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Karl Marx a ďalší. Forever

Budúcnosť zrodí veľa géniov vedy, no nikdy neupadnú
do zabudnutia mená K. Marxa, F. Engelsa, V. I. Lenina.
Zo sovietskej učebnice vedeckého komunizmu

Piateho mája 2018 uplynulo dvesto rokov od narodenia Karla Marxa. 
Toto meno zdôrazňovala komunistická propaganda našej generácii, ge
nerácii našich rodičov, ba ešte i generácii našich detí. Učili nás o ňom na 
základnej škole, na strednej i na vysokej. Jeho portréty boli neodmysliteľné 
na obvyklých komunistických zhromaždeniach na 1. má ja. Obľúbenou 
de koráciou prvomájových sprievodov na moskovskom Červenom ná  mestí 
býval obrovský portrét troch gigantov, ktorí z poloprofilu vznešene hľadeli 
do budúcnosti. Marx, Engels, Lenin. Portrét pokrýval celé priečelie jed
ného z palácov na námestí. Boli časy, keď sa tá trojica zmenila na štvoricu, 
lebo ju doplnil generalissimus Stalin, ale potom ho radšej začali vynechávať 
a došlo k návratu k trojici. A z onej trojice to bol Marx, ktorý ako prvý 
hľadel do vzdialenej Utópie. Bol jej otcom, géniom filozofie, supermanom 
dejín.

Ako sa svet postavil k tomuto výročiu? Ako si ho pripomenuli býva
lé komunistické krajiny v Európe? Krajiny, ktoré tvorili sovietsky tábor? 
Krajiny, v ktorých vládla štyridsať rokov, v Sovietskom zväze dokonca se
demdesiat, ideológia oficiálne nazývaná marxizmus leninizmus? Výročie 
ich nechalo chladnými. Vari Putin? Nie. V Moskve nič nepripomínalo, že 
toto mesto bolo sedemdesiat rokov hlavným mestom marxistickej ideolo
gickej svetovej ríše. Nespomínam si ani na jedného významnejšieho politi
ka z týchto krajín, ktorý by sa v čase výročia k Marxovmu odkazu prihlásil.

A ako to bolo v západnej Európe? V Marxovom rodisku Trevír od
halili jeho sedemapoltonovú sochu. Bol to dar od Čínskej ľudovej re
publiky. Plachta, ktorú zo sochy stiahli, bola nie biela, ale, ako inak, celá 
červená… A ktorý prominent sa zúčastnil v Trevíri na oslavách Marxovej 
osoby? Bol to neslávny hrdina procesu dechristianizácie kresťanských de
mokracií Jean Claude Juncker, v tej chvíli predseda Európskej komisie, 
ktorým sa stal ako kandidát Európskej ľudovej strany. Juncker v Trevíri 
Marxa obhajoval. Označoval ho za kreatívneho filozofa a vyslovil toto 
neuveriteľné tvrdenie: „Marx nie je zodpovedný za zločiny, za ktoré zod
povedajú jeho údajní dedičia.“

Čože?
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Ako možno zabudnúť na to, že neodmysliteľnou súčasťou Marxovej 
filozofie bola teória triedneho boja? Táto sa pretavila v praxi do obrov
ského prenasledovania miliónov ľudí na základe ich príslušnosti k „re
akčným“ triedam. Veď táto teória spôsobila zločiny komunizmu. Naozaj 
chce tvrdiť pán Juncker, že teror Lenina a  Stalina nemá nič spoločné 
s Marxom? Že Lenin a Stalin jeho skutočnými dedičmi neboli, že boli 
iba „údajnými“?

V Marxových dielach nájdeme množstvo výrokov o potrebe revoluč
ného teroru. Reakčné triedy zmiznú nie samy od seba, ale budú „zlikvi
dované“. Ako napísal v Neue Rheinische Zeitung v roku 1848:

„Existuje jediný spôsob, ako možno skrátiť a zjednodušiť… vražedné muky 
starej spoločnosti a krvavý zrod novej spoločnosti, a tou je revolučný teror.“ 1

V Komunistickom manifeste Marx píše, že ciele v ňom stanovené mož
no dosiahnuť len „násilným zvrhnutím všetkých existujúcich spoločenských 
pomerov“. Podľa Marxa výsledkom víťazného triedneho boja bude nevy
hnutne systém diktatúry proletariátu, ktorá triedy odstráni.2 Napísal to 
v liste novinárovi Josephovi Weydemeyerovi.

Historik Paul Johnson uvádza ďalšie príklady Marxovho sklonu 
k politickému násiliu. Pruskej vláde sa vyhrážal v roku 1849 v prejave: 
„Sme nemilosrdní… Až príde náš čas, nebudeme svoj terorizmus skrý
vať.“ Rozposielal po Nemecku „Akčný plán“, v ktorom vyzýval k násiliu. 
Podporoval politické atentáty.3

Nie, Lenin, Stalin, Mao a ďalší neboli Marxovými „údajnými“ de
dičmi. Boli to Marxovi pozorní žiaci. Uskutočnili všetko, čo Marx po
žadoval. Revolučný teror, nemilosrdnosť, násilné zvrhnutie existujúcich 
spoločenských pomerov, diktatúru, likvidáciu reakčných tried.

Vladimír Iľjič Lenin, organizátor boľševickej revolúcie v Rusku, za
kladateľ Sovietskeho zväzu, po ňom Josif Vissarionovič Stalin, vodca sve
tového komunistického hnutia, jeden z najväčších zločincov ľudských 
dejín, a po nich ďalší a ďalší generálni tajomníci sovietskych komunistov 
boli hlavnými Marxovými vykladačmi. Až do pádu európskeho komu
nizmu. A zdôraznime, že svetová verejnosť, či už išlo o odporcov komu
nizmu, alebo o jeho priaznivcov, uznávala, že všetci menovaní sú skutoč
nými, nie údajnými Marxovými dedičmi, a teda i vykladačmi.

A kto sú tí vykladači dnes? V Ázii je to určite čínsky prezident Xi 
Jin Ping, ktorý v prejave na slávnostnom zhromaždení čínskych komu
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nistov označil Marxa za najväčšieho mysliteľa modernej doby. V Európe 
ťažko povedať, ale pri Marxovej dvestoročnici bolo najviac počuť pred
sedu Európskej komisie. A ten sídli v Bruseli, kde Marx a Engels pred 
stosedemdesiatimi rokmi napísali Komunistický manifest. Táto epizóda 
je ďalšou ilustráciou, ako idey a emócie marxizmu po nezvratnom páde 
jeho sovietskej vetvy prežívajú tam, kde sú jeho korene.

Najviac Marxových pomníkov je zrejme v Rusku, ale všetky pochá
dzajú z čias Sovietskeho zväzu. Nové sa nestavajú. Nové, ako sme videli, 
sa stavajú v západnej Európe. Z času na čas sa stane, že v Rusku nejaký 
bezvýznamný opozičný komunistický politik – outsider obhajuje soviet
sku okupáciu Československa v roku 1968. Je správne, keď sa proti tomu 
ozveme. Divné je niečo iné. Keď jeden z najvýznamnejších politikov EÚ 
obhajuje filozofa, ktorý stvoril komunistickú ideológiu, neskôr dláviacu 
Čechov a Slovákov štyridsať rokov, a my mlčíme.

I nasledujúca epizóda nám poslúži ako príklad transformácie „starého“ 
komunizmu na „nový“. V roku 2018 nový komunistický prezident Kuby 
Miguel Díaz Canel oznámil, že podporuje manželstvá osôb rovnakého po
hlavia.4 Zdá sa, že Fidelova neter Mariela odviedla dobrú politickú prácu.

A tak ako liberálne médiá i politici opakovane oslavujú tragicky sa 
mýliace komunistické postavy z minulosti, tak opakovane démonizujú 
postavy, ktoré sú ich ideovými oponentmi. Keď začiatkom roka 2019 
pápež František oznámil, že Vatikán sprístupní k  vedeckému bádaniu 
všetky písomnosti týkajúce sa pontifikátu Pia XII., New York Times to 
využil na vari sté podsunutie nezmyselných tvrdení o údajnej Piovej ko
laborácii s Hitlerom, hoci historické fakty vždy hovorili o opaku.5

Áno, milý čitateľ, všetky línie, popísané v knihe už pred niekoľkými 
rokmi, pokračujú a navzájom sa preplietajú až do súčasných dní. Jednou 
z línií bola transformácia západného flirtovania s komunizmom na sú
časný liberalizmus. Pozrime sa na ostatné línie.
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