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E n g e l s e k Slovanům.

edávno vyšla ve vídeňském nakladatelství Hojlbsch kniha známéha britská
N
ho experta pro otázky Sovětského svazu Roberta C o n c v / i s t a e kniha má ti
tul "Stalinova ^en^cid^"T 'Stalins Volksmord". Jsou v ní opatření, které podni
ilo Stalinovo vedení v letech 19 41-44 proti třem národnostním skupinám : Tatar
,0:m, Němcům a Litevcům. Iři této akci bylo fysicky zlikvidováno půl milionu li
dí a další miliony byly deportovány, vězněny a vyhladověny. Některé skutečnos
ti o této akci jsou známy z tajné zprávy Nikity Chruščova na XX* sjezdu KS33.
fícnc*.vistova kniha však obsahuje řadu otřesných detailů a nezvratné důka
zy o tom, že tato akce byla svou plánovistostí, svým rozsahem a brutálními me
todami naorosto srovnatelné se zločiny nacistického režimu.
V západní marxistické levici se setkáváme s dvojím přístupem k podobným
jevům. Dogmatická levice hlásící se k promoskevským ideálům Dodobná fakta buč
většinou oopíré, nebo je označuje za zkreslená, přehnaná a nebo jednostranně i
terppeoovr-ná. Různé směry £.zv. nové levice tato fakta přiznávají a ddsuzují,
ale nepovažují je za součást^onutí hlásící se k marxismu, nýbrž za odchylky od
marxismu jeho deformaci, jako zločin jedné mocenské skupiny nebo dokonce j.edno
ho člověka, Při diskuzích na vysokých školách se setkáváme velmi často s touto
argumentací a s tvrzením, že marxismus je sám o sobě výrazem nejvyššího humani
srnu. Diskutující setrvávají na tomto tvrzení přes veškerá otřesná fakta, dnes
už téměř 57 let trvající společenské praxe táto ideologie a pres skutčnost, že
podle samého Karla Marxe je praaxe jediným kritériem ideologie.
Do říci k tomuto postoji? Je opravdu jen praktická činnost jistých skupi
zločinná? Jsou základy tohoto učení humanistické? A nebo je právě netolersntno
st imanentní součástí celé ideologie? Pokusme se tuto otázku analyzovat a ptát
se jaký je postoj marxismu, jeho kt.zv. klasiků ke vztahům mezi národy?
Začněme s citátem: "Rakousko, aby bylo odněmečtěno a odmačarštěno muselo
by být čechizováno, slovanizováno
což je totéž rusifikovánoít. Člověk už
vidí přicoézet okamžik, kdy xxáxxsSixSSzxX pokus shnilou celkovou monarchii je
ště ječnou záplatovat slovanskými bestiemi." Povšimněme si i tohoto posledního
slova, podobné výrazy se budou v naší poznámce ještě častěji opakovat. Necht psluchač hádá, který zavilý nacionalista a nebo protislovanský rekousko-uherský
centralista to vylil své city. Těžko uhodnout. Citát je z úvodníku Marxe a En
gelse v "Neue Rheinische Zeitung", dne 4.ledna 1849» 0 týden později byli oba
-klasikové adresnější,zaměřili se ve svém komentáři výlučně na Čechy. Zřízení t
zv. slovanského zastoupení ve Vídni odbyli těmito slovy: "Dřívější usnesení vy.
adřují zpravidla jen nacionálni nenávist a prosazují tak říkajíc slovansko-demokrstiskcu zvůli. Tak např. v tomto zastoupení tvrdila slovanská luza, že jen
ve Vídni žije celých 80.000 Čechů a žádsla pro ně ve všech směrech nejpošetile
jší nscionálně-kastovní separatismus. Nic nemůže být pro zastánce absolutismu
žádoucr.ejší, žx než tato slovansko-demokratleká oslovina."
Chcete se snad zeptat - nebyla snad slova klasiků marxismu nějak pokrouc«
na nacionálne Šovinistickou redakcí? Ne pokroucens nebyla a být ani nemohla.
iYarx s e svým mecenášem Engelsem byli sami vydavateli listu "Neue Rheinische Ze:
tung" s sami určovali jeho liriii. Úvodníky vždy vyjadřovali jejich společná stí
novisks.
Hned na další den klasikové své odsouzení slovanská lůzy ještě doplnili;
v jejich komentáři o shromáždění v rraze na Žofíně se mluvilo cslovansko-demokrstidxém chování, které je tím směšnější, že právě tato Praha je oo pravdě ně
mecká a češatví- jako samostatné lidová moc se teprve vymýšlí. Všichni pánové Če
ši mluví zpravidla lip německy než česky očěmež sé člověk může evidentně přesv?
dčitxyxstšixzytězxtaxxxzžxxEXÍxxisxxxsxxgžxxrxxtiiryx už v říšském sněmu. Větši
na těchto pánů není nic jiného než kreatúry ala Balacký a Rieger, kteří se naol
ňují protiněmeckým jeden a nedokáží nic jiného než nahrávat do ruky absolutisme
Cstatně už v novoročním čísle roč., 184S se hovořilo o"Chorvatech, psndurs
ch, Češích a jiném neřádu", v originálu je"lustfigelksindl". v polovině ledna
1849 použili klasikové k označení Slovanů několikrát výrazu"slovanští barbaři"^
došli k závěrům, že aliance Maáarů a rakouských Němců byla nezbytností.

—

České nároky na samostatnost vyřídili docela hravě-těmitg slovy: "Češi
chtějí do svých zemí počítat i Slováky ač se od nich jazykov^vríSif&xxiKřičněměli nikdy historii. Jenom na Bxxžifc okamžik se emancipovala česká národní stá
tnost a vytvořila Velkomoravskou říši, aby se potom okamžitě podrobila a necha
la sebou 5.století házet sem a tam mezi němečkem, Msňórskem a Polskem jako míč.
rotore přešlý Čechy a korava definitivně x Německu £ Slovenská menšina zůstala u
kadsrska. á tato historicky vůbec neexistující národnost si chce dělat nároky
na samostatnost."
^Posluchač si při těchto výleyech připomene, že dokonce ani Adolf Hitler
15. března 1^35 nezašel tak daleko® geho úvahy o česko-morevském prostoru se
hodněblíží další argumentaci Ilarxe a Engelse, x$£ž se odmítala předem možná
statní a národní existence slovanských národů:
^y byl° postavení Němců a Mačlarů velice příjemné, kdyby se rakouským
Slovanům dopomohlo k jejich t.zv. právům? Nezi Slezskem a Rakouskem by byl vklí
něn nezávislú český stát. Rakousko a Uhersko by byly odděleny jihoslovsnskou
reDublikou od své přirozené výchozí tras-y od Adriatického a Středního moře.
oih Německa by byl rozkouskován jako krysami ohlodaný chléb a to všechno jako
dik za to, že si Němci dali oráči kolonisovat tyhle umíněné Čechy a Slováky, zaj
vést u nich orůmyslx, obchod, výnosnou setbu a vzdělání."
Snad je možno namítnout, že ani jediný z těchto výroků nemá nic^společnéh-) s genocidou, -enocida je ovšem podmíněna národnostní záští a podceňováním
druhých národů. kůžeme všax posloužit i výroky jasnějšími, které už mají vztah
ke Concv/estově knize.
-^ngels polemizoval ve dnech lp.-16. února 184$ se známou Hakuninovou výz
vou ke Slovanům tímto hodnocením slovanská účasti na revolučním hnutí r. 18 4P:
"Za vyhlídku na svou mizernou státní samostatnost napomohli Slované centru Rako
uská monarchie k uskutečnění despotismu v srdci Evropy. Tuto zbabělou nízkou
zradu jednou Slovanům krvavě vrátíme."
Ostřeji formuloval Engels tutéž myšlenku v jiném článku jež by nevyšel ji
stě bez vřelého požehnání jeho staršího bosse; " Při prvním vítězném povstání
francouzského proletariátu se osvobodí rakouští Němci a Naďaři a pomstí se krva
vě slovanským barbarům. Obecná válka, které pak vycukne rozbije txento zvláštní
slovanský svaz a zničí všechny tyto malé nédody. Nejbližší světová válk£ ďá zmi;
zet s povrchu země nejen reakčním třídám a dynastiím, ale i celým reekčním ná
rodům. A i jen to už je pokrok."
Už^podle klasiků měly zmizet celá reakční národy. Také to měl být pokrok.
Vyhlazení povolžských Němců, mimochodem naprosto oddaných věci komunismu, dále
Tatarů, Kslmyků a jiných národů se uskutečnilo pod stejnými hesly pokroku a bo
ji proti reakci. Josef Stalin nebyl tedy první kdo přišel s těmito hesly a ani
Adolf Hitler nebyl první. Je pozoruhodná jak se vzájemně přbližují myšlenkové
proudy totalitních a nedemokratických ideologii, které se jen při provrchním po
hledu zdají zcela odlišné. Ve všech podobných případech jde o samozvanou elitu,
která chce společnosti vnutit svou představu a svůj recept na změnu společensk
ých poměrů. Svévolně rozhoduje o tom, co je správné a co zločinné. Co je pokrok
a co reakce, ^eakce musí být samozřejmě potřena a i prostřednictvím genocidy.
Klasikové nedisponovali samozřejmě prostředky Stalina a Hitlera jejich hi
storická vina na pozdějších zločinech spočívá v tom, že zidealizovali revoluční
násilí, třídní boj s třídní nenávist jež prý vede k sociálnímu pokroku; blahoby
tu a dokonce k vyšší svobodě. Tato cesta zatím přinesla jen desítky milionů ži
votů lidí hladem umořených, utlučených či zmrzlých. Je na čase nahradit nenávisl
solidaritou, elitářskou netolerancí^uznáním lidského individua, jeho nezadatel
ných prav a osobních svobod. Skutečný poxrck může být uskutečněn jen spoluorací
všech společenských vrstev, všech národů. Nikoliv však nelítostným vyhlazováním
a ničením. Deutsche Welle.

