
Fr. KRIEGEL: 

« Není socialismu bez demokracie » 

MUDr František Kriegel, signatá  Charty 77, v 
roce 1968  len p edsednictva UV KS  a p edseda 
Národní Fronty, vylou ený v roce 1969 z ÚV KS  
a pak i ze strany, v sou asné dob  «nejsledova-
n jší» signatá  Charty pod p ísným dozorem 
státní bezpe enosti, byl po ádán oficielním  aso-
pisem KS Špan lska Mundo Obrero o interview k 
10. výro í zvolení Alexandra Dub eka prvním ta-
jemníkem KS . Výb r jist  není náhodný: Franti-
šek Kriegel toti  p sobil v letech 1936-38 jako lé-
ka  v Mezinárodních brigádách ve Špan lsku 
(proto je asi oficiálním tiskem nazýván «meziná-
rodním dobrodruhem») a do ívá se v tomto roce 
svých 70 tých narozenin. 

Text interview nebo jeho podstatné  ásti byly 
.uve ejn ny také v deníku KS Itálie « Unita'», fran-
couzském «Le Monde», anglickém «Guardian» a 
 ad  dalších novin a v rozhlasech a televizích 
mnoha zemí. P inášíme pro  tená e «List » plný 
text rozhovoru, 

Otázka: P es sv j tragický konec, zp sobený za-
hrani ní vojenskou intervencí, «pra ské jaro» zna-
menalo nepochybn  období skute ného pokroku -
demokratického a socialistického - a hluboké sblí-
 ení )}iezi lidem a socialismem. Pro špan lské komu-
nisty, stejn  jako i další KS západu, byl  s. p íklad 
mQzi lednem a srpnem 1968 podn tem k hledání de-
mokratické cesty k socialismu a tv r ího obnovení 
marxistické theorie. Jaké je podle Vašeho názoru mí-
sto, které pat í  s. zkušenosti demokratického socia-
lismu z první poloviny roku 1968 v d jinách sv to-
vého socialismu? 

Kriegel: Dovolte, prosím poznámku k slov m 
«tragický konec». O konci by bylo správné hovo-
 it kdyby «Pra ské jaro» skon ilo vojenskou in-
tervencí, nezanechalo po sob   ádných stop a p e-
stalo p sobit ve v domí lidí doma i v cizin . Kdy-
by prost  zaniklo. Obrodné hnutí roku 1968 v  sl. 
bylo p erušeno násilnou vojenskou intervencí, 
která se uskute nila v rozporu s platnými spoje-
neckými a mezinárodními smlouvami. Proces r. 
1968 probíhal za rozsáhlé podpory obyvatelstva a 
s jeho souhlasem. Ob ané cítili pot ebu zá-
kladních, strukturálních zm n. Vztahovalo se to 
na oblast hospodá skou, ústavní, vzájemných 
vztah  národ   eskoslovenska, spoluú asti vý-
robc  na správ  podnik , záruk ob anských a lid-
ských svobod atd. Tyto a další postuláty nezmi-
zely v propadlišti  asu, z staly ve v domí lidí. Ob-
 ané konfrontují tvrdou represivní realitu s at-
mosférou n kolika m síc  1968. Významné je,  e i 
mladá generace zná tu dobu, ví o co šlo. Myšlenky 
r. 1968 našly velkou ozv nu mimo hranice  esko-
slovenska. Samotný fakt,  e státní moc pova uje 
za nutné v 10. roce po obsazení zem  cizími voj-

sky uplat ovat tvrdý re im, sv d í pro platnost a 
sílu myšlenek Pra ského jara. 

Rok 1968 nebyl isolovanou historickou událostí. 
Byl jedním, snad nejvá n jším projevem krize 
centralisticko-byrokratického mocenského systé-
mu. M jme na z eteli,  e lednu-srpnu 1968 v  es-
koslovensku p edcházelo vyobcování Jugoslávie s 
následným vývojem v té zemi, události v Polsku a 
Ma arsku r. 1956, krize ve vztazích s  ínskou lid. 
republikou koncem 50-tých let a za átkem 60-
tých, 50-tá léta plná justi ních zlo in  a utrpení 
nevinných ob tí, odhalení XX. sjezdu KSSS, udá-
losti v Polsku a zejména v  eskoslovensku 1968. 
Nelze zapomenout na st ílení do d lník  v r. 1970 
v Polsku. Tento vý et není zdaleka úplný. Nutil 
však vedoucí lidi v nejvýznamn jších komunis-
tických stranách kapitalistického sv ta k úvahám 
o tom, «jaký je ten socialismus v socialistických 
zemích». Je-li správné vše, co se za «jedin  správ-
né» a pro celé sv tové hnutí platné vydává. V ce-
lém procesu kritiky a nových pohled  sehrála vý-
znamnou roli studie Togliattiho o systému moci. 
Povále ná generace komunist  dosp la ve své 
v tšin  k poznání nutnosti zm n k nim  p istoupi-
la v r. 1968. 

Bylo by, myslím, v nejmenším neskromné, tvr-
dit,  e 68, rok byl p edch dcem koncepcí ozna o-
vaných jako « eurokomunismus». Byl jen jedním z 
velmi významných projev  obnovy, obrození, ak-
tualizace marxistického myšlení aplikovaného na 
pot eby soudobého vývoje. Není náhodou,  e se 
touto problematikou zab>rvali komunisté japonští, 
západoevrpští, stejn  jako v ostatní Evrop , ale i 
jinde. 

Otázka: Zkušenost z roku 1968 podtrhuje p edev-
ším nerozlu itelné spojení mezi demokracií a politic-
kou svobodou a socialismem. Strany, jez se hlásí k 
«eurokomunismu» rozvinuly v poslední dob  tento 
problém ve své politické praxi i v theoretickém my-
šlení  asto se p i tom odvoláváme na «pra ské 
jaro». Jaký je váš názor na vztah demokracie a so-
cialismu? 

Kriegel: Správné je tvrzení o neodd litelnosti 
mezi demokracií, politickou svobodou a socialis-
mem. Stejn  správná je té e,  e není socialismu 
bez demokracie. 

« 

Zatím  ádná strana, která je dr itelem mono-
polní moci - nemám na mysli onu formální ú ast 
na vlád  r zných stran nebo organizací - neuved-
la v plné mí e v,  ivot principy bur oasní demo-
kracie. Víme,  e mnohé bur oasní demokratické 
svobody mohou mít formální charakter,  e za fa-
sádou t chto institucí p sobí mohutné t ídní síly. 
V tomto ohledu se však v dy tvrdilo,  e teprvé so-
cialistický  ád bude s to uplatnit bur oasn  de-
mokratické svobody v nejpln jší mí e. Nejen je up-
latní ale uvede je do  ivota v nesrovnateln  širším 
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m  ítku. P edevším tím,  e  lov k-ob an-tv rce, 
zbaveny vyko is ování ve vvko is ovatelské spo-
le nosti, bude mít mo nost uplatnit sv j talent, 
v li a schopnosti ve výrob , kultu e, um ní a ve 
správ  státu, obce, pracovišt  a ve ve ejném  ivo-
t . Bude ve vhodné form  spolurozhodovat o  i-
vot  spole nosti. Vytvo í se nové, lepší vztahy 
mezi lidmi. Aby  lov k cítil svou lidskou a ob an-
skou d stojnost, musí mít pocit,  e po ívá svobod 
umo  ujících mu uplatn ní. Musí být p esv d en, 
 e jako ob an má mo nost vyjád it svou v li, sv j 
názor, návrhy, nesouhlas - p ímo i nep ímo.  e se 
m  e svobodn  sdru ovat a pohybovat. 2e zákony 
mu zaru ují ob anské svobody a lidská práva. 
Spousta lidské a ob anské iniciativy se ztrácí tam, 
kde monopolní moc a její byrokratický aparát 
stojí nad ob anem, rozhoduje suverénn  jeho jmé-
nem o n m, bez n ho a  asto proti n mu. For-
mální representativní orgány nevyjad ují v li ob-
 ana, ale v li nad azeného centra. Tomu odpoví-
dá i volební systém s p edem ur enými  leny zá-
konodárného sboru se známými 99,98% souh-
lasných volebních lístk  pro kandidáty a známou 
jednomyslností ve všech p ípadech hlasování. Slo-
vo demokracie se stalo prázdným pojmem. Státní 
moc si pak vyrábí zákony podle pot eby, poslušný 
zákonodárný sbor je v dy jednomysln  schválí. 
Monopolní moc se pak snadno m  e dovolávat 
platných zákon  a podle toho dle libosti zacházet 
s ob anem, státním majetkem, smlouvami a pod. 

Byl tudí  v 1968 r. oprávn ný po adavek uve-
dení v  ivot systému zaru ujícího uplatn ní de-
mokratických práv. Není socialismu bez demokra-
cie. 

Otázka: Sou asná situace je nesporné charakteri-
zována «zmezinárodn ním» výrobních sil a celého 
spole enského  ivota; avšak sou asn  zesiluje volání 
po národní nezávislosti a p ání jednotlivých národu 
být skute nými vládci své zemi V zásad  m l zname-
nat konec kapitalismu ve t etin  sv ta za átek nové-
ho typu vztah  mezi národy a státy, zalo eného na 
vzájemném respektu. Ale n které p íklady, zvlášt  
 eskoslovenska z roku Í968 a te  ukazují,  e i socia-
listické zem  pou ívají násilí, mají pohrdavý vztah k 
národní nezávislosti a vycházejí spíše z pozic sily a 
mocenské p evahy. Jaký význam by se podle Vašeho 
názoru m l p ipisovat otázce národní nezávislosti v 
rozvoji socialistických idejí ve sv t ? 

Kriegel: Doba povále ná je poznamenána rozpa-
dem koloniálních impérií. Výjime n  vyšly velmo-
ci s teritoriálními zisky. Projevila se reakce na ko-
loniální období, projevil se r st národního v -
domí, rovnoprávnosti, zd raz ování samostatnos-
ti a práv národ  na vlastní bohatství a jeho vyu ití 
ve prosp ch vlastního lidu. Se získáním státní sa-
mostatnosti byly spojeny pokusy o socialistické 
formy státu. Povále ná Evropa vid la z ízení so-
cialistických stát . Po ur itou dobu se slyšelo hes-
lo o vlastní, specifické cest  k socialismu s p i-
hlédnutím k specifickým podmínkám, d jinám, 
tradicím, kuturní historii etc. té které zem . On -
m la tato píse  koncem 40-tých let, nastalo tragi-
cké období pod ízenosti jedinému nad azenému 
centru. Vývoj techniky nutí zem  sv ta k soust e-
 ování, sdru ování zdroj  a sil k spole nému  e-
šení spole ných zájm . Zem  se však nevzdávají 
své národní svrchovanosti. Vidíme,  e se postup-
n  vytvá éjí n které sv tové rysy  ivota to však 

neznamená vzdáni se národních rys , kultury, záj-
m . Neznamená to pod izovat se zájm m n jaké 
nad azené, centrální moci. Socialistické z ízení 
vyr stá z ko en  vlastní zem , v souladu se stup-
n m vývoje spole nosti a jejích výrobních pro-
st edk , boje lidu zem  za její pokrokový vývoj. 
Socialismus nelze importovat. Nikdo jej nikomu 
nem  e darovat. 

Otázka: My, špan lští komunisté, jsme  asto  íkali, 
 e pro nás je budoucnost socialismu v  eskosloven-
sku personifikována osudem p edstavitel  «Pra ské-
ho jara». Jak vidíte osud Váš osobní a Vašich spo-
lupracovník  dnes a v budoucnu a jaké jsou podle 
toho politické perspektivy vývoje ve Krti/' zemi? 

Kriegel: Zem  je dnes pod tvrdým represivním 
re imem. Vytvo il z mnoha 10-ti tisíc  vrstvu pá-
ri  s nimi  ú ady zacházejí dle libosti. Zbavují je 
práce, jejich d tem znemo  ují p ístup na školy a 
ke vzd lání i  leny rodin zbavují práce, odebírají 
jim cestovní doklady, jsou šikanováni policejními 
výslechy. Platí zákaz  innosti v oblasti školství, 
kultury. To je dnes normou. Nicmén , jak ukazuje 
ohlas na Chartu 77, projevy sympatie a souhlasu, 
lidé se zlomit nedají. Jsou p esv d ení o správ-
nosti svých po adavk , state n   elí represím. D -
jiny v bec a i nedávné d jiny Evropy znají nemálo 
p íklad , kdy i ty nejtvrclší re imy v d sledku sil, 
které ji  nejsou s to zvládnout, se musely porou-
 et. 

Otázka: Zmírn ní mezinárodního nap tí, úsilí o 
evropskou bezpe nost a za p ekonání rozd lení na-
šeho kontinentu na dva antagonisdcké bloky - jsou 
tyto cíle p íznivé pro rozvoj v ci demokracie a socia-
lismu? Je však mo né odd lovat tyto cíle od ú inné 
akce za opravdové respektování a uplat ování v 
praxi ob anských a lidských práv? 

Kriegel: Opravdové respektování a uplat ování 
ob anských a lidských práv v praxi je neodmysli-
telné od rozvoje demokracie a socialismu, je jeho 
integrální sou ásti. Spole enský  ácl bez demokra-
cie si nem  e d lat nárok na ozna ení «socialis-
tický». Zmírn ní mezinárodního nap tí je nutné. 
Dnešní slav vojenské techniky dosáhl takového 
stupn ,  e p ípadný vále ný konflikt by byl 
zhoubný pro všechny ú astníky konfliktu. Vedl by 
k nesmírným lidským a v cným ztrátám. Nikomu 
by neprosp l. V tomto v domí vznikla myši enka 
usilovat o rozpušt ní vojenských blok , zmrazení 
vojenských výdaj , usilovat o postupné od broje ní. 
Uvoln né hmotné, technické a intelektuální pro-
st edky by se daly nesrovnateln  prosp šn ji po-
u ít na  ešení velikých problém , p ed kterými 
stojí lidstvo: zabezpe ení potravinami, problémy 
popula ní, ekologické atd. Taková atmosféra by 
prosp la sbli ování národ , otupení expansionis-
tických tendencí, zlepšení mezistátních a mezilid-
ských vztak . 

Otázka: Co mohou podle Vašeho názoru ud lat zá-
padní komunistické strany, aby pomohli skute ným 
 s. komunist m (v tšinou vylou eným a persekvo-
váným) k vytvo ení pot ebných podmínek, aby mohli 
pracovat pro dosa ení spole ných cíl  a ideál  a v -
bec ve prosp ch v ci demokracie a socialismu a res-
pektování ob anských práv v  eskoslovensku? 

Kriegel: Domnívám se,  e nejd le jším  initelem 
jsou p edevším úsp chy západoevropských komu-
nistických a socialistických stran a pokrokových 
hnutí ve vlastních zemích. Ka dý jejich úsp ch je 
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objektivní oporou pro pokroková a revolu ní úsilí 
v ostatní  ásti Evropy. Posilují ale i jinde, mimo 
Evropu, obrodné tendence v marxistickém a po-
krokovém hnutí. S uznáním a povd kem kvituje-
me projevy sympatie a solidarity. Víme,  e KS a 
ostatní pokrokové síly p sobí v nemálo slo itých 
a pro n  nelehkých podmínkách. Tím více nás t ší 
podpora našeho úsilí o obnovu a demokratizaci 
 ivota v naší zemi. Velmi d le ité jsou Vaše hlasy 
protestu proti represivním opat ením, kterým 
jsou podrobeni jednotlivci i skupiny do adující se, 
aby v  eskoslovensku byly dodr eny závazky p i-
jaté v mezinárodních dokumentech (záv re ná 
konference v Helsinkách, záv re ná deklerace 
berlínské konference evropských KS., a na návrh 
SSSR, p ijatá deklarace OSN koncem prosince 
1977), a to  e trváte na d sledném uplatn ní lid-
ských a ob anských práv. To vše pat í neodd li-
teln  k obsahu pojmu «socialistická demokracie». 
Je d le ité aby ze strany tisku, sd lovacích pro-
st edk , z program  r zných setkání a jednání 
nezmizely otázky svobody slova, publikace, tv r í-
ho uplatn ní, svoboda uplatn ní v oblasti ve ejné 
 innosti a zejména práce v mezích znalostí a 
schopností. Je dobré sledovat osudy jednotlivc  a 
skupin obyvatelstva, pomáhat knihami,  asopisy a 
pod. 

Otázka: Cítíme k Vám hlubokou úctu a obdiv. Pro-
to nám dovolte osobní otázku: Jaká je Vaše nyn jší 
situace? Vaše zdraví?  ivotní podmínky? Moínosti 
sledovat mezinárodní vývoj a diskuse, které se rozví-
jí v sou asném marxismu? 

Kriegel: Pova uji to za otázku p átel p íteli. Dík. 
Jsem zdráv. Ptáte se na  ivotní podmínky. Po  adu 
let je mi znemo n na odborná práce léka e. Ptáte 
se také na «mo nosti sledovat nezinárodnf vývoj a 
diskuse, které se rozvíjí v sou asném marxismu». 
Knihy a  asopisy, jako  i denní tisk n kterých - a 
to nejd le it jších - západoevropských KS se sem 
prakticky nedostanou. Pokud mi p átelé literatu-
ru posílají, nedostane se mi do rukou. Dopisy do-
cházejí nepravideln , n které v bec nedojdou, a 
jiné a  s n kolikam sí ním zpo d ním. Byl mi 
odebrán telefon, nemohu cestovat, pon vad  mi 
ú ad odebral cestovní pas. Skoro rok mám p ede 
dve mi bytu 2 uniformované policisty, kte í ve 
dne i v noci zjiš ují a zapisují mé návšt vy, zazna-
menávají  as jejich p íchodu a odchodu. Do velmi 
nedávná krom  uniformovaných policist  stávalo 
p ed domem, v n m  bydlím, auto s t emi poli-
cisty v civilu, kte í mne sledovali na ka dém kro-
ku v etn  do obchod , koncert  atd. Pokud jsem 
se s n kým zastavil a hovo il, tyto osoby byly zjiš-
 ovány a fotografovány. Za t chto «demokra-
tických » podmínek je soustavné sledování vývoje 
mezinárodní diskuse v sou asném marxismu vel-
mi nesnadné. 

Otázka: Znáte základní rysy politiky KS Špan l-
ska? Jaký je Wíi názor na politiku naší strany? 

Kriegel: Znáte m j hluboký vztah k Vaší zemi a 
k Vašemu liclu. Obdivoval jsem jeho šlechetnost a 
state nost. Ze zlomk  zpráv a  etby znám snad zá-
kladní rysy politiky KSS. Ze zdejšího tisku si uv -
domuji ostrost útok  na KSŠ. Podmínky vlád-
noucí u nás znemo  ují pravidelný p ísun knih, 
 asopis  a novin. Jsem p esv d en,  e KSŠ pro-
vedla podrobný rozbor v cí ve Špan lsku a vypra-
covala politickou linii, kterou pova uje v sou as-

né dob  za nejsprávn jší pro Špan lsko. Jinak 
jsem p íliš málo informován. 

Otázka: Domníváte se, ze by se nyn jší krizová si-
tuace v  eskoslovensku dala  ešit n jakou formou 
«národního smí ení» jako to probíhá dnes ve Špa-
n lsku? Jaké jsou podmínky takového  i podobného 
východiska? 

Kriegel: U nás je pojem « národního usmí ení» 
sotva aplikovatelný. Nejedná se o proti sob  
stojící velké, podstatné  ásti obyvatelstva repub-
liky, které by stály v boji proti sob . 

Toto heslo se stalo aktuálním ve Vaší vlasti po 
tragickém, ob tí plném období ob anské války, 
kdy proti sob  stály 2 armády, 2 ideologie, 2 cíle, 
2 r zná vedení a r zné spole enské síly, po obdo-
bí kruté represe a dlouholeté diktatury. Dnes po 
40. letech, z generace let 30-tých zbyl jen zlomek. 
Národy Špan lska získaly draze zaplacené zkuše-
nosti, pochopily cenu a význam demokratických 
práv a svobod. Výzva k «národnímu usmí ení» se 
snadno p iblí ila v domí obyvatelstva Špan lska. 

U nás nedošlo k rozpolcení zem . Nutnost de-
mokratiza ních zm n byla pochopena velkou v t-
šinou obyvatelstva p sobícího jak ve výrob , tak i 
v kultu e a v d . Toto pochopení vyplývalo z tra-
dic, celkové vysoké úrovn  obyvatelstva a poznání 
nutnosti p izp sobit se pot ebám nastupující v -
deckotechnické revoluce. Proto také s širokými 
sympatiemi sledovalo vývoj r. 68. Není p ece ná-
hodou,  e proces nebyl p erušen vnit ními silami 
zem . Byl zlomen intervencí n kolikasettisícové 
armády 5 zemí s pou itím tisíc  tanl^  a letectva. 
Je všeobecn  známo,  e k zásahu došlo v rozporu 
s platnými spojeneckými a jinými mezinárodními 
smlouvami, v rozporu s Chartou OSN, slavnostn  
podepsanou všemi ú astníky obsazeni naší zem . 

Represe, která postihla statisícovou armádu bý-
valých  len  KS , a politicky neorganizovaných a 
 len  jejich rodin, vyhloubila hluboký p íkop 
mezi státní mocí a obyvatelstvem. To platí i o ob-
 anech ne bezprost edn  posti ených, kte i pozo-
rují v denním  ivot  rozpor mezi slovy a  iny, dek-
laracemi a praxí vládnoucího re imu. Tento p í-
kop lze p eklenout opravdovým, nikoli for-
málním, uplatn ním ústavních a jiných zákon  a 
mezinárodních dohod jako jsou Záv re ný akt 
helsinské konference, Všeobecné deklarace lid-
ských práv, záv re né deklarace konference ev-
ropských komunistických stran, která mj. rovn   
se vší vá ností zd raznila zásadu národní svrcho-
vanosti, územní celistvosti, nevm šování do vni-
t ních zále itostí, v p ípad  rozpor  nepou ití síly 
ani hrozby silou, rovnost všech stran a nepod íze-
nost  ádnému úst edí (které, jak všichni zd raz-
 ují neexistuje). Je t eba skoncovat s dvojím p í-
stupem k vlastnímu podpisu - podepsat a nedodr-
 ovat. Je t eba za ít smlouvy dodr ovat: jednoz-
na n  uplatnit státní a národní svrchovanost, 
skoncovat s represemi, uvolnit všem ob an m 
cestu k plnému uplatn ní v  ivot  v souladu s je-
jich znalostmi a schopnostmi. 

Otázka: Co byste vzkázal na prahu roku 1978 na-
šim  tená  m a špan lské ve ejnosti? 

Kriegel: Prosím, abyste laskav  tlumo ili mé 
p ání, aby krásná špan lská zem  a její národy 
vstoupily do období rozkv tu demokracie, hospo-
dá ství a kultury, do doby plodné a úsp šné spo-
lupráce s jinými národy. 
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