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Odborné vyjádrení z oboru politologie a historie
k Žádosti ze dne 29/52005 k cj.: VS-407E/SDR/I-2006

Toto odborné vyjádrení se týká aktualizovaného Politického programu KS1vf
(Komunistického svazu mládeže), a to zejména odstavce, zacínajícího vetou
KS/vfstojí na strane úsilí o revolucní prekonání kapitalismu..., která nahradila
puvodní fráze KSM usiluje o revolucní prekonání kapitalismu a dále KSM
proto bojuje o revolucní prekonání kapitalismu... (viz výše cit Žádost a její
príloha, kterou tvorí Program KSM, druhý odst., s.l)

Klícem k pochopení významového obsahu posuzované vety jsou tri odstavce
apelativní cásti Programu KSM, ve kterých se pod heslem Za revolucní zmenu
- za soCŽalismus! konstatuje, že .. .kapitalismus (slovy dokumentu
kapitalistický rád) .. .dovoluje malé skupine lidí vykoristovat bohatství celého
sveta jen pro sebe. Produkce tak slouží pouze vládnoucí elite, nikoli však
potrebám vetšiny lidí. A dále, že ... Všechny hlavní problémy sveta (zminuje se
zde chudoba, vykoristování a zaostávání tzv. Tretího sveta, hospodárské krize,
války, nacionalistická nenávist, útlak žen a mladých) mají svou prícinu a
trvání v kapitalismu.

V odstavci následujícím se pak ríká, že ...KSM si je vedom toho, že
kapitalismus nemuže býtjednoduše reformován. KSMproto stojí na strane úsilí
o revolucní prekonání kapitalistického rádu masami pracujících. Proti systému
kapitalistickému staví KSM alternativu systému soCŽalistického (viz s.8
posuzovaného textu). A konecne v samotném záveru této cásti se uvádí, že
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.. .KSM si je jist, že cesta k socialistické revoluci nebude krátká, jednoduchá,
ani bezbolestná. Prestoje presvedcen ojejí nutnosti. (tamtéž, cit.d.)

Tyto programové zásady nebo tvrzení pak odpovídají hned prvnímu odstavci
ProgramuKSM,kde se uvádí,že ., .KSMje nezávislá, dobrovolná mládežnická
organizace vycházející z ucení Marxe, Engelse, Lenina a dalších významných
myslitelzlkomunistického hnutí... (cit.d., s.l),

Podle mého názoru v tomto prohlášení je pocátek dalších nepresností. KSM si
cástecne definuje, kdo je významným myslitelem komunistického hnutí (zde
Marx, Engels, Lenin), ale neríká, kdo jsou oni další významní. I když si
odmyslíme aktuální politickou propagandu zneužívající pojmy totalita a
totalitarianismus, zjistíme, že za významné myslitele komunistického hnutí
byli považování v ruzných dobách ruzní politici (Lev D.Trockij, Nikolaj
Bucharin, Josef V.Stalin, ale i Nikita S.Churšcov, Leonid Brežnev, Jurij
Andropov, Michajl Gorbacov, Mao Ce-tung, Kim II-song aj.), kterí byli
politiky, ale jejichž myšlenky, at již byly jakékoli (nekdy i zrudné) byly šíreny
a akceptovány podstatnou cástí obcanu ruzných státÚ. Naopak jiní, které lze
oznacit za myslitele, filosofy nebo umelce, byli považováni za heretiky nebo
renegáty. Cenzurovaly se napr. i texty Karla Marxe, stejne jako poslední
dopisy V.I.Lenina, Engelsovy dopisy významným predstavitelÚm
II.Internacionály, které mohly být znovu vydávány až po roce 1956, a
konecne i texty Bucharinovy o transformaci sovetské ekonomiky (o NEPu)
nebo práce Trockého, které byly zapírány víc než pul století.

Pokudjde o samotnoufrázi ...Úsilío revolucní prekonání kapitalismu,je ji
možné chápat, zejména pojem revoluce, nejméne dvojím zpl1sobem. Jednak
jako filosofickou kategorii, jak se objevuje v textech Karla Marxe, a to hned
v souvislosti se vznikem I.Internacionály (1864), pro kterou Marx vypracoval
politický program, pozdeji nazývaný vedecký nebo revolucní marxismus,
anebo také vedecká teorie socialismu. Jeho podstatou byla aplikace teorie
revolucní zmeny spolecensko-ekonomických rádu, zmeny, která je hnací si/ou
dejin lidstva. Revoluce je tedy protikladem evoluce, je kvalitativní zmenou, ke
které dochází na základe nahromadení (kvantity) narÚstajících
antagonistických vztahÚve spolecnosti.

Revoluce nebo revolucní zmena je v tomto smyslu filosoticko-sociologickou
kategorií, zmenou evoluce v revoluci, nikoli tedy skutkem nebo revolucním
cinem.

Avšak jednak byla tato teorie spolecenské praxe také aplikována Marxovými,
Engelsovými a Leninovými stoupenci a epigony. casto vulgárním
zjednodušením do tezí a hesel, napr.: .. .dosud filosofové svet jen vykládali,
nyní jej musí zmenit! Tak se stávali J.V.Stalin nebo Mao Ce-tung aj. filosofy
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menícimi svet a revolucne prekonávajícimi spolecensko-ekonomickou etapu
kapitalismu fyzickým bojem (v dobové terminologii trídní bojem) jednech
proti druhým.

Když v roce 1910 vyzvala v Moskve vytvorená III. Komunistická
internacionála k vítezství komunismu na celém svete, mllžeme mluvit o
definitivním .vzniku komunistickéhO' hnutí, jehož puvodní myšlenku o
permanentní revoluci, myšlenku o spojení revolucní teorie a praxe, formuloval
Lev D.Trockij. Ve stejné dobe prichází obnovená II. Internacionála s tezí o
demokratickém socialismu, kterou hájí její clenové dodnes (bez ohledu na další
organizacní zmeny tohoto hnutí), podle které je možné, že kapitalismus bude
prekonán, nikoli však revolucí, ale pomocí reforem v rámci parlamentní
demokracie.

Proto si dovoluji v záveru konstatovat, že teze o prekonání kapitalismu
revolucní cestou je príliš nejasná a zjednodušující, protože jednak odkazuje na
verejnosti známý historický kontext pojmu revoluce, jehož soucástí jsou napr.
Velká francouzská revoluce, její jakobínský teror stejne jako ten'eur blanche
po roce 1794, Parížská komuna 1871, Velká ríjnová revoluce roku 1917
v Rusku, ale i další revolucní zrneny politických režimú v zemích strední a
východní Evropy po druhé svetové válce.

o zjednodušování autorú Programu KSM svedcí také konstatování bídy
v zemích tzv. Tretího sveta (viz výše), což podle mého názoru dokazuje
presvedcení autorú Programu KSM, že existují ješte svety První a Druhý.
Také to je tvrzení spíše poplatné vnímání období a rétorice let studené války.
Tvrzení, že zeme tzv. Tretího sveta zaostávají, se týká pouze nekterých
skutecne významne chudých a stále chudnoucích zemí v Asii a v Africe, avšak
nikoli tech, jejichž ekonomický rust a prosperita prekonávají hodnoty známe
z nekterých evropských státu nebo dokonce clenských zemí Evropské unie.
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