každý měl zbraň a kdo chtěl, mohl
z ní střílet, na té či oné straně. Na rozdíl od jiných převratů, kdy nová vláda spěchá především s tím, aby dostala zbraně mezi lidmi opět pod kontrolu a zabránila nepředloženostem, v Rusku se
nic takového nedalo provést. Bolševici v občanské válce zvítězili, protože v konečném součtu získali na svou stranu větší část lidí odhodlaných za revoluci bojovat než bílí. A snad ještě
důležitější bylo, že svými základními politickými kroky udrželi hlavní část obyvatelstva v neutralitě a nepostavili si ji proti sobě v čase svobodného rozhodování, kdy ke kontrole občanů neměli
ani dost sil, ani institucionálních prostředků. Rozdělení půdy rolníkům sehrálo v tomto ohledu zřejmě rozhodující úlohu.

***
Dnes, v poslední čtvrtině dvacátého století, kdy jsou ideologie už jen ozdobnou fasádou mocenského pragmatismu, se nám ani nechce věřit, že by se na vítězné revoluci v Rusku podstatně
podílela sama idea socialismu a komunismu. Jsme spíše nakloněni věřit těm výkladům revoluce, které ji interpretují jako ojedinělou koincidenci objektivních a subjektivních dějinných faktorů, z
nichž nejdůležitější byly totální rozklad tradičních hodnot starého Ruska a poválečná slabost a nerozhodnost evropských mocností. A přesto zůstane vítězství ruské revoluce vysvětleno jen zpola,
když nepřipustíme, že v oné globální koincidenci sehrála důležitou úlohu idea socialismu a komunismu, která dává nakonec celému dění smysl.
Z dobové literatury, z teoretických prací Leninových a z prací jiných ruských revolucionářů, Plechanova, Trockého, Bucharina, z běžné denní propagandy si lze utvořit spolehlivý obraz toho,
jakou podobu tato idea měla v hlavách aktivních revolucionářů. I přes všechna zkreslení, kterými tento obraz utrpěl v pozdějších ideových sporech a ideologických kotrmelcích, je to zhruba ten
leninismus, jak jej chápe většina znalců, včetně sovětských. Je to v podstatě Marxova teorie, přivedená z rovnováhy důrazem na revoluční řešení sociálních problémů, na vedoucí úlohu strany v
takovém řešení, na diktaturu proletariátu a rozhodující smysl zkušeností z ruské revoluce. Dnes je leninismus ovšem navíc doplňován zkušeností sovětské mocenské praxe, hospodářského
systému a systému politického.
V revoluci samé byl leninismus nesporně učením, které podmiňovalo analýzu sociálních a politických problémů a navíc poskytovalo návod na jejich řešení. V běžné revoluční praxi právě toto

učení umožňovalo, aby se množství zmocněnců revoluční vlády, komisařů a delegátů rozhodovalo i v nejsložitějších podmínkách samostatně a přece v souladu s hlavními trendy revoluce. Toto
učení stmelovalo revoluční aktivitu na obrovském ruském prostoru, protože jeho stoupenci znali třídní abecedu onoho učení. A tak se i přes všechny přehmaty a dobrodružná vybočení dařilo
udržovat gigantický revoluční proces pod jednou střechou a toto pojetí revoluční teorie ušetřilo ruskou revoluci osudu mnoha revolucí předcházejících, že se totiž nerozpadla ve vnitřních sporech
a frakčních bojích.
Mnohem těžší je učinit si představu o tom, v jaké podobě se prosadila idea socialismu a komunismu v hlavách lidu. Rozhodně to nebyla ta podoba leninismu, o jaké mezi sebou diskutovali
bolševičtí vůdci a teoretikové. Značná většina příjemců této v Rusku cizí myšlenky byla negramotná. Sofistikovaná teorie socialismu a komunismu, jak se tehdy traktovala v socialistických
stranách na Západě, by se těžko mohla stát majetkem převážně rolnických mas v Rusku. Byla mezi ruskými masami šířena v krajně zjednodušené podobě. Jak opět vyplývá ze svědectví dobové
literatury byl„Marxengels“ jakousi zvláštní dvojjedinou bytostí a z Furmanovy legendy o Čapajevovi se dozvídáme, jak slavného vojevůdce znervóznilo, když se dověděl, že Internacionály jsou
nejméně dvě. Tam, kde nestačila samotná idea, působila jistě její personifikace ve vůdčí úloze Lenina a jiných známých revolučních představitelů.
Jisté je, že svoje dějinné poslání plnila idea socialismu a komunismu ne jako vědecká teorie, tato Marxova pýcha, ale opět jen jako utopie, příslib nového řádu, do kterého si jistě vkládal každý
převážně vlastní naděje. Komunismus je mimo praktickou představivost, stejně tak jako nekonečný vesmír, ale samotná idea má mobilizující schopnost negativní, podporuje živelné tíhnutí k
rovnosti, noří se do temných proudů sociální závisti a slibuje okamžité rozdělení stávajícího majetku rovným dílem. Chudoba je snesitelnější, když postihuje všechny stejně, nesnesitelná je jen v
sousedství okázalého bohatství. Ruský lid by asi těžko uvedla do pohybu Marxova „říše svobody“, ale uvedlo ho do pohybu lidová představa komunismu jako okamžité spravedlnosti. Válečný
komunismus, který teoretikové revoluce považovali za nouzové východisko, které si vynutila občanská válka, zaváděl zřetelně onu okamžitou spravedlnost.
Idea socialismu je také jen teoretická veličina. Ale idea státu dělníků a rolníků je pochopitelná a příjemná, protože okamžitě a hmatatelně převrací staletý řád a vzbuzuje aspoň iluzi
nanebevstoupení lidových mas. Stejně tak jako utopické heslo kdo nepracuje, ať nejí. Protože to je pochopitelné, není to hlavolam jako třeba teorie nadhodnoty. Ruská revoluce nešetřila
utopickými hesly, a tak se socialismus a komunismus vznesl nad těžce zkoušenou zemí jak růžový oblak, o kterém hovoří Rosa Luxemburgová. Takový je už osud teoretického učení. Byť by o
sobě socialismus a komunismus tvrdil sebečastěji, že jsou vědeckým učením, opírajícím se o pochopení objektivních sociálních zákonů, v revoluci funguje socialismus a komunismus jen jako
utopie. Jen z hrubé utopické představy, ozdobené staletými lidovými vizemi, se šíří magická záře, schopná dát do pohybu milionové masy. Není to paradox, je to dějinná všednost, že voják
revoluce padá střelen do prsou popravčí četou a křičí ať žije socialismus, ať žije komunismus! nevěda téměř nic o tom, co je to socialismus a komunismus v řeči teorie.

***
Ruští revolucionáři byli dlouhá léta ušetřeni toho, aby se museli blíže o podobu socialismu a komunismu jako ideálního společenského řádu starat. Denní problémy revoluce je zaměstnávaly
natolik, že na uvažování o socialismu nebyl čas. Lenin sám zanechal po sobě jen velmi vágní náčrt kroků, které by měly vést k vybudování socialismu. Praxe zápasu o moc dovolovala
ponechávat lámání hlavy na pozdější dobu, až bude konečně po boji a vítězství zajištěno. Tak to šlo, až do doby velkého sporu o možnost vybudování socialismu v jedné zemi.
Dnes už není ani tak zajímavý konkrétní teoretický arzenál, který dodával střelivo pro bezprecedentní ideovou bitvu, jako samotný osudový smysl tohoto sporu. Revoluce zvítězila pod
utopickými prapory, a také proto, že byla tak jako jiné takové sociální otřesy sama sobě cílem. Osudovou se však pro ideologii stala otázka, co s vítěznou revolucí. Utopie se měla stát
skutečností.
Tu se ukázalo, že důvěra v učení o socialismu a komunismu nebyla ani mezi vítěznými ruskými revolucionáři tak jednoznačná. Ožila stará marxistická závislost na západoevropské sociální
skutečnosti a části teoreticky vzdělaných bolševiků se jevila úloha budování socialismu v jedné zemi, a ještě tak zaostalé jako Rusko, prostě neřešitelná. Proto se v čele s Trockým uchýlili k teorii
permanentní revoluce, k definici Ruska jako kadlubu, ve kterém hoří plamen revoluce světové, k čekání, až zvítězí revoluce ve vyspělých západních zemích, se kterými by pak začalo budovat
nový řád i Rusko. Z hlediska marxismu to byl postoj legitimnější než postoj opačný. V marxistické teorii nebyl skutečně návod, jak si počínat při budování socialismu v takové zemi, jakou bylo
Rusko. Je lehké pochopit i po letech, že z takového úkolu vanula dějinná úzkost. Ani Lenin se takovou otázkou do své smrti programově nezabýval. Pojetí komunismu jako spojení elektrifikace
se sověty, které je součástí leninské legendy, je naivní utopií, jinak nenajdeme v Leninových spisech nic, co by poukazovalo na model sovětského socialismu. Naopak, Leninovy příkazy k Nové
hospodářské politice svědčily spíše o tom, že ani on nevěřil v přeměnu Ruska podle postulátů teorie.
Architektem sovětského modelu se stal Stalin, snad nejméně ze všech sovětských vůdců zatížený teoretickou tradicí. Trockého pohrdání Stalinovými teoretickými znalostmi bylo jistě
oprávněné stejně jako jeho uštěpačné poznámky o jeho neschopnosti přečíst si něco v cizím jazyce. Buď jak buď cítil Stalin lépe než Trocký, že vyčkávání by ruskou revoluci zničilo, že by
demobilizovalo revoluční aktivitu, že by revoluce zplaněla a nakonec se rozpadla a zanechala kromě mrtvol za sebou jen nevýraznou stopu. Ke Stalinovi snad i jasněji doléhalo tušení deziluze,
která by krvácející generaci zasáhla, kdyby se Rusko o realizaci utopie ani nepokusilo. Stalinův vývoj tímto směrem byl diktován jistě i jinými motivy, např. celou strukturou jeho osobnosti,
přece jen omezené ruským prostorem, jeho administrativními sklony apod. Jestliže se však dá nějak dešifrovat jeho marxistická eskamotáž v Otázkách leninismu, pak především jako poznání
zhoubnosti pasivity.
Stalinovým vítězstvím ve sporu o socialismus v jedné zemi končí dějiny revoluce a začínají dějiny socialismu a socialistické ideologie. Přitom dějiny revoluce nekladou zdaleka tolik otázek
jako nové dějiny ruského socialismu. Buď jak buď jsou to právě tyto dějiny, které změnily tvárnost světa a dodnes udržují jeho polaritu, udržují napětí, které se přelévá z kontinentu na kontinent,
vyvolávají permanentní sociální konfrontace. V okamžiku, kdy dal Stalin signál k první pětiletce a k uskutečnění kolektivizace, přestala být marxistická doktrína o socialismu teorií a přestala být
také pouhým impulsem revolucí, stala se ideologií konkrétního modelu společenského zřízení, apologetikou politické a sociální praxe; a ta, jak víme, je vždy zelenější než šedivá teorie.

Ruská ideologie
Ruská ideologie hájila na začátku hlavně legitimitu revoluce a méně už jednotlivé kroky praktické politiky, které sovětská vláda podnikala. Lenin sám odmítal zobecňování těchto kroků a
varoval před jejich kopírováním v jiných zemích. Bránil jenom zásadní řešení převzetí moci, diktaturu proletariátu, svazek dělnické třídy s rolnictvem apod. Ochotně však připouštěl, že
jednotlivá opatření válečného komunismu jsou čistě pragmatická, vynucená konkrétní situací a zaostalostí Ruska. Legitimitu revoluce však hájil Lenin tvrdě, až fanaticky. S odstupem více jak
šedesáti let se Stát a revoluce jeví jako kniha téměř maniakální. Především v oné úporné snaze vyložit ruskou revoluci jako legitimní dítě marxismu a celého evropského dělnického hnutí.
Člověka dnes napadá, že by se ruská revoluce celkem dobře obešla bez tohoto rodokmenu, protože měla na své straně především váhu historické skutečnosti.
Jenže taková je už vlastnost ideologií. Všechna reformační hnutí v křesťanství tvrdila, že jsou jedinými legitimními vykladači Písma, občanské revoluce se dovolávaly antických a
racionalistických kořenů. Říjnová revoluce tedy chtěla být legitimním dědictvím evropské komunistické tradice. Jakoby ani bolševici nebyli schopni nést břemeno vlastní historické úlohy a aby
si ulehčili, natahovali zoufale ruce po svých předchůdcích. Kdoví z jakých temných dějů v sociální minulosti přichází toto pudové nutkání vidět nové skutečnosti opřeny o známé ideologické
tradice.
Jisté vysvětlení této ideologické mánie je možné také hledat v celkové nejistotě bolševických vůdců, kteří najednou stanuli na neprobádaných cestách. Proto usilovali o takovou interpretaci své
revoluce, která by ji předvedla evropskému dělnickému hnutí ne jako anomálii, ale jako skutečné vyústění evropské tradice. Jako takovou ji mělo evropské dělnické hnutí také zaštítit. Proto
Lenin neváhal rozejít se s celou sociálnědemokratickou ortodoxií a rozdělit evropské dělnické hnutí striktními podmínkami Třetí internacionály. Podařilo se to celkem snadno, protože proti
ortodoxním výhradám a pochybnostem tu stála hmatatelná skutečnost diktatury proletariátu, moc soustředěná do rukou marxistické strany a budoucnost otevřená pro realizaci dávného snu. Proto
také přeběhla valná část evropského dělnického hnutí na stranu konkrétní moci a tak byla zchlazena pýcha západoevropského ideologického centra na celou ideotvornou tradici a předpokládané
vůdcovství v sociálních přeměnách.
Svůj první velký zápas ruská ideologie vyhrála. Část evropského dělnického hnutí jí uznala jako skutečné legitimní vyústění tradice a druhá část ji aspoň uznala jako neoddiskutovatelnou
skutečnost, důsledek rozkladu ruského státu. Toto vítězství bylo dovršeno všeobecným uznáním i mimo dělnické hnutí. Téměř všichni významní evropští intelektuálové, a to nejen levého
zaměření, přitakali revoluci a právu ruského lidu spravovat si své věci po svém, bez ohledu na mínění západní Evropy. Vždyť kromě literatury nebylo na starém Rusku nic dobré. Nešlo však jen
o toto rozumové uznání historické skutečnosti. Revoluce vyvolala vlnobití i v těch vrstvách vědomí, které doprovázejí – více, než jsme ochotni přiznat - racionální úsudek. Vlnobití bylo
emocionální, revoluce v Rusku vysílala do Evropy magickou záři a byla nadšeně pozdravována jako úsvit nových časů. Dostalo se jí básnických epitet a dostala se tak mimo analytickou
soudnost. A to na jedné i na druhé straně. Odpůrci ji proklínali jako dílo Antikrista a mistrovský kousek všech destruktivních sil světa. Její vyznavači blouznili o vykoupení a novém počátku
lidských dějin a recitovali Bloka a Majakovského. Pro střízlivé hodnocení faktů nebyla vhodná doba. Bylo po velké válce, která zanechala po sobě pachuť krve a u vzdělanců potvrdila smutné
přesvědčení o bezmocnosti rozumu zabránit pudovému vraždění. Ruská revoluce vyvstala na chmurném obzoru jako příslib naděje, jako jediný podnět k historickému optimismu. A tak všichni ti
evropští vzdělanci, kteří toužili po naději a nemohli už žít s destruktivní skepsí, zahrnuli ruskou revoluci svou láskou. Šlo sice o vztah k pouhému sociálnímu procesu, ale ideologie převedla
lidský vztah k tomuto procesu do emocionální oblasti, a tak byl kořeněn slovy láska, nenávist, oddanost, zrada, odpuštění a tak podobně.

***
Řada evropských vzdělanců spojila s touto nadějí život, nejméně dvě generace přijaly zjednodušené schéma, podle něhož byl pozitivní postoj k ruské revoluci jakousi trestí pokrokovosti, tímto
postojem byl člověk vlastně definován ve světě, ve kterém měl na výběr ještě nacionalismus, fašismus, americký izolacionismus, konzervativismus a nejrůznější autoritářské politické koncepce.
Tato revoluce však nežádala jen shovívavé přitakání, ale vášnivou oddanost a lásku. Již v tomto prvotním stadiu vyvolávala ruská ideologie v evropském vědomí jistou křeč.
Nevytvořila by v něm však zdaleka takovou spoušť, kdyby žádala jen prosté schválení. Ruská ideologie žádala stále více. S postupem let nešlo už jen o přitakání revoluci, ideologie žádala, aby
i všechny etapy v rozvoji sovětského Ruska byly přijímány se stejnou nekritickou láskou. K posvátnému nimbu revoluce přirůstaly nové kruhy: místo Lenina Stalin, s ním plán industrializace,
pětiletky, jednotná indoktrinace, byzantinismus, místo avantgardy socialistický realismus, pak moskevské procesy, válka s Finskem a rozdělení Polska, válka proti hitlerovskému Německu,
poválečná expanze, vytvoření východního bloku, sovětské atomové bomby, zásah proti Maďarsku a tak dokola až k invazi do Československa a čínsko-sovětské konfrontaci. Bylo toho dost i na
tři generace.
I v tomto případě argumentovala ruská ideologie stejným způsobem jako v době revoluce. Sovětský svaz byl vydáván za jedinou možnou realizaci dávného snu, za jediný praktický
socialismus, který se osvědčil, za jedinou výspu pokroku ve zpátečnickém světě, za budoucnost jiných zemí, za rodiště všeho nového a životaschopného v oblasti materiální výroby, sociální
organizace, vědy, kultury, umění atd. Přes největší nehoráznosti a nepravdy se ideologie přenášela vzýváním objektivních společenských zákonitostí. Připouštělo se sice, že některé skutečnosti
sovětské reality nejsou přímo v souladu s obecnou představou nejlepší alternativy, ale objektivně k ní přece jen směřují.
Tak jako v případě revoluce převáděla ideologie rozumovou soudnost do fanatického zajetí víry, lásky, nenávisti a naděje. Po evropských vzdělancích, kteří už jednou schválili revoluci, žádala
ideologie, aby schválili všechno, co z ní vyplývalo. Jestliže ruská revoluce byla legitimním dítětem evropské socialistické tradice, je také sovětská skutečnost jejím legitimním pokračováním. A
kdo řekl „a“, nesmí se bát říci „b“. Tato ryze ideologická argumentace slavila mezi levými intelektuály nemálo úspěchů. Po letech se dokonce zdá, jako by vědomě přinášeli ruské ideologii
posvátnou oběť a dobrovolně přijímali jeho ideologického imperativu.
Ujala se dávna lež o jakési kolísavosti intelektuálů, kterou si vymyslel Lenin, aby odrazil zhrození ruských vzdělanců nad brutalitou, která doprovázela upevňování bolševické moci, a svou
autoritu propůjčil této lži i Maxim Gorkij. Ruská ideologie touto lží zbavila rozum a vzdělání jejich přirozených atributů, skepse, zdrženlivosti, nepředpojatosti, tolerance, hloubkové analýzy a
jiných cenností. Už tehdy dávala najevo, že se oddanost a poslušnost bude oceňovat v socialistické společnosti více než přednosti rozumu. Ideologie dávala intelektuálům za příklad lid, jeho
orgiastické nadšení, manipulovaný třídní cit a jiné mystické vlastnosti. Kupodivu se jí podařilo odzbrojit rozum. Mnozí intelektuálové jakoby přijali onen vnucený pocit méněcennosti v rozhodné
oddanosti revolučním cílům a vědomě usilovali o splynutí s falešným lidovým nadšením. Přijali onen odzbrojující imperativ: buď jsi pro, anebo jsi proti! Jsi-li pro, pak musíš přijmout novou
skutečnost přes její stíny: krvavé divadlo, které ti nabízí, orgiastický kolektivismus, ve kterém bolesti rozumu léčí píseň, ovace při projevech, pocit sounáležitosti k druhým, zahledění do
budoucnosti apod.
Potíží rozumu přibývalo úměrně s léty, která se rozkládala mezi revolucí a sovětskou skutečností. V dějinách sovětského socialismu je několik období, která natáhla rozum evropských
vzdělanců na skřipec. Nemyslím přitom na několik hladomorů ve dvacátých letech, na zjevnou bídu, kterou dlouhá porevoluční léta ruskému lidu přinesla. Nemyslím ani na řadu sociálních
problémů, které nová skutečnost v sovětském Rusku vyvolala, jako například přídělové hospodářství, obrovské množství bezprizorných dětí, byrokracie atd. To byly všechno problémy, které
přirozeně vyplývaly z revoluce a nebylo potřebné si nad nimi lámat hlavu. Konečně v těch letech bylo sovětské Rusko v ideologii vždy spíše příslibem budoucnosti než nějakou ideální realitou.
A i sovětská ideologie sama ještě před úplnou ztrátou skutečnosti tyto problémy připouštěla a žádala čas na jejich řešení. Ve třicátých letech však už byla ruská ideologie méně tolerantní. Se
vzestupem Stalinovy autority a jeho výzvami k sovětské hrdosti, jež se mísily už tehdy s nacionální hrdostí ruskou, se stále více vystrkovaly do popředí úspěchy a začaly se skrývat problémy.
Ruská ideologie byla stále více citlivá na kritiku sovětské skutečnosti. Pamatuji se na zážitek z četby dvou knížek André Gida o Sovětském svazu. Četl jsem je jako vzácné libriprohibiti na
začátku padesátých let. A ještě předtím jsem četl ohlasy té bouře výčitek, nadávek a obvinění ze zrady, kterých se André Gidovi po napsání těchto knížek dostalo. Čekal jsem tedy, že najdu v
těchto knihách zásadní politickou kritiku sovětského systému. Ke svému údivu jsem však v knihách našel jen několik výhrad k monopolní sovětské propagandě, ke skrývání nepříjemných
skutečností, k přílišnému kolektivismu ve výchově dětí, k podceňování individuálních rozdílů atd. Na první pohled to byla kritika dobromyslná. A přesto ruská ideologie reagovala tak, jako by se
André Gide dopustil svatokrádeže, zrady své lepší minulosti, a navíc urážky sovětského lidu za srdečnou pohostinnost, kterou západnímu spisovateli poskytl.
Gidova aféra byla jenom předehrou ke zkouškám rozumu, stejně jako třeba sjezd sovětských spisovatelů, na kterém Bucharin a Gorkij rozmetali naděje evropské literární avantgardy na uznání
moderny. Jenže ruská ideologie už jela na jiném koni a západní spisovatelé se nestačili divit.
Ideologický šok zažili intelektuální souputníci sovětské skutečnosti až v souvislosti s moskevskými procesy. Ruská ideologie žádala v tomto případě oběť nejvyšší. Žádala úplné popření
rozumu, potlačení pochybností, vzdání se lidskosti a všech humanistických tradic. Doslova žádala, aby každý, kdo nechce být obviněn ze zrady revoluce a socialismu, křičel: zabte je, zabte- je,
zrádce a špiony! Když se probíráme dobovou literaturou, zmocňuje se nás úžas nad stupněm znásilnění rozumu, ke kterému se ideologie už dopracovala. Sovětská oficiální interpretace procesu si
nedávala ani příliš záležet na tom, aby byla nadměrně přesvědčivá, a přesto se mezi levými intelektuály v Evropě šířila sofistická cvičení, která dělala všechno pro to, aby nemusela pohlížet do
očí holé pravdě. Jaké argumenty se tu hromadily! A jak málo bylo těch, kteří byli s to přiznat, že jde jen o poslední dějství krvavého zápasu o moc. Ale jak mohli něco takového říkat ideologičtí
zajatci velkého snu lidstva o spravedlivé společnosti, když právě to tvrdili její nepřátelé z buržoazního, trockistického a fašistického tábora? Ideologická obluda, kterou kdysi uvedl do
socialistické ideologie August Bebel - totiž: uvažuj, jakou hloupost jsi udělal, když tě chválí nepřítel -, strašila po nocích něžná srdce literátů a umělců. Ve dne museli projevovat mužnost a
schvalovat ve jménu starého snu ono chladné moskevské střílení. Všichni, kdo složili přísahu ve jménu pokroku, revoluce a socialismu, se zmítali v ideologické křeči. Střílení nebylo možné
vysvětlit rozumem; aby se nemuseli vzdát naděje, vzdali se komunisté raději rozumu a ponořili se do temné a iracionální jeskyně, ze které se dějiny jeví jako řetěz spiknutí, zrad a úkladů.
Proslulá kniha Velké spiknutí, která vznikla v této jeskyni, je nejpříšernější knihou z té doby. Avšak tak jako mnohé knihy, předvedla dokonale schopnost ideologie vytvořit jakousi temnou
paralelní skutečnost, spojenou s pravou skutečností snad jen sousledností času. ¹

***
To, že ruská ideologie si podržela i v této zvrácené podobě svou schopnost držet v zajetí mnohé evropské intelektuály, bylo ovšem dáno sousedstvím fašismu a nacismu. Pohled na Evropu byl
beznadějný. Člověk měl na výběr v podstatě jen tři orientace: komunistickou, žádající všechno, anebo nic, nacistickou, od kořene barbarskou, a britsko-francouzskou, která jako by právě v té
kritické době chtěla předvést slabost a nerozhodnost demokracie. Není třeba se divit tomu, že při tomto skromném výběru si vzdělanci nechávali pro sebe svůj děs nad únikem ruské ideologie od
skutečnosti a dali přednost Stalinovi před Hitlerem.
Ruská ideologie se jim za tuto věrnost odměňovala dalším mrskáním rozumu. Sovětský svaz uzavřel dohodu s nacistickým Německem, obsadil západní Polsko a vojensky napadl Finsko. Bylo
nad síly rozumu pochopit tyto kroky prvního státu dělníků a rolníků. Kdo do té doby vnímal Sovětský svaz stále v jeho tradiční úloze, kterou mu přisoudila ideologie evropského socialismu, totiž
v úloze realizátora nadějí, které chovalo skoro sto let evropské dělnické hnutí, nerozuměl ničemu.
Sovětská ideologie považovala za prospěšné udržovat iluzi o vykupitelské roli Sovětského svazu. Šířila představu, že Sovětský stát je vlastně státem všech dělníků a rolníků na světě, že je
jejich třídní vlastí, a že tedy i jeho obrana a podpora ve vlastní zemi je svatým třídním posláním. Ideologická verze skutečnosti se však od Stalinova nástupu k neomezené moci příkře lišila od
pravé skutečnosti. Sovětský svaz se choval tak jako každý jiný stát, totiž sobecky, nacionálně a snažil se před neodvratným konfliktem zajistit si co nejlepší postavení. A tu bral Sovětský stát do
úvahy všechny tradiční koncepce strategické, hospodářské a politické, které byly jako vystřižené z tradic ruského samoděržaví a které jakoby kopírovaly sobecké chování ostatních světových
velmocí. Sovětský svaz se choval v souladu s postavením evropské velmoci. Jenže tato role byla neslučitelná s ideálem, ke kterému vzhlíželi ti, kteří do Sovětského svazu vložili svou víru, naději

a lásku.
¹ Mluvím tu samozřejmě o té nejobecnější motivaci dobrovolného „zajetí». Při podrobném průzkumu se objeví řada jiných příčin, které vedly evropské intelektuály k setrvávání v hypnotickém
okruhu ruské ideologie. Je to nesmírně zajímavý průzkum, jak mě o tom přesvědčuje studie George Watsona: Did Stalin Dupe the Intellectuals? (Macmillan, 1977)
Ideologie se pokoušela o nemožné, vyložit novou a starou roli Sovětského svazu jako příklad dialektické jednoty. Vytáhla z arzenálu staré marxistické zbraně a pokoušela se boj s nacistickou
agresí vyložit jako staré známé imperialistické dobrodružství, se kterým nemá mít dělnická třída nic společného. Obětem agrese se radilo, aby si své národní poroby nevšímaly, protože
nejdůležitější je, aby Sovětský svaz, naděje mezinárodního proletariátu, zůstal mimo imperialistický konflikt. Bylo štěstím pro tuto hanebnou ideologickou konstrukci, že jí nebylo poskytnuto
dost času na rozvinutí, protože po napadení Sovětského svazu se všechno rázem změnilo a v řekách krve, kterou prolil sovětský lid v boji s nacistickým Německem, se na všechno zapomnělo.
Ale ze vzpomínek komunistických vzdělanců, kdysi obyvatelů moskevského hotelu Lux, dodnes vane zoufalství z traumatu, které tehdy rozum utrpěl.

***
Od těch dob je sovětská skutečnost a praktická sovětská politika noční můrou komunistické ideologie. Od třicátých let se zmítá v neustálých rozporech mezi ideologizovanou verzí této
skutečnosti a jejím pravým obrazem, který se třeba vyjevuje až opožděně, jako například po Stalinově detronizaci, a pak způsobuje totální a pomstychtivou deziluzi. Nejvíce tehdy, když je
ideologie přinucena vyznat se z absurdní a dlouhotrvající lži. Tyto časté debakly způsobují, že se na monolitní stavbě sovětské ideologie vyskytují stále zřetelnější zkorodovaná místa.
V éře reálného socialismu je už obratná a taktická lež organickou součástí sovětské ideologie a nikdo se tomu ani moc nediví. Po uplynulých zkušenostech byl přijat obecný předpoklad, že
Sovětský svaz je jednou ze supervelmocí, bránící především národní zájmy a strategií rovnováhy, na které závisí další existence lidského rodu, a že by tedy bylo přehnané žádat po něm, aby se
choval v souladu s představou idolu, která je stará více jak třicet let. Spíše ze setrvačnosti se v sovětské ideologii samé udržují zbytky této představy, ale zdá se, že se jí nepřikládá velká
důležitost. Navenek, když je potřebné setřít nějaký škraloup na sovětské skutečnosti, se použijí sice konfúzní termíny nadnárodních třídních zájmů a proletářského internacionalismu, ale jejich
interní interpretace je jasná a zřetelná. To se ukázalo například v jednáních československých představitelů v Moskvě po invazi v roce 1968, kdy měly strategické a vojenské argumenty
neskonale větší váhu než fráze, předkládané oficiální ideologií veřejnosti.
Ideologická traumata, která stačily utrpět tři generace levicově orientovaných vzdělanců v Evropě v souvislosti s ruskou ideologií, ztrácejí s postupem času na závažnosti. To však nic nemění
na tom, že samo postavení ruské ideologie je tragické. Není to tak tragické pro sociální skutečnost samu, protože ta se rozvíjí svými přirozenými cestami. Ztráta skutečnosti ovšem zbavuje stále
zřetelněji ideologii schopnosti pozitivně do jejího rozvoje zasahovat. Jsou to dva světy, které se od sebe ustavičně vzdalují. Podoba těchto dvou světů je naprosto rozdílná a i její tvůrci tuší, že při
pokusu o přiblížení by se ideologická verze skutečnosti rozpadla. Proto také každý takový pokus o přiblížení vyvolává strach a paniku.
Bohem nadaný český básník (Vítězslav Nezval, Vyzvání na cestu - pozn. red.) napsal ve třicátých letech verše, které svou hudebností a světlem lákaly jak bludičky v bažinách:
Znám zemi blízko pólu,
znám divukrásnou zem...
A tak to šlo dál a tou zemí byl Sovětský svaz. Vládl v té zemi „muž s čelem sedláka“ a to byl Stalin. Byla to ta nejlepší země na světě. Básník sice v Sovětském svazu byl a ve své knize
Neviditelná Moskva vzpomínal na surrealistické zážitky, které ho tam potkávaly. Avšak o sovětské skutečnosti nevěděl vůbec nic. A přece zval do této země všechny milence světa.

Tržiště diktatur
Kdysi platilo přesvědčení, že stav světa, stav válek, útlaku a krutostí, je dílem Satanovým. Když hledíme na dějiny Evropy a hledáme příčiny současného stavu, směřují všechny k nechutnému
závěru, že současný stav světa je dílem Hitlerovým. Kdyby nebyl, kdyby se mu nepodařilo zmocnit se vlády v Německu, kdyby nevytvořil onen typ moderní diktatury s koncentračními tábory,
vyhlazovací praxí a promyšleným totalitarismem, kdyby nezačal válku, kdyby nevítězil, kdyby nestrhl do války celý svět... všechno by bylo jinak. Válka byla jeho dílem a současný stav světa je
pořád ještě dílem války. Střízlivý člověk je ovšem neschopen přijmout takovou jednoduchou filozofii dějin. Nesluší se rozumnému člověku říkat, že dějiny Evropy určil muž, který byl tak zřejmě
šílený a jehož mrtvola byla nakonec v jakési jámě polita benzínem a spálena. Nesluší se také připomínat evropským národům, a to nejen Němcům, že jen přihlíželi, když zjevně šílený muž
soustřeďoval ve svých rukou obrovskou moc.
Bylo to všechno tak, ale současně ještě jinak. Úlohu tu hrála řada zvláštních okolností, krátkozrakost a sobectví versailleské smlouvy, hospodářská krize, antikomunismus, třídní zájmy
velkokapitálu, zájmy mezinárodního kapitálu, spiknutí temných sil v pozadí s cylindry na hlavách a s doutníkem v hubě, které myslí jenom na zisk ze zbrojařských podniků. Tohle zní už lépe,
protože šílený muž se nejeví jako satan, ale jako loutka, nastrčená figura sil pracujících v anonymitě a sledujících pochopitelné cíle, jako jsou zisky, odbytiště, uplatnění pro produkci
zbrojařských podniků apod. Zjevné šílenství se v této interpretaci jeví jako vedlejší produkt reálné politiky.
Všichni jsou ochotni přijímat raději toto vysvětlení, protože není tak deprimující, lidé a národy už nevystupují v dějinách jako oběti vlastní hlouposti, sobectví, lhostejnosti a krvelačnosti, ale
jako oběti objektivních ekonomických a sociálních procesů, téměř bez zodpovědnosti, a tím i bez viny. Takové vysvětlení je přijatelnější i rozumu vzdělanců, protože neruší prastarou víru v
dobrotu a nevinnost lidových mas a umožňuje nadále vysvětlovat třeba válku, despocii a genocidu nejrůznějších menšin jako dílo zlověstného spiknutí vykořisťovatelských tříd a mocenských
elit. I já jsem dával přednost vždy tomuto vysvětlení, protože v jeho světle se jeví dějiny optimističtěji, je to pořád čekání na okamžik, kdy se skutečně průkazně projeví vůle lidu a zabrání
zjevnému šílenství mocenských elit. Je to stále čekání na okamžik, kdy už národy nebudou vystupovat v dějinách jako svedené oběti, ale jako sebevědomí vykonavatelé míru, solidarity a
lidskosti. Držím se této víry dosud, protože jiná ani není, držím se jí přesto, že jsem dvakrát v životě přihlížel, jak svedený národ ve vojenských uniformách vpadl do země, která je mou vlastí,
aby jí vnutil cizí vůli, a když jsem hledal na tvářích svedených zahanbení a lítost, nenašel jsem tam nic. Ale i kdyby. Co mají dělat vojáci, když dostanou rozkaz, aby vstoupili do cizí země?
Národy nebývají však ani tak obětmi temných sil jako spíše obětmi vlastní lhostejnosti k budování takových struktur v národních společenstvích, jakými jsou totalitní diktatury. Anebo to
možná není ani lhostejnost, jako spíše neschopnost uvěřit tomu, že cize a neskutečně znějící ideologie by mohla být převedená do života. V lidovém povědomí převládalo po celá staletí
přesvědčení, že základní uspořádání společnosti se fakticky nemění, že ideologové a politici sice neustále prorokují novu éru, ale že v zásadě zůstává vždy vše při starém. Že se sice odehrávají
všelijaké změny v politice, ale ty snad mají význam jen pro sídelní města a lidi spojené přímo s politikou, že však život obrovské většiny obyvatelstva zůstává ve své všednosti neměnný. Až v
tomto století se stalo poprvé v dějinách, že předem vyhlášené ideologie a sociální doktríny byly na obrovském sociálním prostoru uvedeny do života. Po prvé se stalo tak v roce 1917, kdy byl
vytvořen předpoklad k realizaci evropské socialistické teorie na území bývalého carského Ruska, a po druhé v roce 1933, kdy byl v Německu vytvořen předpoklad pro realizaci ideologie
zformulované v jediné Hitlerově knize.

***
V prvním i ve druhém případě, jak vyplývá z dobové literatury, střízliví pozorovatelé mezi evropskými vzdělanci nevěřili v realizaci ideologií, považovali z počátku obě reality, sovětskou i
nacistickou, za jakousi politickou ztřeštěnost, která je jen důsledkem historických nahodilostí a právě proto rychle pomine. V obou případech se považovalo za nejvhodnější nebrat nové
skutečnosti na vědomí, prostě je neuznávat, nestarat se o historické anomálie, které budou mít jepičí život. Tak se soudilo, pro takový postoj svědčila i staletá evropská zkušenost. I ta největší a
nejslavnější revoluce, revoluce francouzská, trvala koneckonců ve své pravé podobě jen několik let. Každá politická ztřeštěnost se vrátila vždy do normálních kolejí.
Avšak dvacáté století vytvořilo nepozorovaně podmínky pro politické odvážlivce, o jakých se předtím jen fantazírovalo. Nikdo to dost přesně nezaznamenal, ale svět začal poskytovat možnosti
pro Robury dobyvatele. Jistě to všechno souviselo s průmyslovou revolucí, s vytvořením spojů, s rozmachem dopravy a s mnohými jinými fakty, které přinesl civilizační vývoj. Vytvořily se
předpoklady pro vytvoření státu s totalitní strukturou, pro ústřední moc s reálnou schopností ovládat efektivně obyvatelstvo na velkých prostorách. Bez těchto nových podmínek, které byly
produktem nezávislého objektivního procesu v materiální základně evropské civilizace, by k realizaci politických doktrín nikdy nedošlo. Ti, kdo pochybovali, nezvážili dost dobře nové okolnosti.
Ale i kdyby. V první polovině našeho století se demokratické principy nepovažovaly za prvořadé. Soudilo se sice, že všeobecné volební právo je užitečné a spravedlivé, ale samy demokratické
instituce považovali mnozí vzdělanci za omšelé a pokrytecké, udržující jen zdání demokracie. Evropa provozovala falešnou demokracii a falešnou spravedlnost. Když vzpomínám na dobové
kritiky Rakousko -Uherska, zní mi v uších plno slov o útlaku, germanizaci, byrokratické tuposti, svévoli, stavovských rozdílech a tak podobně. V celých těch vášnivých kritikách však převažuje
strach o národní existenci nad strachem o obecná lidská práva. To se v té době ještě nenosilo. Nepamatuji se, že by stará monarchie byla pociťována svými pozdějšími hrobaři jako nesnesitelná
diktatura. Takovou kritiku nenajdeme ani u Masaryka.
V české a slovenské literatuře je dost málo děl, které by vypovídaly o útlaku, brutalitách, vězeních, popravách a mučení z oné třistaleté poroby. Literární osudy v devatenáctém století probíhaly
smutně, omezeně a přízemně. Národní omezování pociťovali vzdělanci spíše jako omezování nezájmem vlastního publika než přímou perzekucí politické moci. Božena Němcová měla důvod k
životnímu smutku, ale ten vyplýval prostě z toho, že svými představami o životě přesáhla své okolí natolik, že jí zůstalo jen vyřazení. Když však čteme staré legendy o jejím pronásledování
rakouskými úřady, o překládání jejího muže atd., říkáme si: ach, to Rakousko. A po stu letech se ze zaprášených poliček rakouského útlaku vyhrabují historky o jeho konkrétních podobách a
čtenáři si libují, jak byl ten útlak domácký a příjemný. Spisovatelé sedí za katrem pro nějakou politickou výtržnost a dohadují se, do které hospody si pošlou pro oběd.
Moderní diktatury posunuly zkušenosti perzekuce až na hranice pekla. A pro moderní literaturu se tato zkušenost stala obsesí. Měla často potíže, aby nepřekročila hranice vkusu. Literatura z
koncentráku, literatura čekání na smrt, literatura zabíjení, mučení a totálního zoufalství. Rozum se zastavil a Bůh se ukryl, aby se na to nemusel dívat. A tak to jde celá desítiletí. Ve stupních
útlaku a znehodnocení člověka nastal naprosto zřetelný pokrok, ještě zřetelnější než v přírodních vědách a technice. Stačí se kdykoliv ohlédnout. Stačí si jednou za rok přečíst Deník Anny
Frankové nebo Jeden den Ivana Denisoviče, aby se tento pocit pokroku nevytratil ve všedním shonu konzumní společnosti.
A tak nepřestává znít v uších otázka, proč evropské národy dopustily, aby touto zkušeností vůbec prošly. Nejspíše ani netušily, že by je něco takového mohlo potkat. Ideologie jim namlouvaly,
že je čas skoncovat s dědictvím starých časů a začít konečně něco nového, odvážného, vkročit do dvacátého století rázně, silou, v souladu s odvahou moderní techniky. Tak nějak o tom básnil
Marinetti a z jiného konce Majakovskij. Samozřejmě nikdo z pěvců odvahy, věrozvěstů revolucí a odvážných sociálních řešení nenese odpovědnost za popel a lidská mrchoviště, která tu zůstala
po odvážných diktaturách. Kdo vlastně věděl, že to tak může dopadnout?

***
Protože se vlastně nevědělo, jak může moderní diktatura dopadnout, nebylo dost těch, kteří by upozorňovali na možné důsledky. Demokratická vyznání a obhajoby lidských práv byly na
začátku tohoto století řídké. Dreyfussův případ měl sice širokou publicitu, ale málokdo se domníval, že by mohl být předznamenáním budoucnosti, že by jednou nastala doba, kdy se odsouzení
nevinného stane obecně platnou metodou účtování s lidmi jiné rasy, jiného vyznání a jiného přesvědčení. Nade vším dominoval základní evropský problém sociální spravedlivosti a ten měl
přednost přede vším ostatním. Sociální problematika tu zůstala z devatenáctého století a celá budoucnost se zdála záviset na vyřešení tohoto neblahého dědictví. Byly bohaté a chudé národy, už z
toho vyplývalo, že bohaté byly mocnější než chudé. Byly chudé a vykořisťované třídy a byly bohaté a sobecké třídy, už z toho vyplývalo, že ty druhé měly nástroje k ovládání a kontrole prvních.
V tomto sociálním pojetí se jevil problém se sudem prachu, na kterém Evropa nepohodlně seděla. Cenu vděčnosti měl získat ten národ, kdo ukáže cestu k řešení tohoto problému. A to nezávisle
na tom, jakou metodou to učiní.
O svobodě se mluvilo jen ve spojení se sociální spravedlností. A intelektuálové, pobouření pohledem na bídu a zoufalství pracujících tříd, byli ochotni položit svobodu až na druhé místo, tajně
dávali přednost diktatuře, která má sice všechny nepěkné znaky diktatury, ale zajišťuje aspoň lidem práci a rovnostářské bezpečí. Byli ochotni popřít nejvlastnější zájmy svého postavení a přinést
je jako oběť za nápravu sociálního barbarství. Lze je nechápat, filozofy, romanopisce, básníky, všechny humanisty našeho století, kteří se s hnusem odvraceli od společnosti, která ponechávala
milióny chudých jejich osudu? Lze je nechápat, když jim připadaly směšné a ubohé ty demokraticky zvolené evropské vlády, které nebyly schopné sociální problémy vyřešit? Svoboda a lidská
práva se jevily jako abstraktní a neživé principy v sousedství bídy, nezaměstnanosti a permanentních hospodářských krizí. Vykoupením se měl stát jakýkoliv sociální systém, který by vedle řady
nedokonalostí měl jen jedinou přednost, že by to byl systém bez milionů nezaměstnaných, bez hladovění, bez absurdních krizí z nadvýroby ve světě plném bídy, bez onoho sobectví a lhostejnosti
sytých a bohatých k bídě jiných, prostě bez všech těch staletých sociálních zel.²
Sociální demokracie, která zůstala v Evropě po onom velkém dělení marxismu, nestačila přinést živý důkaz, že demokracie nemusí být přirozenou obětí za sociální bezpečí a právo na práci a
že svobodou se nemusí platit za příliv hospodářské energie. Jak lehké bylo odmítnout všechny ty sociálně demokratické argumenty ve jménu první pětiletky, která se rozběhla v revolučním
Rusku jako živý protiklad stagnace a nesmyslného ničení produktivních sil v ostatním světě.

² Není nutné vracet se tak daleko do historie, aby člověk získal intenzivní prožitek z nezájmu většiny lidí o svobodu a konkrétní lidská práva. Když jsem sledoval chování lidí u nás po roce 1969,
přestal jsem se divit snadnosti, s jakou si diktatury poradily kdysi s „odporem». A to jsme neměli ani zdaleka ten „nouzový stav» třicátých let. Proto čtu s takovým porozuměním vzpomínání
Heinricha Bölla, který říká: „Často myslím např. na r. 1933, kdy lidé vstupovali do SA a do strany, aby skutečně dostali nažrat. Aby mohli zaplatit nájemné, aby mohli koupit svým dětem boty,
když to vůbec bylo možné. Ti byli skutečně ve stavu nouze.» (Die zornigenalten Männer. Rowohlt 1979, str. 124) Jenže vždy je nějaký stav nouze, dříve šlo o prádlo, dnes může jít o benzín do
auta.

To byla doba, o které jsem později čítával. To byly přece ty roky, o kterých psal Steinbeck v Hroznech hněvu. Měl jsem šestnáct let a pamatuji se, jak mě ta kniha ohromila. Nebylo v ní ani
slovo o svobodě, jen slova o bídě a hladu. „Lidé se choulili ve stodolách, leželi na mokrém seně - hlad a strach porodily hněv. Potom vycházeli mladí muži - ne aby žebrali, ale aby kradli; i starší
muži vycházeli vrávoravě a pokoušeli se něco ukrást.
A vrchní šerifové přijali nové šerify a objednali nové ručnice; zámožní lidé v suchých domech pociťovali k stěhovavým lidem nejprve soucit, potom hnus a nakonec nenávist.
Na mokrém seně, v děravých stodolách se rodily děti ženám zápasícím se zápalem plic. A staří lidé se schoulili v koutku do klubíčka a tak umírali, takže je potom ohledávači mrtvol nemohli ani
narovnat. V noci vycházeli zoufalí muži směle na lov do kurníku a unášeli pípající kuřata. Střelil-li někdo po nich, neutíkali, nýbrž brouzdali se nevrle dále; byli-li zasaženi, klesali umdleně do
bahna.“
Nemyslím si, že je nutné přísně oddělovat literaturu od skutečnosti. Literatura činí skutečnost jen srozumitelnější. Tato srozumitelná skutečnost ovlivňuje možná postoj ke světu více než

skutečnost sama. Steinbeck prostě patří k řade literárních a neliterárních skutečností, které se staly zdrojem rozsáhlého přesvědčení, že hlad a bída je to nejhorší a že úvahy o svobodě jsou v jejich
sousedství luxusem. Profánní heslo o svobodě spát pod mostem nebylo v předkonzumní éře tak docela nepravdivé.
Chci tím vším říci, že elementární sociální problémy moderní civilizace v první polovině našeho století snížily na minimum obavy z politických diktatur. Kdo konec konců mohl s jistotou říci,
kam povedou? Je přece přirozené, že lidé dávají přednost nárokům na chleba před nároky na svobodné myšlení a demokratické instituce. Marx měl v tomto ohledu větší smysl pro základní
motivaci sociálních procesů než ideologové lidských práv a politických svobod. Evropské diktatury a jimi vyvolané apokalypsy evropských dějin nebyly výsledkem obecného pomatení smyslu,
ale trestem za neschopnost vyřešit základní problém materiálního bezpečí. Přitom dnes už víme, že to nebyl jenom problém politického a sociálního systému, ale především problém rozvoje
produktivních sil pro náročnou evropskou civilizaci.

***
Ruská revoluce nebyla schopna učinit rozhodující krok k likvidaci bídy až do začátku třicátých let, diktatura proletariátu vlastně jen přerozdělila národní bohatství a likvidovala paradox
bohatství a chudoby, nic nepřibylo, až první kroky industrializace vytvořily předpoklady pro růst výroby. Přímý konzumní efekt chyběl diktatuře proletariátu i pak, ale nelze podceňovat efekt
morální, který přinesla ta typicky sovětská výrobní aktivita jako protiklad stagnace a systémové bezmocnosti vůči výrobní anarchii kapitalismu. A to mělo závažný agitační význam pro
socialismus a pro diktaturu.
A tyto agitační významy se množily, přicházely konečně i z Mussoliniho Itálie, v trochu operetní podobě, ale přece jen v nepopiratelných faktech vysušených bažin, dálnic a pod. Na tržišti
ideologického soupeření prodával každý, co měl nejlepší. Demokratické státy prodávaly špatně, apaticky a bez reklamních nápadů. Předválečné Československo mělo v celé té evropské bídě
všelico na prodej ve svobodách a lidských právech a nakonec přece vyšlo na buben.
A to vše se dělo v době, kdy se v soutěži chtěla nejvelkoryseji uplatnit nacistická diktatura. Po více jak čtyřiceti letech se Němci dosud ptají sami sebe, jak bylo možné, že se národ vydal
dobrovolně do rukou hrstky politických pomatenců a dobrodruhů. Člověk vidí staré filmové dokumenty a vše mu připadá jaksi groteskní, jako by ani nešlo o dějiny, ale o jejich tragickou
karikaturu. Hitler vypadá na těchto dokumentech stejně groteskně jako v Chaplinově interpretaci, takže by vlastně měl být všem pro smích, skutečný Hitler však fascinoval a vyvolával svými
řečnickými křečemi bouři souhlasu a nadšení. Čtu si po všech těch letech v Mein Kampfu například že, Žid nikdy neuměl mluvit německy, že Žid nemůže být hercem, ale nejvýše kejklířem a
podobné groteskní zhovadilosti, a také se ptám s novými německými generacemi, jak bylo možné, že dílo, které se hemží chorobnými myšlenkami, bylo přijato jako ideologická studnice nového
řádu.
Z úcty k tradici evropského socialismu, k humanistické literatuře, z úcty k patosu starých revolučních zápasů nedovedeme otevřeně říci, že nacismus byl jistým druhem socialismu. Neříkáme
to, přesto že se sám za socialismus vydával a že řada pozdějších prominentních fašistů ve dvacátých letech váhala mezi revolucí proletářskou a revolucí nacionální a šovinistickou. Je však
zbytečné z úcty ke starým idolům popírat, že nacistická diktatura vytvořila efektivní sociální organizaci, která v neuvěřitelně krátké době mohla oprávněně kandidovat na ono první místo v
soutěži o likvidaci největší bídy, nezaměstnanosti, stagnace, pasivity a sociální lhostejnosti. V době berlínské olympiády se nacismus prodával na evropském tržišti sociálních systémů dost dobře
k hanbě rozumu, vzdělání a lidskosti. Všechny výhrady vůči tehdejší Hitlerově diktatuře se napájely jen z exkluzivních zdrojů humanistické tradice, z konfuzního slepence křesťanských,
marxistických, lidskoprávních, francouzských, britských, skandinávských a amerických definic lidskosti a zvyklostí v mezilidských stycích, které ani nikdy nebyly ideologicky definovány.
Demokratické státy tu stály se všemi svými chybami a slabostmi proti systému, který vyřešil nezaměstnanost, zavedl pořádek do ulic měst, kde dříve pochodovali hladoví a sváděly se boje mezi
militantními politickými skupinami, s nebývalou energií obnovil hospodářskou aktivitu a vymyslel ještě navíc nejrůznější Kraft durch Freude. Hitler ani moc nelhal, když v roce 1933 řekl:
„Překonal jsem v Německu chaos, obnovil jsem pořádek, neuvěřitelně jsem pozvedl výrobu ve všech odvětvích našeho národního hospodářství... podařilo se mi to, co nám všem tak leželo na
srdci, včlenit do užitečné výroby beze zbytku všech sedm milionů nezaměstnaných...“ (Citováno podle knihy Sebastiána Haffnera: Anmerkungenzu Hitler.) V téže knize se spekuluje okolo
hypotetické myšlenky: jak by vypadalo Hitlerovo místo v dějinách německého národa, kdyby v roce 1939 zemřel, nebo kdyby se podařilo ho usmrtit. Já se taky přikláním k názoru, že by se stal
velkým mužem německých dějin a že by se mu odpustily koncentráky, antisemitismus a chorobné vize jeho knihy. Tak jako se odpustily podobné zločiny jiným. Napadá mě ještě horší myšlenka.
Co kdyby Hitler nezemřel, ale začal se chovat prostě pragmatičtěji, kdyby plynoucí čas ulomil hroty nacistické ideologii a Německo se nepustilo do války proti všem? Jak dlouho by pak Evropě
trvalo, než by se zbavila prosperující diktatury a jejího mystického vlivu? Raději na to nemyslet. Kdoví jak by vypadalo současné soutěžení politických systémů a kolik místa by v něm zůstalo
pro takové hodnoty, jako jsou lidská práva, lidská důstojnost a svoboda! Nezůstal by prostě systém bez muže, který jej založil, prosperující diktatura s masovým rozšířením volkswagenu, o
jejíchž temných stránkách by se prostě nehovořilo? Spíše ano než ne, protože za posledních padesát let se zdokonalila technika vládnutí; je celkem snadné vládnout, má-li stát v rukou všechnu
ekonomickou moc a solidní mocenský aparát. Rezistence proti pragmatickým diktaturám je prakticky beznadějná. Většina diktatur tohoto století nezašla na odpor vlastního lidu, ale na absenci
sebekontroly, na ztrátu soudnosti, na hloupost a na megalomanii, na ztrátu tempa v hospodářském rozvoji, na hromadění politických chyb, na nevyhnutný marasmus mocenských elit, prostě na
projevy ztráty skutečnosti, ke které vede nakonec všechno ideologické myšlení. Nepamatuji se však bohužel na případ, kdy by lid svrhl technicky propracovanou diktaturu ve jménu svobody a
lidských práv. Diktatury hynou na choroby, které jsou jim vlastní, jejichž zárodky nesou v sobě od začátku, naštěstí!

***
Z evropské zkušenosti posledních desítiletí vyplývá, že všechny diktatury měly ve svých základech nějakou sociální motivaci, že vycházely přímo nebo nepřímo ze socialistické doktríny. Ale
nebylo ani tak důležité, z jakých cárů sešívaly svůj šat, důležité bylo, že v dané chvíli vypadaly jako řešení hlubokých sociálních krizí, kterými Evropa procházela, jako řešení bídy, stagnace,
nezaměstnanosti a onoho demokratického „chaosu“, o kterém mluvil Hitler. Nemyslím si, že lid hrál při vzniku diktatur onu příslovečnou úlohu svedené panny, ale prostě dal přednost slibné
podobě sociálního bezpečí před obtížnou a chaotickou svobodou, která mu umožňovala za nezájmu společnosti skončit na periferii existence a prožít peklo bídy a zoufalství. A to nejen v čistě
materiálním ohledu, ale i v ohledu existenciálním.
Až do toho bodu verifikovaly evropské dějiny Marxův materialistický determinismus. Jen tento determinismus poskytuje přijatelné vysvětlení pro skutečnost, že se národy nebránily efektivně
politickým systémům, které vlastně už ve svých ideologických zdrojích manifestovaly návrat k barbarství. Že nakonec národy musely mlčky přihlížet, jak se jejich sociální bezpečí vykupuje
bezprávím, masovými zločiny, genocidou menšin a celou řadou zvrhlostí, vyplývajících z šílenství, do kterého zákonitě upadají mocenské elity, jestliže jim už nic nebrání ve svévoli.
Snad to byla právě tato zkušenost, která obrátila po válce pozornost vzdělanců i demokratických vlád k řešení starých sociálních problémů, k vytvoření takového hospodářského systému, který
by svou efektivitou založil sociální bezpečí na přiměřené svobodě a obnovených demokratických institucích. Někdy se však zdá, že to nebylo ani vědomé úsilí, které založilo nový evropský
blahobyt a sociální jistotu, ale že sociální pokrok se stal jakýmsi druhotným produktem vědeckého a technického rozvoje a s ním spojeného hospodářského růstu. To by ovšem bylo horší, protože
by to znamenalo, že ochranné látky proti vzniku nových totalitních systémů nejsou zabudovány přímo ve vědomí lidí, ale vznikly také jen jako produkt materiální determinace. Vždy je to však
lepší než nic. Protože se dá doufat aspoň v to, že podle starého vysvětlení pracují dějiny vlastně za člověka a po prvé dokonce k výraznějšímu uplatnění starých vizí o svobodě a uplatnění
bytostných sil člověka. Radost zmenšuje skutečnost, že tato tendence nebyla zatím prověřena, neví se, jak by ochranné látky zafungovaly, kdyby nepředvídatelné okolnosti zrušily pocity
sociálního bezpečí a kdyby ožily staré nejistoty o schopnosti pluralitních společností udržet pořádek i ve velkých krizích.

Stalin
Už v šedesátých letech, když jsem ještě debatoval se studenty, jsem s údivem zaznamenával, že se Stalinovo jméno a jasnější představa o jeho úloze v evropských dějinách posouvá za hranice
zapomnění. Dnes se s jeho jménem setkávají už jenom profesionálové historie, politiky a propagandy, a současná mládež si stěží vzpomíná, čím vlastně byl ten tajemný Gruzínec, jehož jméno je
obestřeno záhadným mlčením. Četl jsem, že prý při nějakém průzkumu mezi funkcionáři maďarské mládežnické organizace jeden z respondentů odpověděl, že Stalin byl německým generálem.
Pro naši generaci, která vyrůstala v pronikavém záření Stalinovy velikosti, je to téměř neuvěřitelné. Byli jsme přece svědky byzantinských orgií okolo jednoho jediného muže, které snad neměly
v dějinách obdoby a možná už ani mít nebudou. I ve spaní se nám zjevovala naprosto přesná podoba muže s mohutnými kníry, jehož absolutní moc se na východoevropském a asijském prostoru
zdála být bezmezná. Možná skutečně ležel v rukou tohoto muže osud světa, osud míru a války na začátku atomového věku. On představoval socialismus, socialismus byl spojen s jeho jménem,
přesto že se dnes tvrdí, jako by právě on byl jenom nějakou anomálií systému. Zatímco on byl systém, on ho nejpodstatněji pomáhal vytvořit. Jiný socialismus než stalinský neexistoval a
současný reálný socialismus má ve svém genetickém kódu jeho nesmazatelnou pečeť.
Stalinovi se dostalo ideologické odplaty ještě ve větší míře než těm jeho generačním druhům, jejichž jména pomáhal vymazat z dějin ruské revoluce. Jeho patologická nenávist k Trockému
způsobila, že Trocký byl aspoň ve svém negativním obraze neustále přítomen v sovětských dějinách a v ideologickém životě, tak jako byl třeba vepř Snowball neustále přítomen v dějinách
Zvířecí farmy. Stalin sám však nefiguruje v sovětských dějinách ani v této podobě, Stalinovi dědicové vyřídili svého velkého učitele téměř dokonale, vyhnuli se ideové konfrontaci s jeho
dědictvím a odsunuli ho do řady obyčejných vykonavatelů mystické vůle strany. Snad aby sami zapomněli na exaltované nadšení, které v nich vyvolával, nebo na zmrazující strach, který
pociťovali v jeho blízkosti.
Žádná jiná ideologie nemá ve svém rejstříku tak dokonalý trest pro své mrtvé koryfeje. Stalin měl nepochybně vědomí o své historické dimenzi, nebyl to jen politik každodenní politické praxe,
posuzoval sám sebe historickými měřítky, měl přesnou představu o své dějinné úloze, sloužil dějinám. Porovnával se s osobnostmi ruských dějin, jak o tom svědčí aféra okolo filmu Ivan Hrozný.
Porovnával se jistě s Marxem a Leninem a nepochybně měl pocit, že zasáhl do dějin mnohem významněji než oni, protože převedl teorii do praxe a vybudoval první socialistický stát na světě.
Proto tak spěchal s novou ústavou, aby i formálně měl svou novou společnost pod střechou. Vnímal svět v duchu marxismu jako magické divadlo vývoje k velkolepé budoucnosti a jistě si
myslel, že položil takové budoucnosti monumentální základní kámen, který bude navždy spjat s jeho jménem. Ruská ideologie se mu odměnila přeřazením do druhé kategorie historických
osobností, které jen bezděky plnily svou aktivitou hlubší dějinné poslání. Stalo se tak ve smyslu onoho obrazu o lodi, plující oceánem k spásnému břehu, který sám vymyslel ve své polemice s
anarchismem. Pro sovětskou ideologii se stal šíleným kormidelníkem, který vedl loď sice riskantně, ale přes řadu obětí přece jen k vytouženému břehu, jak si to přály dějiny. Ve velkofilmech se
mu dostalo jeho místa za velkými štábními mapami, ale jinak byl z dějin vyřazen, jeho díla, jeho striktní za prvé, za druhé a za třetí už nikdo nestuduje, jeho žáci nemají odvahu podrobit analýze
jeho éru. Je pohodlnější o něm mlčet. Velký učitel a koryfej vědy skončil hůře než jeho věčný nepřítel Trocký, po němž zůstalo aspoň malé hnutí a vyhraněná myšlenková tradice. Kdo by si to
byl pomyslel tehdy 5. března 1953, když všude hořely ohně a třetina zeměkoule byla zahalena černými fábory smutku.

***
Stalinovi se ovšem dostalo historické satisfakce jiného druhu. Jeho jméno se sice ztratilo v umělém dějinném propadlišti, které je specialitou sovětské ideologie, ale sociálněekonomický
systém, který Stalin vytvořil, se stal trvalým základem reálně existujícího socialismu.
Nemělo by se říkat, že jeden muž vytvořil celý sociální systém. Proces, ve kterém vznikal sovětský systém, nebyl do posledního detailu řízen z Kremlu. Na začátku ani neexistoval do všech
podrobností vypracovaný model, který by Stalin vytvořil v tichu své pracovny a oktrojoval ho potom živému sociálnímu organismu. Sovětský systém se tvořil v důsledku pragmatického poznání
a praktických potřeb sovětského hospodářství, nicméně byl vytvořen ve své úplnosti za Stalinova života a při jeho arbitráži.
V době, kdy se Stalin stal svrchovaným vládcem obrovského kvasícího a nejistého sovětského společenství, žádný systém neexistoval. To bylo řekněme v roce 1929. V hospodářském životě
vrcholil NEP, země byla spravována fakticky vojenským mechanismem a ani v politické výstavbě neexistovaly přesné normy. V bolševické straně se sice už deset let diskutovalo o tom, jak by
měla vypadat sovětská společnost, ale představa socialistického státu narážela na celou řadu ortodoxních marxistických námitek. Téměř všichni revolucionáři původní leninské tradice, které
Stalin postupně vyřadil a které později dal i zastřelit, Trocký, Zinověv, Kameněv, Bucharin, Radek a jiní považovali vytvoření despotického, rozsáhlého a všemocného státu za neslučitelné s
marxistickou teorií. Byli by raději vyčkávali na poloviční cestě a jen s umírněným programem na světovou revoluci, a pak začlenili Rusko do evropské výstavby socialismu.
Stalin, ač Gruzínec, byl ruštější revolucionář než jeho druhové. Nebyl natolik zatížen emigrací, jeho pobyt ve Vídni na něm nezanechal stopy. Před revolucí studoval jen národnostní otázku a
anarchismus. Anarchie u něho vzbuzovala živelný odpor, jeho myšlení bylo myšlením pořádku, jeho texty zjednodušovaly každou problematiku na přehledný řád, spěly rychle k závěru a tomuto
jasnému závěru posloužila často i znásilněná skutečnost. Stalin nevěřil na západní Evropu, nerozuměl jejím dějinám ani jejím jazykům, přijal staroslavjanskou ideu o výjimečnosti ruského
národa, jeho mesianistického poslání, věřil, že Rusové svými obětmi vykupují budoucnost jiných národů, a že by jim jiné národy měly být jaksi automaticky vděční. Spojil toto mystické poslání
Ruska se socialismem a komunismem, potlačil ve svém okolí racionální pochybnosti a racionální kritiku. Postupně vytvořil ze socialismu, strany, práce a státu mýty, vymykající se naprosto z
rozumové sféry. Sovětskému občanu byla vnucena mystická představa, že jeho individuální osud je včleněn do světodějného poslání a že jakákoliv oběť a dokonce i oběť vlastního života dostává
v rámci tohoto poslání vyšší posvěcení. Přinášení obětí se stalo denním chlebem. Dodnes nevím, jak by bylo možné tyto oběti spočítat a kdo k nim všechno patří. I když budeme nedůvěřiví vůči
číslu dvaceti milionů, které uvádí dnešní disidentské kruhy, i pak vzbuzují oběti počítané v milionových řádech pocit úděsnosti a základní pochybnosti o smyslu takových obětí, i kdyby jimi byla
vykoupená skutečná zářivá budoucnost a ne jen pouhý reálný socialismus.
Jakkoliv byl Stalin jistě osobností výjimečnou, nebyl by asi schopen vnutit exaltovanou socialistickou mytologii národu, který by neměl pro její přijetí předpoklady. Rusko však mělo pro tuto
mytologii dějinné předpoklady, protože se dochovalo až do revoluce fakticky nedotknuto základními vývojovými stupni evropského myšlení, jakým bylo osvícenství, všeobecná sekularizace
lidského údělu, náboženská a později ideová tolerance, definování lidských svobod a práv a tak podobně. Z Dostojevského víme, že v Rusku se měnily západní ideje v démonická zla. Marxismus
přijalo Rusko bez předchozí přípravy a vyložilo si ho po svém. Stalin vědomě usiloval o očistění leninismu od neruských vlivů, v dějinách VKS(b), které s tímto záměrem napsal, či dal napsat,
povýšil ideové spory v nepočetné skupině emigrantů na základní osnovu politického výkladu světa, takže se kterýkoliv člověk z hloučku ruských sociálních demokratů zdál být pro pochopení
světa důležitější než Roosevelt, Russell, Churchill, Malraux, Husserl, Freud a třeba i Einstein se svou teorií relativity. Ve Stalinově interpretaci se ruské dějiny staly proto dějinami socialismu.
Když už pak socialismus podle Stalinovy ústavy vybudován byl, bylo nutné zafixovat v sovětském obyvatelstvu představu o sovětské skutečnosti jako o nejlepší skutečnosti světa, jako o
předobrazu budoucnosti jiných národů.
Jsem nakloněn věřit tomu, že Stalin ve své kremelské izolaci byl postižen takovou ztrátou skutečnosti, že nakonec uvěřil tomu výkladu světa, který po řadu let z jeho popudu vytvářela sovětská
propaganda. Mám dosud v živé paměti podrobnosti tohoto výkladu světa, v němž se jevila sovětská skutečnost jako dokonalá realizace lidských snů o nové společnosti a v němž všechny ostatní
společnosti na evropské půdě jen dožívaly poslední dny úpadku a konce. Pamatuji se, jak tento obraz dokonalosti dokonce i zpětně ozařoval velikostí ruskou minulost, takže se vše jevilo tak,
jakoby i všechny počátky moderní civilizace s vědeckými objevy, s kulturními a intelektuálními iniciativami měly svůj původ v Rusku. Bylo to groteskní už tehdy, ale ideologicky je to
vysvětlitelné: tento falešný výklad světa chránil vyvolený národ a jeho vůdce před dezintegrací z hrozného poznání, že Říjnovou revolucí nezačala nová epocha dějin, že v globálním měřítku
zůstalo vlastně vše při starém, že Rusko se sice za strašných obětí stalo polem velkého sociálního experimentu, že však výsledek tohoto experimentu nadále budí oprávněnou pochybnost. Kdyby
Stalin i jeho dědicové připustili pochybnosti tohoto druhu, byl by Sovětský svaz postižen zničující ideologickou dezintegrací již mnohem dříve. Proto se dodnes tato dezintegrace Sovětským
svazem jenom plíží, abych použil slovo, jež sovětská propaganda sama vymyslela.

***
Věříme v poctivost úmyslů ruských revolucionářů a v opravdovost jejich snu. Ruská revoluce nebyla žádným palácovým převratem anebo jihoamerickou či africkou pseudorevolucí, ve
kterých jde obvykle jen o to, aby se jedna skupina plukovníků dostala do sedla na úkor druhé skupiny. Původní revolucionáři si moc neužili plodů moci, někteří umřeli z přepracovanosti, jiní
zahynuli jako oběti fatální sebeničící choroby všech revolucí. Ruští revolucionáři snili o tom, jak předloží lidu výsledky svého revolučního zaujetí, rovnost a svobodu, spravedlnost a laskavost,
blahobyt a rozvoj bytostných sil člověka. Věřili také, že z lidu vytvoří nové společenství úplně jiného typu, že změní lidskou povahu. Ve dvacátých letech došli postupně k poznání, že sen se
rozplývá, že sociální skutečnost se tvrdošíjně brání měnit se v předpovídaném směru a tempu. Stalin byl jedním z prvních, kdo pochopil, že sny blouznivců zůstanou sny a že realita revoluce má
své vlastní zákony, ke kterým se musí přihlížet. V jednom bodě historického vývoje začalo být jasné, že ideál blouznivců se posouvá za hranice žijících generací a že především slíbený blahobyt
nelze vydupat ze země proti působení ekonomických zákonů. Stalin vědomě podporoval aspoň tvorbu iluzí, podporoval tvorbu náhražek skutečného blahobytu. S pozoruhodnou otevřeností
přiznal, že dal moskevské metro vybavit architektonickou nádherou proto, aby občané žijící v tísni a bídě aspoň v této podobě okusili z oněch plodů blouznivců.
Ale pořád tu ještě existovalo tíživé břemeno onoho nadčasového poslání revoluce jako počátku nové epochy. Čekání hrozilo revoluci rozložit. Jestliže nebylo možné naplnit ono poslání v
původní verzi, dát žijícím generacím hmatatelnou satisfakci za přinesené oběti, bylo nutné najít náhražku, která by vykazovala stejnou historickou výjimečnost, velikost, která by opájela a
udržovala lid při vědomí, že to všechno skutečně stálo za to. Bylo by krásné, kdybych mohl ve Stalinových spisech objevit onen bod, ale není v nich nic takového, žádné jasné vědomí, že hlavní
teď už není blahobyt, rovnost, svoboda a spravedlnost, že hlavním smyslem revoluce je moc, moc, jaká tu nikdy předtím nebyla, moc v celém svém majestátu, moc šířící strach, ale i obdiv a
úctu, posvátnou bázeň i opojení. Ne, ve Stalinových spisech to nikde takto není řečeno, ale při pozorném čtení lze ve Stalinových projevech vysledovat nový akcent na sílu Sovětského svazu, na
jeho moc, bezpečnost, schopnost neúhybně čelit úkladům zvenku i zevnitř. Nadčasové poslání revoluce se transformuje od cílů sociálních na cíle mocenské. Sovětský svaz se postupně stává
velikým, mocným, nerozborným, schopným zasadit každému zdrcující úder, armáda a policie a vůbec všechny nástroje moci se dostávají do privilegovaného postavení. Tato přestavba cílů byla
už dokončena, když dal Stalin vypracovat novou hymnu namísto Internacionály. Text hymny tlumočil přesně nové pojetí sovětského státu, ve slovech o velikosti, nerozbornosti a věčnosti je
přesně to, co tam Stalin chtěl mít. Michalkovův text nezvítězil v soutěži asi jen proto, že v dalších slokách, které se už dnes nezpívají, byla výslovně opěvována Stalinova zásluha na vytvoření
mocného státu, ale hlavně proto, že básnicky reflektoval onu transformaci cílů revoluce.
Netvrdím, že k této transformaci došlo jen proto, aby byla ukojena Stalinova touha po moci, Stalin se o toto opojení z moci a velikosti vydatně dělil se svým lidem. I když v tomto případě mu
neposkytl podíl na skutečné moci, ale jen podíl na jejím abstraktním majestátu. Lid se mohl těšit z pocitu, že je podílníkem velikosti, součástí nerozborného lidského společenství s
celoplanetárním posláním. Tak jako v jiných případech byly v Rusku předpoklady pro takové prociťování národní výjimečnosti a slávy. Ruská historiografie uctívala všechny svoje sjednotitele,
byť byli sebekrutější. Ruští carové, tito úhlavní nepřátelé všeho pokroku a hrobaři svobody se stali v revolučním státě velikými za své zásluhy o rozšíření moci ruského státu, dobyvatelé a
kolonizátoři byli bezostyšně zařazeni do genealogie veliké současnosti. Sovětské historické velkofilmy dávaly divákům nepokrytě najevo, že do panteonu současnosti se vejde každý, kdo
nějakým způsobem přispěl k velikosti Ruska, k vzrůstu jeho moci a k rozšíření jeho hranic, byť za cenu porobení jiných národů. Vlastenectví bylo tak nadřazeno abstraktním sociálním cílům oné
západní ideologie, kterou byl původní marxismus.
Sovětský stát, onen paradoxní výtvor antietatistického marxismu, se stal inkarnací revoluce, cílem hodným všech obětí, které byly přineseny. Vojáky oblékl Stalin do jiskřivých uniforem se

zlatými odznaky moci, policii vybavil nekontrolovanou mocí, diplomaté sovětského státu se začali zjevovat na zahraničních recepcích v carských livrejích, lidu byly předváděny velké státní
obřady, při kterých se tajil dech. Když se Stalin objevil na ochozu mauzolea, vypukl jásot, jakého se nedostalo v historii žádnému mocnáři. Najednou tu opět byl cíl, pro který bylo nutné přinášet
oběti, prostředky, které za nepředstavitelně těžkých podmínek vyprodukovali lidé prvních pětiletek, plynuly do bezedných zdrojů státní moci, ekonomové breptali o skupině A a skupině B a vždy
se našlo dost argumentů, aby skupina A byla rozvíjena přednostně.
A pak se ukázalo, že to vše bylo prozíravé, ba geniální, protože díky těmto obětem ve prospěch státu se sovětský stát ubránil Hitlerovi a po válce tu stanul v ještě větší slávě a moci, dělící se o
vládu nad světem jenom s pyšnými a blahobytnými Američany. Revoluce nedala svým dětem ani zlomek z amerického blahobytu, ale mocensky je postavila na roveň Američanům a před
někdejší slávu evropských velmocí. Kdo by se odvážil tvrdit, že je to málo, že revoluce měla vlastně původně jiné cíle, že chtěla vyvést z bídy a zaostalosti lid, a ne vybudovat mocný stát?
Nacházelo se dost důkazů o tom, že lid tuto novou ideologii přijal za svou, že připíjel omámeně na Sovětský svaz a jeho velikost, že se pro tuto náhražku revolučních ideálů dřel do úpadu, že bez
velkého vzrušení spočítal oběti na životech, které si zešílevší moc vyžádala, a přešel k dennímu programu. Stalinovi možná ani tato ideologická transformace nepřipadala neorganická. Používal
marxismus ke svému obrazu přes třicet let a vytvořil z něho poslušný nástroj poddávající se všem pragmatickým potřebám sovětské moci. Je pravděpodobné, že až do konce svého života žil v
přesvědčení, že teprve v jeho interpretaci došla teorie židovskoněmecké provenience svého nejdůstojnějšího naplnění ve věčném státě a věčné moci.

***
Transformace původních revolučních cílů ve státní velikost a moc měla přirozeně destrukční účinky na jejich původní internacionální tradice. Stalina přestal zajímat internacionální charakter
marxismu už ve třicátých letech, když dospěl k přesvědčení, že světová revoluce se odkládá na neurčito. Stalin si ani žádnou světovou revoluci nepřál, protože by nutně zkomplikovala budování
sovětské moci a zrelativizovala nadčasové poslání Sovětského svazu. Stalin vnutil celému mezinárodnímu komunistickému hnutí osudovou myšlenku, že jeho základní povinností vůči
komunistickému ideálu je podporovat za všech okolností Sovětský svaz jako inkarnaci předchozího revolučního zápasu.
Proto mu nepřišlo zatěžko neblaze zasáhnout do čínské revoluce, rozvrátit jednotu Španělska, vést rozsáhlou kampaň proti tzv. sociálfašismu, přepadnout Finsko a posléze uzavřít pakt s
Hitlerem. Stalin byl hluboce přesvědčen, že vše, co prospívá prvému socialistickému státu na světě, prospívá současně i mezinárodnímu komunistickému hnutí a že v tom smyslu nesmí být těžké
pochopit i ty nejkrkolomnější převraty v sovětské politice. Pod Stalinovým vlivem byl vnesen do mezinárodního dělnického hnutí osudový imperativ bezpodmínečné věrnosti Sovětskému svazu,
Stalinovi a sovětské zahraniční politice, imperativ bezpodmínečného souhlasu s tvářností sovětského socialismu a imperativ bezvýhradné víry v dobrý osud socialismu vloženého do rukou
Ruska. Teprve po letech se v pamětech Stalinových současníků objevuje v plném významu schizofrenické pustošení, které tento imperativ vyvolával v duších oddaných komunistů. Potlačoval
rozum, kritické myšlení a tvůrčí snažení, měl zmrazující vliv na intelektuální aktivitu v komunistickém hnutí a fakticky umrtvil nepředpojaté zkoumání sociální skutečnosti. Měl rozhodující vliv
na to, že marxismus vstoupil do konfrontace s novými skutečnostmi druhé poloviny tohoto století naprosto nepřipraven a v totální defenzívě vůči západním sociálním vědám. Nemluvě o tom, že
sovětská skutečnost zůstala bezbranná v konfrontaci s materiálním, technologickým a vědeckým pokrokem v kapitalistickém světě.
A tak zůstal už jen onen majestát moci jako základní argument. Už jen z toho důvodu se ho nemohli vzdát ti, kteří přišli po Stalinovi a kteří plaše odsoudili jeho zneužívání moci. Celá
ideologická přestavba však už byla dokonána a zakořeněna v hodnotovém systému sovětské společnosti jako spona držící mnohonárodnostní stát pohromadě. Ve všech krocích sovětské politiky
měla ideologie moci rozhodující vliv. Moc Sovětského svazu se stala nejvyšším mravním principem. Za posledních dvacet let bylo tomuto principu fakticky obětováno celé mezinárodní
komunistické hnutí, bylo mu obětováno spojenectví s čínskou revolucí i možné spojenectví s evropskou intelektuální levicí, které nezůstalo než sečíst své oběti z desítek let ideové dezintegrace.
Byl to konečně tento princip moci, který odehnal pochybnosti před rozhodnutími zavést vojenskou silou pořádek v roce 1956 v Maďarsku a v roce 1968 v Československu, i když si bylo možné
spočítat na prstech, že se těmito činy drasticky sníží věrohodnost oficiálně vyhlašovaných principů nezasahování do vnitřních věcí jiných států a že z mravní věrohodnosti sovětské ideologie
zůstanou jen trosky.
Kromě mocenského principu je všechno ostatní na sovětské ideologii jen ornamentem, jsou to pietní relikvie, kterými se ideologie moci upamatovává na původní cíle revoluce a na původní
ideové zdroje. Je asi nevhodné tvrdit, že celá tato transformace je dílem Stalinovým. Stalin ji ovšem ideálně ztělesňoval. Byla to ideologie spjatá s celou historickou situací Ruska a jen jiná
kosmická síla by byla s to tuto transformaci neutralizovat. Přes toto konstatování se z ruských dějin posledních padesáti let vynořuje neodbytná a vzrušující otázka, zda ve skrytu, v myslích
Stalinových obětí, v myslích devastované ruské inteligence, rozehnané do celého světa a doma pokořené, neležely obrysy jiné budoucnosti revolučního Ruska, budoucnosti méně mocensky
majestátné, ale lidštější a adekvátnější blouznivým představám ze začátku tohoto století.

Z Východu na Západ
Ještě před svým vyprázdněním, v padesátých a na začátku šedesátých let měl marxismus východoevropského ražení svých několik vděčných témat. Kouzlo diskusí okolo těchto témat
spočívalo v tom, že se nevyžadovala znalost skutečnosti. Králem mohl být v těchto diskusích každý, kdo zvládl přesné znění pouček a dovedl použít na vhodném místě citáty ze čtyř klasiků.
Taková hra byla vzrušující zvláště pro mladou generaci, protože poskytovala všem účastníkům zhruba stejné šance, životní zkušenost tu neplatila za výhodu. Zajisté jedna z příčin, které dělaly z
marxismu přitažlivou záležitost pro mladé lidi.
Takovým tématem byla například vzájemná závislost základny a nadstavby, změna kvantity v kvalitu, přechod od socialismu ke komunismu atd. Přímo explozivní obsah měly diskuse o
poměru vědy a ideologie. A do této kategorie patřily i diskuse o povaze sociálních procesů, které přivedly východoevropské země do tábora socialismu. Jen jediné slovo mělo dost důstojnosti,
aby se ho v tomto případě použilo, bylo to posvátné slovo - revoluce. Když bylo rozhodnuto o tom, že šlo o revoluce, diskutovalo se o tom, jaké to vlastně byly revoluce, jaké definice z klasiků
se pro ně hodí, kdo byl hegemonem těchto revolucí, jaký propletenec třídních zájmů představovaly?
Všechny levé ideologie vždy vytvářely představu, že není lepšího osudu pro lidskou generaci, než být dědicem revoluce, tím je dán jednou provždy smysl života a pryč je všechno úzkostné
hledání. Mladí marxisté měli vrozený smysl pro metafyziku slov. Na Západě užívali pro ony revoluční procesy ohavného slova - puč, aby snížili historickou sebejistotu marxismu, slova, které do
středu revolučních dějů vkládá namísto dělníka s puškou na rameně politické šíbry v ministerských kabinetech a sekretariátech politických stran. Nechtěli jsme být dědici puče, chtěli jsme být
dědici revoluce.
Proto měly také diskuse o charakteru převzetí moci ve východoevropských zemích tak osudovou závažnost. V marxismu se jeví historické procesy jako divadlo, ve kterém hrají tu
nejdůležitější úlohu osudové síly třídních zájmů, neidentifikovatelná hnutí lidových mas, jež si samy nejsou ještě vědomy své historické úlohy a jež osvícení marxisté obratně vedou oklikami
dějin k naplnění nevyhnutelnosti. Takto je všechno vznešenější, lepší a legendárnější. Přichází Orestes a už předem ví, co musí udělat, město je zahaleno černou barvou zoufalství a on mu musí
přinést svobodu a radost. Jen žádné Erinyje! Jen žádné politické a mocenské čachrování s osudem národa, žádné nedůstojné bažení po moci, pomstychtivost, závist, lidské slabosti, licitace,
zbabělost a strach. Marxismus proto s oblibou odděloval dějiny od lidí, a proto je také marxistická historiografie legendotvorná v líčení událostí i lidských osudů.
Ve východní Evropě se tedy diskutovalo hlavně o tomto legendárním historickém procesu, o tom, jak proces zapadá do velkého dějinného rámce konečného vítězství socialismu na celém
světě, nakolik přesně odpovídá teoretickým vizím klasiků. Ve smyslu čistoty, ryzosti revolučního dění, s lidovými masami na ulicích a náměstích, s ozbrojenými dělníky a s revoluční poezií.
Mladí přívrženci marxismu chtěli být dědici co nejčistších revolucí. Proto je mátly složité konstrukce přechodu od národně a demokratické revoluce k revoluci socialistické, které byly hbitě
včleněny do teorie pro potřeby východní Evropy. Ve východní Evropě byly vlády, parlamenty, politické strany se svými čachry a ke škodě věci tu nebyl ani jeden Zimní palác dobytý rudými
gardami. Jaksi nepozorovaně se měnily vlády, staří buržoazní politikové se vzdávali funkcí a odcházeli do emigrace, vždy bylo za ně dost náhrady do různých národních front, až se nakonec
dospělo k bodu, kdy se řeklo, že revoluční proces byl vítězně dovršen a už nic nebrání tomu, aby ta která země vstoupila na cestu výstavby socialismu. Byl to podivný obraz, který poskytovalo
divadlo východní Evropy: dělnická třída přejímala moc s mnohými okolky, jako by se za to styděla, a její avantgardy, strany nového typu, si pro sebe vymýšlely nové názvy, jako by nechtěly mít
nic společného s komunismem, diktaturou proletariátu, kolchozy a internacionálou.
Mladí marxisté diskutovali o přechodech od demokratické revoluce k revoluci socialistické, ale brzy vytušili, že na dění ve východní Evropě se marxistické poučky aplikují jen velmi nesnadno
a že historické divadlo je nenápadně režírováno ze zákulisí.

***
Čistá revoluce má v marxistické ideologii svou mravní aureolu. K té patří zničení despotického, vykořisťovatelského a svým způsobem zrůdného režimu předrevolučního, takový režim je
předpokladem mravního patosu revoluce. Vše se musí dít za účasti lidových mas, nic za jejich zády, bez podvodů a planých slibů, mravně plnohodnotná revoluce probíhá trochu jako lidová
slavnost. Mravně plnohodnotná revoluce je jen a jen vnitřní záležitostí suverénního lidu, zvenčí ji nikdo nesmí pomáhat a platit její agitátory. Revolucím ve východní Evropě chyběly k mravní
plnohodnotnosti pohříchu téměř všechny tyto předpoklady. Jen Kubánce potkalo to štěstí, a ti ke všemu ještě ani nebyli marxisté.
Nad diskusemi o revolucích ve východní Evropě se vznášel matoucí stín Sovětského svazu, jeho moci a vlivu. Musela být položena otázka, nakolik byly revoluční změny ve východní Evropě
dílem suverénního lidu a nakolik dílem všudypřítomné a konsternující moci Sovětského svazu. Pro dědice revoluce mělo obrovský význam vědomí suverenity, mělo to konečně význam pro celý
národ, který chtěl vědět, zda jeho stav je výsledkem historického procesu, za který je sám jistým způsobem odpověden, anebo zda je jeho současná existence jen důsledkem vnějších manipulací,
zda jeho dějiny jsou autentické, anebo jen odvozené. Musím říci, že je skoro jisté, že v době, kdy se o tuto otázku přeli marxisté a nemarxisté, národy se už dávno chovaly jako produkt
velmocenské manipulace, ovládané vědomím, že ve východní části Evropy je naprosto zpozdilé bourat hlavou zdi.
První generace komunistů v Československu neslyšela ráda řeči o tom, že všechny ty slavné kapitoly s dějin bojů dělnické třídy by byly k ničemu, kdyby do země na sklonku války nevstoupila
Rudá armáda a kdyby se všichni národní představitelé počínaje Benešem a konče Gottwaldem, determinováni až do konce svých životů mnichovským traumatem, nevrhli dobrovolně do náruče
velkého slovanského bratra. První generace komunistů chtěla mít svoji vlastní revoluci se vším všudy, s národními zvláštnostmi, s obratným využitím parlamentních praktik, s legálními postupy
atd. Ale taková tendence trvala krátce a byla brzy vystřídána praktickým poznáním, že přehnané trvání na národních zdrojích revoluce je životu nebezpečné. Jen Jihoslovanům to stálo i za ten
život a dali to tak jasně najevo, že se s tím i Stalin musel smířit.
Otázka ovšem musela být položena, aby dědicové revoluce věděli, na čem jsou. A i když se ještě v padesátých letech zmítali v pochybnostech a jedni tvrdili ano a druzí ne, život sám
odpověděl na tuto otázku pozoruhodně jednoznačným způsobem sám, v roce 1953 v Německu, v roce 1956 v Maďarsku a Polsku a i s vykřičníkem v roce 1968 v Československu. Mravní
aureola východoevropských revolucí tím byla značně pocuchána.
Sovětská strana poslouchala v té době očividně ráda častá díkuvzdání za osvobození od poroby, ale neslyšela ráda teorie, podle kterých byly komunistické režimy ve východní Evropě
vytvořeny z vůle Sovětského svazu a pod dohledem jeho armády. Tyto teorie neslyšeli rádi ani dělničtí vůdcové, kteří dovedli své strany k absolutní moci, protože v jejich světle se oni sami jevili
jen jako obyčejní pěšáci ve vysoké hře, jejíž pravidla byla dohodnuta už v Jaltě. Východoevropské revoluce byly takto dlouho ponechány v nejistotě, čím vlastně jsou. Nejzávažnější historický
problém nesměl být zkoumán, archivy, které by mohly vnést nějaké světlo do základní otázky o původu východoevropských revolucí, zůstaly uzamčeny. Jen v příznivých chvílích pro
historiografii, v Československu taková chvíle nastala v šedesátých letech, se začaly objevovat obrysy skutečných událostí. V těchto poměrně svobodných historických výzkumech se nad
rozptýlenými legendami vždy výrazněji objevoval rozhodující faktor sovětské moci a uváděl v pochybnost autenticitu domácích politických zápasů. Ukázalo se, že často sami aktéři poválečného
boje o moc si plně neuvědomovali, jak detailně jsou závislí na každém politickém kroku na moskevských dobrozdáních. Jejich sebevědomí bylo postupně decimováno a všichni, včetně
Dimitrova, Gottwalda, Bieruta a jiných skončili ve vnitřní dezintegraci a pod úrovní legendy, kterou se ještě za života obklopili. O Gottwaldovi je známo, že se stal v posledních letech svého
života osamělým pijákem, který v sobě musel pochovat sny o československém socialismu. Z tohoto období zůstala zachována jediná legenda, a to legenda Titova a s ní i autentičnost jugoslávské
revoluce. Tito zůstal jediným vůdcem socialistických zemí, o jehož přízeň se ucházeli sovětští představitelé od Chruščova po Brežněva, t.j. titíž lidé, kteří s jinými východoevropskými činiteli
zacházeli jako se svými poddanými.
To se však ukázalo až později, v kritických historických situacích, kdy se opožděně pokusily některé východoevropské země o hledání ztracené autenticity svých nejnovějších dějin. V
poválečných letech vytvářela sovětská moc obratně zdání, že východoevropské národy jdou svou vlastní cestou a že socialistické přeměny jsou projevem vnitřních sil, objektivním procesem
historické tendence celého světa k socialismu. Stalin to neopomněl mnohokrát zdůraznit a někdy dokonce sovětská strana dávala najevo, že musí napomínat východoevropské země, aby
nepodléhaly natolik přitažlivé síle sovětského vzoru. V zásadních otázkách, v otázkách mocenské celistvosti, postupovala ovšem sovětská moc bez skrupulí. Když jel Jan Masaryk jednat do
Moskvy o případné československé účasti na Marshallově plánu, dali mu tam jasně najevo, kdo je ve východní Evropě arbitrem zásadních rozhodnutí. Jan Masaryk tehdy poznamenal, že jel do
Moskvy jako ministr nezávislého státu a domů se vrátil jako Stalinův pacholek. Poznamenal to však jenom soukromě a opomněl tuto zkušenost sdělit lidu své země, jak to ostatně v té době činili
všichni odpovědní politici, snad z jakési mystické vděčnosti vůči obětem, které Sovětský svaz přinesl ve válce a která v sobě zahrnovala i Stalinovy kroky v mocenské sféře.
V důsledku proher na cestách k autenticitě se východoevropské země ani příliš nesnaží zkoumat svůj původ. Pro potřeby oslav v pětiletých, desetiletých a ročních cyklech si vytvořily za
pomocí oficiálních historiků solidní legendy, ve kterých je osvobození Sovětskou armádou spojeno vždy s nějakými domácími aktivitami tak, aby v celém slepenci zůstaly zachovány žádoucí
proporce, ale aby nevznikla žádná pochybnost o tom, že bez Sovětského svazu, jeho prosté existence, by ve východní Evropě socialismus prohrál tak, jak jinde na světě.

***
Ex post je všechno již jasné. Autentičnost tak zvaných revolucí ve východní Evropě byla zpochybněna celým pozdějším vývojem těchto zemí. Bylo by zbytečné namlouvat si, že to nebyla
právě sovětská moc a její nejvlastnější zájmy, které pomohly přitlačit onen jazýček na váhách tak, aby se převážil k vítězství komunistických stran a k reálnému socialismu.
Přesto je však těžké smířit se s myšlenkou, že pro národy východní Evropy nebylo jiné volby, že vše bylo dáno předem a že dnešní stav byl už předem určen v nějakém detailním sovětském
projektu uspořádání Evropy. A zřejmě tomu ani tak nebylo. Je tu příklad Finska, které se po válce ocitlo v těchže historických podmínkách jako ostatní východoevropské země, a přesto se
vyhnulo jejich osudu. A nebylo to asi dáno jen jakýmisi sentimentálními ohledy Sovětského svazu k této severské zemi, která měla ke svému velkému sousedu v minulosti mnohem
komplikovanější vztahy než mnohé východoevropské země. Zvláště když vezmeme do úvahy, že vůči pobaltským republikám neprojevil Sovětský svaz ani tu nejmenší sentimentalitu.
Zdá se, že východoevropské země byly, některá více a některá méně, přece jen samy strůjci svých osudů a samy vychýlily jazýček na historických váhách natolik, že stačilo Sovětskému svazu
už jen přitlačit. To platí především pro Československo, které přece jenom asi mělo volbu a jehož dějiny nelze vysvětlovat jen jako výsledek mocenské manipulace velkého slovanského bratra.
Žádná jiná země než Československo nemá takový sklon zbavovat se zodpovědnosti za své dějiny. Byla tím proslulá už v minulosti. Napřed oslavovala svou novodobou samostatnost jako
Wilsonův dar, pak zase jako dar Říjnové revoluce. Tatáž samostatnost byla v třicátém osmém roce prodána Francouzi a Angličany Hitlerovi za dva roky míru, vrácena lidu velkou Sovětskou
armádou a opět Stalinem odejmuta. To pak bylo potvrzeno v šedesátém osmém roce i s razítkem, aby už nebyly žádné pochybnosti. Paměti všech československých politiků jsou řekou nářku, že
se nedalo nic dělat. Beneš se v tomto směru nijak neliší od pozdějších komunistů. Českoslovenští politikové si vykládali svou odpovědnost vůči lidu vždy tak, že ho mají chránit před nejhorším.
V krizových situacích se tím řídil Hácha právě tak jako Svoboda. A tak pluje Československo dějinami bez větších úrazů, jen s úrazy mravními. Vždy cestou nejmenšího zla. Z války vyšlo
vítězně, i když vlastně nebojovalo. Jeho politici a historikové však vždy dovedli vytvořit působivé legendy o národních utrpeních, zápasech a vítězstvích a dobře je prodat, žít z nich pak celá
desítiletí, převrátit je třeba naruby, ale i pak je udržovat s posvátnou úctou. Na začátku osmdesátých let nemá československý lid své dějiny, ideologické převraty v nich nadělaly nepřehlednou
spoušť, historická skutečnost se ztratila, dějiny nejsou součástí národního vědomí. Lid je k výkladu svých vlastních dějin nedůvěřivý až hrůza, vždy si klade otázku, kdoví jak to vlastně bylo.
Do těchto ztrát byl dávno zahrnut i vlastní podíl na vstupu do socialistického tábora. Československo do tohoto tábora vstoupilo proto, že většina rozhodujících dějinných faktorů k tomu přímo
vedla. Tyto faktory byly mnohokrát vyjmenovány a počítejme mezi ně i převažující faktor lidský, který tvořili politikové všech zaměření, značná část inteligence, převážná většina tehdy
artikulovaných národních ideálů, resentimentů, iluzí a celého ideologického zmatení, které rozhodující dobu zahalovalo. Dnes vím, že existovaly i hlasy varovné, střízlivé a obdivuhodně

jasnozřivé, kterým se však nedostalo ničeho jiného než zářivé historické satisfakce. Proti všeobecné ideologické falši však byly bezmocné.
Od té doby uplynulo více jak třicet let a ve veřejném mínění světa se vytvořila v průběhu času představa, že ve slušné společnosti se o historickém zařazení rozhoduje v lidovém hlasování. A
to i v situacích, kdy členské státy OSN podnikají závody v uznávání režimů, které vznikají vojenskými převraty. Součástí ideologické dezintegrace je dnes rychlé zapomínání na demokratickou
legitimitu existujících mocí. Československo také nevstoupilo do socialistického tábora s demokratickou legitimitou. Je pravděpodobné, že v pečlivě připraveném lidovém hlasování někdy kolem
toho roku 1948 by se většina lidu vyslovila pro sociálně i politicky neutrální existenci mezi dvěma světy, pro onen iluzorní a lákavý most mezi Východem a Západem. Kdyby pak mohl lid
nahlédnout do budoucnosti, nebylo by o výsledky hlasování pochyby. A přesto si myslím, že strmý přechod Československa na Východ měl jistou historickou legitimitu, danou všeobecným
evropským sociálním vřením, všeobecnou revoluční situací, kdy se prostě nehlasuje, ale ve vzduchu visí ono rozhodné chtění změnit všechno od základu a potom se uvidí. Tím je řečeno, že si
nemyslím, že Československo bylo vmanipulováno do sovětského bloku výhradně sovětským diktátem, nýbrž že ty síly, které na takových křižovatkách dějin rozhodují, měly jak svou
rozhodností, tak na druhé straně svou slabostí a nejistotou na přeběhnutí Československa do socialistického tábora podstatný podíl. Historikové mohou ohledávat každý detail tohoto přeběhnutí,
ale těžko mohou zpochybnit dějinnou povahu této skutečnosti, ono obecné filozofické vědomí o tom, že v rozhodujících chvílích byl přece jen lid této země strůjcem svého osudu. To ostatní, to
jsou jen zvláštní historické okolnosti, i kdyby to byly okolnosti sebevíce sugestivní.

***
Takových sugestivních okolností tu bylo více než dost. Okolnost osvobození Rudou armádou měla na národní vědomí Čechů a Slováků nesporně větší vliv, než s jakým se běžně počítá.
Osvoboditelé, to bylo něco, co mělo v československých dějinách dlouhou sentimentální tradici. T.G.M. měl titul president - osvoboditel. Celá československá minulost byla vždy čekáním na
nějakého osvoboditele. Rusové byli v tomto sentimentálním ohledu ideální osvoboditelé, byli srdeční, bylo jim rozumět, byli Slované, byli obdarovatelní, protože nebyli bohatí, nebylo jim co
závidět, přinášeli jakoby jen svou krev. Zažil jsem to, ti první se chovali přesně podle návodu osvoboditelů, křičeli, že jsme svobodni, a smáli se jako děti. Bylo to jako literatura. Seděli s námi ve
sklepě a najednou zaklepal německý voják a pravil, že už toho má dost, že se chce vzdát. A tu jsem viděl, jak ho Rus objímal ještě i s jeho samopalem a křičel, jak bude mír krásný. A pak jsme
všichni pili ušetřenou kávu v jakémsi orgiastickém sbratření, které jsem vnímal jako předznamenání budoucího života. Pravda, pravda, později vystřelil jeden osvoboditel nad hlavu bratrovi,
protože se zdráhal půjčit mu svou mladou ženu, ale to se počítalo jen jako chyba krásy. Rusové přinesli konec války, naději na normální život, na plány, budoucnost, možnosti soukromých
životních projektů. To znamenalo více než osvobození, protože svobodu ne každý uměl chápat v její národní a demokratické vznešenosti za slavnostních řečí. Odsunem Němců Rusové odstranili
věčnou národní hrozbu a Čechům a Slovákům spadl do klína všechen německý majetek. Většina národa měla důvod být vděčná rytířské velmoci. Stalin hovořil vždy jen o svobodě a nezávislosti,
kdo by mu nevěřil. Brzy táhly sovětské trény domu a každý mohl vidět, že Sovětská armáda přinesla Čechům a Slovákům svobodu a teď je ponechává, aby si s ní dělali, co uznají za vhodné.
Po Rusech zůstalo v Československu jen klima vděčnosti, úcty a určité slovanské vřelosti k velkému ochránci, jehož bratrská náklonnost zajistí Československu mír, nezávislost a blahobyt na
všechny časy. Z úst svých vůdců, národních hrdinů, básníků a spisovatelů slyšel národ na Sovětský svaz jen slova díků a chvály, a o sovětské skutečnosti, která se měla zanedlouho stát i jeho
skutečností, se dovídal podivné věci jen úkradkem. Pochybuji, že byla vůbec kdy v dějinách vybudována tak dokonalá clona nad skutečností a s všeobecným souhlasem vnímán jen její růžový
odlesk na obrovské nástěnce propagandy. Střízliví pozorovatelé, kteří tak jako Galilei žádali ideologické kardinály, aby se přece jen tím dalekohledem podívali, byli okamžitě zahnáni do kouta
jako pomlouvači a agenti nepřítele. Snesené na jednu hromadu tvořily by všechny ty iluze, ideologické křečovitosti a ztráta schopnosti vnímat skutečnost v normálním světle nebetyčnou horu
národní hlouposti a bezstarostnosti. Většina uvěřila, že Československo se těší naprosto výjimečné přízni velkého slovanského bratra, že je předmětem jeho obzvláštní lásky, že se těší jeho
naprosté důvěře, která se nedá srovnat se vztahy k jiným východoevropským národům. Nikdo také nedovedl uspořádat tak grandiózní projevy vděčnosti, jak právě Čechoslováci.
Je podivuhodné, že ani komunisté, kteří přece jen znali sovětskou skutečnost ze svých cest do Ruska a neblahé atmosféry hotelu Lux v Moskvě, nebyli schopni poněkud přibrzdit orgie
bezstarostnosti a též podlehli iluzi, že stinné stránky sovětského politického života s celou jeho brutalitou jsou jen přechodné omyly a že se v Československu nebudou opakovat. Ještě
podivuhodnější je, že ani Beneš ani jiní komunisté s velkou národní autoritou nezveřejňovali své pochybnosti a přispívali tak k všeobecné bezstarostnosti. V té době krátce po válce se jaksi
nikomu nechtělo věřit, že by Sovětský svaz mohl mít s Československem i jiné úmysly než čistě bratrské, že by Československo ve své důvěřivosti mohlo mít už dávno své místo ve Stalinových
mocenských kalkulacích a že by mu mohla být přičtena úloha pěšáka ve velké konfrontaci se Spojenými státy a západní Evropou. Padala pořád stejná slova, že Stalin chce mít Československo
demokratické a nezávislé. Po všech těch letech se může zdát, že všechny poválečné přeměny byly vlastně založeny na jazykovém nedorozumění, národům se nevysvětlilo, že demokracie a
nezávislost znamenají v sovětské interpretaci něco úplně jiného, než se dosud myslilo na základě evropské tradice.
Pro tohle všechno se vlastně nikdo nebránil, když bylo Československo v roce 1948 definitivně převedeno do socialistického tábora. Půda na to byla dokonale připravena, národní vědomí bylo
dávno odzbrojeno. Ještě zřejmější je, že jen menšina národa si byla vědoma toho, že jde o závažnou historickou změnu, většina si na základě svých zkušeností spíše myslela, že se odehrává jen
logická kapitola v poválečné éře a že, jak už to bývá, se to týká vlastně jen profesionálních politiků a že v životě zůstane vše při starém. To byl ovšem základní omyl, protože ještě užší sepětí se
Sovětským svazem znamenalo také, že národnímu životu byla vnucena takřka přesná kopie sovětských hospodářských, politických a kulturních struktur. Jen pomalu si předtím bezstarostné
Československo uvědomovalo, že se změnilo všechno a že se tak stalo, jak říká oblíbené heslo, na věčné časy.
A tak vychází, že východoevropské národy, každý trochu stejně a každý trochu jinak, samy přispěly ke svému zajetí v sovětské sféře. Sovětská gravitace byla samozřejmě obrovská a vykonala
svou práci důkladně a pomalu po všech siločarách. Ale stejně důležité pro konečný výsledek bylo vlastní chtění; evropské národy vystrašené válkou, východoevropské navíc její horší formou,
dávaly přednost bezpečí před nezávislostí, chtěly se stát klienty mocných, aby se už nikdy nemohly stát pingpongovým míčkem v evropské politice, jak se to stávalo před válkou. Československo
mělo třeba větší předpoklady k umírněné nezávislosti než obsazené Polsko, Maďarsko, či Bulharsko, a přece aktivní část obyvatelstva neprojevila po takové nezávislosti vůli, národní vůdcové ze
strachu před nepochopením nikdy národ nevarovali před možností její ztráty. Nezávislost byla v té době laciným zbožím, nikdo o ni moc nestál. Sovětský svaz to měl vlastně lehké, v žádné
východoevropské zemi nemusela přímo zasáhnout Sovětská armáda, aby pomohla převést neposlušné do připraveného tábora. Možná by k tomu ani nedostala rozkazy, nebyla ještě vypracovaná
taktika bratrské pomoci, jak o tom svědčí případ Jugoslávie. Stalin nebyl zřejmě v této věci doktrinář, nepoužil Sovětské armády ani v Řecku ani v kurdské oblasti Iránu.
Nelze zvážit na přesných váhách poměr mezi vnějšími a vnitřními silami, které nakonec rozhodly o rozdělení Evropy. Chtěl jsem těmito úvahami říci, že toto rozdělení není jen dílem
mocenské manipulace Sovětského svazu. Že je též dílem domácího ideologického poblouznění, které vyřadilo rozum z činnosti a znemožnilo střízlivé hodnocení sociálních a politických
skutečností. Proto se také všechny pozdější pokusy změnit nezměnitelné jeví jako opožděné poblouznění rozumu, jako zklamání, jako prozření, celé generace se cítí být obětí historického
podvodu. Ale nejsou to nevinné generace.

Ústup od ideálů
Nedělám si iluze o realizaci čistých ideálů. Historie je neobyčejně skoupá na pozitivní příklady takových realizací. Spíše naopak, přináší hojně příkladů o tom, jak se ideály při své realizaci v
praxi zvrhly. Kdo tedy měl trochu ponětí o historii, nedělal si ani o realizaci socialistických ideálů velké iluze. Marxismus se bránil utopickým výkladům a ani ruská revoluce se příliš neunášela
představami o rychlém uskutečnění socialistických a komunistických ideálů. Wells dost nepřesně nazval Lenina snílkem; Lenin byl mnohem více praktikem nové moci. Jeho elektrifikační sny
jsou utopické jen ve své zjednodušenosti (elektrifikace plus sověty), skutečná elektrifikace jistě už dávno přesáhla Leninovy představy. Přes tuto poměrnou střízlivost nebylo možné zabránit
tomu, aby se čisté ideály znovu a znovu nestávaly pro generace praktikujících socialistů měřítkem úspěšnosti velkého sociálního experimentu. A proto také nebylo možné zabránit tomu, aby celé
generace neodcházely ze života s pocity deziluze, rezignace na možnost takové politické praxe, v níž by se skutečnost aspoň přibližně kryla s původním ideálem. Zbytnělá komunistická ideologie
vznikla vlastně proto, aby tento rozpor dala do pořádku.
Svoboda byla pro socialismus čistým ideálem, ale od samého začátku byla její interpretace odlišná od osvícenského a individualistického pojetí. Tím, že marxismus přijal diktaturu jako
jedinou možnou cestu k realizaci socialismu, musel označit takzvané buržoazní politické svobody za falešné a vymezit svobody pravé. Udělal to tak, že zbavil svobodu lidského rozměru a
definoval ji kolektivisticky, abstraktně, jako svobodu žít bez vykořisťování, svobodu pro lid, dělnickou třídu, stoupence socialismu a nesvobodu pro všechny ostatní, kteří byli definováni ještě
mlhavěji. Autentický marxismus, který se rozvíjel v sousedství evropského liberalismu, včlenil do svého pojetí svobody samozřejmě obecné požadavky politických svobod v té podobě, jak se
tehdy v polovině devatenáctého století v Evropě vyskytovaly, ale nikdy vlastně neskrýval své pohrdání liberální fasádou vykořisťovatelských společností. Až do Říjnové revoluce a sovětské
podoby diktatury proletariátu se šmahem věřilo, že socialismus si se svobodou už nějak poradí, že vyroste samovolně na základně nových sociálních vztahů a že tedy není nutné si s ní nějak
lámat hlavu a hledat pro ni institucionální záruky.
Marxismus pohrdal formálními svobodami, hodlal nastolit konkrétní svobodu pro Marxův „rozvoj bytostných sil člověka“. Realizace socialistického ideálu přinesla však právě to, čím
marxismus dříve pohrdal: ryze formální svobody. Jsou stále tytéž, papírové ústavy a propagandistické řeči, za kterými se skrývá totální etatistická manipulace, častá zvůle a nekontrolovatelný
despotismus představitelů moci na všech stupních. Byly ovšem doby, kdy se socialismus za své nesvobody nestyděl, tzv. socialistickou demokracii chápal jako formu diktatury proletariátu, čímž
bylo řečeno, že o žádnou demokracii vlastně nejde, ale že budoucnost vše napraví. V jistém smyslu to bylo poctivější. Od začátku šedesátých let však dostala ideologie za úlohu zabývat se
ofensivně svobodou. Za posledních dvacet let vybudovala ideologie monstrózní stavbu argumentů, podle níž je právě v reálném socialismu svoboda největší. Moci pracovat je svoboda, muset
pracovat je také svoboda, ukájení materiálních potřeb je svoboda, jejich neukájení je také svoboda, všechno je vlastně svoboda, když se to děje v socialismu. Absolutní závislost na státě a jeho
orgánech je svoboda, nesmět cestovat, kam by člověk chtěl, je také svoboda, volit jen státem schválené zástupce je také svoboda, svoboda je také v potlačení veřejného života, zákaz kritiky je
svoboda a také cenzura je zárukou svobody, stejnou zárukou svobody je i dohlédací aktivita státní policie.
S určitou výhradou je možné označit tuto monstrózní výstavbu argumentů za největší výkon v dějinách ideologie. Nepamatuji se na žádný jiný tak čistý ideologický výkon, sociální skutečnost
je pro tento výkon zcela nepotřebným a zatěžujícím břemenem, ideologie si už vystačí sama se sebou, s vlastními logickými i nelogickými konstrukcemi, s dialektikou jako poddajným nástrojem
na fyzickou likvidaci faktů, přesvědčivost argumentů se nepočítá, jen když konečný součet sedí, když ze všech řešených příkladů nakonec vyjde, že největší svoboda je v reálném socialismu.
Tato ideologie svobody - nesvobody zničila možnosti o svobodě diskutovat, protože neuznává skutečnost, ale jen její ideologický výklad. Je naivní se domnívat, že by v takové situaci mohla
někam vést diskuse o lidských právech a svobodách, která byla v dobré víře odstartována před Helsinkami a která se vede dodnes. Oběma stranám je jasné, oč jde, ta naše, socialistická strana
nepřipustí, aby se přešlo na půdu sociální skutečnosti, zahalí se prostě do svého ideologického pláště, který má v každém rukávě tisíc argumentů z jiného světa, ze světa pouhých slov a
dialektických konstrukcí. Dokud existuje ona monstrózní stavba a dokud existuje moc, jež ji dala zbudovat na svou obranu, je zbytečné vytvářet na světě iluze, že lidská řeč je nástrojem k
rozšiřování tajemství přírody a společnosti a že lidský rozum je schopen poradit si s každou záhadou. A dnes vstupují do hry už i jiné ideologie, rodící se ve třetím světě, vycházející třeba z
islámu nebo prosté rasové a geografické sounáležitosti, a nechovají se jinak než zkušená ideologie socialistická. Nemožnost diskusí o svobodě jen dokazuje, že se ztrátou skutečnosti ztratil reálný
socialismus i smysl pro konkrétní prožití svobody. Starý ideál se přestěhoval ze života do novin a na jiná ideologická tržiště, kde se prodává za laciný peníz, protože až na výjimky už nikdo neví,
co ta věc vlastně stojí.
Ideál rovnosti je mnohem jednodušší jak v interpretaci, tak i v realizaci. Do socialismu a komunismu se dostal z pradávných zřídel zlatého věku, z křesťanství, z lidových revolucí a selských
válek, z Rousseaua a francouzské revoluce. Marx měl k ideji rovnosti značnou nedůvěru, protože rovnost byla omamnou drogou „nevědeckých“ utopií. Omezil se proto na polemiku s
buržoazním pojetím rovnosti před zákonem a současně s ekonomickým výkladem rovnosti upozorňoval na naivitu utopických rovnostářských představ.
Avšak ideál rovnosti je nejméně teoretický ze všech socialistických ideálů, nemusel být vnášen do dělnického hnutí tak jako ostatní postuláty vědeckého socialismu. V agitaci pro socialismus
hrála rovnost větší roli než ostatní sliby nového řádu. Rovnost je prostá a pochopitelná idea, zvláště v majetkové interpretaci: proč by měl mít někdo víc než já, mějme všichni stejně! Revoluce
uskutečňovala rovnost v té nejjednodušší podobě, bohatým brala a chudým rozdávala, z půdy, majetku, šatů i sídel, ze všeho, co bylo předtím předmětem závisti a nářku nad nespravedlivým
uspořádáním světa. To byla ta hlavní rovnost, chudé v revoluci nezajímalo, že sám pojem rovnosti má ještě jiné a složitější dimenze.
Ruská revoluce i revoluce ve východní Evropě nastolily na začátku skutečně symbolický nulový stav, komunistickou rovnost v chudobě. Chudoba se snáší docela dobře, když je všem
společná, jen pohled na bohatství a přesycenost v sousedství chudoby a hladu je zřídlem revolučního vření. Psychologické kořeny revolucí byly snad vždy zřejmé, jen lidé neměli dost sil, aby se
jim vyhli.
V Československu byl nastolen nulový stav rovnosti měnovou reformou 1953. Samozřejmě tato rovnost nebyla cílem oněch opatření, ty byly diktovány ekonomickou nutností. Ale reforma
byla bez ohledu na záměry realizací rovnosti, která nějaký čas vydržela. Všichni jsme tehdy žili z ruky do úst, od jednoho platu k druhému a do jisté míry všichni stejně chudě jen s oficiálním
příslibem příštího blahobytu. Nikdo nemohl mít auto a kdo už mohl pomyslet na stavbu domu? Postavení ve společnosti určovala spíše pracovní sláva než symboly majetku. Jenže o takovou
rovnost fakticky nikdo nestojí, jen sektáři, snílci a fanatikové. Především však o ně nestáli noví držitelé moci. Ti chtěli sklízet plody svého nového postavení i v podobě materiální. A tak se rychle
upustilo od rovnostářských ideálů.
Reálný socialismus je nerovná společnost, a to nejen ve smyslu nerovných práv, povinností, možností sociální aktivity atd., ale jistě i ve smyslu majetkovém. Reálný socialismus má své chudé
a má své bohaté a ti druzí dokonce rádi ukazují symboly svého bohatství na odiv. Sociální závist je v této společnosti přítomná právě tak jako ve společnostech soukromokapitalistických.
Především držitelé moci a jejich chráněnci se stali hrobaři onoho starého socialistického ideálu rovnosti. Obklopili se výsadami, nezranitelností proti veřejnému hněvu, odznaky moci,
dostupností nedostupného a současně sáhli dychtivě po nadřazenosti majetkové. Všichni z reálně socialistických občanů tuhle pohádku o vzestupu kádrů dobře znají a když hrabivost nějakých
menších držitelů moci překročí rozumnou míru, píší o tom i noviny. To však na podstatě věci nic nemění, ideál rovnosti byl nahrazen ideálem blahobytu, nebo jak se skromněji říká ideálem
vysoké životní úrovně. Je proto jaksi přirozené, že tohoto nového ideálu se chopili nejdříve právě nejzasloužilejší. Toto pravidlo však neplatí bez výjimky. Reálný socialismus poskytuje dost
možností podílet se na realizaci nového ideálu šikovným podnikatelům bez podílu na moci. Djilasova formulace nové třídy tu neplatí ve smyslu přesné marxistické definice, ale platí plně v tom
smyslu, v jakém vždy používali slovo „class“ Angličané.
Přesto se však tato nová třída neustavila v elitu, její mravy nezjemněly a neprojevuje také žádné známky rafinovanosti v užívání svých výsad. Ve většině případů jen hrubě hromadí majetek tak
jako kdysi zazobaní sedláci a maloměšťáčtí zbohatlíci. Není nepodobná těm bezradným vyznavačům ideálu blahobytu z řad prostého lidu, kteří postaví obrovský dům a pak dále žijí jenom v
kuchyni. A už v druhé generaci se rozpadá pro nedostatek kultury. Nejde chválabohu o žádnou novou aristokracii, na jejíž degeneraci by bylo třeba čekat dvě stě let.
Oficiální ideologie výměnu ideálu rovnosti vlastně ani nezaznamenala, je plně v službách ideálu vysoké životní úrovně. Pokud se pamatuji, nikdy se nevedly v reálném socialismu ideologické
spory o smysl rovnosti v reálném socialismu. Na druhé straně však nová moc udržuje instinktivně ve společnosti jistou nivelizaci a nevidí ráda neskromnost ani ve svých řadách. Dbá se například
na to, aby si někdo nevydělal příliš mnoho, i kdyby jeho podíl na národním produktu byl nenahraditelný. Tím automaticky snižuje výkonnost národního hospodářství, ale podstupuje raději ji než
riziko nespokojenosti a vření, vyvolaného pohledem na okázalý přepych menšiny. Proto také užívá svého vlastního přepychu v utajených sídlech a střežených objektech nejrůznějších krycích
názvů.
Při všech pochybnostech, které vzbuzuje pohled na život nové třídy a všeobecnou lhostejnost ke starým socialistickým ideálům, je reálně socialistická společnost nesrovnatelně rovnostářštější
než západní společnost. I vila mocného funkcionáře je jen matným odleskem sídel moderní buržoazie a jeho životní styl slabým odvarem životního stylu smetánky západoevropské společnosti. I
to je možná příčina jisté povrchní sociální stability reálného socialismu, který může vyrušit z klidu jen hlad, ale ne nenávist sytých z pohledu na přesycené. Oficiální ideologie okolo ideálu
rovnosti jen paběrkuje. Vehementně rozmazává i neexistující úspěchy ve zvyšování životní úrovně a pak skromně vzlyká nad spouštěmi, které páchá všeobecný konzumní imperativ na lidských
vztazích a na vztahu ke společné věci.
Nejhůře dopadl ve své reálně socialistické realizaci ideál„nového člověka“. Socialističtí teoretikové nikdy dost nevěřili ve spásnost nového systému, jak se v praxi vytvořil v Sovětském svazu
a jiných východoevropských zemích. Jeho úspěšnost podmiňovali vždy stvořením nového člověka. Přesně ve stylu utopií devatenáctého století. Přesně se nevědělo, jak dlouho bude takové
stvoření trvat, ale předpokládalo se, že už druhá generace nezatížená přežitky minulosti a vychovaná v socialistické společnosti bude mít rysy onoho nového člověka. Nevím, která už vlastně
generace vyrostla za socialismu, ale faktem je, že se v průměrných jedincích všech generací neprojevuje nic nového z hlediska základních lidských vlastností. Naopak, průměrní jedinci
socialistické a kapitalistické společnosti, jak jsem měl možnost sám posoudit, jsou si až na maličkosti naprosto podobni.
V socialistické ideologii by mělo takové zjištění vyvolat šok, protože uvádí v pochybnost základní smysl přebudování celé společnosti. Ono zjištění by mělo vyvolat řetězovou reakci otázek:
co se to vlastně stalo? Proč se prolilo tolik krve, když člověk zůstal stejný? Kde se udělala chyba? Měli snad pravdu ti, kteří říkali, že člověk je nezměnitelný? Znamená to, že i socialistickou
společnost budou sužovat všechny staré lidské nectnosti jako je sobectví, hrabivost, pasivita, agresivita, hloupost, lenost? Co je to za výchova, když je bezmocná proti genetické osudovosti? Jak
je možné, že nepotkáváme na každém kroku po tolika letech zanícené pracovníky, pravdomluvné umělce, obětavé a nesobecké funkcionáře, laskavé pomocníky ve všech lidských starostech, lidi
odhodlané vzájemně si pomáhat, nenechat nikoho samotného?
Ideologie však není na to, aby zpochybňovala sama svá teoretická východiska, ale aby upevňovala malomyslné. Ideologie dostala příkaz, aby nového člověka prostě vyrobila a zalidnila jím
stránky novin, časopisů a knih. Aby dokázala, že právě tento vymyšlený člověk je pro socialismus typický, a všechno ostatní, to skutečné, je jenom přežitkem minulosti. Tato fiktivní výroba
nového člověka patří rovněž k velkým výkonům socialistické ideologie. Umění vyrobilo pod ideologickým tlakem tolik kladných hrdinů, že se tyto prototypy nového člověka staly terčem
lidových vtipů. Dále pak ideologie zamlčela původní termíny vzniku nového člověka a prodloužila je do neurčita - netrpělivým říká: „adnuminútočku“, hned to bude, ještě jednu generaci a nový
člověk zalidní prostory východní Evropy. Ještě jedna přestavba školství, ještě jedna mobilizace výchovního systému a ještě jedno celonárodní školení. Jenže se ukazuje, že žádná reforma
výchovného systému nepomáhá. Nový sovětský, socialistický či komunistický člověk je stále jen homunkulem ideologie, vyskytuje se jenom v novinách, ale na ulici ho nepotkáte, na ulici jsou
jen normální lidé a reálně socialističtí politikové dobře vědí, že v denní politice mohou počítat jenom s normálními lidmi, kteří nabubřelé řeči o novém člověku poslouchají s neskrývanou skepsí.
V přímém rozporu s utopickým očekáváním se naopak množí negativní lidské typy vyrostlé přímo na půdě nového systému, korupčníci a hrabivci ve veřejných funkcích, drobní podnikavci a
překupníci s nedostatkovým zbožím, lhostejní povaleči, kteří naplňují jen statistiky všeobecné zaměstnanosti, prospěcháři a pokrytci, kteří těží z fasádní politické angažovanosti, a pak nebývalé

množství hlupáků, kterým projde kdejaká nehoráznost jen proto, že se manifestačně hlásí k podpoře oficiální moci. Apatie rozhlodala celý veřejný život, absence skutečných a pochopitelných
společenských cílů změnila socialistického člověka v omezeného soukromníka, který skutečně angažovaně kultivuje jen svůj záhumenek a nehasí zásadně to, co ho nepálí. Destrukce vědomí o
celonárodní pospolitosti, destrukce možností rozumového zapojení do smysluplné nadosobní aktivity plodí obecnou nervozitu, nechuť, lhostejnost, vzájemnou nevraživost, intoleranci a řadu
soukromých krizí. Důsledkem těchto jevů je pak rozšířené pití po východním způsobu, těžká opilost umožňuje, aby se nový člověk cítil aspoň někdy člověkem.
Přirozeně se člověk i v reálném socialismu setkává s laskavostí, lidskou účastí, tolerancí, velkorysostí a všemi projevy ryzí lidskosti. Je však pravidlem, že se s těmito vlastnostmi setkáváme
mimo oficiální společenskou strukturu, mezi lidmi, kteří si zázrakem uhájili nezávislost od všeobecného poddanství politického systému, v nejrůznějších paralelních strukturách a v malých
společenstvích nebo aspoň ideově nedotknutých oficiální ideologií. Zde je také jedno vysvětlení pro přitažlivost takových společenství pro mladou generaci a pro všechny, kteří hledají
východisko ze zmrtvělé a rozkládající se oficiální ideologie.
V tomto případě, v případě stěžejní naděje socialistické teorie na převýchovu člověka, se ideologie naprosto odvrátila od skutečnosti. Odmítla prostě tuto prohru zaregistrovat a celá desítiletí
vytváří svět nových lidí sama bez ohledu na sociální skutečnost. Upadá sice do strašlivých vnitřních rozporů, ale pokračuje ve svém díle, snad v zoufalé naději, že se skutečnost jednou přece jen
přiblíží k ideologické fikci. Na vysvětlení všech havárií s chováním člověka má jen jediné vysvětlení: přežitky minulosti, které se nyní táhnou už přes tři i více generací. Dokonce i takovou
spoušť v uvědomění, kterou je nutné odstraňovat zásahem celých armád, vysvětluje působením dávno vyhynulých tříd a jejich třídním vědomím, jak tomu bylo v Československu. Těžko říci, že
by tato falešná nadstavba sloužila přímo ke stabilizaci moci. Přispívá spíše k nesprávné orientaci, nahrazuje skutečnost iluzí, a tím i ohrožuje racionální řízení společnosti. I propagandistický
účinek této iluze je pochybný. Existence ideologické verze o novém člověku je vysvětlitelná jen ze samé ideologie, ze vzájemné vazby jednotlivých postulátů socialistického učení. Kdyby se
přiznalo selhání v této otázce, vytvořila by se v ideologické stavbě nebezpečná mezera. Jen proto odmítá ideologie přiznat, že reálný socialismus nestvořil nového člověka podle abstraktního
vzorce, ale že naopak přispěl k dosud neznámým pokřiveninám lidského charakteru.

Pokusy o reformu
Poznání toho, že vlak vší naděje, vlak nového Jeruzaléma, vlak spásy zoufalých vzdělanců, vlak ruské revoluce jede po slepých kolejích, se dostavilo dost brzy. Poznali to tradicionálové
dělnického hnutí, sociální demokraté, byli si toho vědomi i revolucionáři prvního sledu, jako třeba Rosa Luxemburgová. Prosté pozorování syrové skutečnosti a srovnání této skutečnosti s
předrevolučním idealismem vyvolávalo zákonitě pochybnosti o tom, zda je ruská revoluce vhodnou pěstounkou komunistického snu, jak ho vytvořila negace vlastnické společnosti v
devatenáctém století.
I v Rusku samém nebyla o pochybnosti jistě nouze. Pro ruské vzdělance, pro ruskou kulturu založenou na slavjanofilské tradici a na vědomí zvláštního poslání Ruska, pro ruskou šlechtu, pro
celý ten podivný a kouzelný svět, který oživují současné sovětské filmy při adaptacích ruských klasiků, pro celý tento svět byla revoluce zajisté spíše realizací Dostojevského Běsů, než pokusem
uskutečnit západoevropskou utopii sociální spravedlnosti.
Pochybnosti samotných revolucionářů pak překryla vždy zásada věrnosti k sociálnímu zemětřesení, které rozpoutali a které je nutně překvapovalo svou zběsilostí. Jejich pochyby se proto
promítaly do frakčních bojů a do zvláštní bolševické terminologie, která už byla natolik posunuta od skutečnosti k ideologii, že dnes působí až groteskně. Stačí si otevřít nějakou starou knihu a
vystoupí před námi svět sporů o permanentní revoluci, o linii Kominterny, o pravé a levé nebezpečí, o vrůstání koncesionářů a kulaků do socialismu, o zostření či nezostření třídního boje, o to,
jestli už byl Lenin v roce 1905 bolševikem, nebo ne, a tak podobně. Ve skutečnosti je to vše jen ideologická dělostřelba, která doprovázela Stalinovu transformaci revoluce do té podoby, v jaké
se potom petrifikovala a v jaké později dorostla jen s malými kosmetickými úpravami do reálného socialismu. Všechny pokusy o kritiku, všechny pokusy o reformu, všechny pochybnosti pravé i
nepravé, všechna ta zoufalství zrazené víry byly Stalinovou rukou shrnuty na jednu hromadu zahnívajících odpadků buržoazní ideologie a trockismu jako jejího předvoje. Uvnitř Ruska už nikdo
neměl možnost změřit sociální skutečnost nepředpojatě a vyslovit kritiku existujícího.
Až Stalinova smrt pohnula strnulým obrazem sociální skutečnosti, který ideologie žárlivě střežila. Opatrně vyslovované pochybnosti se brzy proměnily v slibné vření a sovětské myšlení se
dostalo v několika málo letech k tušení propasti, která se rozevřela mezi ním a sociální skutečností. U některých sovětských vzdělanců budila hloubka této propasti pokušení zdolat ji, u jiných a
především pak u etablovaných koryfejů a strážců sovětské ideologie budila spíše strach z nepředvídatelného. A tak byla šance promarněna.
Chruščov sám a celé jeho protistalinské vedení si uzavřelo cestu k prozření tím, že pod tíhou pragmatické mocenské nutnosti odoperovalo Stalina s jeho šíleným despotismem od sovětského
systému, systém ponechalo neporušený a všechno zlo zabalilo do ideologického samoznaku „kultu osobnosti“. Tato operace sama je tím nejzářnějším příkladem ideologické bezmoci a vypovídá
o podstatě ideologie obsažněji než cokoliv jiné. Otevřela se sice cesta „zpět k Leninovi“, která se mnohým v té době jevila jako nejslibnější východisko z krize, ale brzy se ukázalo, že ani
sebepoctivější zkoumání Leninova díla není schopno vytvořit podnět pro podstatnější reformu stalinského socialismu. Po všech ideologických dobrodružstvích padesátých let, kterým sám
Chruščov vtiskoval pečeť improvizace a svérázné lehkomyslnosti, byla zavedena opět přísnost a ideologie se stala služkou mocenského pragmatismu. Z chruščovovské éry zůstalo poučení, že je
lepší neříkat raději k podstatným problémům sociální skutečnosti nic, než snovat naivní utopie o dohnání a předehnání, o obzorech komunismu, o mravním kodexu komunistu, což všechno
dohromady se pak za pár let stane předmětem lidového vtipkování.
Tato polovičatost a mocenská závislost na uchování pohodlného systému zmařila možnosti změny, které byly výjimečností doby dány. Ta vedla také k poměrně nedramatickému pádu
nejoriginálnějšího sovětského představitele v celých dějinách Sovětského svazu. Řečník naplněných stadionů a enfant terrible světové politické scény odešel na sovětský způsob, ze dne na den,
tiše odmanipulován svými nejbližšími spolupracovníky. Lid, který mu ještě před týdnem jásal organizovaně vstříc, si přečetl noviny a šel klidně do práce, protože už dávno si zvykl na apatické
„eto ně naše dělo“.
Ze všech těchto důvodů se nestalo chruščovovské období počátkem podstatnější reformy a podstatnějšího zamyšlení nad krizí systému a nad možnými východisky z této, snad tehdy jen tušené
krize. To však opět neznamená, že pro sovětskou skutečnost bylo chruščovovské období bezvýznamné. V tomto období se sovětská společnost rozešla s nejúděsnějšími stalinskými praktikami a
to nebylo málo; Chruščov se postaral o důkladnou profanaci Stalinova obrazu, takže už nikdy nebylo možné vzkřísit ho k velikosti. V tomto období se ustálily jisté normy zákonnosti a relativní
slušnosti, které už asi nebude lehké změnit. Ideologickým excesům byly ulámány rohy a sovětská společnost jistým způsobem znormálněla i ve styku se světem, v konzumní oblasti, zbavila se
mesianistické posedlosti a původní nadřazenosti, stala se prostě realističtější. Od té doby je všechno reálné předem dobré, reálný a realistický je totéž jako dobrý, skvělý, vynikající. Od té doby
zná sovětská ideologie jen jedinou pochvalu pro politiky z protivníkova tábora, nazývá je realistickými, to jest těmi, kteří uznávají tvrdou realitu sovětské moci.
Vzhledem k možnostem se toto všechno zdá být málo a vzhledem k současnému stavu v artikulaci lidských práv a v artikulaci současných nároků na zodpovědnost vůči společnému světu
všech lidí ještě méně. Ale vzhledem k stavu sovětské společnosti ve třicátých a čtyřicátých letech, jejíž děsivost svět tehdy ani příliš nevzrušovala, je to mnohem a mnohem lepší. V každém
případě je to aspoň předpoklad k lepší budoucnosti.
Z těchto a mnoha jiných důvodů nevznikl v SSSR nikdy teoretický a tím méně praktický projekt reformy s jakoustakous nadějí na uskutečnění. Hloubka bídy a utrpení, ze které se vynořil
reálný socialismus, mu dává v očích sovětské veřejnosti přece jen punc pokroku pociťovaného v nejběžnějších lidských dimenzích. A to mu zaručuje jistou stabilitu, protože vždy je účinnější
argumentace při srovnání toho, co bylo, s tím, co je, než při srovnávání toho, co je a co by mohlo být. Skutečné pokusy o reformu vznikly vně sovětského systému, v jeho méně stabilních
odvozeninách ve východní Evropě, kde nepůsobilo tak bezprostředně břemeno minulosti a kde se odlišně projevovalo i spojení s jinou tradicí politického života.

***
Tvrdí se, že berlínské bouře z roku 1953 byly první známkou pozdějších krizí ve východní Evropě a osamělých pokusů vymanit se z oktrojovaného systému, který zřetelně projevoval známky
nepříslušnosti. Možná je to tak, i když tu tehdy chyběla delší ideová příprava, která je tak charakteristická pro pozdější procesy v Polsku, Maďarsku a Československu. Jinak je to pořád stejný
snímek: sovětské tanky projíždějí městem a po prvé se zkouší onen později už běžný model pacifikace pobouřeného lidu. I v Berlíně došlo k sebekritikám, k dodatečné formální omluvě dělníkům
za přehnané zvýšení norem a všemu tomu, co už dnes tradičně patří k sovětskému „crisis management“. To znamená i s tím pozadím cizích vlivů, zákeřné práce cizích rozvědek a prostoduchého
lidu, který hned neprohlédl tuto hru a dal se svést k demonstracím proti svým nejvlastnějším zájmům. A pak přísahy, že se všechno bude dělat jinak, že se rozšíří socialistická demokracie a bude
se více dbát na hlas lidu a na jeho potřeby a tak podobně, jak to už chodí. Vše s vědomím, že hlavním poučením je především selhání moci, a že tedy hlavní reforma se bude týkat mocenských
mechanismů, aby bylo vyloučené podobné selhání.
Živelný výbuch v Berlíně otřásl ovšem onou prvotní bezstarostností, s jakou se mnozí východoevropští vzdělanci přihlašovali k revoluci a přejímání sovětských zkušeností. V tomto případě
byl významný zvlášť otřes, který berlínské události připravovaly názorové soustavě takových levicových intelektuálů, jako byl Brecht, Havemann, Heym a jiní.
Kritické impulsy a hlubší zamyšlení nad podivnými cestami, po kterých kráčel východoevropský socialismus, se šířily z center neklidu jak kola na vodě. Mocenské elity si nemohly dovolit víc
než tradiční sebekritiku a přiznání chyb, které ponechávaly politický systém a ideologii beze změny a chyby sváděly na nedokonalé zvládnutí systému a ideologie; v podstatě tu vydávaly
příznaky arteriosklerózy za projevy dětských nemocí. Používaly tak stejný postup jako bolševici v prvních dvou desítiletích, vycházejíce z toho, že socialismus je ve východní Evropě nový jev, a
proto si musí odbývat nevyhnutně své dětské nemoci, přesto že opak byl pravdou: poruchy systému se projevovaly od začátku proto tak zřetelně, že byl ve východní Evropě uplatňován politický
systém, který už vykazoval známky opotřebovanosti a neodpovídal stupni vývoje východoevropských zemí.
Východoněmecký otřes z roku 1953 měl ovšem na další vývoj v NDR stabilizující vliv, přivedl SED k poznání hranic moci a na další léta propůjčil východoněmecké vnitřní politice jistou
opatrnost, uvážlivost a především respekt před ekonomickou skutečností. Snad je možné říci, že poučení vyvozené z této první krizové situace východní Evropy ušetřilo východoněmeckému
politickému vedení hlubší a ostřejší krize pozdější. Neodstranilo ovšem příčiny obecné krize politického a hospodářského systému.
Polský pokus o reformu měl už onu klasickou povahu, kterou později prošly téměř všechny východoevropské země. Předcházela mu rozsáhlá ideologická příprava, která měla podobu řeky, z
úzkého pramínku se rozlila v mohutné řečiště. Je to vždy až neuvěřitelně stejné. Z nudných novin a časopisů se najednou stanou trháky, z diskusí o esoterických otázkách literatury a umění se
přejde k závažným problémům politickým, probudí se staré křivdy, stará ponížení a národní urážky, staré lži stojí najednou nahé na pranýři veřejnosti. Jiskry neklidu proniknou do mocenských
struktur a tam se spojí často s naprosto odlišně motivovaným podzemním prouděním. Systém zasévá totiž i do mocenských elit křivdy a umrtvuje jejich potencionální energii.
Z takových a jiných, často osobitých a vlastně náhražkových ideových podnětů, které substituují artikulované politické myšlení, se rodí klima reformy. To všechno se děje ve svazující
ideologické kazajce, která nedovoluje, aby se věci nazývaly pravými jmény a aby se diskuse vedla z jasně definovaných politických platforem. Proto snad mají pokusy o reformy ve východní
Evropě takové kouzlo. Namísto jasných politických formulací s běžným pojmovým aparátem evropského politického vývoje vymýšlejí obrazy, metafory, alegorie, takže jsou více poezií a
divadlem než politikou. Gomulka řekl v 56. roce, že někteří představitelé strany zacházeli v minulosti se stranou jak s poplužním dvorem. Musel jsem si najít ve slovníku, co je to poplužní dvůr.
O to efektnější se mi pak zdálo být toto přirovnání.
Nechci samozřejmě tvrdit, že v Polsku nebyly specifické podmínky pro ten typ vření, který tam v padesátém šestém roce propukl. Svým způsobem bylo Polsko nejzralejší pro poznání, že
oktrojovaný systém vykazuje vážné poruchy. Vzhledem ke všem zkouškám, kterým byl polský národ podroben za války, měl morální právo spravovat si svou „rzecz pospolitou“ sám i se všemi
riziky, které to přináší. Nepochybně byl citlivější na sovětské dálkové řízení než ostatní členové socialistického tábora. V řízení polských věcí projevoval Sovětský svaz také mnohem menší
velkorysost než třeba v případě Československa. To vyplývalo jistě i z osobní averze Stalinovy vůči polské hrdosti a nacionalismu. V Polsku byla též jediná církev ze všech východoevropských
zemí, která odolala trvalému tlaku k zestátnění. Skutečnost, že kolektivizace zůstala na poloviční cestě, potvrdila v polském vývoji staré Stalinovy obavy z masy nezávislého rolnictva.
Polský vývoj v padesátém šestém roce definoval za celou východní Evropu potřebu reformy a v kritice existujícího systému vytýčil všechny základní postuláty, které byly celým dalším
vývojem v Polsku i jinde jen potvrzeny. Nedělo se to přirozeně přímo v mocenském centru, ale na půdě univerzit, časopisů, dělnických rad, prostě v nově probuzené veřejnosti. Četli jsme v té
době vše, co se číst dalo, protože Poláci říkali přesně to, co jsme se snažili pochopit. Když se do Československa dostalo nové číslo Po prostu a v něm třeba článek od Kolakowského, nebo
Kultura s nějakou diskusí spisovatelů, byly to vždycky svátky.
Jenže polský pokus o reformu měl v celé své typičnosti také typický konec. Osudy východoevropských politiků jsou plny mimoděkých tragédií. Snad ani nevědí, nakolik svými osudy zastupují
zmařené možnosti celých národů, ztracená léta a marnou snahu. Takto zástupná byla třeba cesta Gomulky od patetického reformního politika k zatvrzelému praktikovi moci, který žaluje v
Moskvě na Dubčeka a který je nakonec sám vydán na pospas lidové zlobě a odvolán pro symbolické „poruchy vidění“. Lepšího epitafu se mu nemohlo dostat.
Celý polský pokus zanechal na hospodářském a politickém systému jen málo stop. V jeho průběhu vyšlo už tehdy najevo strašlivé dilema moci: jakákoliv hlubší reforma klade v konečném
důsledku vždy i otázku základu celého politického systému, to značí otázku vedoucí úlohy strany v té podobě, jak je zakotvená v sovětské praxi. A to už není jen teoretická otázka, je to
otázka, která novým způsobem vyvolává z minulosti duchy třídních bojů, protože zpochybňuje „historické právo“ nové třídy na neomezenou vládu v rámci „vedení, vnášení, vychovávání a jiné
obětavé práce pro lid“. Na této otázce se rozbil polský pokus a rozbily se i ostatní. A po celá další léta se jen hromadily ty poruchy systému, které byly zřejmé už v roce 1956. Polská hospodářská
těžkopádnost se prohlubovala a všechny pokusy v rámci systému ji popohnat na evropskou úroveň v konečném důsledku selhaly. Nejneuvěřitelnější je, že je tomu už čtvrt století, co bylo zřetelně
rozeznáno, v čem je nutné oktrojovaný systém změnit, aby měl nějakou naději na slušné fungování. Nezměnilo se nic a po dvacetipěti letech se zmítá celý hospodářský a politický systém v
hluboké krizi, která už není žádnou dětskou nemocí, ale jen a jen materializací mocenského egoismu a ideologické zaslepenosti. Tato zaslepenost není samozřejmě typicky polskou nemocí, je to

stará ruská nemoc, která se prostě šíří jako epidemie.
V Maďarsku se dělo v padesátém šestém roce v základě totéž, co v Polsku. V hlavních rysech byla maďarská kritika havárií oktrojovaného systému, jak k nám promlouvala třeba z diskusí v
Petöfiho kroužku, totožná s kritikou polskou. A také reforma se vynořovala z daných potřeb prakticky v těchže obrysech, modifikována snad jen těsným sousedstvím jugoslávské zkušenosti se
samosprávou. Samozřejmě se projevovala i maďarská specifika, daná anamnézou Rákosiovské éry, brutalitami, které po odhaleních vyvolaly mnohem větší otřes než v Polsku. V Maďarsku se
však nenašel záchrance Gomulkova typu, a tak vývoj překotně směřoval celkem k logickému rozpadu celého systému se všemi průvodními zjevy. Až z maďarského pokusu zaznělo ono zdrcující
poznání, že stabilita nových systémů ve východní Evropě není ani zdaleka tak věčná, jak o tom vypovídaly oficiální projevy. V rychlém sledu se dospělo až ke koaliční pluralitní vládě a k volání
po neutralitě. Sovětská vláda si nedělala iluze o budoucnosti své věci v Maďarsku a použila jedinou možnou zbraň, kterou v takových případech má k dispozici. Chruščov jednal v dané chvíli ne
jako příznivec reforem, ale jako stratég sovětské moci a všechno skončilo krveprolitím a popravami viníků ve starém stalinském stylu. Ideologie se postarala o klasickou rekonstrukci
kontrarevoluce, aby všechno dostalo staré revoluční posvěcení.
Pro dějiny socialismu, přikrášlované od Stalinovy smrti humanistickými rysy z Marxova odkazu, byly maďarské události úderem do hlavy, z kterého to dodnes hučí. Bylo vynaloženo obrovské
ideologické úsilí, aby se na tento úder zapomnělo, avšak opakující se zásahy podle maďarského modelu vyvolávají staré trauma neustále ze záhrobí.
Rozdrcení maďarského pokusu o reformu mělo zvláštní následky. V přímém protikladu k míře ohrožení, kterému byl celý systém v Maďarsku vystaven, tu došlo k nejmírnější normalizaci,
která byla ve východní Evropě zaznamenána. Jako by tu přece jen zapracovalo podvědomí, které nedovolilo vnutit zemi ve stejné podobě systém, který tak jednoznačně odmítla. Na rozdíl od
Polska a na rozdíl od Československa byl v Maďarsku po roce 1956 budován reálný socialismus s velkou obezřetností a s nebývalým respektem k rozumu. Původní hesla, se kterými Sověti
odevzdali Maďarům Kádára jako předsedu nové vlády a která do jisté míry brala ohled na skutečnost, nebyla v následujících létech zapomenuta a normalizace probíhala mírně a jakoby ve
vzájemné shodě mezi novou mocí a zhřešivším lidem. To se projevilo ve všech sférách, a dokonce v postupu vůči inteligenci, která se výrazně podílela na vzniku reformního programu a kritice
stalinského systému. Maďaři prokázali schopnost vyvodit z národní katastrofy realistické poučení. Systematicky, krok za krokem a bez ideologického ohňostroje přizpůsobovali reálný
socialismus obecným lidským potřebám. Ponechali nedotknutou vnější fasádu mocenské struktury a vnější vazbu na tak zvané socialistické společenství, o nichž věděli, že jsou to sovětské
ideologické svátosti, jejichž znehodnocování Sověti netrpí, a v tichu a bez pozornosti vnějšího světa obrušovali drobnými reformami hrany systému. Vytvořili program hospodářské reformy
podle racionálních hledisek a neprovokovali rozsáhlými politickými souvislostmi. Kádár využil šoku z padesátého šestého roku a všeobecného poznání o ohrožení národní existence a uzavřel s
lidem zvláštní typ společenské smlouvy, který jinde ve východní Evropě neexistuje. V té smlouvě se praví, že národ bude tolerovat celkovou nepřirozenost národní existence, pokud vláda bude
postupovat rozumně, vytvoří předpoklady k slušnému životu, zajistí poměrné bezpečí před zvůlí a zajistí i relativní dobrou funkci zpětné vazby mezi ní a lidem. A jako přídavek všechny ty
typické maďarské možnosti pro ventilace nespokojenosti v rámci malé domácí svobody vyjadřování, psaní a vtipkování. V Kádárovi věnovala sovětská vláda Maďarům ideálního muže pro
realizaci takové společenské smlouvy. Za celou dlouhou dobu své vlády Kádár nepodlehl mystickým svodům čistého mocenského pragmatismu, nepodlehl jako jiní úplné ignoranci lidového
vědomí a staral se o to, aby měl když ne manifestační, tak aspoň klidnou a uváženou podporu značné většiny národa. Tak vznikl zvláštní fenomén celé východní Evropy, neefektní produkt
malých a promyšlených reforem, maďarský reálný socialismus, který se sice zúčastňuje na manifestacích jednoty, ale současně zajišťuje svému lidu tu nejlepší možnou existenci v rámci daných
možností. Vypracoval solidní mechanismus při zvládání krizových situací hospodářských i politických.
Maďarský fenomén je o to pozoruhodnější, že se tak viditelně odráží na debaklu polském a československém. Zdá se však, že sám netouží po tom, být dáván za vzor, a pracuje tiše, v ústraní,
poučen už před lety o tom, že velká sláva a potlesk na otevřené scéně se ve východní Evropě nevyplácí. Ve srovnání s Maďarskem se jeví československá a polská historie posledních desíti let
přehlídkou ztraceného času.
Maďarsko je sužováno tak jako ostatní státy východní Evropy systémovou krizí, ale důležité je, že reformou vytvořený mechanismus je schopen zvládnout její havarijní projevy. Je
pozoruhodnější ne v samotné technologii ekonomických procesů jako spíše ve zvláštní technologii politického a ideologického kompromisu, který vytváří předpoklady pro přijetí nutných
ekonomických opatření, jako je třeba zvyšování cen, racionalizace atd. V Polsku a Československu, kde ideologická nabubřelost svázala osud politické moci s vražedným cenovým moratoriem,
se každá havárie, každé zvyšování cen, nedostatek a všechny důsledky hospodářské těžkopádnosti projevují nebezpečnými výbuchy nenávisti vůči straně. V Maďarsku je společnost schopna
snést nepopulární ekonomická opatření s jistým porozuměním pro nevyhnutelnost takových kroků a dokonce snad i oceňuje, že se jí nic nenalhává a že se tak chrání před ještě horšími důsledky,
přešlapováním na místě a hrozbou totálního zhroucení.
Budoucnost zhodnotí maďarské zkušenosti pravděpodobně mnohem důsledněji. Již dnes je však jisté, že ze všech pokusů o reformu vykázalo jen Maďarsko slušné výsledky a svým dnešním
stavem ještě zvýrazňuje propastnou hloubku prohraných šancí ve východní Evropě.

Konfrontace
Svět bez sovětsko-americké konfrontace, bez konfrontace dvou sociálních a politických systémů, by byl jiným světem. Tato konfrontace určovala v posledních třiceti letech natolik tvářnost
světa, že onen jiný svět je téměř mimo představivost žijících generací.
Jsou jistě místa na světě, kde si lidé z této konfrontace nic nedělají, nebo kde mají daleko bližší košile než tento sovětsko-americký kabát, ale i tak s ní žijí. Žijeme ve světě konfrontace
navykle, uzpůsobeně, a projevy této konfrontace registrujeme bez údivu, asi jako projevy počasí. Jen málokdo si tuto konfrontaci uvědomuje jako dějinný, lidský jev, naprostá většina lidí ji
vnímá jako dávno odcizenou skutečnost, jako přírodní jev, na který už lidé nemají žádný vliv. Kdo z lidí, a je jich v takové situaci většina, usíná s vědomím, že právě na něho bude tuto noc
namířena raketa s atomovou hlavicí? Kdo z lidí se zeptá, když hledá po kapsách šesták na housku, co stojí všechny ty obrovské armády, ty desetitisíce tanků, co stojí ve výchozích postaveních, ty
tisíce letadel, co jsou stále ve vzduchu, aby nebyly nepřítelem překvapeny na zemi, a ty stovky plovoucích obrů na všech mořích, které číhají na sebe navzájem? Nikdo se raději ani neptá. Prosté
úvahy, reagující na tuto konfrontaci a její projevy, končí bezmocným konstatováním, že tento svět je dokonalý blázinec a člověk raději na nic nemyslí, aby se nezbláznil. Tato konfrontace
přesáhla možnosti obyčejného rozumu. Je nesrozumitelná, protože se už celá desítiletí projevuje jen v politické frázi a není možné převést ji do obyčejného jazyka. Vymyká se z lidské
zkušenosti, a proto se nedají její projevy zařadit do hodnotového systému obyčejného života. Naprosté většiny lidí se tato konfrontace dotýká jen druhotně, odvozeně, nepřímo, a proto její přímé
důsledky splývají s okolím a nedají se dobře rozeznat. Nikdo si už nepamatuje na její původní kořeny, na její sociální a politický základ, a proto jí podsouvá často naprosto směšné příčiny. Se
všemi svými průvodními jevy, plýtváním produktivními silami a materiálem je tato konfrontace obrovským nádorem současné civilizace a výsledkem selhání rozumu.
A přece není onen jiný svět, svět bez konfrontace, úplně mimo představivost. V takovém jiném světě by se všechny problémy současné civilizace vyřešily s polovičním vynaložením energie, je
pravděpodobné, že by se mohlo podstatně urychlit překonání rozdílu mezi bohatými a chudými zeměmi světa, že by bylo dost prostředků na velkorysé projekty na ochranu životního prostředí, že
by bylo dost prostředků na všechno ostatní, co by mohlo být a není. Je rovněž pravděpodobné, že v onom jiném světě, světě bez konfrontace, by se jazyk mezinárodních styků zlidštil tak, že by se
stal srozumitelný i obyčejným lidem. Co všechno by mohlo být, kdyby... kdyby nebylo oné konfrontace!
Jenže po všech těch letech jen málokdo věří v takový jiný svět. Lidé si zvykli a snášejí celkem dobře důsledky konfrontace. Po prvním desítiletí života pod atomovou hrozbou si zvykli i na ni a
odsunuli do podvědomí myšlenku, že by skutečně jednou k atomové válce mohlo dojít. Hrůza takové války také přesahuje možnosti rozumu, a proto byla z vědomí vytlačena. A tak se celá
konfrontace dvou systémů dostala za hranice lidských možností, přerostla v přírodní jev a jako takový se vzpírá jakékoliv regulaci. Stamilióny lidí, kterých se tohle všechno bezprostředně týká,
se přestali vůbec zabývat myšlenkou, že by oni sami mohli něco v této věci udělat. Systémová konfrontace se stala součástí života v druhé polovině tohoto století, tak jako televize nebo letecká
doprava.

***
V sociálním vědomí převládá mínění, že pokud paměť sahá, měli lidé vždy nějaký důvod k nepřátelství a vzájemné nenávisti. To sice platí, ale moderní východo-západní konfrontace je v
plném slova smyslu globální a na jejím konci číhá něco, co dějiny zatím neznaly a co lidská mysl nedovede vůbec strávit. Současná konfrontace je proto naprosto nový jev lidských dějin a nelze
pro něho v minulosti najít paralelu. Římané měli sice konfrontaci s Kartágem, ale když bylo Kartágo zničeno, dotklo se to jenom Kartagiňanů. V současné konfrontaci nebude zničeno Kartágo,
bude zničena planeta a to je rozdíl v měřítku.
Ale v lidském vědomí přece jenom splývají příčiny historických konfliktů s tím současným. Je to pro ně zase jen staré snažení o světovládu; jedna i druhá strana chce vnutit celému světu svůj
systém hodnot a politické správy, obě supervelmoci mají své zóny vlivu, tak zvané zájmy, životní nebo méně životní, oblasti důležité pro vlastní obranu atd. Kupodivu vypadl z hry dřívější šlágr
teorie válek - boj o odbytiště; v současné konfrontaci by jedna strana byla celkem ráda odbytištěm druhé strany, hlavně pokud jde o zemědělské přebytky a moderní technologii. Supervelmoci se
před očima světa chovají jak znepřátelené trhovkyně , lžou na sebe, žárlí na sebe a přejí si navzájem to nejhorší, zřetelně se těší z nesnází druhé strany, ať jsou jakékoliv. Zemětřesení, které
postihne jednu stranu, je automaticky prospěšné druhé straně, a tak to jde dnes a denně ad absurdum. Když má jedna supervelmoc těžkosti v Íránu, druhá se z toho tajně těší, a když jedna
supervelmoc uklouzne po špatně vypočítaném kroku v Afganistanu, druhá se jí to snaží co nejvíce znepříjemnit. Generální štáby a mocné tajné služby ve všech takových případech kují železo
dokud je žhavé a nikdy si nic neodpustí. A všechno to stojí šílené peníze, za které by třeba mohl být poloviční ráj na zemi. Možná že by se dokonce dosyta najedla i ta třetina lidí, která trpí
hladem.
V lidském vědomí jsou příčiny současné konfrontace zahaleny kouřovou clonou ideologií a permanentními propagandistickými manévry. Tyto manévry znemožňují naprosté většině
obyvatelstva planety pochopit, oč ve skutečnosti jde. Právě tyto manévry zahánějí příčiny konfrontace do mimolidských sfér a fatálních přírodních zel a božích trestů.
Konečně není nijak lehké vyznat se v příčinách supervelmocenského nepřátelství. Před druhou světovou válkou to bylo jednoduché. Ať bylo jak bylo, národy se nenáviděly. Pamatuji se z
dětství, jak se pořád mluvilo o nenávisti mezi Němci a Čechy, mezi Němci a Poláky, mezi Čechy a Poláky, mezi Čechy a Slováky, mezi Francouzi a Němci a mezi Rusy a Němci, nacionalismus
a šovinismus nebyl jen v novinách, byl i mezi lidmi. Takže ti ani nebyli moc vyjevení, když jim poručili, aby stříleli do těch, které z nějakých prapříčin nenáviděli. A potom už slavila nenávist
orgie, protože válka sama vyvolává tisíc příčin k nenávisti, k nemilosrdné, zničující nenávisti. Ta se pak šíří geometrickou řadou, protože každá oběť musí být pomstěna.
Kdo však může dnes s čistým svědomím říci, že se Američané nenávidí s Rusy a že jsou ještě jinou nenávistí zapleteny jedni i druzí s Číňany? Nic takového se nedá vysoudit ani z projevů
politiků, ani z masově komunikačních prostředků, a tím méně z chování obyčejných lidí. Nejvyšší představitelé protivných stran ujišťují světovou veřejnost, že si váží lid protivné země a jak jej
dokonce milují a vyzývají k věčnému přátelství. Tím sugerují zmatené veřejnosti myšlenku, že vlastní konfrontace panuje vlastně jen mezi nejvyššími představiteli a že by tudíž si to měli
představitelé vyřídit mezi sebou a netahat do toho národy, které se vzájemně vlastně milují. To je věčná utopie moderního člověka; ten v zajetí odcizených ideologií sní o tom, že generální
tajemník KSSS si vše vyřídí v pěstním souboji s americkým prezidentem a lid se z toho všeho vynechá. To je ovšem bláhové pomyšlení, přestože zdánlivě by takovému souboji nic nemělo stát v
cestě, a pokud jde o náklady, nic by to nestálo.
Ani v době studené války tisk obou systémů nepřekročil hranice vkusu a neoddal se hlásání čiré, iracionální nenávisti, protože ji jednoduše nemohl mezi lidmi zaznamenat. Sovětská
propaganda sice nazývala v těch dobách americké novináře trubaduři nenávisti, ale to už je tradiční žargon sovětské propagandy. Četl jsem v důsledku příznivé shody okolností i v době studené
války západní tisk a vím, jak to bylo. Při všem, co se dělo, se tisk nikdy nevrátil k orgiím nenávisti, které provázely druhou světovou válku, přestože se dlouho stálo na pokraji války třetí.
Vždycky to vypadalo tak, že lid je dobrý, jen systém a jeho správci jsou špatní. A tato interpretace věci je příznačná i pro období postupné střízlivosti a uvolnění. I nejnovější knihy amerických
novinářů o Sovětském svazu, které jsem četl, třeba Kaiserova TheRussians, neskrývají přes všechny výhrady vůči systému vřelou náklonnost k Rusům.
Na sovětské straně to vždy bylo trochu jiné, protože řízené informace odrážejí vlastně jen mínění mocenské elity. Přesto se ani v sovětské propagandě nepřekročil práh oddělující šíření
nenávisti od propagandistických triků. Sovětský tisk má v této oblasti ideologické tabu, a proto i v nejbezuzdnějších kampaních byl pro něj americký lid nedotknutelný a všechna vina za stav
světa padala na americké imperialisty, stratégy Pentagonu a bosové zbrojařského průmyslu. Američany líčila sovětská propaganda vždy jako svedené hlupáčky, kteří touží po míru, ale mocenská
oligarchie vždy zabrání tomu, aby se pravá vůle amerického lidu projevila. Poněkud nevysvětlena vždy zůstávala okolnost, že každé čtyři roky zvolil dobrý americký lid zavilé válečné štváče do
kongresu a senátu, a někdy dokonce i do funkce prezidenta.
Ještě zřetelnější je tato nepřítomnost nenávisti v neartikulovaném vědomí „mlčících většin“. Američané a Rusové si nepřekážejí přímo, jejich zahrady a pole spolu nesousedí, překážejí si
jenom prostřednictvím svých klientů a to je málo k tomu, aby „mlčící většina“ pocítila nenávist k druhé straně. Naopak, vypadá to tak, jako by tato většina sympatizovala přes hlavy „těch
nahoře“ s většinou druhé strany. Ani jeden ani druhý systém totiž neumožňuje, aby lid obou zemí mohl artikulovaně do této konfrontace zasáhnout. Většina Američanů pohlíží shovívavě a s
jistou sympatií na obrovský národ, který to nikdy neměl lehké a který má za sebou dějiny, ze kterých by se Američanům točila hlava, kdyby znali hloubku tragédií, do kterých uvrhly lid na
obrovských prostorách. Rusové v zásadě nic proti Američanům nemají a nevěří, že by mohli mít nějaký reálný důvod se s nimi utkat ve válce, nevěří rovněž, že Američané nenávidí socialismus a
komunismus, protože si těžko dovedou představit, že by jim ho kdo mohl závidět. Dneska už koneckonců vědí své a když se jim něco líbí, říkají, že je to „jak v amerikanskom filme“. Je
neštěstím lidstva vůbec, že se při převodu amorfně formulovaných postojů lidu do jazyka politiky změní skutečné lidové vědomí v otřepané fráze o „přátelství a vzájemné úctě“, které si vyměňují
profesionální politici v poselstvích.
Ve zbytku světa, který je rovněž vtažen do konfrontace, je všechno ještě jasnější. Pokud stará nepřátelství nevymřela, jsou už jen relikvií starých generací a všechny jevy konfrontace jsou
odvozeny ze základní šablony. Ze všeho tedy vyplývá, že všechno je jenom produkt nějakého omylu, že neexistuje lidsky pochopitelná příčina pro éru konfrontace?

***
Základní příčina konfrontace se vyjevuje v marxistické analýze. Prvotní příčinou konfrontace v dnešním světě byl základní sociální konflikt v třídní struktuře, společné celé západní civilizaci.
Ruská revoluce a pozdější mocenská stabilizace Sovětského svazu vytvořily průlom do tradiční struktury evropské společnosti. Evropská a potom i světová soukromovlastnická sociální struktura
byla popřena a svět se nezřítil. Svět rozdělila demarkační čára, která má skutečný, materiální, hmatatelný a hlavně mocenský základ a nespočívá jen na podpěrkách ideologické frazeologie. Na
Východě se v průběhu let vytvořila odlišná struktura společnosti, krajně zjednodušená, kterou v podstatě tvoří jenom dvě složky: politicky a hospodářsky aktivní menšina, rozestavěná na
nejrůznějších stupních řízení společnosti, a pak v podstatě apatická, manipulovatelná a pasivní většina, vyrušitelná z klidu jen změnami v materiálních podmínkách života. Toto nové
strukturování společnosti nemá nijak omračující výsledky ve srovnání s hospodářsky, technologicky a obecně civilizační výkonností většiny západních společností. Ale slibuje aspoň totální
změnu, převrat, řešení pro země, kde se po staletí nic nepohnulo, kde panují vývoje neschopné a zkamenělé sociální poměry, kde nevidět východisko z bídy, jak je tomu často v rozvojových
zemích a vůbec v zemích, které zůstaly stranou, když byl odstartován rozvoj průmyslové civilizace. Všechny tyto země cítí instinktivně, že nemohou jít cestou západních společností, protože k
tomu nemají předpoklady. Zůstává jim naděje na změnu po východním způsobu, který lze uplatnit všude, protože je jednoduchý, nebo se tak alespoň jeví.
V této základní struktuře jsou Východ a Západ skutečně odlišné. Východní Evropě by ovšem nemuselo vadit, že západní Evropa a Amerika je uspořádána jinak, a Západu by nemuselo vadit,
že je Východ uspořádán jinak. Jenže to není tak jednoduché. Od samého začátku, od okamžiku, kdy tato odlišnost začala být trvající skutečností, cítí se obě strany ohroženy. V podstatě nevěří, že
mohou existovat oba systémy vedle sebe. V ideologii Východu je konečně zakotveno přesvědčení o vítězství socialismu na celém světě. Na Západě se neví, jestli se má toto přesvědčení brát
vážně a co je na něm pravdy. Zde už začíná pracovat ideologické zmatení jazyků. Zvláště americkou stranu jazyk sovětské ideologie znepokojuje, protože si není jistá, jak vážně má brát jeho
frazeologii.
Když přijel na pohled dobromyslný Nikita Chruščov do Spojených států, přivítal ho skandál okolo jeho poznámky o pohřbení kapitalismu. Američané se ptali, zda je přijel pohřbít. Američané
nemají za sebou ve svých dějinách žádné ideologické období, a jsou proto naučení z praktických důvodů brát všechno doslova. Celá východní Evropa není ovšem zase schopna vydat nějaké
oficiální prohlášení, které by nebylo zatíženo ideologií. Taková prohlášení předpokládají, že je nikdo nebude brát doslova a že každý ví, že je v nich obsaženo ideologické zkreslení, anebo i
ideologická lež. Smyslem takových prohlášení není postihnout skutečnost, ale zařadit ji do systému, aby z něho netrčela jako cizí věc. Proto se například vyslání vojska s přesným
vojenskopolitickým posláním zásadně interpretuje jako bratrská pomoc a žádá se, aby bylo jako takové přijato na celém světě.

A tu vznikají mnohá nedorozumění. Chruščov nepřijel do Ameriky pohřbít Američany, naopak přijel proto, že se chtěl podívat, jak to dělají američtí farmáři, že mají takové výnosy kukuřice;
všechno se mu líbilo a nejraději by přenesl celou Ameriku do Ruska. Jenže to nemohl říct; nikdo si nemůže dovolit vyvolat na Východě ideologické zemětřesení, ani první muž ve státě. Chruščov
spolu se všemi sovětskými občany už od dětství slýchával všechny ty fráze o konečném vítězství socialismu na celém světě, o dělnické třídě jako hrobaři kapitalismu, o neustálém zbídačování
proletariátu na Západě, o nerozborné jednotě všech socialistických zemí atd. Celá desítiletí tyto fráze nikdo nezkoumal z hlediska jejich pravosti. Chruščov neměl v úmyslu pohřbít kapitalismus
konkrétně, tak jako to nemají v úmyslu učinit ani jeho následovníci, protože by nevěděli, co si bez něho počít. Jim se líbí svět právě takový, jaký je, a nechtějí ho změnit, což lidé přesvědčeni o
„sovětském imperialismu a sovětské snaze o ovládnutí světa“ dost dobře nechápou. „Ovládnutí světa“ je absurdní představa i pro mysli mocenské elity Východu. Sověti už vzhledem k jisté
závaznosti marxismu uvažují jen v revolučních dimenzích. Věří ve změny, ale ve změny vnitřními silami, a pak jsou ochotni „trochu pomoci“. Ale neopájejí se představou, že by američtí dělníci
zaútočili na Bílý dům. Zcela jistě mají tolik smyslu pro realitu, aby nemysleli vážně na možnost vládnout Německé spolkové republice přes soudruha Miese.
Ne, svět je dobrý takový, jaký je. Existence Západu zpříjemňuje život na Východě. Součástí výsad mocenské elity ve všech východoevropských zemích je snadnost cesty na Západ, image elity
se vylepšuje západním konzumním zbožím. S pohřbením kapitalismu by zaniklo všechno kouzlo moci na Východě, vyschly by prameny technologického pokroku, nákupu licencí, strojů,
„knowhow“ a vůbec většiny nosných idejí tohoto století. O energetické krizi by se Východ zřejmě dověděl, až by zhasla poslední žárovka, a důsledky znečistění by se začal zabývat až po
vymření ryb.
To všechno se ovšem skrývá za ideologickou frazeologií sovětské strany, která si vynucuje frazeologii jiného druhu. V takové konfrontaci pak prohrává skutečnost, protože bitva se už
neodehrává na zemi, ale v oblacích. A hlavně ztrácí se tak možnost skutečné domluvy, která by se opírala o společné hodnocení skutečnosti a přinášela úlevu od permanentní konfrontace.

***
Fakticky už od konce druhé světové války se oba systémy připravují na vojenskou konfrontaci. Na tuto přípravu byly vydány nepředstavitelné prostředky a nepředstavitelná energie. Za celou
tuto dobu však ani jedna ani druhá strana nepřiznala přímé agresivní úmysly, neposlala ultimatum druhé straně a nepožádala o část protivníkova území. Obě strany vždy proklamovaly mírové
úmysly a úmysly agresivní podsouvaly jen druhé straně. Kdyby se tedy obě strany vzaly vážně ve svých prohlášeních, bylo by dávno po odzbrojení. Nevzaly se vážně, protože si nerozumějí a
protože některé skutky vzájemné konfrontace neodpovídaly řečem o míru.
Sovětský svaz vyšel z války vůči všem ostatním zemím územně nesmírně posilněný a ještě opásán satelitními zeměmi se spolehlivými prosovětskými vládami. Vše vypadalo tak, že u toho
nezůstane a že se bude pokoušet získat ještě spolehlivější brnění. Sovětská frazeologie celosvětového zápasu o socialismus tomu nasvědčovala. To vyvolalo podezření především v Americe, a tak
začala studená válka a celé závody v zbrojení. Zdálo se, že Stalin po způsobu ruských carů přičleňuje k Rusku jednu zemi za druhou. Přičemž se trochu zapomnělo na to, že Stalin si vzal jenom
to, co mu západní velmoci darovaly. Stalin právě takto porozuměl všem ujednáním mezi velmocemi a není ani tak jeho chybou, že si západní velmoci myslely, že to nevezme tak doslova. Ale
málokdo si všiml, že Stalin si nevzal to, co mu nedaly; nevzal si například Jugoslávii, i když asi velmi chtěl. Pochopil, že Jugoslávie není zralá pro vazalství a že má co dělat s lidem, který si
vysvětluje nezávislost po svém způsobu a je ochoten pro to i bojovat. Sovětský svaz a jeho agresivita byly pojaty jako čistě vojenský a mocenský fakt a ignorovalo se celé sociální a ideologické
pozadí tohoto faktu.
Stalin zemřel, Chruščovova éra byla vystřídána Brežněvovou érou, ale stále platila prvotní zhodnocení. Postupně byl v Evropě uznán status quo a tvrdá realita sovětského vlivu ve východní
Evropě. Konfrontace se stávala stále více konfrontací v netradičním smyslu, konfrontací sociálních systémů a ideologií, kultur a způsobu života, vědy a techniky, životních hodnot a různého
pojetí svobod. Polem konfrontace se stávaly jevy, pro které se vlastně v historii nikdy nebojovalo.
V postalinské éře se Sovětský svaz soustředil plně především na obranu status quo a všechny tak zvané agresivní kroky byly zvláštním druhem útočné obrany. Z vnějšího pohledu, z pohledu
Západu se takové kroky přirozeně mohou jevit ve své konkrétní jevové podobě jako pokusy o agresi, ale nejsou jimi. Jen zevnitř je možné plně procítit ovzduší prosycené bdělostí a
permanentním strachem z nějakého kiksu, z nepředvídatelné slabosti a laviny zlých událostí, jen zevnitř je možné vycítit za fasádou frazeologie o pevnosti, nerozbornosti a věčnosti plíživý strach
z krize, z nespokojenosti, z vnitřního rozpadu, z hospodářské nedostatečnosti, ze zaostávání, ze všech těch jevů, které nejsou utajeny nikomu a které se denně připomínají jako signály neblahé
budoucnosti. Odtud, z tohoto základního pocitu, který je společný celé mocenské elitě, vyplývá všechno to harašení zbraněmi, projevy siláctví, ideologie bdělosti a neustálé připravenosti.
Za posledních dvacet let nepřinesl ani jeden ze sovětských kroků, které zvedly hladinu napětí, Sovětskému svazu skutečný prospěch. Kuba se stala obrovskou přítěží sovětskému hospodářství,
a také africké země s moskevskou orientací nijak nepřispívají k sovětskému blahobytu. Z invaze do Maďarska a do Československa měli Rusové jen abstraktní mocenský zisk. Sověti byli k
takovým krokům „přinuceni“ imperativem rovnováhy a status quo, strachem z toho, aby se úzkostlivě udržovaná stabilita nevychýlila z rovnovážné polohy a nevyvolala sesuv vlastní půdy.
Může se zdát podivné, že právě po zkušenosti se sovětskou invazí v roce 1968 nepřičítám Sovětskému svazu agresivní úmysly. Zásah v Československu byl obranný, vyplýval z neschopnosti
přijmout v dané chvíli výzvu, která z československého experimentu plynula pro celý systém a ohrožovala jeho existující podobu. Proto byla daná přednost vojenskému zákroku, který výzvu
umrtvil v zárodku, aniž mohla dokázat svou životaschopnost. (Po desíti letech se všechno opakuje a celá výzva, jak ji nastolilo československé jaro, stojí za dveřmi celého systému a žádná vojska
ji nezaženou, protože je podmínkou přežití v drastické éře osmdesátých let. Zatím ji ideologie balí do starého papíru efektivity, kvality, vědy, techniky, čistých výkonů a všeho, co nejméně
připomíná neuralgický bod v dějinách Východu, totiž rok 1968.) Jenže toto všechno je v sovětském pojetí „vnitřní záležitost“ a na stav velké konfrontace by to nemělo mít vliv.
Mnohé principy socialistické ideologie byly tiše ponechány v zapomenutí, první socialistická země už dávno není tím spásným světlem, které svítí celé lidské pospolitosti na cestu do
budoucnosti, a ví to o sobě. Nebyl však zapomenut princip obrany socialismu za každou cenu, který diktuje sebezáchovný pud. Vzhledem k mocenské struktuře v socialistických zemích není
„obrana socialismu“ okrasou na socialistické ideologii, ale je to smrtelně vážná věc. Ideologie obrany činí pochopitelnou sovětskou invazi do Afganistanu. Činí ji pochopitelnější než novinářská
hyperbola, která interpretuje sovětský zásah v Afganistanu jako strategický výboj k Indickému oceánu ve stylu Alexandra Velikého.
Všechno začalo v dubnu 1978, a ne v prosinci 1979, vše začalo tehdy, kdy se dostala k moci Tárákího strana. Tehdy vznikla ona osudná internacionální vazba, jak ji vyznává sovětská
ideologie. Je těžké chtít po sovětském vedení, aby odrazovalo někoho od revoluce. Revoluce vznikají i v tak beznadějných zemích, jakou je Afganistan. Možná zákonitě vznikají právě v
takových zemích, podle statistik OSN nejchudších. Když se taková revoluce přihlásí k sovětskému vzoru, oživnou v sovětské ideologii sentimentální prvky a vznikne nárok na pomoc. Od
začátku muselo být i Sovětskému svazu zřejmé, že revoluce v tak nezralé a zaostalé zemi se musí dostat do krize a že vznikne otázka, zda tuto revoluci zachránit, nebo odepsat. V takových
situacích Sověty jednají s celou silou, i kdyby je to mělo stát ztrátu mezinárodní prestiže a ztrátu posledních zbytků věrohodnosti všech těch prohlášení o respektování nezávislosti, o posvátném
zákazu nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států atd.
V takových situacích se socialistická velmoc řídí zakořeněnými ideologickými principy, tak jako se zase v jiných záležitostech i kapitalistická velmoc řídí zakořeněnými principy. Jenže svět se
zdráhá věřit ideologickým motivům sovětského jednání, domnívá se, že jsou jen kamufláží skutečných vojenskostrategických motivů. Nepochybně jsou mezi sovětskými maršály takoví, kteří
vítají průvodní strategické aspekty takových rozhodnutí. Jen tyto aspekty by však nestačily k prosazení tak závažného rozhodnutí, které ohrozilo desítileté sovětské úsilí o uvolnění.
Sugestivní název knihy Daniela Bella - Konec ideologie - vyvolal v Americe a v západní Evropě přesvědčení, že ideologie je mrtvá. To je více nebo méně pravda, je mrtvá jako vyhaslá sopka,
to podstatné už vyvřelo a jen sem tam se kouří z opuštěných kráterů. Ale sopka zůstala a kolem je plno ztvrdlé lávy. V konfrontaci dvou systémů tento konec ideologie nenastolil éru, v níž se
budou všechny konflikty řešit na čistě pragmatickém základě. Konfrontace je více ideologicky zatížená než jiné oblasti života na této planetě.

***
Tato ideologická zatíženost není ryze sovětskou záležitostí. Na západní straně se projevují tytéž sklony k strnulému a prestižnímu chápání konfrontace. Západ odmítal po celá desetiletí brát do
úvahy zřetelné sociální příčiny nesnází, které vybuchovaly na celém světě, a spokojoval se s ideologickým, a tedy jednoduchým vysvětlením, že za všechno mohou Rusové a komunisté. Přitom
měli zvláště Američané mnohokrát příležitost ověřit si na vlastní zkušenosti, že ideologicky podmíněná netečnost k sociálním problémům je postavila v konfrontaci se Sovětským svazem do
nevýhodného postavení. Extrapolace vlastních netypických dějinných zkušeností na ostatní sociální útvary ve světě vedla americkou politiku k podceňování ryze materiálních, a proto
„marxistických“ faktorů sociálního vývoje. Západ se dostával do zahraničněpolitických krizí z ryze sociálních příčin: v důsledku převratu se některé země změnily ze spojenců v zavilé nepřátele.
Jakákoliv ideologická clona, nevyjímaje antikomunistickou, znesnadňuje pochopení pravých příčin dlouhotrvajících a neřešených sociálních konfliktů. Není nutné třídní pojetí sociálního
antagonismu; pouhý antagonismus bohatých a chudých, privilegovaných a bezprávných, a třeba jen pozorování bezpříkladného sociálního sobectví prospívá v analýze takových konfliktů. V
posledních desítiletích byly téměř všechny přesuny některých zemí do sféry sovětského vlivu spíše dílem západní netečnosti k sociálním problémům oněch zemí, než dílem sovětské podvratní
činnosti. Takový byl především případ Kuby, kde byla revoluce úplně mimo dosah sovětské ideologie. Až mnohem později byla Kuba víceméně donucena přijmout sovětské pojetí
internacionalismu, protože tak velel pud sebezáchovy. Kdyby Spojené státy nepohlížely na každou revoluci jako na zločin proti lidskosti a pomohly Castrovi překlenout první těžké kroky
stabilizace, neměly by u svých břehů nepřátelskou zemi a stálo by je to možná jen desetinu toho, co už je stály vojenské výdaje na uklidnění tohoto neuralgického bodu konfrontace.
Každá ideologická předpojatost otupuje cit pro reálné hodnocení krizových jevů v našem světě. Ztěžuje včasné rozeznání sociální podmíněnosti nesnází, které pak vznikají v důsledku převratů
a revolucí v zemích, které jsou v dosahu západního politického a hospodářského vlivu. Překvapení, pocity národní křivdy, zrazené náklonnosti a splácení dobrého zlým jsou potom průvodním
jevem takových převratů. Jenže každý takový převrat zraje dlouho a upozorňuje na sebe dílčími projevy. Avšak Západ bývá probuzen z netečnosti až najednou, rázem, jak se to stalo v případě
Íránu. Supervelmoc je napínána na skřipec a sebevědomí národa je zkoušeno. Jak málo stačí, aby se svět dostal z racionálně kontrolované rovnováhy! Jak málo stačí, aby se naplnila šílená
utopická vize, že třeba jeden jediný člověk bude jednou schopen vydírat celé lidstvo!
Takto vniká do konfrontace dvou systémů stále více iracionálních prvků. Mrtvoly starých ideologií leží v cestě ke skutečnému uvolnění a k reálnému spočítání skutečných, především
sociálních příčin konfrontace. Po takovém reálném součtu by se ukázalo, že není fakticky žádný osudový důvod ke vzájemnému zabíjení, což je koneckonců konečná fáze této konfrontace. Jde
spíše o to, jak dosáhnout výhody na úkor druhého bez zabíjení. Jenže vše se děje tak, jako by zabíjení bylo přece jen jedinou možností, jak dosáhnout satisfakce ve všech oblastech konfrontace.
Převaha v kultuře, ve vědě, ve svobodách, v technice, v spotřebě, v sociálním bezpečí, v cílevědomosti atd. se nepočítá, zde lze všechno oddiskutovat v ideologickém zatmění; odtud satisfakce
jakoby nepramenila, pramení jen z převahy v prostředcích k zabíjení. Navíc neexistují v dnešním světě naprosto průkazné metody pro porovnání výsledků jednotlivých sociálních systémů.
Vlastně metody jsou, ale ideologie je nepřijímá. Celý pes je zakopaný v tom, že z průkazné pravdy plyne jakoby nárok na moc, což je nebezpečné pro ty, jejichž moc spočívá na lži. Cesta přes
ideologii k pravdě by vedla samozřejmě k míru. Moc spočívající na rozumu nemůže být agresivní. Jenže, jak se zdá, v současném světě je mnohem snadnější financovat zbrojení, než financovat
rozum a pravdu, třebaže by financování rozumu bylo nekonečně snesitelnější pro daňové poplatníky zainteresovaných zemí. Rozum se samozřejmě nedá koupit, ale je možné financovat rozšíření
prostoru pro jeho uplatnění. Mnohé konkrétní kroky uvolnění k tomu pomalu vedly. Jestliže budou odročeny, třeba už nikdy nebude na ně čas.
Konfrontace zašla tak daleko, že svět bez ní si už ani neumíme představit. Ideologické zastření konfrontace dosáhlo takového stupně, že lidé většinou ani nevědí, oč jde. Je dnes docela dobře
myslitelná situace z Orwellova roku 1984: vede se válka, padají bomby, umírají vojáci a nikdo vlastně neví proč, dokonce se ani neví, kdo právě s kým bojuje, nebo se už dávno zapomnělo, proč
se začalo bojovat. Ideologie odcizila naprosté většině lidí politiku a učinila z ní nebezpečné hobby profesionálů. Stejným způsobem odcizila lidem mír a válku.
Tento stav ještě zhoršila moderní bojová technika, která je schopna učinit ze zabíjení jen technickou dovednost vzdálenou natolik od přímého pohledu na krev, že nevstoupí ani do mravního
hodnocení. Představa boje muže proti muži se z představ o válce pomalu vytrácí. V rámci této představy by se člověk mohl utěšit ještě nadějí, že v oné chvíli, kdy bude na konci éry konfrontace
vydán rozkaz sovětským a americkým vojákům, aby se vzájemně pobili, nastane velké probuzení z ideologického zblbnutí a sovětští vojáci vymění své tanky za džínsy, Američané za vodku a
půjdou domů. Jenže pravděpodobnější je, že jedni i druzí zemřou dříve, než si budou moci pohlédnout do očí.

V.
Miroslav Kusý - Milan Šimečka
Druhý rozhovor s druhou generáciou

Druhá generácia: Po prečítaní vašej knihy v nás zostal dojem, že by mal byť napísaný ešte jej druhý diel. Lebo táto kniha je deštruktívna, je to totálna negácia. My, mladí ľudia by sme
potrebovali aj niečo pozitívne. Ak máme pred sebou ešte dajme tomu 40-50 rokov života, tak ho nechceme stráviť v negácii.
Šimečka: Znamená to, že vy, druhá generácia, by ste chceli počuť program. Nádejný projekt, ktorý by mal predpoklady na to, že z danej sociálnej skutočnosti urobí niečo lepšie. Ale absolútna
väčšina literatúry tohto typu je deštruktívna. Je to vlastne reakcia na neuskutočnenie istého programu. Kedykoľvek som mal v živote pripraviť nejaký, hoci aj minimálny program, vždy ma
prepadol istý druh ostychu. Pätnásť rokov som sa zaoberal štúdiom sociálnych projektov. Mám pocit, že ich je na svete toľko, že keby sa uskutočnilo len 10% z toho, čo bolo naprojektované, bol
by raj na zemi. Svet je nasýtený projektmi lepšej spoločnosti. Základná chyba je v tom, že tie projekty sa nikdy nerealizujú v tej podobe, v akej boli vysnené.
Kusý: Človeku sa o tom vôbec nechce hovoriť. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že kritizujeme len to, čo sa z nášho programu nerealizovalo. Lenže ono to zas také jednoduché nie je.
Napríklad strana v súvislosti s nedávnou energetickou krízou národu povedala: veď sme prijali krásne uznesenia, ale vy ste tie uznesenia nesplnili. Ak to boli krásne uznesenia a neplnili sa, kde je
potom chyba? Mohli prijať aj také krásne uznesenia, že povedzme každý do roku 1980 má mať v garáži embéčku. Teraz s podivom konštatujeme, že každý nemá v garáži embéčku. Je chyba v
ľuďoch, že to nemajú, alebo je to chyba uznesenia? S tými programami je to rovnako. Ak sú také, že sú nerealizovateľné, tak to nie je len v tom, že ľudia sú zlí: chyba je v programe. Čiže kritika
nerealizácie programu je vždy v istom zmysle aj kritikou samotného programu.
Šimečka: Pričom zase celkom neplatí, že kritika je sama osebe niečo deštruktívne. Kritika vyberá z celého stavu spoločnosti negatívne javy. Nedotýka sa javov pozitívnych. To znamená, že
automaticky ostáva celá oblasť sociálneho života mimo kritiky a tá predstavuje súčasne istý typ pozitívneho programu. Sem patrí celá pozitívna skúsenosť modernej spoločnosti. Existuje však
vôbec vopred vypracovaný projekt dokonalej spoločnosti, ktorý možno bezvýhradne oktrojovať celému svetu? Povedzme projekt socializmu, tak ako sa vytvoril v 19. storočí? Je možné budovať
spoločnosť podľa pravidiel architektúry? Tu je niekde základná chyba. Spoločnosť je živý organizmus, ktorý sa vzpiera vopred danému teoretickému projektu prestavby. Staré ani nové utópie
neberú ohľad na to, čo hýbe človekom, spoločnosťou, na určitú nepremennosť človeka, na jeho pradávne pudové a iné danosti, na jeho základné potreby, ktorých sa nevie vzdať.
Kusý: A s tým súvisí ďalší faktor. Projekt sám osebe môže byť povedzme aj dokonale vypracovaný. Socialistický projekt, tak ako ho poznáme od Marxa, Engelsa a Lenina, nebol síce až taký
dokonalý, ale od toho teraz abstrahujme. V priebehu realizácie však bolo treba niektoré časti projektu pozmeniť, prihliadať - ako sa zaužívalo hovoriť –„na určité špecifické podmienky”. Áno,
povedalo sa, my ho budeme realizovať, ale len v jednej, a to zaostalej krajine, zavedieme si najprv prechodné obdobie, namiesto zospoločenšťovania budeme len zoštátňovať atď. Aj keby bol
pôvodný program dokonalý, tie „špecifické podmienky” sa ti takto premietnu do neho a prejavia sa aj vo všetkých ostatných sférach. V našom socialistickom projekte bolo takýchto zmien
obrovské množstvo. Pod tlakom okolností sa ustupovalo v mnohých bodoch, a to sa potom odrazilo na celku, tak, že sa to začalo vyvíjať kamsi inam. Kam? Smerom, ktorý iniciátori
socialistickej vízie ani netušili, ani nechceli. Nie je to priamy smer, je to kľučkovanie. Lenin urobil kompromis s Marxovým projektom: nepodaril sa. Stalin urobil kompromis s Leninovým
projektom a vytýčil „grandiózne ciele”. Keď sa ukázalo, že to nejde, prešlo sa ku kompromisu so Stalinovým projektom. Chruščovov kompromis zbankrotoval a bolo treba zas nové kompromisy
s Chruščovovým Programom výstavby komunizmu, ktoré sa vlastne robia až doteraz. Aj u nás sme tým predsa prešli.
Šimečka: Dnes sa postupuje v mnohých oblastiach celkom pragmaticky. V celom národnom hospodárstve sa uplatňujú pragmatické pokusy. Nútia k nim zákonitosti ekonomiky. Lenže si
nechceme pripustiť, že sú to pragmatické postupy.
Kusý: V tom je však ohromná polovičatosť. Sú síce pragmatické postupy v konkrétnom hospodárskom, politickom, kultúrnom živote našej spoločnosti, ale v koncepciách sa zotrváva na
starých dogmatických stanoviskách. Tieto koncepcie sa boja ako čert kríža reformy, nového programového vymedzenia. Takže všetky tieto pragmatické postupy sú vlastne ilegálne.
Šimečka: Lebo je tu stále hrozba dezintegrácie. Princípy totiž určujú faktický stav mocenského systému. A obrovský strach pred zmenou systému, pred zmenou rozdelenia síl, pred zmenou
inštitucionálnou, ten zabraňuje celému radu krokov, ktoré by dnes boli evidentne prospešné.
Kusý: Vidíme to z toho, čo tu dnes máme. Boli tu pokusy o parciálne reformy. Ekonomická reforma na Šikov spôsob. Bol tu pokus o komplexnú reformu na Dubčekov spôsob. Všetky boli
potlačené. Nastalo obdobie medzivlády, ktoré si hovorí normalizácia a konsolidácia. To sú čisto pasívne, rezistentné termíny. Tak sa vyčkáva: čo sa z toho dá urobiť, kam to vyviesť?
Druhá generácia: Tým, že sme vám položili otázku programu, sme nemali na mysli nejaký konkrétny projekt novej spoločnosti. Skôr považujeme za dôležité, aby tu vôbec bol aspoň náznak
nejakej budúcnosti. Stačí výhľad, ktorý by bol ľuďom predložený len ako návrh, ktorý môže každý prijať, alebo odmietnuť. Nič viac nechceme.
Šimečka: My sme v tejto diskusii istým spôsobom profesionálne zaťažení. Jednoducho uvažujeme vždy o type reálneho politického programu. A do toho by sa nemal miešať obecný ľudský
postoj k budúcnosti. Projekt osobného života nemusí byť vôbec viazaný na nejaký projekt sociálny. Pozitívny životný program si človek nájde často aj v spoločnosti hlboko dekadentnej, v
mizerných sociálnych situáciách. Nechcel by som, aby sme tento moment do debaty vôbec vnášali. Človek ako indivíduum má sto možností voľby pre projekt vlastného života, sú tu staré
filozofie, stále platné, sú náboženstvá a praktické návody na život, celá kultúra je toho plná. V Havlovej knihe Moc bezmocných je taký program. Je to program pre človeka, ktorý žije v politickej
bezmoci a napriek tomu je schopný vytvoriť si optimistický projekt osobného života v pravde, slobode, vnútornej integrite.
Kusý: Sú systémy s grandióznymi programami a na druhej strane sú krajiny, ktoré existujú bez nich. Porovnajme si ich navzájom. Čo splnili východoeurópske krajiny zo svojich grandióznych
programov a kam dospeli krajiny „bezprogramové»? Porovnanie je pre nás skoro žalostné. Všetci sme vyšli z nultej situácie v Európe, ktorou bol koniec II. svetovej vojny. Nebudem porovnávať
extrémy, stačí Československo a susedné Rakúsko. My sme začínali s grandióznym programom, susedia nemali nič podobné, robili si poctivo svoju každodennú prácu. Ukazuje sa, že na tom
získali viac. My sme na realizáciu programu vymrhali obrovské množstvá síl a prostriedkov, často falošným smerom a museli sme sa vracať. Výsledky nie sú až také grandiózne. To je ten
základný debakel a pocit sklamania, ktorý človeka prepadne, keď uvažuje, aký by mal byť ďalší program. Podľa posledného z nich, chruščovovského Programu výstavby komunizmu, žijeme
dnes už v komunizme. Podľa neho už vyrábame najviac na hlavu, máme najkratší pracovný deň, jazdíme zadarmo vlakom, neplatíme dane, nájomné, stravujeme sa na štátny účet a namiesto štátu
máme samosprávu. A aká je skutočnosť?
Druhá generácia: To je pravda. My však nežiadame žiaden grandiózny program. Ale vy vlastne vravíte, že najlepšie je žiadny program nemať?
Šimečka: To nie, chceme len povedať, že ľudská spoločnosť nepotrebuje žiadnu grandióznu utópiu, ktorej by obetovala ďalšie generácie. Je iste dôležité, aby národ, ľud a vôbec ľudstvo malo
pred sebou nejaké ciele. Tie čisto národné ciele, ktoré ovládali v 19. storočí celú Európu, sa naplnili. Národná emancipácia bola dovŕšená, aj keď nie všade rovnako. Teraz tu existuje akési ďalšie
štádium hľadania. Nedávno som si prečítal dánsku utópiu Aufruhr der Mitte (Meyer, Petersen, Sörensen). Prekvapilo ma predovšetkým to, aký mala obrovský čitateľský úspech. V Dánsku
samotnom sa rozpredalo 100.000 výtlačkov. Ľudia siahli po knihe, lebo by chceli mať nejakú nádej na ideálny stav spoločnosti. Lenže aj táto utópia je vlastne zhrnutím celej starej európskej
utópie so všetkými jej ilúziami. Je to projekt akéhosi liberálneho komunizmu. Je to zhrnutie všetkého, čo tu už bolo. A napriek tomu to malo taký úspech. Európan zrejme nechce žiť bez
programu, presahujúceho sociálnu každodennosť.
Kusý: Európan je dnes v inej situácii, než bola v období sociálnych bojov, keď proletár nemal čo stratiť, len svoje okovy. Sme na neporovnateľne vyššej životnej úrovni, v situácii, keď sa
podstatne viac rozvíja individualita človeka. To znamená, že keď hovoríme o programe, nemáme už na mysli program masového typu, ktorý potlačuje individualitu človeka v prospech nejakých
veľkých a vznešených masových cieľov. Musí to byť program, ktorý poskytuje maximum možností pre rozvoj indidivuality, ako to načrtol Havel. Nejde už o veľké sociálne idey, ktoré
zjednocujú masy, ale o také sociálne idey, ktoré zjednocujú individuality.
Šimečka: Ukazuje sa, že ošiaľ kolektivizmu, ktorý ešte platil v Európe v 50. rokoch, ktorý naposledy zdvihol ulicu a masovú nádej v 68. roku v Paríži a v Československu, sa vyčerpal.
Reformné projekty, ktoré teraz vznikajú v Sovietskom zväze a vo východnej Európe, nie sú vedené snahou po vytvorení kolektívneho ideálu, ale snahou po vytvorení individuálneho priestoru, po
uplatnení indivídua. Takže akýkoľvek moderný program musí tieto veci rešpektovať. Ťažko už bude niekedy použiteľný taký program, ktorý by mal len sugestívny, mystický obsah a bol len
výzvou k masovému pochodu.
Kusý: Môže to opäť vzniknúť v krízových situáciách. Vezmi si Poľsko. Ale to je vystúpenie vždy na obranu nejakých základných existenčných práv. Pokiaľ sú tieto práva zabezpečené, tak
taký typ programu skutočne nemá nádej na to, že by niekoho získal.
Šimečka: Samozrejme, to platí len pre ten typ priemernej spoločnosti s prevahou konzumných ideálov, v ktorej žijeme. Neplatí to o Iráne, kde kolektívny ošiaľ zjednotil obrovské masy, a to
púhou renováciou islamu. Európa smeruje k typu individuálnej emancipácie, ktorý je v súlade s pokrokom vo vede, kde sa uplatňuje len individuálny rozum. Celé 19. storočie sa domnievalo, že
akákoľvek náprava je skrytá v organizácii spoločnosti. Ukázalo sa, že nijaká organizácia spoločnosti nemala taký hlboký vplyv na zmenu sociálnej skutočnosti ako konkrétny industriálny rozvoj,
rozvoj vedy atď. Chcem povedať, že všetky sociálne programy, ktoré fascinovali 19. storočie - vrátane socializmu a komunizmu -, nemali taký význam pre život spoločnosti ako to, čo priniesla
vedecko-technická revolúcia, teda to, čo priamo nesúvisí so sociálnou organizáciou, ale čo súvisí predovšetkým s organizáciou výroby, vedy.
Kusý: Naopak, sociálna organizácia bola nútená na to reagovať, musela sa tomu prispôsobiť. To znamená, že nemôže sa považovať za prioritnú. Čo je nakoniec stará známa marxistická
zásada.
Šimečka: Technologický rozvoj si sám vynucuje sociálne projektovanie. Všetko, čo tu teraz vzniká v súvislosti s hnutím na ochranu životného prostredia, to tu pred 20 rokmi nebolo. Toto
hnutie vzniklo ako priama reakcia na rozvoj technickej civilizácie. Je zrejmé, že si tento rozvoj bude vynucovať neustále nové programové riešenia. Takže strach o to, že by vzniklo nejaké
vzduchoprázdno v oblasti sociálneho projektovania, je zbytočný.
Druhá generácia: To je všetko správne. Zdá sa však, že to, o čom hovoríte, nemá veľa spoločného s tým, na čo sme sa pôvodne pýtali. Tak sa vás teda znovu pýtame: akú nádej máme dnes v
Československu na budúcnosť a priestor pre sociálnu aj individuálnu aktivitu?
Kusý: Hovorili sme stále o Európe. Náš základný problém je v tom, že Československo skutočne chápeme ako integrálnu súčasť Európy. Tým, že náš systém rozdelil Európu železnou oponou
v ideologickom a politickom zmysle, zbavil sa aj možnosti nejakého rozumného spôsobu prežitia. Jediná cesta je tu nájsť nejaký spoločný, minimálny európsky program a zaradiť sa doň.
Nakoniec aj celá politika détente, ktorá sa pohybuje vo vojenskej a ekonomickej rovine, z toho vychádza. Ale z toho treba vyvodiť aj zodpovedajúce závery. Teda, že to, čo platí pre tieto sféry,
by malo platiť aj pre všetky iné sféry.
Šimečka: My toho toľko nahovoríme o Európe preto, lebo zreteľne cítime, že celé zlyhanie československého socializmu spočívalo v podstate v tom, že sa vzdialil od európskej tradície.
Aktivita roku 1968 predstavovala len pokus o europeizáciu československého socializmu. O nič iné nešlo. Všetky základné heslá usilovali iba o priblíženie Československa k všeobecnému stavu
Európy, o rešpektovanie základných európskych zvyklostí, ktoré nie je nutné ani opisovať politickou frazeológiou: tu šlo o to, aby si človek napríklad mohol vziať pas a odcestovať na mesiac, na

dva za hranice, pozerať po svete, čítať nezávislé noviny, aby pravda nebola určovaná zhora, ale aby človek o ňu musel zápasiť. Uplynulo 12 rokov a vracať sa pri výhľade do budúcnosti k roku
1968 je dnes možno nie veľmi účinné. Ale keď sa pýtate na to, aké východisko existuje pre ten typ spoločnosti, v ktorej žijeme, zaoberajme sa predovšetkým tým. Stav sme opísali. Teraz si
povedzme, či z neho jestvuje reálne východisko, ktoré by malo optimistický charakter. Deje sa vôbec niečo?
Kusý: Do istej miery sa deje. Tam, kde sa presadilo niečo v súvislosti s détente. Je SALT 2 ústupkom? Je. Veď sa to oficiálne uznáva. Sovieti museli v mnohých sférach výjsť v ústrety
partnerom a pristúpiť na kompromis. Je to logické a normálne? Je. Je v ekonomickej sfére normálne a logické, keď sa prijímajú rôzne ústupky a kompromisy v obchodovaní s partnermi? Je.
Prečo túto základnú rozumnú myšlienku nerozšíriť na ďalšie sféry. Dokonca aj na ideologickú. Pretože chruščovovská koncepcia, ktorá sa dodnes tvrdošijne presadzuje, že totiž v oblasti
ideológie nepripustíme kompromisy, že tu nemôžeme ustúpiť ani o krok, je scestná. Dokonca je scestná podľa elementárneho marxistického hľadiska. Ak priznám, že ideológia je odrazom
vývoja ekonomiky, politických štruktúr a ak v týchto ekonomických a politických štruktúrach pripúšťam ústupky a kompromisy, tak sa to, samozrejme, musí prejaviť aj v ideológii. Chruščov
touto svojou tézou fakticky paralyzoval vopred nastupujúcu détente.
Druhá generácia: Hovoríte o ústupkoch v ideológii. Chcete presvedčiť tých, pre ktorých je ideologická neústupnosť jedinou možnosťou záchrany? Pre nás je to otázka konkrétnej
konfrontácie s mocou, do ktorej my sotva môžeme zasahovať. Taká myšlienka nemôže byť východiskom pre nás, druhú generáciu, ktorá musí rátať s existenciou reálneho socializmu aj do
budúcna.
Šimečka: Ale veď sa to aj tak deje. V ideológii sa ustupuje zhruba 30 rokov. Od toho okamžiku, keď bola zlikvidovaná téza, že kybernetika je buržoázna paveda, že genetika je buržoázna
paveda, keď sa ustúpilo od všetkých tých stalinských téz, ktoré odmietali akýmkoľvek spôsobom prijať pokrok vo vede. Tým bola odzbrojená striktná sovietska ideológia. Potom už ustupovala
krok za krokom. Kedysi bolo nemysliteľné, aby socialistický človek žuval žuvačku. Dnes je to smiešne, ale o tom sa voľakedy viedli zásadné ideologické spory. Dnes vyrábame v licencii cocacolu, čo bol nápoj imperialistov. Ideologická dezintegrácia tu zrejme hrozí. Na neústupnosti je založená celá obrana systému. Je to však neudržateľná obrana. V ideológii sa neustále ustupuje pod
náporom modernej technológie, pod náporom pragmatických otázok, ktoré prináša moderný život. Raz je aj tak nutné, aby došlo k určitému vyrovnaniu. To si život jednoducho vynúti. Z toho
vyplýva náš základný optimizmus.
Kusý: Čo je to ideologický kompromis? Porovnajme si to s ekonomickým kompromisom. Tu nestojí otázka tak, že vy máte svoj ekonomický systém, my svoj, oba sú navzájom nezávislé a my
budeme medzi nimi rozvíjať ekonomické vzťahy. To sa nedá. Keď začneš rozvíjať ekonomické vzťahy, tým sa spätne rozvíja aj formovanie vlastného ekonomického systému. V oblasti politiky
je to to isté. Keď sa medzi politickými systémami začnú rozvíjať isté vzťahy, prestanú to byť izolované systémy. Keď pristúpime na Helsinki, na Medzinárodnú konvenciu o ľudských právach a
pod., musí sa to spätne odraziť v celej politickej štruktúre. Platí to aj pre sféru kultúry a kultúrnej výmeny, pretože tu sa priamo pôsobí na človeka. Ak to spočítame dohromady, tak z toho
vyplývajú závery pre celú štrukturáciu systému. Ideológia je odrazom tejto štrukturácie, preto sú to aj jej kompromisy. Jestvujúci režim sa im u nás bráni vonkajšími spôsobmi, spôsobmi
neadekvátnymi, ktoré sme sa snažili definovať ako zabarikádovanie sa na určitých pozíciách. Ale z týchto barikád niet východiska. Treba ich nejakým spôsobom otvoriť a vyvodiť logické
dôsledky z toho, čo sa začalo tak sľubne rozvíjať v európskej spoločnosti medzi Východom a Západom.
Šimečka: Základnou retardačnou barikádou je polarita oboch systémov. Nemyslím si, že iba vinou Východu. Do istej miery aj Západu, ktorý dlho nevedel pochopiť, že to, čo sa tu odohráva,
je vlastne ten istý proces, ktorý sa odohráva na Západe, iba že sa odohráva v zvláštnom, absurdnom balení, s pre nich nepochopiteľnými vonkajšími prejavmi. Strašné je, že tak ako to vyzerá v
ideológii dvoch svetov, v celej tejto ideológii je zdanlivo nemožné, aby vznikla nejaká tretia alternatíva. Na jednej strane je tu kozotur, ktorý bol s veľkou slávou uvedený do života a ktorý sa v
mnohom neosvedčil. A je tu stará krava. Vzniká stokrát otrepaný problém. Čo teraz? Budeme sa usilovať meniť kozotura, vylepšovať ho tak, aby fungoval, alebo sa vrátime k starej krave, ktorá
je spoľahlivá. To je problém, ktorý má predpoklady vyradiť rozum z činnosti. Hrôza návratu ku kapitalizmu, predstava totálneho zlyhania, katastrofy, niečoho, čo likviduje zmysel všetkých obetí,
čo robí zbytočným celú historickú etapu, čo dáva týmto dejinám, najmä dejinám Sovietskeho zväzu pečať úplného nezmyslu. Prirodzene, ľudia si vravia: načo toto všetko bolo? Počujeme okolo
seba stále to isté. Keď nefunguje niečo v obchode, vo výrobe, v službách, vraví sa: keby to mal v rukách súkromník, tak by sa to nemohlo stať. Ten by neplytval, ten by neničil ľudskú prácu. Len
táto ideologická polarita ničí každú rozumnú úvahu. Ľudia ti u nás neveria, keď im povieš, že Volkswagen je vlastne tiež štátny podnik, lenže ináč vedený ako Škodovka.
Kusý: Vieš, tie rozdiely nie sú zas až také veľké, ako ich nafukuje ideológia. Robotník v socialistickej fabrike je takým istým robotníkom ako jeho kolega v kapitalistickej fabrike. Takisto
pracuje pri stroji ako tamten, často dokonca pri rovnakom, majú podobné problémy a starosti. Zásadné rozdiely medzi socialistickým človekom si vymyslela naša ideológia. Vezmime si iný
príklad: energetická kríza. Naši sa snažili túto krízu prezentovať ako subjektívne zlyhanie našich predstaviteľov, našich riaditeľov, našich pracujúcich. Celá záležitosť teda vôbec nemusela
vzniknúť, keby ľudia na svojich miestach robili skutočne to, čo mali robiť. Lenže energetická kríza predsa bola svetová, alebo aspoň európska. Prejavila sa naraz. Nám to však líčia, akoby sa to u
nás nemuselo odohrať, pretože my máme lepší, dokonalý systém. To je práve tá ideologická kamufláž. Tá z toho vyvodzuje falošné závery. Pritom predsa problémy Západu a Východu sú tu
spoločné, iba ideologická hmla nad nimi bráni vidieť ich v pravej podobe. Rozdiely medzi systémami nie sú fakticky až také veľké, ako ich prezentuje teória či ideológia. Až na to, že v zle
fungujúcom systéme to všetko prebieha o niečo horšie.
Šimečka: Takže sme zas pri základnej veci, pri systéme, pri hotovom projekte, ktorý bol vnútený spoločnosti bez ohľadu na všetky okolnosti. Všetci vedia, že projekt sa neosvedčil. Lenže
každá otázka reformy systému vnucuje úvahám problém plurality. A to je oheň na streche. Existuje totiž spoločné tajomstvo mocných aj bezmocných, že v prípade akejkoľvek demokratickej
voľby by sa zrútila celá štruktúra moci, a to absolútnou väčšinou hlasov, vrátane väčšiny v samotnej strane. Projekt politickej plurality, tak ako sa vyskytuje v Európe, je v našich pomeroch
výzvou k deštrukcii systému, krajiny a v konečnom dôsledku výzvou k občianskej vojne. Ak, samozrejme, nedôjde k takej situácii, ktorá nie je v dejinách taká vzácna, že marazmus moci pokročí
natoľko, že sa rozpadne bez boja. U nás je poznanie marazmu všeobecné. Prehĺbila sa kríza ekonomická, mravná, prehĺbila sa izolácia, nehovoriac už o tom, k akej devastácii došlo v oblasti
vedeckej a kultúrnej. Režim nesplnil ani jeden cieľ, ktorý si predsavzal, okrem čisto technického upevnenia moci. Naopak, dnes stojí presne pred riešením tých istých problémov, pred ktorými
stál v roku 1967. S tým rozdielom, že všetky problémy sú pálčivejšie, ostrejšie a tragickejšie, pretože sa k nim pridalo základné sklamanie zo straty času. Máme tu celonárodnú apatiu, ktorá
spočíva na poznaní, že sa premrhalo desať rokov.
Kusý: A ešte s jedným veľkým rozdielom. V 68. roku mohol vystúpiť Dubček ako spasiteľ. Obávam sa, že keby dnes vystúpil nejaký takýto nový programový Kristus, národ ho už bez
rozpakov ukrižuje. Má zlé skúsenosti so spasiteľmi. Každý ho zachraňuje pred niečim, nikomu sa nedarí zachrániť ho pre niečo. Dubček ho spasil od Novotného, ale zo sľubov nezostalo nič.
Husák ho spasil od Dubčeka, sľuby sa však neuskutočnili. S akými sľubmi by chcel teraz pred národ predstúpiť nejaký nový spasiteľ? Režim má na svedomí všeobecnú dezilúziu a skepticizmus.
Národ už nechce žiadne programové sľuby spasiteľov, ale taký efektívny systém, v ktorom sa zaobíde bez akýchkoľvek spasiteľov vôbec.
Šimečka: Teda systém demokratický. Takže vzniká otázka, či existuje nejaká šanca demokratizácie tohto systému. Na to nie je jednoduché odpovedať. Som presvedčený, že potreby
hospodárskej výkonnosti, o ktorých sa neustále hovorí, si vyžiadajú demokratizáciu verejného života, aj keď s tými obmedzeniami, ktoré to u nás vždy má. Ukáže sa, či si strnulý politický systém
môže dovoliť čo len náznak nejakého uvoľnenia. Zatiaľ sa priam inštinktívne bráni dokonca i formálnemu náznaku reformy. Napríklad nový hospodársky experiment, vraví sa tomu Súbor
opatrení. Zdôrazňuje sa v ňom, že nejde o nijaký nový model, ale len o zdokonalenie toho, čo tu už dávno dobre funguje, hoci vieme, že to dobre nefunguje a že je nutná základná reforma.
Kusý: A tak sa apeluje na svedomie pracujúcich. Pravda, v ekonomike sú mravné výzvy nepatričné. Ale problém demokratizácie systému ako celku je aj mravným problémom. Lebo jej prvým
krokom by malo byť hlavne jedno: dať do súladu celú mocenskú štruktúru s faktickým stavom spoločnosti. Zdanlivo je to jednoduchá vec.
Druhá generácia: Áno, zdanlivo. Napríklad taká výmena vedúcich kádrov, o ktorej sa hovorí v Súbore opatrení. Ale ako to urobiť, keď stavebným kameňom tohto systému je priemernosť?
Priemernosť predsa zaručuje stabilitu a poslušnosť kádrov, zaručuje stabilitu systému. Takže tu vzniká paradox, že systém sám na jednej strane schopných ľudí nevyhnutne potrebuje, keď chce
udržať vo vývoji krok so svetom a tak si zaručiť spokojnosť ľudu, na druhej strane sa im však inštinktívne bráni, pretože v nich celkom oprávnene vidí hrozbu pre svoj despotický a byrokratický
spôsob vlády. Myslíte si, že je v takomto prípade vôbec možné dať do súladu mocenský systém s faktickým stavom spoločnosti, s jej potrebami?
Šimečka: Práve, niekedy sa ma zmocňuje iba údiv. Oporami štátu sú priemerní ľudia. Ľudia, ktorí nikdy nesplodili samostatnú myšlienku, ktorí nikdy neprekročia hranice miesta, čo im je
určené. A oficiálna kampaň vnucuje práve týmto oporám štátu, aby boli vynaliezaví, aby sa za niečo nové bili, aby presadzovali nové vedecko-technické postupy, aby bojovali za všetko to, čo je
v priamom rozpore s ich základným ľudským cítením, čo je v rozpore s ich dimenziou. Teraz záleží iba na tom, čo je silnejšie. Či v podstate mimoľudský, odcudzený trend pokroku,
predovšetkým technického, ktorý musíme v každom prípade zachytiť, alebo rezistencia systémotvorných činiteľov. Celý systém v terajšej podobe narazil na strop; ak ho prerazí, nebude to už ten
istý systém.
Kusý: On však jeho prerazenie navonok proklamuje. Stačí však vziať vážne všetko to, čo v tejto súvislosti strana a vláda hovorí, a snažiť sa to naozaj realizovať. Hovorí, že vo vedúcich
kádroch treba urobiť radikálne zmeny, dať na zodpovedajúce miesta skutočne schopných, kvalifikovaných ľudí. Iste, režim toto nemôže myslieť vážne. Tým by si podkopal svoje základné
mocenské pozície v nomenklatúrnych kádroch, ktoré on sám tam dosadil v procese normalizácie a konsolidácie po 68.roku. Teraz sú objektom kritiky, pretože sa tam dostali podľa iných kritérií,
než si dnes vyžaduje zodpovedné riadenie vecí v krízovej situácii. Keby sme však vzali vážne všetko to, čo sa v úvodníkoch a uzneseniach hovorí, bola by to tá najradikálnejšia zmena, aká je
dnes u nás vôbec možná.
Šimečka: Všimnite si, mladá generácia, že sme veľmi opatrní v artikulácii budúcich možností, vyhýbame sa politickej frazeológii. To je príznačné. Vyplýva to z poznania základnej pravdy, že
artikulovaný politický program nikdy nefunguje tak, ako sa predpokladá. Z toho plynie aj skepsa voči formulácii presného programu. Dochádzame k úplne minimálnej predstave, že dokonca aj
ozajstná realizácia programov a výziev tejto normalizovanej vlády, tohto konsolidovaného vedenia, by musela nakoniec priniesť úplnú revolúciu v celom sociálnom systéme. Preto sa nám zdá
scestné definovať svoje postoje starou rečou politických definícií. Ja mlčím, keď sa ma pýtajú, čo vlastne som, k akému táboru vlastne patrím. Celá tá reč politických definícií nezodpovedá
sociálnej skutočnosti, sú to všetko floskuly, ktoré sú len na ozdobu. To je základná skúsenosť človeka z tejto krajiny. A preto si myslím, že aj optimistický výhľad do budúcnosti by sa nemal
opierať o nejaký konkrétny nový program, vymedzený starou politickou frázou.
Kusý: Súhlasím. Tie pojmy sa totiž dostali do inej roviny. Ak sa ťa u nás niekto spýta: „Si komunista?“, chce vedieť, či vychádzaš z uznesenia posledného pléna našej KS. Ak to posledné
plénum nie je pre teba smerodajné, nemôžeš byť podľa tejto interpretácie presvedčeným komunistom.
Druhá generácia: Ešte raz sa teda vráťme k otázke programu. Keď o tom medzi sebou uvažujeme, vznikajú vlastne dva tábory, z ktorých jeden je radikálny a ten druhý viac-menej
konzervatívny, zastáva stanovisko postupných reforiem. Je podľa vás vôbec prakticky možné, aby sa v tejto zemi mohol urobiť aspoň nejaký malý krok, ktorý by národ zaznamenal ako krok v
jeho záujme?
Šimečka: U nás existuje niečo, čo nie je teoreticky nikde spracované, nie sú o tom nikde záznamy: je to typicky československý ľudový antikomunizmus. Táto folklórna ideológia vychádza z
predstavy, že nič, čo sa v tejto krajine urobilo v mene socializmu, nie je dobré. A že jediné východisko je odstrániť tak systém, ako aj všetkých ľudí, ktorí ho predstavujú. Nie som si istý, či sa
práve tu niekde neskrýva najväčšie nebezpečenstvo pre budúcnosť. Nebezpečenstvo totálnej deštrukcie, vytvorenia nového precedensu, nového účtovania, novej pomsty, všetkého toho, čoho by
sa národ už mal konečne raz zbaviť. Takže v tomto zmysle som skôr zástanca neradikálnych postupov. Nijaká budúcnosť nikdy nevyváži zničujúce dôsledky takého celonárodného účtovania.
Preto som za racionálnu reformu, ktorá vo svojich čiastkových prejavoch môže byť aj v rozpore s mojím najvnútornejším presvedčením, ale v dôsledku hlavnej skúsenosti tohto storočia som za
riešenie reformistické, zmierlivé, dokonca aj v prípade, že sa zabudne na celý rad krívd.
Kusý: Ono totiž radikálne riešenie je väčšinou radikálne iba vo svojich vonkajších prejavoch. Keď sa v nich radikalizmus vybije, neostáva mu potom už na tie naozaj podstatné veci. A on by
sa mal prejavovať práve pri nich a nie pri krvilačnom naháňaní šachov po svete, či pri kandelábroch. Čiže nejde o účtovanie, ale o riešenie ozajstných, vážnych spoločenských problémov. A to sa
dá aj bez veľkých politických, ideologicky zafarbených programov, ktoré hrajú viac na vášne ako na rozum. Rozum začína vecnou analýzou boľavých miest a ich liečením. To je síce tiež
programové východisko, ale neideologické, racionálne. Ktoré je naše najboľavejšie miesto? Dnes, na terajšom stupni nášho vývoja ako také pociťujem totalitný prístup k riadeniu spoločenských

záležitostí, rozhodovanie o nich z úzkeho a výlučného zorného uhla zastaranej a strnulej koncepcie raz navždy uzavretého modelu spoločnosti.
Šimečka: Čiže ide o program otvorenej spoločnosti. To je termín, ktorý sa vyskytuje posledných 20 rokov. Je to pekný termín, hoci nie každý vie, čo to do dôsledkov znamená. Mala by to byť
spoločnosť, ktorá by neobmedzovala nič, čo je životaschopné. V individuálnej sfére, duchovnej, ekonomickej, v oblasti občianskej iniciatívy. Systém, ktorý tu máme, je uzatvorený v tom zmysle,
že sa uzatvára pred každou iniciatívou. Keď zvolím tento termín za programové východisko, tak už nemusím do detailov rozprávať o tom, ako si predstavujem realizáciu programu otvorenej
spoločnosti v rámci politického systému. Druhým takým všeobecným termínom je termín demokratizácia systému. Socializmus a každý hotový projekt predpokladá nedemokratické metódy.
Automaticky vychádza z toho, že ľudia sú hlúpi, neschopní sami rozhodnúť, kde je ich šťastie, a že do toho - nami určeného - šťastia ich musíme dokopať. Demokratická väčšina sa nikdy
nerozhoduje pre nejakú radikálnu zmenu spoločenského poriadku. Pretože väčšine vyhovuje pomalý postup, vyčkávanie, pochybnosti. V tom je istá retardačná tendencia tradičných demokracií.
Ale skúsenosť celej Európy ukazuje, že rešpektovanie pomalého postupu demokratickej väčšiny zaručuje rýchlejší a menej riskantný pokrok ako radikálne vnucovanie akéhokoľvek grandiózneho
programu.
Kusý: No a z toho ti priamo vyplynie princíp tolerancie, ktorý každý totalitný režim vygumuje zo svojho slovníka medzi prvými. Ide o tolerovanie rôznych odlišných stanovísk, rozdielnych
názorov, predstáv, o toleranciu inej pravdy, než je tá moja „zaručene pravá”. Pretože pravda sa vybavuje iba v konfrontácii rozdielnych názorov. Kde niet tejto konfrontácie, kde platí len jediná,
vopred daná pravda, tam už potom o pravdu vôbec nejde. Princíp tolerancie neznamená teda len nejaký akademický luxus, je životne dôležitým predpokladom zdravého rozvoja spoločnosti. U
nás budú také zdravé pomery vtedy, keď tu budú môcť vzájomne a za rovnakých demokratických podmienok o svoju pravdu bojovať Biľak a Mlynář, Kozák i Kohout, Husák i Pelikán.
Šimečka: Niekto by mohol povedať: tak, keď si za demokraciu, tak si za parlament, v ktorom existuje stará pluralitná hra politických strán. A my sa bránime povedať: áno, áno, nie, nie. Istá
konfúznosť našich postojov je založená na skepse. Sledujeme denne zblízka rýdzo politickú tvár demokracie. Prostredníctvom televízie som sledoval proces, ktorým prešlo Rakúsko až k
dnešnému politickému štandardu, k tej autorite, ktorú si táto malá krajina vytvorila, s istou úctou. Nie je to priamo úcta k inštitúciám, ktoré Rakúsko má. Skôr k duchu praktickej demokracie,
ktorý cítiť v živote. Naopak, s istým skepticizmom sledujem diskusie v parlamente, diskusie, ktoré smerujú k tomu, aby opozícia bola vždy proti vláde a zasa naopak. Nám by nateraz bol
osožnejší duch verejného demokratického života než pluralitný parlament, teda napríklad slobodná výmena názorov v televízii, v tlači. Sila masovokomunikačných prostriedkov je obrovská a
môžu v istých situáciách nahradiť tradičné inštitúcie. Možno by sme sa dostali ďalej, keby bola možná obyčajná výmena názorov čo len na celkom druhoradé záležitosti. To by bol začiatok, kde
by sa ukázali prednosti praktickej demokracie. Elementárna demokracia musí začínať na úrovni všedného zamestnaneckého a občianskeho života.
Druhá generácia: Ale čo robiť, aby sa zrodila vôbec pôda aspoň pre takúto elementárnu demokraciu?
Kusý: To sa vraciame k tomu, čo sme už naznačili. Jeden spôsob je dúfať, že technický pokrok prinesie riešenie sám od seba a moc uzná, že takto to ďalej nejde. Teda predpokladať, že dejiny
sú na našej strane a dajú nám za pravdu; nám stačí počkať, ako to dopadne. Takéto čakanie však nie je samo osebe bohvie aké perspektívne. Aby som to povedal staromarxisticky: dejiny sa síce
dejú, ale len prostredníctvom ľudí. Problém je práve v tom, že aby sa dejiny diali, treba pre to niečo robiť.
Šimečka: Len zdanlivo sa nič nedeje a nikto nič nevidí. Dejú sa dejiny, presadzuje sa civilizačný rozvoj, nadväzujúci na európsku tradíciu. Deje sa to ako možnosť, ktorá je síce plná
problémov, ale je pre prežitie jediná. Aj tento režim pociťuje stagnáciu - aspoň druhotne, inštinktívne - ako hrozbu. Toto pôsobí v prospech pokroku.
Kusý: Už som naznačil svoj názor na to, čo robiť. Súdruh Brežnev hovorí, že niet inej alternatívy ako odzbrojenie. Vezmime ho vážne a vyvoďme z toho dôsledky pre seba. Súbor opatrení
hovorí, že niet inej alternatívy ako výmena neschopných kádrov. Berme to vážne a dôsledne. Strana vyhlasuje boj korupcii, obohacovaniu sa jej prominentov, frázerstvu, demagógii: vezmime ju
za slovo.
Šimečka: Berme vážne základné mravné postuláty tak, ako sú nastolené v celej európskej tradícii. Berme vážne všetko to, k čomu dospela Európa v osemdesiatych rokoch dvadsiateho
storočia. To je všetko program. Ak budeme usilovať o to, aby sa v tejto krajine uvažovalo a konalo na úrovni európskeho štandardu, tak to stačí. Politický program nebude problém vytvoriť, na to
je vždy dosť času. Všetko bolo už objavené, nič však nebolo strávené. Bol objavený princíp socializmu, ale všetko, čo sa stalo, sa stalo preto, že nebol strávený. V tom je rozdiel oproti technike.
Bol objavený parný stroj a bol ihneď dokonale využitý. Sociálne objavy boli využité na desať percent, vynálezca sa tu už neuplatní, iba technológ.
Druhá generácia: Tak teda poslednú otázku. Naša generácia dospela prostredníctvom socialistickej výchovy a praxe v oblasti politických ideálov k akémusi cynizmu. Radi však počúvame
vaše predstavy, z ktorých tento cynizmus ešte necítiť. Možno aj preto chceme ešte raz počuť: ste optimisti, alebo nie?
Kusý: Nebohý akademik Kolman brojil svojho času proti tzv. teľaciemu optimizmu. Je to optimizmus, ktorý vystačí s ružovou farbou a s floskulou: pokrok je nevyhnutný, zákonitý, a preto
napriek všetkému, čo tu je, tento svet speje k najlepšiemu zo všetkých možných svetov. Optimistom tohto typu nie som. Tu existuje stále možnosť, že sa vrátime k troglodytom. Teraz dokonca
viac ako inokedy.
Šimečka: Myslím si, že rezervovanosť voči budúcnosti celej civilizácie je prospešná. Zaháňa sebauspokojenie, ľahostajnosť k svetu, ktorý je svojím spôsobom v katastrofálnom stave. Takáto
rezervovanosť je mobilizujúca, mala by byť vo vedomí každého človeka. Nejestvujú nijaké záruky, že vy ako nastupujúca generácia máte iba skvelé vyhliadky. Asi budete musieť zápasiť.
Kusý: To je teda optimizmus aktivity, optimizmus, prejavujúci sa v činnosti. Pretože ak o niečo bojujem, som optimista. Človek nemôže sedieť v závetrí za pecou a vyčkávať: keď mi dajú
slobodu prejavu, vyznania, právo na vzdelanie, na prácu podľa mojich schopností a záľub - potom im ukážem, čo vo mne je! Sloboda, právo, to nie je niečo, čo sa dáva: je to predsa vždy nejaký
vzťah. V tomto vzťahu si ich musím vždy, nepretržite utvrdzovať a vybojúvať. Ak neuplatňujem svoju slobodu prejavu, nemám ju. Ak ju neutvrdzujem, strácam ju. V každej situácii, aj v tej
totalitnej, aj v tej demokratickej. Tieto základné občianske hodnoty sú vždy produktom môjho pomeru k spoločnosti a jej pomeru ku mne. Optimizmus teda v tomto prípade znamená spoliehať sa
na sily človeka, na jeho schopnosť ceniť si tieto hodnoty, na jeho nezdolnú snahu vždy znovu o ne bojovať.
Šimečka: To, čo hovoríš, je optimistické. Mám pocit, že naša krajina dozrieva. Oneskorene, s veľkými bolesťami, ale dozrieva. O tom som presvedčený. Dozrieva k rozumu. Dôsledná
realizácia rozumu je sama osebe programom. Trend k reforme je historicky nevyhnutný a pre vás je dôležité, že vás tento trend bude potrebovať. Pre vás je dôležité zbaviť sa apatie. Zbaviť sa
strachu, pretože si myslím, že aj v tom najhoršom systéme možno pracovať pre budúcnosť: pokojne, sebavedome a bez ilúzií.
Kusý: A toto nie je ten najhorší systém: prežili sme aj horšie. Sme optimisti, pretože ešte stále veríme, že z toho, čo tu máme, sa dajú bez všeobecnej a totálnej deštrukcie vybudovať základy
rozumného spoločenstva na európskej civilizačnej úrovni. Tento náš optimizmus nás priviedol k tomu, že tu vôbec spolu sedíme. Ináč by sme sa boli dávno zapojili do jestvujúcich štruktúr, alebo
by sme tu už dávno neboli. Starým, dobrým a rýdzim ekvivalentom pre takýto optimizmus je slovo „nádej”. Zdôvodnená a rozumovo oprávnená nádej, že sa osud tejto krajiny v lepšie obráti. A
my chceme byť pri tom, keď sa tak bude diať.

Raisa Kopsová
Strážcovia ohňa
(Doslov)
Istý historik nazval disidentov 70-tych a 80-tych rokov strážcami ohňa, neprestajne pripomínajúcimi nehybnej, strachom ochromenej spoločnosti, že v zásade závisí od každého jednotlivca,
ako žije ... i ako zomiera. V obdobnom duchu vystihol zápas československých disidentov o zachovanie duchovnej integrity národného spoločenstva ťažko skúšaného normalizáciou Milan
Šimečka, keď napísal: „Pod kotlem národného vědomíse musí pritápět, pořádpřikládat, aby nevyhaslo. V našich dějináchjsme byli párkrát na tom tak, že skoro vyhaslo. Hoří dodnes, protožese
vždycky někdonašel, kdopřiložil.”¹
O disidentstve a disidentoch sa najmä v roku desiateho výročia pádu komunistických režimov v krajinách strednej a východnej Európy popísalo a povravelo veľa. Prirodzene, aj veľa
skresleného, ba až absurdného, keď sa disidentstvo prezentovalo div nie ako masový fenomén. Preto nebude iste na škodu si trochu osviežiť pamäť: historicky sa za disidentov považovali
náboženskí sektári v Anglicku v 17. storočí. Prívlastkom disident (z anglického „dissident” – odpadlík) začali v 60-tych rokoch - najskôr v ZSSR a následne aj v niektorých krajinách východného
bloku - označovať tých intelektuálov, ktorí otvorene prejavovali svoje nonkonformistické, „iné” zmýšľanie (preto ich v Rusku nazývali aj „inakomysľaščimi”), obhajovali svoje právo na vlastný
názor a vlastný spôsob života. Na rozdiel povedzme od prosto slušných ľudí, ponorených v rokoch stagnácie do privátnej alebo úzko profesionálnej sféry, disidenti verejne, nahlas demaskovali
lož, odhaľovali mytológiu dejín socializmu, vstupovali do otvorenej konfrontácie s jestvujúcim režimom a politickou mocou a - čo je najpodstatnejšie - boli odhodlaní prinášať osobné obete.
Hlavnou akčnou líniou disidentov bola obhajoba ľudských práv a občianskych slobôd, neoblomné trvanie na striktnom dodržiavaní ústavných noriem a zákonov. Nemlčať a čeliť zlu, to bol
individuálny, výsostne mravný imperatív disidentov. Ich odpor proti lži, útlaku, bezpráviu a hlúposti bol aktom bytostného odporu proti manipulácii človeka systémom, „svetom mŕtvych
prízrakov”, ako ho nazýval gruzínsky filozof Merab Mamardašivili. Bol to životný postoj, načisto nepragmatický, neutilitárny, stelesňujúci v prvom rade „nepodkupné svedomie a kritický
intelekt” (I. Kadlečík). Disidenti si zaslúžia úctu a obdiv nepochybne i preto, lebo prekonali strach o vlastnú existenciu, ale aj o existenciu svojich rodín i blízkych , preukázali vzor ľudskej
statočnosti a neprestali slobodne hovoriť. Ich krédom a existenciálnou orientáciou sa stalo známe solženicynovské „nežiť v lži”.
Intelektuálov, ktorí v rokoch normalizácie zreteľne artikulovali svoj občiansky a mravný vzdor, bolo na Slovensku málo. Rovnako ako v iných totalitných štátoch boli skutočne exkluzívnou
minoritou. Pozoruhodné je ale to, že práve z tejto nepočetnej komunity nositeľov vyššieho princípu, novodobých „rytierov rádu osamotených” vzišli také významné osobnosti ako Dominik
Tatarka a Pavel Hrúz, Jozef Jablonický a Ján Čarnogurský, Hana Ponická a Ivan Kadlečík. Meritórne zmysel a poslanie disidentstva stelesňovali a intenzívne prezentovali v rámci možností
samizdatovej a exilovej nezávislej tvorby filozofi a publicisti Miroslav Kusý a Milan Šimečka. Ťažiskom ich tvorby sa v normalizačnom období stala politická filozofia, zameraná na dôkladnú
analýzu a demystifikáciu reálnosocialistickej skutočnosti, na zmapovanie a pomenovanie základných dilem doby, ktorými oplývalo „trhovisko totalitných diktatúr”.

¹ ŠIMEČKA, M.: Průklepový papír– 30g/m² (Rozhovory o vzniku a osudech nezávislé literatury v Československu sedmdesátych a osmdesátych let). In: Fragment K, 4, 1990, č. 3, s. 122.
Významným medzníkom ich kritickej reflexie ideológie a praxe totalitarizmu bola spoločná publikácia Veľký Brat a Veľká Sestra: o strate skutočnosti v ideológii reálneho socializmu, ktorá
vznikla koncom sedemdesiatych rokov. Vtedy mali už za sebou viac ako päťročnú skúsenosť s participovaním na tvorbe nezávislej literatúry v Československu, a to najmä takých žánrov ako
fejtón, úvaha, esej. Šimečkovi v niekoľkých samizdatových a exilových vydaniach vyšla kniha Obnovení pořádku: Příspěvek k typologii reálného socialismu, ktorú napísal v rokoch 1975-1977.
Václav Havel ju považoval za najdôkladnejší rozbor normalizačnej éry a za výbornú analýzu vtedajšej situácie v Československu. M. Kusý prezentoval viaceré kratšie reflexie i rozsiahlejšie
politologické štúdie, napríklad Charta 77 a reálny socializmus, Exkomunisti a Charta 77, O občianskej statočnosti.
V knihe Veľký Brat a Veľká Sestra sa prelínajú a na seba organicky nadväzujú tri roviny analýzy fenoménu, ktorý autori výstižne pomenovali ako „typické východoeurópske dobrodružstvo”:
1. analýza pôvodného socialistického ideálu; 2. analýza skutočnosti, ktorá sama o sebe vyhlasuje, že tento ideál realizovala; 3. analýza ideológie, ktorá tvrdí, že táto skutočnosť je realizáciou
socialistického ideálu, že je to skutočnosť najdokonalejšia zo všetkých možných. V Šimečkovej a Kusého reflexii sa monolitná konštrukcia totalitného systému, v ktorom štát v súlade so svojou
ideológiou nielen podnikom predpisuje výrobu, ale aj ľuďom život (rituály, „pravidlá hry”, spôsob spolunažívania a pod.) a spoločnosti vieru v svetlú budúcnosť, obnažuje ako fantazmagorický
svet, svet zdania, vydávaného za skutočnosť. Ukazuje sa celá tá ideologická kamufláž okolo reálneho socializmu.
Kusý a Šimečka meritórne reflektujú totalitarizmus v jeho historickom i aktuálnom horizonte. Dôrazne akcentujú a varírujú myšlienku, že ľudská spoločnosť nepotrebuje nijakú grandióznu
utópiu, ktorej by obetovala ďalšie generácie, ale také sociálne idey, ktoré by zjednocovali jedinečné, slobodné a hrdé individuality. Obaja vypovedajú o socializme ako jeho priami svedkovia i
spoluúčastníci, pričom hovoria o ňom zrozumiteľným jazykom „normálnej životnej skúsenosti”, ktorý je v zjavnom rozpore s oficiálnou „antirečou” (orwellovským newspeakom). Šimečka
pritom osobitne zdôrazňuje, že ich osobná ideová skúsenosť nebola vonkoncom bezbolestným duchovným cvičením. Naopak. „Byl to životní příběh plný vášnivé náklonnosti, pochyb, zrady,
zklamání, ošklivosti, odpuštění, úlevy a kdovíještěčeho a tak ho chceme i psát.” (s.29).
Ak to Šimečka robí sebe vlastným, esejistickým prístupom k spracovaniu témy (Prospěch z pádu, Ztráta skutečnosti), Kusý, inšpirovaný satirickou prózou Faziľa Iskandera Súhvezdie kozotura
(1966), pokúša sa o žáner originálnej alegorickej paródie a píše Kozoturiádu.
V eseji Prospěch z pádu Šimečka brilantne rozvíja tému hľadania a nachádzania skutočnosti stratenej v ideológii reálneho socializmu. Explicitne vyjadruje skepsu k možnostiam sociálneho
poznania a k jeho aplikácii v riadení spoločnosti, a to vzhľadom na jeho odtrhnutosť od života, na zriedkavé rešpektovanie výsledkov tohto poznania politickou mocou, uspokojujúcou sa obvykle
s ideologickým smogom a s ideologickou sublimáciou. Prečo sa vlastne človek dostáva do ideologického zajatia (v tomto storočí predovšetkým do zajatia komunistickej ideológie), do náručia
nezrelých utópií a spasiteľských vízií? Po dôkladnom preštudovaní utópií a utopizmu ako typu myslenia a konania, čo bolo ťažiskovou témou Šimečkovej filozofickej aktivity, dospieva k záveru,
že je to najmä „tíhnutí ke štěstí». Sociálna ideológia, ktorá ponúkne šťastie pre všetkých a rozhodne sa, že ľudí k nemu privedie hoci aj násilím, je podľa Šimečku obzvlášť nebezpečná. „Pověří
vzdělance, které drží v zajetí, a ti už napíšou o té cestě keštěstí tisíc knih, možná že i deset tisíc knih. V těchto knihách se skutečnost úplně ztratí, místo ní se zachází jen s její ideologickou
sublimací. Už nikdo neví, o jaké štěstí vlastně šlo, a ideologie opakuje do zblbnutí, že válka je mír, svoboda otroctví, nevědomost síla.” (s.27). V Šimečkovej filozofii je však skutočnosť
„individuálnym majetkom každého človeka”, ani dve ľudské skutočnosti nie sú identické a ani pri najlepšej vôli sa takými nemôžu stať, a preto ľudí nemožno previesť násilím do cudzej
skutočnosti.
Kľúčové problémy sociálnych utópií, sociálnych revolúcií a rozličných podôb reformných procesov, totalitarizmu a diktátorov, celé to „tržiště totalitních diktatur” - zo Západu na Východ a z
Východu na Západ - sa stávajú stredobodom Šimečkovej pozornosti v štúdii Ztráta skutečnosti. Šimečka upozorňuje na chiliastické tendencie v Marxovom učení. Všetky komunistické projekty,
počnúc Platónovým, považuje za nedemokratické, autoritárske, elitárske a diktátorské konštrukcie, ktoré boli väčšmi plodom „čistého” rozumu než živelnej ľudovej túžby po lepšom usporiadaní
sveta. Nebezpečné je najmä to, že pri realizácii rozličných utopických vízií a projektov sa takmer vždy ľudské vzťahy nahrádzali funkčnosťou, ktorá sa nevyhnutne prejavovala rastúcou
brutalitou a odľudštením celého systému. Hĺbka Šimečkovej analýzy ruskej ideológie, ktorá vyústila do exaltovanej socialistickej mytológie a nadvlády mocenského princípu, spolu s výstižným
portrétom Stalina, ideálne stelesňujúceho ideológiu moci a postihnutého stratou skutočnosti, je absolútne relevantná a inšpirujúca aj pri hľadaní ďalšej cesty-necesty postkomunistickými
krajinami.
Nápomocná v tomto smere môže byť aj Kusého alegória Kozoturiáda, prezentujúca autorov „afirmatívne kritický postoj ku kozoturej realite”. Je to zdrvujúca kritika praxe reálneho socializmu,
mechanizmov fungovania sociálneho systému, nositeľov moci i jej ideológov, týchto oddaných „Strážcov Svätej Kozoturej Veci”, ktorí v konfrontácii s realitou vyspelej kapitalistickej
spoločnosti začali zdôrazňovať najmä možnosti a perspektívy reálneho socializmu, odsúvajúc ideál, „pôvodný socialistický sen” do vzdialenej budúcnosti. „Otázka je iba v tom,“ upozorňuje
Kusý, „či tento pôvodný ušľachtilý sen ešte niekomu vôbec za to stojí.” (s. 108). Používajúc groteskné prvky, alúziu, metaforu či hyperbolu, demaskuje už samotné pojmy, s ktorými hlásatelia
reálneho socializmu narábali, odhaľuje viaceré ideologické mýty a utópie, ideologickú hru na „als ob, akoby”, ukazuje, že vôbec nejde o problém dobrých či zlých Veľkých Sestier, ale o systém,
o samotný reálny socializmus, ktorý sa mu po dôkladnej komparácii javí iba ako slabý odvar, karikatúra stalinského socializmu („socializmu Veľkého Brata”).
Šimečka a Kusý dokázali nielen vystihnúť bytostné problémy svojej doby, ale ju aj usmerniť k istému spôsobu reflektovania svojej minulej i prítomnej skutočnosti, k „radikálnej obrane
ranenej pamäti”, čo napokon Václav Bělohradský považuje za spoločnú črtu disidentskej literatúry.
Signifikantné v tomto zmysle sú ich spoločné štúdie Prvý rozhovor s druhou generáciou a Druhý rozhovor s druhou generáciou. V nadväznosti na dialogickú tradíciu európskeho myslenia v
nich formou besedy, konfrontácie a vzájomného spochybňovania svojich tvrdení hovoria „vážne o vážnych veciach”: o otázke v prvom rade intelektuálneho (a nie akéhosi mravného) oprávnenia,
ako aj o osobnej motivácii kritického postoja oboch autorov k reálnosocialistickej skutočnosti. V odpovediach na priamočiare, nezriedka až tvrdé otázky mladých spolubesedníkov Šimečka a
Kusý sprítomňujú vlastnú - každý v niečom osobitnú - voľbu disidentstva ako pre nich jedinú reálnu cestu z totálneho umŕtvenia, z totálnej devastácie kultúrneho života, a to aj za cenu tragického
„plytvania životným časom”, čo je podľa Šimečkových trpkých slov hlavná cena „na tom trhu s ľudskou dôstojnosťou”. Uplatnenie kritického rozumu voči neprávostiam tohto sveta považujú za
základnú povinnosť intelektuála.
Napriek vysokej cene svoju voľbu pokladajú za intelektuálne oslobodenie. Druhej generácii (i všetkým ďalším, pochopiteľne) adresujú svoje presvedčenie, že „aj v tom najhoršom systéme
možno pracovať pre budúcnosť: pokojne, sebavedome a bez ilúzií”, že aj v podmienkach politickej bezmoci je možné „vytvoriť si optimistický projekt osobného života v pravde, slobode,
vnútornej integrite”. (s. 207, 195). Ich optimizmus jednoznačne uprednostňuje činnostnú dimenziu, osobnú zaangažovanosť na budúcnosti spoločenstva, osobné zasahovanie do kolektívneho
údelu napriek tomu, že každé osobné angažovanie si nesie so sebou riziko a istú obeť. Lenže práve tento údel je podľa Kusého presvedčenia občianskym poslaním intelektuála, ktorý by mal byť
vždy medzi tými, čo demoralizácii človeka a spoločnosti čelia, čo voči nej stavajú „mravné hrádze”. „Mal by mať medzi nimi postavenie arbitra v otázkach hierarchie mravných hodnôt a noriem,
v otázkach hodnotenia občianskych postojov a cností podľa mravných kritérií. A, samozrejme, mal by vyvodzovať z týchto svojich zásad aj osobné konzekvencie: tak ako Sokrates, Bertrand
Russell, alebo Jan Patočka. Tak ako lekár, ktorý nekončí pri traktátoch o morovej nákaze, ale vstupuje na zamorené územie, aby ošetroval a liečil. Iba tým plní svoje poslanie.”²
Povinnosťou intelektuála je zároveň vydávať svedectvo o svojej životnej skúsenosti. Najmä, ak to bola v Šimečkovom a Kusého prípade ojedinelá skúsenosť vzdelanca vo východnej Európe,
ojedinelá v tom zmysle, „že mu bolo dožičené pohybovať sa nielen v teórii socializmu, ale aj v jeho tvrdej realite, na rozdiel od ľavých intelektuálov na Západe”. Tým, že Milan Šimečka a
Miroslav Kusý myšlienkovo fundovane reflektovali túto jedinečnú skúsenosť, zanechali nezmazateľnú stopu v našich intelektuálnych dejinách, ale aj v pozoruhodnom príbehu pamätného
disidentského hnutia v krajinách strednej a východnej Európy.
² KUSÝ, M.: Byť marxistom na Slovensku (Rozhovor Raisy Kopsovej s prof. Miroslavom Kusým). In: Filozofia, 48, 1993, č. 5, s. 300.
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