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Casopis óeskosloaenshé socíalístícké opozíce

Marx není zcela, mrtev
zopNÉr ur-yNAÈ.

- Sto let po smrti Karla_Marxe je moàno vést spor, zda jeho dèdictví plodí vÍce averzi neù sympatii,
avÈak nesporné zústàvà jedno: toto dédictví není àni po stò létech lidem ihostejné. Je moàné, Z. ptoai
dnes vice averzi neú sympatií, neìot' stamilióny lidí v zemich, kde je marxismús-leninismus povinnou
stàtní id_eologií,. se na úÍednè vyhléòeného otce této ideologie dívají le znaénym odporem. V iìnj'ch òà-
stech svèta je piesto nemàlo téch, kdoZ s Marxem spojují své nadèjè. At' uZ s kiadnj'm nebo se zapornl'm
znaménkern je tedy_Marxovo dèdictví nesporné mnohem Zivèjèí neZ dèdictví któréhokoli ze sàcialnè-
politickich. mysliteiù jeho.. doby. Ani averze není thostejnosr - a sociélnè-politickà doktrína je mrtva
teprve tehdy, je-li lidem uZ lhostejné.

,NejblÍàe takové úplné.smrti je Marx _v té òósti svèta, kde se dèti i dospèlí musí uóit vybrané citàty
z jeho dèl.zpamèti, chtéjí-li mít otevieny bróny kariéry. Jeden z Marxovy.cÉ dialektickich bonmotú tam
ironií osudu stihl jeho samého. <Filosofii nemùZete zruÉit, ani|ji uskuieòníte, - napsal kdysi miadj'
Karel Marx. Jeho bolòeviòtí ctitelé to nedomysleli a vyhlàsili prosazovéní svych zéjmú za ousÎuteénèní
marxismu >.

\"n1 sice nejmenòích pochyb o tom, Ze Marx takovy sociàlnè-potiticky systém, kterj'se dnes dovoló-
và jeho jména a ííkà si <reélny socialismus>, nikdy nechtél a nèpíedpóklad.al. Lze to doloUit mnoha
piesvèdòivj'mi c_itacemi z celého jeho díla. Zfuovei v5ak lze stejnim zpúìobem doloZit, Ze Lenin vytvoiil
jednu z moZnych interpretací Marxe. A.Stalin byl pak zase jednou zmoinych interpretací Lenina,iehoZ
jinou-moZnou interpretaci pÍedstavoval Trockij. V tomto smyslu mà pravdu Leszek Kolakowski:jaiousi
pupeòní 5ùúrou, kterà se vine aZ k Marxové teorii, se múàe vykazovàt i klasickj'stalinismus, i souèasny
sor,ètskj' < reé1ny socialismus >.

Reàlné existující marxismus-ìeninismus lze véak sotva povaZovat ze dialektické zru5ení Marxovy teo-
rie;je ro mnohem spíée její zcela nedialektické, utilitàrní popienÍ. Marxùv slovník se stal v zemích éovèt-
ského komunismu ieòí mocenské elity, jazykem vlódcú à manipulótorú. Kdo nepatií k této mocenské
elité, sotla spatiqie v marxismu-leninismu nèco jiného neZ soubòr znakù a symbolú, jejichZ pomocí mu
drZitelé moci sdélují, co smí, nesmí nebo naopak musí dèlat, iíkat a píedstirat,úe si mystí. 

-

. P.rosrj' obóan,r' zemích <reélného socialismu> vnímó ideologické pojmy marxismu-ieninismu podob-
1é, 

jako lnímà iidiè automobilu systém dopravních znaòek. Oznaòí-li ie nèóo jako <tiídní za3em délnicke
tiíd1'r;, sdéluje se tím toté2, jako dopravní znaòkou <dej pÈednost vjízdè>. Nalepka <burZóazní ideolo-
gie.>; nebo <nemarxisticky nàzor> se rovnó znaóce <vjezd zakàzàn> - at vi.jde ò politiku, umèní nebo
r'èdu. KaZd, _raké r'í, àe postavit se proti politickym opatiením, jeZ se provàdè1i nvia;mu proletàiského
iniernacionalismu) znamenà chovat se stejnè poietile jako iidiè, kterf by jel jednosmérnou ulicí y prori-
smèru.


