
Gustav Bareš: NEZÁVISLOSTP I\ÍA KoM? sob nryšleni vzniká rnirno ni. Je závisl'! ptávé tak jako
její existence na jedné nebo druhé hlavní síle společenské.
PŤitom nabj,vá její zpťrsob myšlení určitého charakteristic-
kého zabarvení, daného právě jejím ,,mezitňídním.o postave-
ním. Prostf dělník cítí závislost svého postavení na postavení
svého kamaráda v továrně. Cítí tedy i závislost svého myšlení
_-vytváti svou tŤídní ideologii. Stejně tak měšéák.

HokynáŤ, prodávaiící syrečky za sv,fm pultem a zdánlivě
oddělen1i jím ocl ostalního ,,blátivého., světa, vytváíí si ,,Svott
vlastní.. filosofii,,,samostatnj,, nezávis|f.. zprisob nryšlení.
Neuvědomuje si, že právě jeho myšleni závisi na tŤídních po.
měrech, l'ežic(ch mimo něj.

Formální ,,nezávislost.. je tedy typick m znakem ideologie
naší stŤední vrstvy.

Tento dlouhf vyklad byl nutnf nikoli pro soudruha St. K.
Neumanna, autora vážného a drikladného pokusu o první
privodní marxistickou historii v českém jazyku, nfbrž pro
čtenáňe ne tolik obeznámené s marxismem.

Pňikročme k věci. Soudruh Neumann považuje Levou fron.
ta za nezávislou. Ptáme se vždycky: na kom nezávislou _

a soudruh Neumann nám to poví:
,,Levá fronta je a zristane nezávislou na straně komunistické

a změnách v jejím nitru...
Co je to komunistická strana?Jistěže ani soudruh Neumann

nepopŤe, že ona, aé jsou jakékoli ,,změny v jejím nitru..,
pňedstavuje dnes jedinou stranu dělnické tňídy. Kdo bude
tedy Ťešit rozhodné boje tŤídní? Nepochybně to bude dělnická
tŤída, která vítězně bude iešit gigantickf tŤídní zápas o novou
společnost. StŤední vrstvy nehrají a nebudou zde nikdy hrát
rilohu pŤihlížej ícího sekundan ta, nlbrž rilohu tonoucího.

Ríká.li někdo: jsem nezávis$ na dělnické tÍídě, na její je-
diné politické straně, pak se neodbytně musíme ptát: na kom
je tedy závis| ? V Německu existovala kdysi ,,nezávislá so.
ciálně demokratická strana... Lenin, tento skvělf teoretik
marxismu. nazva]'ji ,,nezávislou na proletariátu, zato však
tím více závislou na buržoazii...

V pňedminulém čísle Levé fronty napsal soudruh St. K. Neu-
mann rivodník o smyslu Levé fronty. Je to věc pŤíliš vážná,
abychom mohli ji pňejít bez odpověái. ino, jde o smysl L.,,é
fronty. Soudruh Neumann vyslovil zde určité názory. které
skutečně jsou směrnicemi další práce. Je otázka, ''ut.otil.;,o..
správné tyto směrnice. A tu podle mého skromného miicnt
je tŤeba Ťíci několik slov. Nejde o soud'ruha Neumanna, jehož
osoby si vážim. Jde skutečn ě o otázky širokého vi.zlami.

Je všeobecn ě známo a nebude tieba dokaz oiat, že dnešní
společnost dělí se ve dvě tňídy, proleta át a kapitalisty, které
jsou spolu v neustálém zápase. Že d,ějiny spole8nosti jsou c{ě.
jinami tŤídních bojri. To lze dokázatna tisici denních"faktech,
patňí to do základri marxismu. Mezi těmito dvěma zák|adni-
mi tiídarni jako zrnko obilí mezi dvěma mlfnsk1imi kamerry
žijí stňední vlstvy: studenti, maloobchodníci,.živnostníci
intelektuálové, rolníci, drobní majetníci, volná povol án1atd.

Postupující vfvoj kapitalistické společnosti vyvlastĎuje
značnou část jich, jiné jejich části staví do pŤímějšího ,,ámezá-
ního poměru a nepatrnou část ,y,,,áá,á Lezi kapita-
listy.

Tato část lidské společnosti, velmi rrizno rod,á, má pŤes svou
početnost mnohem rnenší v, znamnež obě hlavní t|iďy. Zdán-
livě sedíc uprostňed nich, je zmÍtánajako skoŤápka na moŤi
silami, ležícími mimo ni. Tudíž také její ideologie, její zpri-
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Nechceme Í(ci, žejde o stav, nlbrž o rozcestí, které ne-
zbytně tiskne ke zdi neodbytnou otázkou: buď, anebo!

Na základě své ,,nezávislosti.. chce Levá fronta ,,pojedná-
vat o politick)ich událostech a otázkách z jednoho nebo něko-
lika hledisek v duchu svobodné diskuse marxistické...

Marxismus jakožto zpúsob myšlení je tŤídní ideologií pro-
letariátu. Není tedy pochyby, že nejlepší marxisté jsou v ia-
dách komunistické strany. Marxismus se nedá nabiflovat.
Jako revoluční teorie vyrristá z potieb a zkušeností denního
tŤídního boje proletariátu. PŤicházíJi soudruh Neumann a
zavftájej do akademické škatulky Levé fronty, stane se zde
mrtvoln m pŤedmětem scholastick ch,,diskusí...

Soudruh Neumann dáLe rozvÍj| svou teorii jasněji: ,,Levá
fronta není _ obrazně Ťečeno _ časopis pro prosté vojáčky
tŤídního boje, chce pŤedevším vychovávat kvalifikované
šarže... , ,

Tedy něco podobného jako umělá líheĎ na marxistické teo-
retiky. Mají ji v Anglii ve formě Independant Party, která
promptně na objednávku dodává dělnické vridce z Ťad malo.
butžoazie, aby zkazilidělnické hnutí svou,,nezávislostí na pro.
letariátu, avšak tím větší závislostÍ na buržoazií,,, ''u b''-
žoaznl ideologii. Jen posaďte, soudruhu Neumanne, své žáčky
do škamen marxismu a cvičte je čtyňikrát denně pÍeŤíkávat
h|avy z Kapitálu. Narostoujim poŤádné oslí uši a budou z nich
jednou dobŤí JiŤí Stolzové atd., kteňí ,,vědecky.. budou hájit
zkažen!, marxismus. Ještě jedna poznámka. V knize Jediná
spravedlivá válka Johannesa R. Bechera je vylíčen typ malo.
měšťáka.Jakživ nic neudělal, pŤečetl spoustu knih, choáí a šep.
tá dnes:,,Víte, ono to pĚece s tím Trockfm..... azitta: ,,Ťo
je zaj|mavé, co píše Bucharin, pŤestože Stalin..... atcl. Česky
se tomu ŤÍká klevetník. Otravuje vzduch.

JsouJi lozpory v komunistické straně, vyplfvají z objektiv.

11 změny tňídních poměni a schopností vťrdcri a ideologií
dělnické tŤídy na tyto změny reagovat. ony jsou vždy dialek.
ticky nutné a jsou Ťešeny v konečné Ťadě prakticky, revo.
lučním elánem dělnick}ich a stranickfch mas. PotŤebuje pak
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strana k tomu stolní společnost maloměšťák , hádajících se

o každé bezv,fznamné slrivko ze stanoviska dialektického ma-
terialismu a pŤedevším ,,nezávisle..? Tuším, že by se dočkala
tato společnost černého nevděku ze strany komunistické stra.
ny, tňeba by se tváňila sebeučeněji.a ,,nezávislejí,,. Zato dočka.
la by se skvělého vděku od chÓru kapitalistick mi trusty vy.
držovaného tisku, chtivého ,,vědeckfch.. drikazťr proti revo.
lučnímu marxismu. Jak s gustem by si Právo lidu ocitovalo
z Levé fronty, že ,,Stalinova osobní diktatura, opírajíc se
o byrokracii, musí nutně vést k pŤerodu v kapitalisticky sy.
stém... Což nevydato Úot<N Trockého paměti?

Chce b1it Levá fronta, aé jako časopis nebo jako spolek,
takovou stolní společností? Chce poskytovat možnost koncen-
tračního bodu pro všechny ,,spasitele.., jejichž názoty a skutky
odsoudila revoluční avantgarda hlavní tŤídy budoucnosti,
jediné tňídy, která mriže vytvoŤit novf společenskf ňád? Je
tohle rikolem Levé fronty?

Soudruh St. K. Neumann ňekl v prvním čísle Levé fronty
toto a nyní se znovu cituje : ,,Poněvadž jde pŤedevším o vol-
nou koncentraci sil rizné provenience a rťrzného naladění,
a nikoli o politickou stranu' a poněvadž náš t deník ponechá
ze zásady jistě ričelné velké pole diskusi, budou jeho sloupce
pňístupny všem myšlenkám a názorŮ.m, které nebudou ve
vědomém ro zpo ru  s e  z á k l adní  l i n i í  L e vé  f r on t y . . .

Nejde tedy o nic menšího než najít tuto základní linii.
KtomujetŤebavyjítnasvětlosvěta a podívat se, jak to tuvyhlí-
ží. TŤídní boje se zostŤují. S krizí pokračuje také dezorientace
širok ch mas stŤedních vrstev. Tisíce studentri se ptají, najdou.
|i z1tra zaměstnání. Tisíce maloobchodníkri, živnostníčkri se
ptají, jak to s nimi dopadne. Tisíce pňíslušníkri stňedních
vrstev s náŤkem bloudí dnes v pralese, kde začLná obrovská
bouňe, ar'iž by chápaly, co se děje, proč se to děje. Jen se
zoufale ptají !

Fašismus snaží se využitjejich dezorientovanosti a vytváti
z nich své riderné roty. Operuje pňi tom všelijakfmi demago.
giemi.
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Avšak i ty pŤes svou ,,radikálnost.. jsou již prrihledné pro
masy zoufalfch ,,stŤedních vrstev... Yidt, že titíž lidé, kteňt je
chtějí jakoby zachraťtovat, jsou těmi, kteŤí je uvrhli do
mizérie.

D^  Lev á  f r on t a  s p r á vnou  odpověď  na  j e j i c h
otázku? Dovede zorganizovat jejich nespokojenost nejen
proti jejich mizernému postavení, nlbrž i proti kulturní
reakci (která právě zhoršuje také jejich ekonomické postave -
ní!), ukáže jim pod vedením clělnické tŤídy, pod vedením je.jí
jediné strany cestu z tohoto bludiště? |Jkáže jim cestu clo
nové společnosti? Ukážejim pŤíklad Sovětského svazu? Bude
organizovat jejich odpor? Dělat to, je ona správná zá-
k l adní  l i n i e  L evé  f r on t y .

Tohle je nyní nejdŮtežitější anketa Levé fronty. Anketa,
která se tfká tisícri existencí. Toto slovo musilo bft Ťečeno.
Douf;ím, že i soudruh St. K. Neumann, o kterém jsem pňe -
svědčen, že svrij článek myslil naprosto upiímně - mne po-
chopí. otevňte okna ! Čerstvf vzduch do Levé fronty ! Čtenari
a členové maií slovo!

Stanislav K. 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 komunistické straně mohlo by jít toliko o nedorozumění.

ŘeklJi jsem, že Levá fronta je a zristane nezávislou na ko.
munistické straně ana změnách v jejím nitru, nemohl jsem tím
jistě myslit, žeLevá fronta by nebyla a neměla b t v kladném
a pŤímém poměru k dělnické tŤídě a jejímu pŤedvoji, nfbrž,
maje na mysli ričel Levé fronty a opíraje se o desetileté zkuše.
nosti s KSČ, chtěl jsem tím Í1ci, že Levá fronta musí zristat
sdružením lidí, kteŤí marxisticky (a ovšem i leninsky) myslí
a cití, a lidí, kteŤí se tomu chtějí naučit, aníž však chtějí slepě
pňísahat na každ!, dočasnf kurs dočasného vedení komunistic.
ké strany, aniž chtějí ze svého stŤedu vylučovat soudruhy
v detailech rťrzně smfšIející. Neboé kdyby Levá fronta ne.
měla bft sdružením takovfch sil ,,rťrzné provenience a rizné-
ho naladění.., byla by zbytečná, ba nemožná, poněvaďž by
musila b t složena jen z pravověrnfch členťr strany, kteŤí
však nemají vribec práva k takovému sdružení vedle strany
a bez dovolení strany. Vždyé ani sám jako vyloučenf člen
strany nemohl bych b1it pňedsedou Levé fronty a redaktorem
tohoto časopisu.

Své stanovisko ke straně vyslovil jsem v pŤedmluvě k bro-
žuňe Krize národa: ,,NepovažujiJi v této chvíli za nutné nebo
užitečné, abych byl komunistou matrikovanfm, meznamená
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