Avšak i ty pŤessvou ,,radikálnost.. jsou již prrihledné pro
masy zoufalfch ,,stŤedníchvrstev... Yidt, že titížlidé, kteňtje
chtějí jakoby zachraťtovat,jsou těmi, kteŤíje uvrhli do
mizérie.
D^ Levá fronta správnou odpověď na jejich
otázku? Dovede zorganizovat jejich nespokojenost nejen
proti jejich mizernému postavení, nlbrž i proti kulturní
reakci (která právě zhoršujetakéjejich ekonomicképostavení!), ukážejim pod vedením clělnickétŤídy,pod vedenímje.jí
jediné strany cestu z tohoto bludiště? |Jkáže jim cestu clo
nové společnosti?Ukážejim pŤíkladSovětskéhosvazu? Bude
organizovat jejich odpor? Dělat to, je ona správná základní linie Levé fronty.
Tohle je nyní nejdŮtežitějšíanketa Levé fronty. Anketa,
která se tfká tisícri existencí.Toto slovo musilo bft Ťečeno.
Douf;ím, že i soudruh St. K. Neumann, o kterémjsem pňesvědčen,že svrij článek myslil naprosto upiímně - mne pochopí. otevňte okna ! Čerstvf vzduch do Levé fronty ! Čtenari
a členovémaií slovo!
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StanislavK. Neumann: BĚŽÍ MoŽNÁ

o NEDoRoZUMĚNÍ

Nejsem si tím docela jist, zdá se mi však, že v polemice
soudruha Bareše s mfm názorem na nezávislost Levé fronty
na komunistickéstraně mohlo by jít toliko o nedorozumění.
ŘeklJi jsem, že Levá fronta je a zristane nezávislou na ko.
munistickéstraně ana změnách v jejím nitru, nemohl jsem tím
jistě myslit, žeLevá fronta by nebyla a neměla b t v kladném
a pŤímémpoměru k dělnické tŤíděa jejímu pŤedvoji,nfbrž,
maje na mysli ričelLevé fronty a opírajese o desetiletézkuše.
nosti s KSČ, chtěl jsem tím Í1ci,že Levá fronta musí zristat
sdruženímlidí, kteŤímarxisticky (a ovšem i leninsky) myslí
a cití,a lidí, kteŤíse tomu chtějí naučit, anížvšak chtějí slepě
pňísahatna každ!,dočasnf kurs dočasného
vedení komunistic.
ké strany, aniž chtějí ze svého stŤedu vylučovat soudruhy
v detailech rťrzněsmfšIející.Neboé kdyby Levá fronta ne.
měla bft sdruženímtakovfch sil ,,rťrzné
provenience a rizného naladění.., byla by zbytečná, ba nemožná, poněvaďž by
musila b t složenajen z pravověrnfch členťrstrany, kteŤí
však nemají vribec práva k takovému sdruženívedle strany
a bez dovolení strany. Vždyé ani sám jako vyloučenf člen
strany nemohl bych b1it pňedsedouLevé fronty a redaktorem
tohoto časopisu.
Své stanovisko ke straně vyslovil jsem v pŤedmluvě k brožuňeKrize národa: ,,NepovažujiJi v tétochvíli za nutnénebo
užitečné,abych byl komunistou matrikovanfm, meznamená
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to, žejsetn zatouž:ilpo společnostiiikvidátorli, trockistri nebo
. : zristal jsern a zristanu komunistou, jemuž
,jílkovcťr...
strana je vždy bližšínežjakákoliv individuální nechuénebo
kterákoliv mimostranická opozice... To je pro mne stanovisko
zásadní, poněvadž opravdu nevidím v této dějinné chvíli
prospěšnosttoho, hádají-li se zkostnatělíteoretikovéo každé
slovo z hlediska dialektickéhomaterialismu, nebo podkopáváli se síla a prestižstrany klikaŤeníma formováním mimostranickych opozic.
Na druhé straně všakjsou fakta silnějšínež vťrle.V komu.
nistick1ichstranách jsou rozpory, kterévyplfvají ovšemz objektivníchzměn ve tŤídních
poměrecha z r zné schopnosti
komunistick1ich vťrdcri a ideologťrrra ně reagovat. A lidé,
kteŤíse chtějí naučit marxisticky myslit, nedocílítoho ovšem
biflováním, nlbrž na podkladě znalostí teoretick ch právě
také seznamováním se s podstatou těchto rozporri, o nichž
ostatně stále slyšía jež jako myslícílidéjistě by rádi pochopili.
Soudruh Bareš mi pŤizná, že toho nedosáhnou slepou vírou
v agitačníšlágry toho nebo onoho směru, nlbržjen skutečn1im studiem. StojícenapÍíkladpŤedrozpory Bucharin -Stalin
.Trockij, nemohou se spokojit tim, že si pŤečtou,jak jedni
druhfm vytfkají oportunismus, likvidátorství, kontrarevo.
Iučnost,nj,bržbuclou chtít proniknout trochu hlouběji a učinit si vlastní risudek. Co z toho pojde, bude i drisledkemjejich
komunistické zralosti, avšak právo na vlastní risudek jim
nem žemevz1t, zejménajsou.li vázáni disciplínou jako pŤíslušnícistrany.
je věc, jde.li jen o ponrěry v ČeskoslovenJeštězÍetelnější
sku. Zde myslícíkomunista je ve stranickfch rozporech odkázán na svrij risudek mnohem více než soudruh v Moskvě,
poněvadž neměli jsme u nás dosud komunistickfch osobností
riplně pŤesvědčujících
a vzbuzujicích neochvějnou dťrvěru,na
kterou bylo by možno spolehnout se ve věcech, o nichžčlověk
nechce nebo nemrižesamostatněmyslit. Naši vridcovéa ideologovéšlijeden za druhfm do Moskvy a jeden za druhfm se
vraceli z tohoto Í6ra s pětkou. Triviálně Ťečeno:
Vím.li. že
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i-,yuhbyl pohoŤel,kdybych bylvšecko vsadilna kartu Šmera.
lovu, vím-li, že bych byl stejně pohoŤel,kdybych byl vsadil
na kartu Neurathovu nebo Jílkovu, kde mám záruku, že ne
Česko.
pohoŤím,vsadím-li napŤ. na kartu Guttmannovu? V
slovensku mriže myslící člověk, kterf nechce bft klátící se
vlastním infor.
tÍtinou, hledat takor'ou zátuku jen ve s-",ém

movanémrisudku.
A tak myslím, že právě v Československumá bft Levá
fronta sdruženímlidí, kteĚínezávisle na názotech toho nebo
onoho soudruha, jsoucího právě u vesla ve straně, ovšem ale
i se zŤetelem k těmto tázorťlm, učíse navzájem marxisticky
a leninsky myslit a nabyté zkušenostipropagují pŤednáškado takzvanlch vrstev
mi, diskusemi a polemikami pŤedevším
stŤedních.Nikoli všakjako stolní společnostnebo nějaká ne
závís|ástrana socialistická, nlbrž jako myslíci žívelmarxisjehož schop.
tickf mezi dělnickou tŤídoua maloměšéáctvem,
nějšíčástchce ideologicky podchytit.
Nejde takéo akademickou škatulkupro scholastickédiskuse,
tŤebažetakovf proud jistě existuje ve straně i mimo stranu
mezi soudruhy akademicky vzdělan1irni. Nechceme sporťr
a hádek o chlup. Nejde také o umělou líheĎ rnarxistickfch
teoretikri, cizích dělnické tÍídě, ti'ídnímu boji a revoluční
dialektice, nechceme marxistické ideologie měšťácké,pŤed
kterou už Lenin správně varoval. Marxistická nauka je ovšem
odraz skutečnosti,avšak uspoňádany odtaz skutečnostizdánlivě chaotické,uspoŤádan1i,dialektickomaterialistickoumetodou, bez nížnemrižeb1it marxisty a komunisty opravdu pŤesvědčeného.
Největšímzlem českéhohnutí a hlavní pŤíčinou
jeho četn.iichnezdarti a kozelcri je nedostatek tradice dialek.
tickomaterialistického myšlení, ty. idealistické škraloupy na
našemduchu, o nichžjsem mluvil v tomto časopisuminule.
Marxismus neclá se ovšem nabiflovat, avšak marxistickému
myšlenínutno se učit: potňebya zkušenostiz denníhotŤídního
boje proletáŤskéhoneňeknou mnoho, neŤeknou hlavně to
pravé a potŤebnétomu' kdo jich nedovede dialektickomate.
rialistickou nretodou ana|yzovat a uspoŤádat. Rozumím.li
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Soudruhu Barešovidobňe, hlásá jakfsi nebezpečnyprimitivismus, kter by neprospěl ani straně, ani českémumarxismu,
a oc|tá se sám v povážlivéblízkosti dnešních,,marxistti.. sociálně demokratickfch, zižuje-li marxismus na pouhou ekonomickou teorii, vyrristajícíz tŤídníhoboje: marxismus je
také světov! názot a metodologie pro poznáni veškeréskutečnosti.Nemám rozhodně jeho strachu z vědění, naopak,
bojím se nevědomosti, avšak Levá fronta je proto frontou
levou, že marxistickévědění chce šíňita usměrřovat v zájmll'
proletariátu a sociální revoluce, a nikoli jako akademickou
disciplínu. Proto nemám ani strachu, že Levá fronta stane se
koncentračnímtáborem nějakfch,,spasitelri.., kter..fchostatně nikde nevidím: vidímjen, upňímněse pŤiznávám, soudruhy
jedny lépe,druhé hriŤe.U oněch rád se po.
rrizně smyšlející,
učím,s těmito si rád zapolemizuji; nic neutrpí škody,vyslechneme-li se navzájem pŤedmyslícíveňejností.
Pokud jde o zák|adni linii Levé fronty, dává ji soudruh
Bareš obsah, kter1ije nad ričel,možnost a síly Levé fronty.
Nechce nic menšího, než aby pod vedením komunistické
strany zorganizovala nespokojenéstňednívrstvy. Mluví nejen
o studentech, n!,brži o maloobchodnícícha malfch živnost.
nících, o tisících,,bloudícíchs náňkem v pralese... Tohle si
snad soudruh Barešpňecejen Ťádněnerozmyslil. Snímá bŤemeno ohromnéhorikolu zbeder strany stáleještěsilnéa pŤedává je bedrrim malého sdruženíintelektuálú (nikoli sekretái' )' kteréjeho tíhou bylo by prostě rozdrceno. Což opravdu
nepochopil smyslu Levé fronty?
Řeknu soudruhu Barešovi jen ještě jedno: Komunistická
Strana za celou dobu své existence učinila pro marxistickou
propagandu a rozvoj dialektickomaterialistického myšlení
u nás pramálo. Měla tu a tam dobrou vúli, avšakjejí metody
byly byrokratickéa pŤemnohozristalojen na papíŤe
. Dnešnímu vedenínáLežíaspoĎ ta záslru|ta,
žeRudé právo pňestalob t
časopisemmaloměšéáckfm(neŤíkámtím, žeje riplně vyhovujícím orgánem ťrstŤedním)
a žeje vydávána Tvorba (žel,
častomálo srozumitelná vinou špatn)ichpŤekladri a pŤečet-
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ciosti, kdyby tento nedo.
nÝch chyb) . Leviá fronta učinila by
napravila. Doprejtg jí tedy její svobody
částečně
,i"i|r.
"'o"o nezávislosii, nedávejte jí ťrkolri,na něžnestačí,
^-,,s""iL"tní
jsou povinnostístrany.
o,o ,.ěžnevznikla a které
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