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Úvod

Sborník, který právě držíte v ruce, byl vydán jako rozšířený výstup z konference o Říjnové 
revoluci 1917, která se uskutečnila 26.-29. října 2017 v Praze. Ve sborníku naleznete jak 
příspěvky vystupujících, tak také texty přeložené, které tematicky rozšiřují téma revoluce 
a jejího vztahu k dnešku.

Říjnová revoluce 1917 patří nepochybně ke světodějným událostem. A tou měrou, kterou 
změnila je dodnes proklínána i vynášena do nebes. Zejména českém prostředí je Říjen, jak se 
o revoluci 1917 hovoří, je pevně spojen s minulým režimem, který od ní a také od tzv. Vítěz-
ného února 1948 odvozoval svoji legitimitu. Není proto s podivem, že i texty, které můžeme 
o této události číst přebírají většinou odsuzující prizma a jsou tak povětšinou spíše ideolo-
gické než vědecké. Naším cílem je však nabídnout jinou interpretaci Ruské revoluce. Texty, 
které zde najdete, ať už jsou dílem domácích, či zahraničních autorů, mají jedno společné. 
Vycházejí z nestalinské levicové tradice, tedy toho směru levicového myšlení, které se ne-
mohlo rozvíjet za minulého režimu, a kterému nepřeje ani ten dnešní. Pro čtenáře, který není 
obeznámen se touto levicovou tradicí, bude možná překvapením, že v textu se užívá naprosto 
běžně pojmů jako je „třída“, „třídní boj“, „proletariát“, „buržoazie“ atd. Nejsou to jen pojmy, 
které odkazují k době dávno minulé, ale autoři je používají jako analytické kategorie, jako 
nástroje, které mají pomoci popsat jednotlivé aktéry, jejich vztahy a zájmy. Tak konec konců 
tyto pojmy vznikly. 

Budu rád, pokud vás četba podnítí k dalšímu zájmu o Ruskou revoluci 1917, protože vzdor 
řadě dominantních interpretací se jedná o událost, která dodnes může sloužit jako inspirační 
bod pro všechny, kteří věří, že jiný svět je možný.

Jan Májíček
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Osiřelá revoluce: význam Října 1917
Alex Callinicos

Stále oslavujeme mnoho velkých revolucí moderní doby. Platí to pro Americkou nebo Fran-
couzskou revoluci, které mají i své státní svátky (4. a 14. července), o irském Velikonočním 
povstání, jehož sté výročí bylo loni okázale (i když pokrytecky) připomínáno, a o Čínské 
revoluci z roku 1949, která poskytuje vládnoucí komunistické straně její legitimitu.1 Ale ruská 
Říjnová revoluce z roku 1917 je v tomto ohledu sirotkem. Její sté výročí minnulo za slabé-
ho zájmu o jakékoliv oslavy. To se výrazně liší od 50. výročí v roce 1967, na které si ještě 
pamatuji. Dokonce i na Západě probíhalo zdráhavé uznání revoluce jako významné události 
světových dějin.

Výročí z roku 1967 spadalo do období studené války. Význam Října 1917 byl jasný, neboť 
jeden z protivníků tohoto konfliktu, Sovětský svaz, odvozoval z této revoluce svou legitimitu. 
Ale za dalších 25 let už Sovětský svaz neexistoval. Vladimír Putin, který ovládá následnický 
stát, Ruskou federaci, v Dumě v roce 2005 slavně prohlásil: „Kolaps Sovětského svazu byl nej-
větší geopolitickou katastrofou století.“2 To, ale neznamená, že je stoupencem jeho údajné 
ustavující události. Podle Owena Matthewse „Putin ctí Sovětský svaz, jemuž sloužil jako člen 
komunistické strany a důstojník KGB, ale nenávidí lidové povstání, které ho stvořilo. V po-
sledních letech se Kreml odvolává na různé části ruské historie, aby posílil Putinovu legitimi-
tu, jako je například vztyčení sochy kyjevskému princi Vladimírovi nebo Ivanu Hroznému, či 
jako je přepisování učebnic dějepisu tak, aby vylíčily Stalina jako hrdinného válečného vůdce, 
spíše než genocidálního vraha. Avšak neexistuje žádný moderní stranický pohled na revo-
luci – žádná „oficiální“ nebo „vlastenecká“ verze. Konzervativní předrevoluční ministerský 
předseda Pjotr Stolypin, známý kvůli věšení revolucionářů na „stolypinovy kravaty“, je prav-
děpodobně nejblíže tomu, co bychom mohli nazvat oficiálním hrdinou dnešní doby. Stolypin 
byl v televizní volbě diváků v roce 2008 zvolen „největším Rusem dějin“ (ukázalo se, že šlo 
o zmanipulovanou volbu – Stalin získal více hlasů).

Stejně jako Stolypin, je Putin v první řadě ruským imperialistou, a zastáncem potírání disen-
tu. Putin se jasně vyjádřil v tom duchu, že považuje bolševiky, kteří svrhli stát, za nebezpeč-
né zrádce. Lenin a jeho profesionální revolucionáři „zradili ruské národní zájmy“, řekl Putin 
mladým aktivistům při výročním Národním fóru mladých v Seligeru v roce 2015. Bolševici „si 
přáli vidět svou vlast poraženou, zatímco hrdinní ruští vojáci a důstojníci prolévali krev na 
frontách první světové války.“ Z Putinova pohledu revoluce způsobila, že „Rusko jako stát 
zkolabovalo a vyhlásilo porážku.“

1   O událostech Velikonočního povstání a pokrytectví, které ho obklopuje, viz Allen, 2016. Anglická revoluce 40. let 17. sto-
letí je, stejně jako Říjen 1917, opuštěna politickými elitami a díky vítězství „revizionismu“ mezi akademickými historiky, 
nesprávně interpretována jako náboženský a ústavní spor. Širší historiografická represe velkých revolucí je kritizována v Ha-
ynes a Wolfreys (eds), 2007. Mnoho díků Josephu Choonarovi, Kevinu Corrovi, Jamesi Eadenovi, Johnovi Roseovi a Camille 
Roylové za jejich komentáře.

2  Osborn, 2005.
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Putinovo Rusko ve skutečnosti v mnoha ohledech připomíná typ země, kterou by bílá garda 
byla vybudovala, kdyby vyhrála občanskou válku ona a ne rudí. Putinův sociální konzervati-
smus, jeho využívání církve k zajištění legitimity pro svou vládu a jeho netolerování disentu 
jsou aktualizovanou verzí carské formule „autokracie, ortodoxie a vůle lidu“. Boris Jelcin 
mohl sice zvrátit revoluci svržením komunistické strany. Ale je to Putin, kdo uzavřel stoletý 
kruh. Putin znovuustavil Svatou Rus: společnost, kde jsou vládce a církev sjednocené, kde je 
disent zradou a kde tajná policie sleduje i nepatrné náznaky lidové nespokojenosti.3 

Na Západě nejsou strach a paranoia ohledně Ruska mrtvé, jak ukazuje hysterie obklopující 
styky Donalda Trumpa s Moskvou. Richard Painter, vedoucí protokolu Goerge W. Bushe (prá-
ce, která mu musela poskytnout spoustu času na studium dějin) je vystopoval až do roku 
1917: „víme, co Rusové dělají, dělají to už od ruské revoluce z roku 1917, kdy komunisté začali 
usilovat o destabilizaci všech západních demokracií…a to pokračuje až do roku 2017.“4 Ale 
tyto reminiscence na studenou válku příliš nerozdmýchaly zájem o Říjen 1917.

V akademické obci byly snahy o rozvinutí sociální interpretace revoluce, podnícené radikali-
zací z 60. a 70. let 20. století, z velké části potlačeny. Akademický konsensus vykresluje Říjen 
1917 jako zpátečnický převrat, který odsoudil Rusko do chaosu a totality, ať už je vyjádřený 
tím, co si dělá ambice být „sociální historií“, jako je to v případě příšerné Lidské tragédie 
Orlanda Figese, nebo nabírá podoby konvenčnějšího politického narativu, který je k nalezení 
v pracích ostříleného nepřítele Lenina Richarda Pipese.5 

Tento konsensus je výstižně vyjádřen v nedávném sborníku nazvaném Historicky nevyhnutel-
ná? Zvraty Ruské revoluce.6 Pohled knihy editované Tony Brentonem, bývalým britským velvy-
slancem v Moskvě, na Říjen, je jasný již od začátku: epigrafem je citát velkého básníka Ale-
xandra Puškina: „Ruská revolta, nesmyslná a nemilosrdná.“ Nejslabší příspěvek nepochází 
pro jednou od Pipese, ale je jím esej Edvarda Radzinského oplakávající mučednictví ubohého 
cara Mikuláše II. a jeho rodiny. Figes věnuje svou kapitolu lamentování nad skutečností, že si 
policejní patrola v Petrohradu 24. října 1917 spletla maskovaného Lenina, který byl na cestě 
do sovětu ve Smolném Institutu, za „neškodného opilce“; kdyby ho prý rozpoznali, „historie 
by se vyvíjela odlišně.“7 Při recenzování sborníku si Sheila Fitzpatricková, vynikající historič-
ka sovětské éry, lehce postěžovala, že Brentonův vlastní příspěvek zaváněl „triumfalismem 
volného trhu, který stejně jako Fukuyamův Konec dějin, nemusí ustát zkoušku časem“ – na což 
Brenton odpověděl, že to bylo, jako kdyby byl nařčen z „triumfalismu kulaté země“.8 Taková 
je ješitnost neoliberálního extrémního středu, dokonce i když se blíží jeho zasloužený trest.
Ale ticho, které z velké části obklopuje Říjen 1917 je k nalezení i na levici. David Harvey je bez 
pochyb mimořádným žijícím marxistickým intelektuálem, jehož dílo a onlinové lekce sehrály 

3   Matthews, 2017. 

4  Viz https://twitter.com/BraddJaffy/status/884525634751524865/video/1

5  Figes, 1996, a zejména Pipes (ed), 1996. Pipesova tvorba je zničena v Lih, 2001.

6  Brenton (ed), 2016.

7   Figes, 2016, str. 141. Výjimku v tomto velmi chabém sborníku je charakteristicky pronikavý rozbor geopolitického kontextu 
z pera Dominica Lievena — Lieven, 2016.

8  Fitzpatrick, 2017, a Brenton, 2017.



7Osiřelá revoluce: význam Října 1917

enormní roli v přitáhnutí zájmu o Marxovu kritiku politické ekonomie. Ale pokud se podíváme 
na nedávný, populární výklad této kritiky, která usiluje nejen o prozkoumání toho, co Harvey 
nazývá „sedmnácti protiklady“ kapitalismu, ale i o načrtnutí, jak by se mohla vyvíjet politic-
ká alternativa, je k diskusi nabídnut revoluční humanismus Frantze Fanona, ale Lenin a rok 
1917 zmíněny nejsou. Harvey krátce zmiňuje scénář, v němž, uprostřed stoupající nerovnosti, 
„sebevědomě organizované antikapitalistické revoluční hnutí (vedené, v leninistickém slov-
níku, předvojovou stranou) povstane“, jen proto, aby to zavrhnul jako „příliš zjednodušující, 
pokud ne přímo zásadně nedostačující.“9 

Harvey si vždy držel odstup od leninismu, ale vůdčí marxističtí intelektuálové napojení na 
tradice, které braly Říjen 1917 jako svůj referenční bod, naznačovali, že kolaps Sovětského 
svazu a jeho klientských režimů mezi lety 1989-1991 vymezil dělící linii oddělující současnou 
levici od ruské revoluční zkušenosti. Významný historik Eric Hobsbawm, který zůstal loajální 
Komunistické straně Velké Británie až do jejího zániku v pozdních 80. letech 20. století, na-
psal epilog ke své slavné trilogii o dlouhém 19. století, Věk extrémů, s podtitulem Krátké dva-
cáté století 1914-1991. Tím, jakou použil periodizaci, říkal, že epocha, která začala Říjnovou 
revolucí, je u konce. Ve skutečnosti Hobsbawm tvrdil, že „Svět, který se rozpadl na kusy na 
konci 80. let 20. století, byl svět utvářený Ruskou revolucí z roku 1917,“ a popsal současnost 
jako „svět, který přežil konec Říjnové revoluce.“ Ale Hobsbawmovým opravdovým tématem 
je globální kapitalismus, jeho velké krize v raném a pozdním 20. století, a překotný rozmach 
mezi nimi, v porovnání s čímž „dějiny konfrontace mezi ,kapitalismem‘ a ,socialismem‘… bu-
dou pravděpodobně vzbuzovat menší historický zájem – v dlouhodobém porovnání s nábo-
ženskými válkami 16. a 17. století či křižáckými výpravami“.10 

Toto mlžení je pravděpodobně spojené s Hobsbawmovým rozporuplným vztahem ke své 
vlastní komunistické minulosti – reflektované v jeho finálním zhodnocení ruské zkušenosti 
ve Věku extrémů: „Tragédie Říjnové revoluce spočívala přesně v tom, že mohla vyprodukovat 
jen druh krutého, brutálního direktivního socialismu.“11 Oproti tomu je trockistická tradice 
postavena na zásadním odporu k tvrzenní, že stalinismus by nevyhnutelným výsledkem Října 
1917. Daniel Bensaïd byl až do své smrti v roce 2009 jedním z nejvýznačnějších zastánců této 
tradice, proto je zajímavé sledovat, jak přebírá Hobsbawmovu formulaci o krátkém dvacátém 
století: „Bylo jasné, že sjednocení Německa, rozpad Sovětského svazu, konec studené války 
atd., značily konec velkého cyklu, který začal první světovou válkou a ruskou revolucí. Pokud 
přijmeme nejasný pojem ,krátkého dvacátého století,‘ pak šlo o dějinný zvrat, který nezbytně 
vedl k více či méně rychlému přeskupení geopolitického paktu, ale také k novému vymezení 
a přeskupení mezi proudy v dělnickém hnutí.“12 

9    Harvey, 2014, str. 91.

10  Hobsbawm, 1994, str. 4 a 9.

11   Hobsbawm, 1994, str. 498. Hobsbawmovi historické, politické, osobní ambivalence jsou rozebrány do nejmenších detai-
lů Perry Andersonem v jeho recenzi Věku extrémů a Hobsbawmově autobiografii z roku 2002 Zajímavé časy — Anderson, 
2002a and 2002b.

12   Bensaïd, 2003a. Tento text vychází z debat mezi the Ligue Communiste Révolutionnaire (Francie) a the Socialist Workers 
Party (Británie) na vrcholu antikapitalistického hnutí v raných letech druhého milénia. Daniel ho napsal v prosinci 2002 
jako dopis adresovaný mě a podepsán dalšími vůdci LCR  (Léon Crémieux, François Duval a François Sabado); můj anglický 
překlad byl publikován v the International Socialist Tendency Discussion Bulletin Č. 2, leden 2003.
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Co zbylo z Října?

Co přesně ale znamená mluvit o „konci Říjnové revoluce“, nebo „konci velkého cyklu, který 
začal první světovou válkou a ruskou revolucí“? Jak řekl Bensaïd, období 1989-1991 značilo 
geopolitickou proměnu, kolaps supermocenského bloku soupeřícího se západním kapitalis-
mem, což odstranilo všechny překážky na cestě ke globální hegemonii Spojených států. To 
následně umožnilo všeobecné rozšíření režimu neoliberální ekonomické politiky, jehož prů-
kopníky byli na počátku 80. let 20. století Margaret Thatcherová a Ronald Reagan. Současně 
byl neoliberalismus od října 1979 vyvážen do tzv. třetího světa díky dluhové krizi vyvolané 
prudkým zvýšením úrokových sazeb a změn kursu dolaru řízených Paulem Volckerem, předse-
dou rady Federální reserv uSA.

Bensaïd také odkazuje na „nové vymezení a přeskupení proudů v dělnickém hnutí“. Vznik Ko-
munistické internacionály v roce 1919 představovalo úsilí bolševiků o všeobecné rozšíření 
Říjnové revoluce. Selhání této strategie usnadnilo Stalinův příchod k moci v Sovětském svazu 
a proměnu komunistických stran na nástroj moskevské zahraniční politiky. Podstatná část 
dělnického hnutí – k němuž mnozí z nejlepších aktivistů tíhnuli po několik generací – tak 
svázala svůj osud se sovětským státem. Jeho úpadek – a konflikt mezi Moskvou a Pekingem 
o vedení mezinárodního komunistického hnutí – přispěl k rozkladu tohoto hnutí, ačkoliv ten 
byl také čím dál více poháněn přijetím reformistických politik komunistickými stranami, které 
se lišily jen velmi málo od politik jejich sociálně demokratických soupeřů. Kolaps SSSR ten-
to proces uspíšil, obzvláště spolu se sebevraždou italské komunistické strany, nejdůležitější 
komunistické strany na Západě. Dnes zůstala už jen hrstka komunistických stran, na kterých 
stále záleží – ultrastalinistické řecké a portugalské strany, Komunistická strana Indie (mar-
xisté), které ztratily své volební bašty a Jihoafrická komunistická strana, jejíž osud byl svá-
zán po 50 let s Africkým národním kongresem, který je dnes v čím dál vážnější krizi.

Tudíž můžeme jistě říci, že období 1989-1991 znamenalo jasný posun v dlouhodobých pro-
cesech – neoliberální reorganizace globálního kapitalismu pod hegemonií uSA a úpadek 
komunistického hnutí. Znamená to, že Říjen 1917 už nám nemá co říct? Zakryla imploze so-
větského bloku světlo, které z Října vyzařovalo? Jak budou lidé odpovídat na tyto otázky, do 
určité míry závisí na tom, zdali souhlasí s Hobsbawmem v jeho faktickém ztotožnění ruské 
revoluce se stalinismem. Základním principem tohoto časopisu je samozřejmě odmítnutí 
jakékohokoliv takového ztotožnění. Pro nás nepředstavuje stalinistická proměna SSSR pozd-
ních 20. a raných 30. let 20. století – zejména nucená industrializace a kolektivizace země-
dělství – budování socialismu, ale upevnění kontrarevoluce. Nová vládnoucí třída, ústřední 
politická byrokracie strany a státu, začala ovládat a vykořisťovat atomizovanou a volebního 
práva zbavenou dělnickou třídu, která se pod tlakem vojenského soupeření se západními im-
perialistickými mocnostmi, poddala logice akumulace kapitálu. Proto pro nás zvraty období 
1989-1991 představují ne obnovení kapitalismu, ale jak říká Chris Harman, pohyb stranou od 
jedné formy kapitalismu, byrokratického státního kapitalismu, k dalšímu, tržnímu kapitalis-
mu převládajícímu v neoliberální éře.13 

13  Cliff, 2003, Harman, 1990, a Callinicos, 1991.
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Tato analýza předpokládá, že Říjen 1917 byl autentickou dělnickou revolucí a že proto je kon-
senzus elit představující ji jako puč, nesprávný.14 Ale jaký druh světla stále prosvítá z Října? 
Nabízí jednoduše všeobecnou revoluční inspiraci nebo má specifičtější strategický význam? 
Podívejme se na to, co Trockij napsal v roce 1924 v jeho knize Poučení z Října:

„Je nezbytné, aby celá strana, a zejména její mladší generace, studovaly a osvojily si krok 
po kroku zkušenost z Října, která představuje nejvyšší, nespornou a neodvolatelnou zkoušku 
dějin a otevírá do široka brány budoucnosti…ke studiu zákonů a metod proletářské revoluce, 
neexistuje v současnosti důležitější a hlubší zdroj než je naše říjnová zkušenost.“15 

Poučení z Října má polemický účel: Trockij se snažil svést selhání Komunistické strany Německa 
v převzetí moci v říjnu 1923 na své politické rivaly v bolševické straně, zejména na Grigorije 
Zinovjeva, tehdejšího předsedy Kominterny. Ale argumenty, které uvádí ve své knize, mají 
širší význam, a je nepopiratelné, že Trockého politická praxe byla vedena jeho pohledem na 
Říjen 1917, který vnímal jakožto prubířský kámen revoluční strategie a taktiky. Jeho vlast-
ní Dějiny ruské revoluce jsou nedostižným vyprávěním celého postupu, s jeho přerušeními 
a začátky, pokroky a ústupy, stojící na Trockého teoretické pronikavosti. To, co je fascinují-
cí na raných letech Kominterny, je úsilí vůdců Ruské revoluce, především Lenina a Trockého, 
o sdílení svých zkušeností a vysvětlování všech poučení vůdcům nových komunistických stran, 
především v Německu.16 Pozdější revoluční marxisté tuto zkušenost považovali za relevatní 
samozřejmě. Její reflexe, zejména pak v Leninově díle, byla samozřejmě nadále klíčová pro 
Bensaïdovo vlastní přemýšlení o strategii, nehledě na to co, píše o konci cyklu.17 

V poslední době nastalo obnovení zájmu marxistů o Lenina, počínaje rozsáhlou záchran-
nou operací Co dělat?, jejímž autorem je Lars T. Lih, přes zajímavou studii Alana Shandro, 
významnou intelektuální biografii Tamáse Krausze (vítěz pamětní ceny Izáka a Tamary Deut-
scherových z roku 2015), elegantní reflexi Tariqa Aliho až po knihu Lenin pro dnešek Johna 
Molyneuxe.18 Molyneuxova kniha je pevně ukotvena v mezinárodní socialistické tradici. Ale 
zbytek těchto knih je zaměřen na záchranu Lenina před karikaturami, na něž byl redukován 
akademickým konsenzem, a na obnovení jeho řádného místa v dějinách marxismu a ruské 
revoluce, ale už se nezaměřují na zkoumání platnosti jeho životního úspěchu.  Rozhodující 
výjimku z nedávné doby, vedle Molyneuxova Lenina pro dnešek, v tomto smyslu nabízí Slavoj 
Žižek, ale Žižekův „leninismus“ je tak osobitý a prostoupený jeho věčnými filosofickými zá-
jmy, že nabízí jen málo ve smysl srozumitelné politiky.19 

14  Viz pozoruhodné pojetí revoluce v Sherry, 2017.

15  Trotsky, 1975, str. 202 a 203.

16  Viz zejména Broué, 2004, Harman, 1983 a Riddell (ed), 2015.

17   Například Bensaïd, 2002, a Bensaïd, 2003b. Viz moje diskuse  Bensaïdova politického myšlení, která zdůrazňuje, jaký byl 
pro něj Leninův význam, v Callinicos, 2012.

18   Lih, 2006, Shandro, 2014, Krausz, 2015, Ali, 2017, and Molyneux, 2017. Patrně byl tento „Leninův revival“ započat v roce 
2001na konferenci o Leninovi v Essenu Slavojem Žižekem: příspěvek (zahrnující příspěvky od Bensaïda a ode mě) jsou se-
brány v Budgen, Kouvelakis a Žižek (eds), 2007.

19   Žižek (ed), 2002, nabízí svou nejplnější diskusi Lenina, spolu s užitečným výběrem jeho textů z roku 1917. Pro některé 
kritiky Žižekova přisvojení si Lenina, viz Callinicos, 2001, str. 391-397, a Callinicos, 2007.
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udržuje si tedy revoluce z Října 1917 svůj univerzální význam a nabízí trvalé poučení pro 
socialisty tak, jak tvrdí Trockij? Existuje rozhodující důvod, proč bychom měli odpovědět 
„ano“. A tím je dokonce ještě starší debata na levici, datující se do období revisionistické 
kontroverze v německé sociální demokracii na konci 19. století týkající se toho, zdali může 
či nemůže být kapitalismus postupně překonán pomocí reforem: „Reforma nebo revoluce?“, 
jak by řekla Rosa Luxemburgová.20 V současnosti zažíváme oživení levicového reformismu, 
který je obzvláště výrazný v Británii. Jeho vůdci, Jeremy Corbyn a John McDonell, se přiklání 
v rámci dilematu Luxemburgové na stranu „reformy“. Čestně a konzistentně tvrdí, že britská 
společnost může být proměněna v mezích ústavního rámce parlamentní demokracie. Stejně 
tak činí vůdci dalších hlavních levicových proudů v Evropě – hnutí Nepodajná Francie Jean-
-Luc Mélenchona, Podemos i Syriza.

Problémem je, že dějiny neukazují žádný příklad úspěšné levicové reformistické vlády. Nejdů-
ležitější labouristická vláda, ta Clementa Attleeho z období 1945-1951, uskutečnila význam-
né reformy, ale jak konsolidace sociálního státu, tak znárodnění hlavních průmyslových od-
větví šly na ruku konsensu elit, který vznnikl během druhé světové války. Ten spočíval v tom, 
že rekonstrukce britského kapitalismu je nezbytná. Velmi podobné reformy byly zavedeny 
ve Francii mezi lety 1944-1946 za vlády premiéra Charlese de Gaulla, který měl k radikalis-
mu velmi daleko.21 Obecné schéma sociálně demokratických vlád je takové, že jsou nuceny 
opustit i často umírněné reformy, k jejichž realizaci získaly podporu ve volbách, a to kvůli 
kombinaci tlaku ze strany finančních trhů a sabotáží ze strany státní byrokracie a velkého 
byznysu. Pokud se snad strany pokouší stát si tvrdě za svým, jsou semlety. Nejponuřejší mo-
derní příklad tohoto scénáře nabízí chilský vojenský puč ze září 1973, který svrhl vládu Lidové 
jednoty Salvadora Allendeho. Ale porážka Syrizy z července 2015 ukazuje nové způsoby zni-
čení levicové vlády: zastavení chodu jejího bankovního systému a její donucení ke spolupráci 
při ožebračování vlastního lidu.

Pokud je tedy reformní cesta uzavřena, musíme brát revoluční alternativu vážně. Ruská re-
voluce z Října 1917 představuje první úspěšné svržení kapitalismu. Ve skutečnosti v tradrci 
mezinárodních socialistů věříme, že představuje jedinou úspěšnou socialistickou revoluci: 
další velké revoluce 20. století – zejména v Číně, Vietnamu a na Kubě – sice prolomily kolo-
niální nadvládu, ale ustavily byrokratický státní kapitalismus narýsovaný po vzoru stalinis-
tického Ruska.22 To činí studium a snahu vnímat, jaké poučení si můžeme z Října 1917 vzít, 
ještě důležitějšími.

Ovšem na tomto poli jsou využívány rozmanité intelektuální nástroje, usilující o to, aby nás 
odřízli od zkušenosti z Října 1917. Nejevidentnější je ten, který tvrdí, že Rusko roku 1917 
nemá nic společného s globalizovaným kapitalismem roku 2017. Rusko byla rozsáhlá, pře-
devším zemědělská společnost, jejíž drtivá většina populace byli rolníci utlačovaní a vyko-
řisťovaní carskou autokracií spojenou se šlechtou, která vlastnila půdu. Pozdně imperiální 
ruská nerozvinutost je nepopiratelná, ale to neznamená, že země byla mimo globální procesy 

20  Luxemburg, 1908.

21  Addison, 1977, Fenby, 2011, kapitola 16.

22  Cliff, 1963.
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kapitalistického rozvoje. Lenin a Trockij to chápali velmi dobře. Jak ukazuje Krausz: „Lenin 
odhalil tento zvláštní vývoj dokonce už před rokem 1905, zejména to, že Rusko se začleni-
lo do světového systému skrze proces, který bychom dnes mohli popsat jako ,semiperiferní 
integrace‘, pomocí níž jsou prekapitalistické formy uchovány i pod nadvládou kapitalismu, 
aby došlo k posílení podřízenosti západním kapitalistickým zájmům. Kapitalismus integroval 
nekapitalistické formy do rámce svého vlastního fungování.23 

Krausz rozvíjí toto téma i jinde: „Vědecké odhalení této směsi různých forem produkce a roz-
dílných historických struktur je to, co posílilo Lenina v jeho přesvědčení, že Rusko je regi-
onem ,předeterminovaných rozporů‘ (Althusser). Tyto kontradikce mohou být vyřešeny jen 
cestou revoluce. Lenin si v průběhu déle než dekádu trvajícího vědeckého výzkumu a politic-
kého boje uvědomil síť vzájemných propojení, v níž byly lokální jednnotlivosti kapitalismu 
a možné svržení carské monarchie spojeny. Toto zkoumání ho vedlo k objevení něčeho velmi 
významného, což shrnul ve své tezi o Rusku jako ,nejslabším článku v řetězci imperialismu.‘24 
Trockij došel ku stejnému závěru skrze jinou cestu. V jeho velkých studiích revolucí z let 1905 
a 1917 kladl větší důraz na roli carského státu. Geopolitické soupeření s vyspělejšími evrop-
skými mocnostmi na západě přinutilo autokracii, počínaje Petrem Velikým na počátku 18. 
století, importovat pokročilejší techniku (spolu s kapitálem nezbytným na její financování 
a často i na personál, k její obsluze) od svých soupeřů. V tomto kontextu formuloval svou 
teorii nerovnoměrného a kombinovaného vývoje: „Nerovnoměrnost, nejobecnější zákon dě-
jinného procesu, se ukazuje nejjasněji a nejkomplexněji v osudu nerozvinutých zemí. Pod 
bičem vnější nezbytnosti je jejich nerozvinutá kultura nucena učinit výraznou změnu. Z uni-
versálního zákona nerovnoměrnosti se tak odvíjí další zákon, jelikož nemáme lepšího jména, 
nezvěme ho zákonem kombinovaného vývoje – čímž myslíme shlukování různých stádií vývoje, 
kombinování samostatných kroků, směs archaických a současných forem.“25 

Tento proces dal vzniknnout „privilegiu historické zaostalosti“, které „dovoluje, nebo spíše 
nutí, přijmout cokoliv je zrovna k mání, přeskakuje celou řadu mezifází“.26 Toto „privilegi-
um“ dovolilo carskému státu, který usiloval o to, aby si udržel své pozice na úrovni dalších 
velmocí, podporovat překotnou industrializaci země v pozdním 19. a raném 20. století, fi-
nancovanou půjčkami od svého blízkého spojence Francie. Okolo roku 1913 bylo Rusko pátou 
největší industriální ekonomikou na světě, s nejkoncentrovanější pracovní silou v Evropě. To 
vytvořilo ostrovy rozvinutého průmyslu, z něhož se vynořila militantní dělnická třída, kte-
rá vedla revoluce v letech 1905 a 1917.27 Rozpory ruského rozvoje, které Krausz nazývá „sítí 
vzájemných propojení, v níž byly lokální jednnotlivosti kapitalismu a možné svržení carské 
monarchie spojeny“ – byly již na počátku 20. století natolik hluboké, aby vyvolaly explozi 

23  Krausz, 2015, str. 363.

24   Krausz, 2015, str. 89. Rozvoj Leninových myšlenek před rokem 1917 a zejména jeho vyvíjející se chápání zemědělské otázky 
je rozebrán v detailech v Shandro, 2014.

25   Trotsky, 2017, str. 5. Viz také Trockij, 1973. Marshall Poe nabízí obdobnou historickou perspektivu, když tvrdí, že od 16. 
století byl ruský stát schopen odrážet evropskou dominanci využíváním své geografické vzdálenosti a autokratickým uvrhá-
váním modernizačních reforem navržených po vzoru jeho rozvinutějších západních rivalů — Poe, 2003.

26  Trotsky, 2017, str. 4.

27  Pro tyto a více dat o politické ekonomii pozdě imperiálního Ruska viz Smith, 2017, kapitola 1.
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z roku1905. Závislost místní buržoazie na státu a zahraničním kapitálu, a militantnost nové 
dělnické třídy vytvořené nedávno provedenou industrializací, postavily jednání proletariátu 
do popředí, ačkoli reakce nakonec triumfovala nejbrutálnějším způsobem, který způsobem, 
jak se uchylovala k protižidovským pogromům, předznamenával fašismus.  

Tato rozporuplná kombinace rozvinutého a nerozvinutého nebyla v unikátní jen pro Rusko: 
další nově industrializované ekonomiky pozdního 19. století, například Itálie nebo Rakous-
ko-uhersko, sdílely nějakou obdobu této kombinace. Konzervativní historik Norman Stone 
tvrdil, že léta před rokem 1914 znamenala všeobecný vzestup třídního boje napříč Evropou, 
který odrážel dopad velké krize z období 1873-1895, zejména v tom, jak ožebračila rolníky 
a (v ozdravné fázi) zvýšila ceny: „S tím, jak se po roce 1895 zvýšily ceny, nebo s tím, jak si 
v předcházející dekádě zemědělské země byly schopné dovolit méně a méně, existovaly sil-
né impulsy směřující k novým průmyslovým odvětvím. V Německu a ve Velké Británii musely 
být sníženy náklady; což podněcovalo zavádění strojů. V Itálii nebo Rusku, zemědělská krize 
pobízela industrializaci… V 90. letech 19. století byly předávány skrze zahraniční investice 
nové technologie od rozvinutějších zemí k těm slabším, které díky tomu během několika málo 
let zažily dramatické ekonomické změny. V továrnách se objevily armády proletářů (a rolní-
ků). V dalších zemích se v 80. letech 19. století začaly mírně snižovat ceny, a reálné mzdy 
se podstatně zvýšily. V pozdních 90. letech 19. století a znovu po roce 1906 se ceny začaly 
zvyšovat poměrně rapidně. Výsledkem byl určitý stupeň všudypřítomné dělnické bojovnosti, 
která vedla některé pozorovatele k závěru, že revoluce je rohem.“28 

Dokonce i v nejsilnější imperialistické mocnosti, v Británii, tyto antagonismy způsobily vel-
ké nepokoje v letech trvajících až do roku 1914. Rusko bylo mnohem zranitelnější, neboť 
jeho socio-politické struktury byly destabilizovány překotnou industrializací, jak po revoluci 
z Února 1917 zdůraznil Lenin ve svém „Dopise z Afaru“. Zejména prosazování agresivní a roz-
pínavé zahraniční politiky pak dostalo Rusko do konfliktu s Rakousko-uherskem na Balkáně, 
a tím i s jeho spojencem Německou říší; boj na smrt mezi dvěma chátrajícími imperiálními re-
žimy spustil meziimperiální konflikt, který se už léta rozvíjel ve střetu mezi Británií a Němec-
kem a zatáhl většinu evropských mocností a jejich kolonií do první světové války. Stone tvrdí, 
že „po roce 1909 se téměř všechny evropské země ocitly v období politického chaosu a válka 
z něj znamenala pro pravici vysvobození.“29 Po pravdě Velká válka smetla většinu toho, co 
zbylo ze starých režimů v Evropě. V Rusku peklo války podstatně zvýšilo velikost průmyslové 
dělnické třídy a znamenalo to pro ni nové strádání, zatímco miliony rolníků byly odvlečeny ze 
svých roztroušených malých pozemků a soustředěny do rozsáhlé branné armády, jejíž poráž-
ky přivedly autokracii před soud dějin.30 

Nový revoluční proces, který začal v Únoru 1917, dal ještě větší prostor dělnické třídě, která 
hrála vůdčí úlohu už v roce 1905. Převážně rolnická armáda, jejíž vzpoury zněly jako umíráček 

28  Stone, 1983, str. 86-87. Viz obecněji dvě skvělé úvodní kapitoly této knihy 

29  Stone, 1983, str. 144.

30   Tři hlavní nedávné historické studie, Clark, 2013, Tooze, 2014 a Lieven, 2015, všechny zdůrazňují důležitou roli hranou 
Ruskem ve vypuknutí a v průběhu první světové války. Toozeova kniha je neobvyklá v tom, jak vážně bere bolševickou teorii 
a strategii.  Stone, 2008, je klasickým pojetím ruské války.
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Romanovců, vytvořila most mezi továrnami a vesnicemi. Ale předvoj revoluce, kvalifikovaní 
kovodělníci Petrohradu a Moskvy, čelili problémům a rozvinuli formy organizace v podstatě 
obdobné těm, které vyvíjeli dělníci v rozvinutějších kapitalistických centrech dále na západě: 
v Berlíně, Turíně, Sheffieldu nebo Glasgow. Politicky patřili ruští dělníci mezi ty pokročilejší: 
už v roce 1905 zorganizovaly sověty jako formu proletářské sebeorganizace, která by mohla 
sjednotit celou třídu v ekonomickém, tak v politickém boji a položit tak základy alternativě 
ke stávajícímu kapitalistickému státu. Bojovnní příslušníci dělnické třídy ve střední a západní 
Evropě našli u ruských dělníků řešení problémů, kterým sami čelili. Není tak náhodou, že 
mnoho kovodělníků vstupovalo do komunistických stran zformovaných za účelem šíření 
bolševické revoluce na Západ.31 

Stejně tak forma, kterou Říjnová revoluce nabrala, nepředstavovala krok zpět k tradičnímu 
ruskému autoritářství nebo primitivním lidovým instinktům, jako to tvrdí Pipes a Figes. Na-
opak v městském tavícím kotli vidíme to, co Trockij nazývá „aktivní orientací mas skrze meto-
du postupného přibližování;” moderní dělnická třída a její spojenci v armádě zkoušeli různá 
politická řešení, posovali se postupně doleva s tím, jak se politika umírněnějších stran uka-
zovala jako naprosto nefunkční.32 Bolševické úsilí o moc sovětů představoval konečný stupeň 
tohoto procesu radikalizace, jednak protože to odpovídalo potřebám situace, a také proto, 
že strana byla opakem uzavřené totalitární sekty vyobrazené mainstreamovým akademickým 
prostředím. Alexander Rabinowitch ve své klíčové studii Říjnové revoluce v Petrohradu defi-
nitivně ničí myšlenku bolševického převratu, když říká, že „fenomenální bolševický úspěch 
může být připisován z nemalé části povaze strany v roce 1917. Zde nemám na mysli ani 
Leninovo smělé a odhodlané vedení, jehož nesmírný historický význam nemůžeme popřít, 
ani bolševickou pověstnou, i když značně přehnanou, organizační jednotu a disciplínu. Spíše 
bych zdůraznil stranickou vnitřní relativně demokratickou, tolerantní a decentralizovanou 
strukturu a metodu fungování, stejně jako její v zásadě otevřený a masový charakter – v ná-
padném protikladu k tradičnímu leninistickému modelu.33

Opravdové zvláštnosti roku 1917

Znamená to, že Říjen 1917 nemá žádné specifické rysy? Samozřejmě, že ne: revoluce předsta-
vovala, jako každá historická událost, zvláštní směs universálního a partikulárního. Vyčnívají 
zejména dva mimořádné znaky. První je společný všem společnostem daného období – Velká 
válka. Prozatímní vláda, která nahradila carský režim v únoru 1917, trvala na udržení loajality 
vůči mocnostem Dohody, Francii a Británii, a novému mocnému spojenci představovanému 
Spojenými státy, a pokračování ruského angažmá ve válce. To bylo jednou z hlavních hnacích 
sil procesu masové radikalizace popsaného Trockým. Dělníci a vojáci podpořili bolševiky, pro-
tože ti se ukázali být jedinou stranou odhodlanou ukončit válku a mysleli to vážně, jak uká-

31   Smith, 1983, a Murphy, 2005, nabízí dvě rozhodující studie ruských hutních dělníků; pro Západ, viz Broué, 2004, Hinton, 
1973, a Gluckstein, 1985.

32  Trockij, 2017, str. xvi.

33   Rabinowitch, 2017, str. 311. Mělo by být zdůrazněno, že Rabinowitch není apologetem bolševiků, neboť je velmi kritický 
vůči Leninově a Trockého opozici k formování koaliční vlády všech stran v sovětech, i když by to zajistilo vítězství kontrare-
voluce nad sovětským režimem paralyzovaným vnitřními rozpory.
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zala brestlitevská smlouva. Bolševický odpor vůči válce, spolu s jejich podporou rolníků, kteří 
zabírali pozemky šlechty, byly rozhodující pro přežití Říjnové revoluce v převážně venkovské 
společnosti. Leninova vlastní nejpronikavější analýza podmínek bolševického úspěchu zdů-
razňuje, že z převzetí moci se těšila „(1) zdrcující většina proletariátu; (2) téměř polovina 
ozbrojených sil; (3) a zdrcující převaha sil v rozhodujícím momentu na rozhodujících místech, 
jmenovitě: v Petrohradu a Moskvě a na válečných frontách blízko centra“, a že bolševické ná-
sledné přijetí programu Socialistů-revolucionářů zaměřeného na rolnické převzetí půdy jim 
dovolilo ,neutralizovat rolnictvo‘“.34

Ale obecněji, vypuknutí I. světové války otevřelo epochu války, revoluce a kontrarevoluce, 
která skončila až v srpnu 1945. Německý konzervativní historik Ernst Nolte trefně shrnul tuto 
éru jako „evropskou občanskou válku“.35 Industrializovaná jatka v zákopech pomohla tomu, 
že se mnoho dělníků a intelektuálů odpoutalo od své loajality k tehdejším vládnoucím třídám. 
Mimo Rusko poskytla nejdramatičtější příklad Německá revoluce z období 1918-1923. Vá-
lečná zkušenost měla také brutalizující dopad: mnoho veteránů, kteří utrpěli šok z frontové 
linie, se přidalo k fašistickým hnutím, která se po roce 1918 vynořila jako ocelový hrot kon-
trarevoluce. V Rusku nabrala kontrarevoluční ofenzíva podobu otřesné občanské války zuřící 
mezi lety 1918 až 1921. Nejenomže materiálně přispěla k desintegraci ruského průmyslového 
hospodářství a k rozmělnění dělnické třídy, která provedla revoluci, ale výsledného bolševic-
kého vítězství bylo dosaženo za cenu všeobecné militarizace společnosti. Strana sama ztrati-
la velkou část svých dělnických kořenů. Stala se stranou ve zbrani, vyžadující od svých členů 
hrdinské sebeobětování a disciplínu vůči centrálním orgánům – to byla cena za úspěch.36 

Druhý charakteristický rys Října 1917, a ten, který odlišuje Rusko od jeho západních protějš-
ků, byla absence silné reformistické tradice. Lenin sám na to odkazuje v jeho slavné pasáži 
v o „levém komunismu“, kde píše: „Pro Rusko bylo snadné, ve specifické a historicky unikátní 
situaci roku 1917, začít socialistickou revoluci, ale pro Rusko bude těžší pokračovat v revoluci 
a dovést ji k úspěšnému konci, než pro jiné evropské země.“37 Jinými slovy, síla sociální de-
mokracie závisí na úrovni rozvoje dané společnosti: moc pevně zakotvené reformistické od-
borové byrokracie a její parlamentní spojenci představují hlavní překážku jakémukoliv revo-
lučnímu boji, ale dobytí moci v rozvinuté společnosti by mělo prospěch z relativně vysoké 
míry produktivity a vzdělání, které by od kapitalismu zdědilo.

Toto tvrzení je bez pochyby správné. Antonio Gramsci je známý tím, jak popsal mnohem rozvinu-
tější instituce občanské společnosti v západní Evropě, které se chovají jako jakési obranné valy 
proti revoluci.38 Ale je třeba vnímat možné zveličení tohoto argumentu. Dokonce i v Leninových 
dnech dokázala sociální demokracie koexistovat s určitou mírou nerozvinutosti. Gramsci sám 

34   Lenin, 1964c, str. 262 a 263.

35  Nolte, 1987.

36   Pro širší představu o občanské války viz Smith, 2017, kapitola 4. Viz také pro širší reflexi formativní moci, kterou mělo kon-
trarevolučního násilí v rozvoji revolučního teroru Mayer, 2000 a na obranu bolševiků Rees 1991. Pirani, 2008 je nedávná 
studie rostoucího odcizení bolševiků od dělnické třídy v raných 20. letech. 20. století.

37  Lenin, 1964d, str. 64.

38  Gramsci, 1975, II, str. 865-867.
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se potýkal se specifickou formou nerovnoměrného a kombinovaného vývoje v Itálii, kde relativ-
ně rozvinutý průmyslový kapitalismus na severu nabídl vůdcům dělnického hnutí ekonomické 
ústupky výměnou za ponechání jižanského rolnictva jejich osudu v rukou vlastníků půdy a círk-
ve.39 Navíc všechny velké revoluční zkušenosti ukazují, že po krizi starého režimu velmi rychle 
rostou reformistické síly. Lenin sám na toto poukázal ve vztahu k ruské zkušennosti a ostat-
ních zemí: „Během několika týdnů menševici a socialisté-revolucionáři úplně přejali všechny 
metody a způsoby, argumenty a sofistiky evropských hrdinů Druhé internacionály, ministeri-
alistů a další oportunistické lůzy. Všechno co nyní čteme o Scheidemannech a Noscích, o Kau-
tském a Hilferdingovi, Rennerovi a Austerlitzovi, Ottovi Bauerovi a Fritzovi Adlerovi, Turatim 
a Longuetovi, o Fabiáncích a vůdcích Nezávislé labouristické strany Británie – to všechno se 
nám zdá (a ve skutečnosti je) jako ponuré opakování staré a povědomé obehrané písničky. už 
jednou jsme byli svědky toho všeho u menševiků. Jak ukazují dějiny, oportunisté nerozvinutých 
zemí se stávají předchůdci oportunistů v mnoha vyspělých zemích.“40 

Existují mnoho současnnějších příkladů rychlého vzestupu reformismu během masových hnu-
tí v méně rozvinutých zemích. Nárůst nezávislých dělnických hnutí v nově industrializovaných 
ekonomikách během 80. let. 20. století byl doprovázen v případě odborového svazu Solidar-
ność v Polsku překotným přijetím myšlenky „sebeomezující se revoluce“, v případě proletářské-
ho povstání v Brazílii postupným zkrocením, protože bylo podřízeno volební strategii Strany 
práce, a během posledních dní apartheidu se Jihoafrická komunistická strana s udivující rych-
lostí přeměnila do podoby masové sociálně demokratické strany. Ještě současnější případ je 
egyptská revoluce z let 2011-2013, ve které na sebe vzalo Muslimské bratrstvo některé funkce 
reformistické strany vyjednávající mezi státem a masami, a to s katastrofálními důsledky jak pro 
Bratrstvo, tak pro revoluci. Tyto příklady odráží tendenci dělnických bojů omezovat sebe sama, 
která ústí z nedostatku sebevědomí na straně dělníků stále hluboce formovaných zkušeností vy-
kořisťování a útlaku a kvůli tomu ochotných hledat kompromisy se současným řádem. Jak ukázal 
rok 1917, k překonání nedostatku sebevědomí je nezbytná praktická zkušenost selhání těchto 
kompromisů a schopnost samostatně organizovaných dělníků je překonat a přítomnost masové 
revoluční strany, která mezi dělníky působí, která jim pomáhá učit se nezbytné politické lekce. 

Dokonce i v západní Evropě jsme dnes daleko od vysoce strukturovaných a relativně stabilních 
reformistických dělnických stran Leninových časů nebo období po II. světové válce. To co vidí-
me, jsou dva zdánlivě proti sobě stojící, ale ve skutečnosti spolu blízce související fenomény. Na 
jedné straně mohou kdysi mocné a úspěšné strany spáchat sebevraždu (Italská komunistická 
strana) nebo být marginalizované (Pasok v Řecku, Socialistická strana ve Francii nebo Strana 
práce v Brazílii). A na druhé straně se mohou velmi rychle vynořit nové reformistická uskupení 
– Syriza v Řecku a Podemos ve Španělsku jsou klasickými nedávnými ukázkami, ale existuje také 
výjimečně specifický příklad Labouristů v Británii, jedné z nejdéle fungujících sociálně demokra-
tických stran, jejíž vůdci usilují o její přetvoření ve stranu vystupující proti úsporným opatřením.

Oba tyto fenomény jsou důsledky dlouhodobého úpadku sociální demokracie, zhoršeného její 
proměnou na strany sociálního liberalismu v éře Tonyho Blaira a Gerharda Schrödera a způsobů, 

39  Zejména Gramsci, 1978.

40  Lenin, 1964d, str. 30.
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jakým deset let krize a úsporných opatření oslabilo buržoazní politické struktury. To zname-
ná, že dokonce i v centrech vyspělého kapitalismu revolucionáři již více nekonfrontují stabilní 
reformistické formace, které pro Lenina a Gramsciho představovaly hlavní překážku k socia-
listické revoluci na Západě. Samozřejmě důvody pro relativní nestabilitu současné sociální 
demokracie jsou velmi odlišné od těch, které bránily rozvoji stabilního reformismu v předrevo-
lučním Rusku, zejména carská represe všech demokratických oponentů carismu. Nicméně, jak 
naznačuje trajektorie Syrizy, která se během pěti let posunula od obrovské naděje mezinárodní 
levice do pozice četníka Troiky, současná reformistická politika je proměnlivá a nestabilní, což 
může otevřít určitý prostor pro revolucionáře, pokud budou schopni efektivně reagovat.

V tomto kontextu stojí za zvážení dvě opravdové politické inovace nabídnuté Říjnovou revolucí. 
První z nich jsou sověty a logika dvojí moci, koexistence a proplétání se dvou antagonistic-
kých politických forem, buržoazní a proletářské, která se vynořila po Únoru 1917, se ukázaly 
být universální.41 Napříč 20. stoletím přinesly velké masové dělnické boje formy demokratické 
sebeorganizace, která směřovala k jejich proměně z nástrojů boje do podoby základů nových 
forem politické moci, které zpochybňovaly suverenitu kapitalistického státu. V různých for-
mách a pod různými názvy, od dělnických rad v Německu roku 1918, přes cordones v Chile roku 
1973, až po dělnické shoras v íránu v letech 1878-1979, nabízely tyto organizační improvizace 
letmé nahlédnutí do samosprávné společnosti, která by se byla rozvinula, pokud by dělnické 
revoluce uspěly. Masová hnutí vyprovokovaná současnou krizí, zejména okupace náměstí v roce 
2011, od Tahríru po Puerta del Sol, Syntagma a Zuccotti Park, ukázala podobné touhy po přímé 
demokracii, jiné, než jaká je nabízena v mezích kapitalistického rámce, ačkoliv nebyly hnány 
dynamikou masové stávky, která dala vznik původním sovětům a jejich protějškům jinde.

Druhou velkou inovací byla bolševická strana samotná. To odporuje nesmírnému úsilí, které Lars 
Lih vynaložil na popření politické osobitosti bolševismu, když tvrdí, že Lenin byl loajálním násle-
dovníkem Kautského a usiloval o uplatnění Kautského koncepce socialistického hnutí v ruských 
podmínkách.42 Aniž bychom vstupovali do rozsáhlé kontroverze, kterou Lihova interpretace vyvo-
lala, učinil bych jednoduché tvrzení o tom, že Lih spoléhá na naivní předmarxistické chápání his-
torie, v níž to, co se stalo, je realizací aktérových záměrů. Jinými slovy připusťme pro účely tohoto 
argumentu to, že Lenin se od Co dělat? vydal cestou vytvoření verze Německé sociální demokracie 
v carském Rusku. Problémem bylo, že tento projekt byl jednoduše neuskutečnitelný kvůli absenci 
podmínek, zejména rozvoj vyspělého a rozpínajícího se kapitalismu schopného nabídnout reformy 
a kvaziparlamentárního buržoazního režimu, které umožnily SPD rozvinout se jako zákonná maso-
vá strana účastnící se voleb. Nevyhnutelnost revoluce, jak to chápal Lennin, nejdříve buržoazní, 
která smete autokracii, která ale kvůli slabosti ruské buržoazie bude hnána zespodu masovým 
hnutím dělníků a rolníků, vyžadovala velmi odlišný druh strany. To byl druh strany, jejíž vznik vy-
sledoval Tony Cliff v prvním svazku jeho Leninovy biografie.43 Lenin a jeho soudruzi vytvořili stra-
nu za okolností, které neodpovídaly jejich volbě a bezděčně tak vytvořili cosi nového. 

Jeden ze způsobů, jak vysvětlit onu specifičnost je skrze vypůjčení si jedné formulace od Kau-

41  Viz Callinicos, 1977, a Gluckstein, 1985.

42  Viz rozsáhlá bibliografie a kritika Lihovy interpretace Lenina v Corr a Jenkins, 2014.

43  Cliff, 1975-8
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tského. Jeho slavný citát zní: „Socialistická strana je revoluční strana, ale ne strana, která 
tvoří revoluci. Víme, že našeho cíle může být dosaženo pouze skrze revoluci. Také víme, že je 
tak málo v naší moci vytvořit revoluci, jako je v moci našich soupeřů jí zabránit. Součástí naší 
práce není vyprovokovat revoluci nebo pro ni připravit půdu. A protože revoluci sami svévolně 
nevytvoříme, nemůžeme říci nic o tom, kdy, za jakých podmínek nebo v jakých podobách při-
jde. Víme, že třídní boj mezi buržoazií a proletariátem nemůže skončit, dokud se proletariát 
nechopí politické moci a nevyužije ji k zavedení socialistické společnosti. Víme, že tento třídní 
boj poroste, jak extensivně, tak intensivně. Víme, že proletariát poroste co do počtu a zisku 
morální i ekonomické síly, a že proto je vítězství a svržení kapitalismu nevyhnutelné. Ale máme 
pouze nejobecnější představy o tom kdy, a jak padnou rozhodující rány v sociální válce.“44 

Revoluční strana je tak v Kautského pojetí stranou, která se veze na hlubiných proudech dějin, 
je to organický produkt rozvoje kapitalismu a třídního boje, který představuje progresivní spo-
jení socialistické ideologie a dělnického hnutí. Jak říká politolog Shandro, marxismus Druhé 
internacionály předpokládal, „že růst produktivních sil rozhoduje směr dějin, že materiální a in-
telektuální podmínky socialismu se vyvíjejí paralelně, a že marxistická teorie a hnutí dělnické 
třídy se pojí harmonicky.“45 Praxe bolševismu zahrnuje jasný odklon od předpokladu „harmonic-
kého spojení“. V Dětské nemoci levičáctví to zpětně Lenin vykresluje tak, že úspěch skutečných 
revolucionářů závisí na vytrvalém boji různých politických tendencí, kterému se Kautský v SPD 
vyhýbal, a to včetně, jak zdůrazňuje Trockij v Poučení z Října, velice intenzivních debat, které se 
odehrály mezi bolševickými aktivisty a v rámci stranického vedení během a po revoluci.

Navíc, bolševici byly stranou tvořící revoluci v tom smyslu, že aktivně zasahovali do třídního 
boje, aby pomohli formovat a směřovat revoluční proces. Jasně je to vidět na příkladu or-
ganizace povstání, toho prvního, moskevského z prosince 1905 a poté samozřejmě převzetí 
moci v Říjnu 1917. Lenino dílo z podzimu 1917 nenabízí žádní ujištění, že „svržení kapitalismu 
je nevyhnutelné“. Naopak je plné naléhavosti a trvání na tom, že pokud bolševici nezachytí 
daný historický moment, oni a dělnická třída budou přemoženi kontrarevoluční katastro-
fou.46 Ale v mnoha ohledech byl důležitější proces mezi dubnem a říjnem, kdy se bolševici 
rozhodli systematicky získat na svou stranu většinu dělnické třídy. Lenin vysvětluje ve svých 
Dubnových tezích vysvětluje, co to všechno znamená: „Musíme přimět masy, aby viděly sověty 
dělnických zástupců jako jedinou možnou formu revoluční vlády, a je naším úkolem, dokud 
tato vláda podléhá vlivu buržoazie, trpělivě, systematicky a vytrvale vysvětlovat chyb jejich 
taktiky, vysvětlování speciálně přizpůsobené praktickým potřebám mas.47 

Získávání většiny také obsahovalo zárodky politiky, která bude později pojmenována poli-
tikou jednotné fronty. Například v srpnu 1917 se bolševici spojili s menševiky a socialisty-
-revolucionnáři, kteří před tím pronásledovali bolševiky jako německé agenty, aby zastavili 
pokus o puč generála Kornilova. Demokratický a otevřený život bolševické strany jí umožňo-
val uvědomovat si rostoucí radikalizaci dělníků a vojáků a namířit ji směrem k převzetí moci. 

44  Kautsky, 1909, str. 50.

45  Shandro, 2014, str. 99.

46  Toto vychází velice jasně z textů sebraných v Žižek (ed), 2002.

47  Lenin, 1964a, str. 23. Viz Corr, 2017, pro kritiku Lihova úsilí minimalizovat význam Dubnových tezí.



ŘíJNOVá REVOLuCE V DěJINáCH A SOuČASNOSTI18

Ale to neznamená, že tyto debaty byly otevřené všem. Na podzim 1917 šlo o to, zda organi-
zovat či neorganizovat dobytí moci. Leninovy a Trockého argumenty pro povstání (v taktice 
se jejich přístupy lišily, a Trockého úsudek se obecně ukázal lepším) byly veřejně rozporovány 
skupinou vedenou Zinovjevem a Lvem Kameněvem. Nakonec byla jejich opozice překonána 
ultimátem většiny Ústředního výboru hrozíce jim disciplinárním řízením. Strana, která chce 
tvořit revoluci, nemůže fungovat, pokud alespoň dočasně nejsou debaty rozřešeny a menšina 
nerespektuje rozhodnutí většiny.48

Intelektuálním základem pro strategii, kterou bolševici sledovali byla teorie imperialismu, kte-
rou Lenin vyvinul během válečných let. V tomto klíčovém textu z dubna 1917 píše: „ukončíme 
imperialistickou světovou válku, do které byly zavlečeny stovky milionů lidí, a v které jsou zá-
jmy miliard a miliard kapitálu, válku která nemůže skončit opravdu demokratickým mírem bez 
největší proletářské revoluce v dějinách lidstva.“49 Jako poznamenává Krausz, tato analýza pře-
misťuje rozpory ruské společnosti do jádra proměn, kterým procházel kapitalismem na globální 
úrovni: vznik monopolních kapitalistických bloků a jejich konkurence, což vytvářelo meziim-
perialistickou rivalitu, která směřovala ke světové válce, na níž byla socialistická revoluce jen 
pohotovou odpovědí. To ospravedlnilo úsilí po ustavení sovětské moci v Rusku jakožto počátek 
globálního revolučního procesu, ve kterém bude nová Komunistická internacionála usilovat 
o provázání dělnických povstání a národněosvobozeneckých hnutí v koloniích. Naplňování to-
hoto procesu vyžadovalo všeobecné rozšíření bolševického modelu strany, která tvoří revoluci.50 

Problémem je, že se ukázalo mnohem těžší exportovat tuto inovaci než sovětskou formu orga-
nizace, kterou dělníci znovu a znovu spontánně objevovali v logickém důsledku svého maso-
vého boje. Raná Kominterna představovala hrdinné úsilí učinit přesně toto, a to velmi rychle. 
Ale jak také Cliff ukazuje ve své Leninově biografii, ukázalo se, že je extrémně těžké naroubo-
vat to, co bylo v bolševické strategii a organizaci opravdu nové na národní specifika dalších 
socialistických tradic. Neexistovala žádná náhražka pro dlouhý a tvrdý proces, který utvářel 
bolševiky v období masového odporu vůči reakci, uprostřed represe a posílání do vyhnanství, 
vytváření tradic společného jednání, robustní debaty a vzájemná důvěra, což se všechno vy-
platilo v roce 1917. Samotná moc a prestiž bolševiků po revoluci se ukázala být klíčovou pře-
kážkou opravdové internacionalizace, protože právě ony podporovaly sklon národních vedení 
ostatních stran Kominterny podrobit se Moskvě, místo toho, aby pro sebe sami vytvářeli stra-
tegii, a jednala s bolševickými radami s respektem, ale ne jako s instrukcemi. Tento sklon 
byla institucionalizována skrze „bolševizaci“ Kominterny pod vedením Zinovjeva v polovině 
20. let 20. století a skrze důraz na systematické podřízení národních komunistických stran 
zahraničněpolitickým potřebám sovětského státu po nástupu Stalina. 

Neschopnost revoluce rozšířit se na západ dovolila procesu nerovnoměrného a kombinovaného 
vývoje, který vytvořil podmínky pro revoluce v letech 1905 a 1917, vydat se opačným směrem 
a upřednostňovat kontrarevoluci. Logika mezistátního soupeření, která je ústředním bodem Troc-
kého analýzy specifik ruského vývoje, vyžadovala stálý důraz na rapidní industrializaci. Opětovné 

48  Tento proces je popsán do detailu v Rabinowitch, 2017 (viz str. 310-11).

49  Lenin, 1964b, str. 88.

50  Callinicos, připraveno k vydání.
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vynucování tohoto imperativu vyžadovalo zničení úspěchů Říjnové revoluce. To nabralo velmi spe-
cifickou podobu, takovou, která zmátla levici na dvě generace: nikoliv viditelné svržení sovětské-
ho státu, ale proměnu bolševického režimu, který se stal na počátku 20. let 20. století diktaturou 
strany, jejíž vůdci byli chyceni mezi subjektivní závazek vůči moci dělnické třídy a jejich objektiv-
ní pozici jakožto správců státu, který čelil vyspělejším imperialistickým mocnostem na západě. 
Tak jako Marx předpovídal, sociální bytí triumfovalo nad vědomím: nucená industrializace Ruska 
v pozdních 20. a raných 30. letech 20. století podrobila dělníky a rolníky prioritám akumulace ka-
pitálu a proměnila SSSR ve svého druhu imperialistickou mocnost, chycenou v globálním procesu 
ekonomického a geopolitického soupeření: pod praporem „budování socialismu“.

V své nedávné, uvážlivé a erudované historii ruské revoluční éry tvrdí Steve Smith, že ten-
to výsledek naznačuje, že bolševický projekt byl pomýlený. Souhlasně cituje varování fran-
couzského socialistického vůdce Jeana Jaurèse a Kautského proti očekávání, že socialistická 
revoluce se mohla zrodit z války a dodává: „Bolševici nikdy nepochybovali, že úpadkový ka-
pitalistický systém zkolabuje spíše dříve než později… o sto let později… je zřejmé, že ruská 
revoluce se neodehrála kvůli konečné krizi kapitalismu… Napříč 20. stoletím kapitalismus 
ukázal ohromnou dynamiku a inovaci… dokonce koncentroval obrovské bohatství v několika 
málo rukou a vytvořil nové formy odcizení.“51 

Toto tvrzení, zdá se, stojí na další Kautského myšlence, a to, že první světová válka nebyla 
sama důsledkem rozvoje kapitalismu, který se mohl do globálně integrovaného „ultraimperi-
alismu“ vyvinout i mírově.52 To pomíjí skutečnost, že v letech následujících Říjnovou revoluci 
kapitalismus zažil krizi, která je stále nejhorší v jeho dějinách, Velkou hospodářskou krizi 
z období 1929-1939. Liberální ekonom Lionel Robbins se v roce 1934 vyjádřil jasně, že udá-
losti let 1914 a 1929 spolu úzce souvisely: „žijeme, ne ve 4., ale 19. roce světové krize“.53 
A kapitalismus se dostal z této krize skrze další, dokonce ještě ničivější imperialistickou 
světovou válku, během níž holokaust znamenal nejtemnější období lidských dějin. Leninova 
sázka na to, že socialistická revoluce v Rusku by mohla svrhnout celý imperiální kolos, pokud 
by byla uspěla, mohla předejít těmto orgiím barbarství. Rád citoval německé rčení: „Lepší je 
hrozný konec než hrůza bez konce [Besser ein Ende mit Schmerzen als Schmerzen ohne Ende]”.
Smith sám je ochotný brát takové alternativní dějiny vážně. Následující kritika Lenina nabízí 
zajímavý zvrat: „Hlavně odkázal strukturu moci, která dávala přednost jednomu vůdci, a to 
dalo mnohem větší význam myšlenkám a schopnostem vůdce než v demokratickém společen-
ství. Co z toho logicky vyplývá, ačkoliv je to často přehlíženo těmi, pro které stalinismus jasně 
vyplývá z leninismu, je, že pokud by se Bucharin nebo Trockij stal generálním tajmeníkem, 
hrůzy stalinismu by se nestaly, ačkoliv ekonomická nerozvinutost a mezinárodní izolace by 
stále kriticky omezovaly jejich prostor pro manévrování.54 

Ale dokonce ještě větší „kdyby“ je myšlenka tázající se, co by se stalo, kdyby se revoluci podařilo 
prolomit z omezení hranic ruského impéria. Především, co kdyby se německá revoluce zašla dál, 

51  Smith, 2017, str. 391-392.

52  Kautsky, 2011.

53  Robbins, 1934, str. 1.

54  Smith, 2017, str. 388.
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než jen ke svržením císaře a ustavení demokratické republiky? Období 1918 až 1923 v Německu 
zaznamenalo sérii pokroků a ústupů sil bojujících za německý Říjen, úsilí, které skončilo ko-
nečnou porážkou. Ale pokud odmítneme přijmout deterministické pojetí dějin a jsme ochotní 
představovat si alternativní scénáře bolševického režimu, pak logicky neexistuje důvod vylou-
čit možnost revolučního prolomení mimo Rusko. A pokud by se tak stalo, dějiny 20. století by 
byly velmi odlišné.55 Nechat si ujít požitky konzumního kapitalismu mohlo být malou cenou za 
vyhnutí se Osvětimi a Hirošimě a začátkem budování skutečně komunistické společnosti.

Závěr

Bohužel, revoluce byla prohrála. To nás přivádí tam, kde jsme začali s Bensaïdovým „koncem 
velkého cyklu“. Sovětský svaz nakonec padl za oběť samotné logice ekonomického a geopo-
litického soupeření, která ho zformovala především. Ale z části kvůli ideologické zaangažo-
vanosti velké části levice, dokonce i těch, kteří byli kritičtí vůči stalinismu, která si předsta-
vovala SSSR jako do určité alternativu vůči kapitalismu, i když deformovanou a pokroucenou, 
mohly revoluce 1989-1991 obrovsky posílit globální neoliberální ofenzívu. Ale nyní je neoli-
berální kapitalismus sám v hluboké krizi, nejen kvůli krizi z let  2007-2008 a jejím dozvukům, 
ale také kvůli revoltám proti stranám vládnoucí třídy. To nám nabízí příznivý kontext k tomu, 
abychom považovali Říjnovou revoluci za platnou i pro dnešek.

Nejen proto, že představuje největší politickou ránu zasazenou kapitalistickému systému. 
Celá zkušenost bolševismu musí zůstat rozhodujícím referenčním bodem, pro ty, kdo usilují 
o pokračování revoluční marxistické tradice. Z toho nevyplývá mechanické napodobování, 
které sám Lenin odsuzoval, zejména na čtvrtém kongresu Komunistické internacionály v roce 
1922. Trockij, bojovník za „Poučení z října“, vždy trval na tom, že pokračování tradice s sebou 
nese proces výběru toho, co je z minulosti stále použitelné. Velké revoluční zkušenosti na 
konci první světové války, nejen v Rusku v roce 1917, ale i v Německu mezi lety 1918-1923 
a v Itálii v letech 1918-1920, vyžadují detailní a kritické studium, ne jako historické cvičení, 
ale kvůli tomu, abychom byli schopni pochopit reálné příčiny triumfů a selhání té doby, a tím 
se poučili, jak být lepšími revolucionáři v současnosti.

V ruském případě umožnilo působenní nerovnoměrného a kombinovaného vývoje v kontextu im-
perialistické světové války fúzi obecného s konrétnním, zejména obecný sklon masových dělnic-
kých bojů vytvářet stav dvojí moci a konkrétní existence revoluční strany schopné takové situace 
využít. Může se takové spojení zopakovat? Revoluční marxistická politika sází na to, že ano. Spo-
jení sil lidové sebeorganizace a masové revoluční strany se jistě odehraje ve velmi odlišných pod-
mínkách a ve velmi odlišných podobách než v těch, které převládaly v Rusku v roce 1917. Avšak ne-
hledě na to, jak velkých vítězství mohou tyto nové zkušenosti dosáhnout, neuhasí světlo vyzařující 
z 25. října 1917, kdy ruská dělnická třída ukázala, že – a jak – může být zlomena moc kapitálu.  

Z anglického originálu na www.isj.org.uk/the-orphaned-revolution přeložil Jan Blažek

55  Harman, 1983.
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Revoluce na okraji . Sto let o říjnové 
revoluce v Rusku

Veronika Sušová-Salminen

Dvě nejvýznamnější politické revoluce (great revolutions) modernity proběhly v zemích s cen-
trálním postavením v Evropě, ale také ve vznikajícím světovém systému. Anglická revolu-
ce v 17. století a, o něco významnější, francouzská revoluce na konci 18. století postupně 
umožnily šíření svých vlastních myšlenek a politických institucí v Evropě a následně po celém 
světě. Ostatně, samotný pojem revoluce je spojený především se západoevropskou zkušenos-
tí nebo se zeměmi, které dlouhodobě určovaly tempa rozvoje kapitalismu. Obě byly také na 
prvním místě revoluce politické.1

Velká revoluce ale nikdy do začátku 20. století nezasáhla Rusko. Rusko, na okraji Evropy, in-
tegrované do moderního evropského systému vztahů i do kapitalistické dělby práce nejméně 
od 18. století, vědomě a cíleně, neznalo v podstatě až do roku 1905 revoluce. Znalo jenom 
povstání, takzvané bunty či rebelie a samozřejmě politické palácové převraty, bez výrazněj-
ších sociálních či ekonomických dopadů a za většího či menšího přihlížení mas těch dole 
(rolnické bunty byly obvykle lokalizované).  Jako okrajová země se Rusko stalo příkladem 
relativně radikální revoluce shora v případě toho, co někteří historikové nazývají jako „pet-
rovská revoluce“ 18. století (která se spojuje s Petrem Velikým, ale fakticky začínala za jeho 
otce cara Alexeje a vyvrcholila vládou Kateřiny II. Veliké). Společenské změny shora v podobě 
umírněných a na stát orientovaných reforem byly modelem, který v Rusku převládal dlouho 
do 19. století. Ruský revoluční cyklus přinesl jeho krizi. 

Snahou tohoto příspěvku je ukázat hlavní trendy, které k revolučnímu cyklu v Rusku vedly 
a uvést některá jeho specifika z makrohistorické perspektivy, ne bez širšího kontextu. Tedy, 
nepůjde mi tu o detailní popis událostí a aktérů revolučního kvasu či o myšlenkové výklady 
teoretiků či ideologů revoluce.2 Volím obecnější přístup, který se zaměřuje na popis trendů, 
kontinuit a samozřejmě také diskontinuit ruského vývoje. 

1   Viz například Michael Mann, The Sources of Social Power. Volume 3: Global Empires and Revolution, 1890-1945, Cambridge 
university Press: Cambridge 2012, kapitola 6, s. 167–207.

2   Tématu revoluce i předrevolučních dějin v Rusku se věnuje celá řada autorů a autorek. Namátkou: Orlando Figes: Revolutio-
nary Russia 1891-1991, Pelican Books: London – New York 2014, Orlando Figes, Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, 
Beta Dobrovský Ševčík: Praha-Plzeň 2000, Martin Malia, Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia, 1917-1991, The 
Free Press: New York – London-Toronto-Sydney 1994, Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution, Oxford Press: London-Ox-
ford-New York 2008. Přehledná práce o Rusku před revolucí: Václav Veber, Mikuláš II. a jeho svět, Karolinum: Praha 2000. 
Práce o vývoji socialistického Ruska: Geoffrey Hosking, The First Socialistist Society. A History of the Soviet union from 
Within, Harvard university Press: Cambridge Mass 1985. 
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Předvečer dokonalé bouře

Po většinu 19. století platilo Rusko za konzervativní sílu v Evropě, četníka Evropy, který v rámci 
Svaté aliance zasahoval proti revoluční nákaze všude po Evropě. Ještě ke konci 19. století se ca-
rismu dařilo udržet si alespoň zdání stability a smysluplnosti, a to i navzdory tomu, že se ruská 
společnost dynamicky měnila, a to nejenom v západních okrajinách (tj. periferiích), ale stále 
více i v ruské metropoli. K proměnám, často řízeným a plánovaným, docházelo od konci 19. sto-
letí v oblasti sociálně-ekonomické základny Ruska jako velmoci. Modernizace, industrializace, 
urbanizace, intenzifikace komunikačního propojení v rámci říše (železnice), 40 % gramotnost 
– což mnozí chápou jako revoluční číslo – vyšší sociální i geografická mobilita ruskou společnost 
měnily a proměňovaly. Nové sociální vrstvy – na jedné straně relativně progresivní a pozápad-
něná buržoazie – a stále rozšiřující se skupiny dělníků v rychle rostoucích městech, pokusy o za-
vedení kapitalistických vztahů na ruskou vesnici, dlouhodobá politická práce ruské inteligence 
– tohle všechno se sráželo s konzervativním samoděržavím a de facto stavovským systémem 
organizace společnosti. Společnosti, která trpěla rostoucí sociální nerovností a stále patrnější 
neochotou reformovat dosavadní systém politického správy země. Na rozdíl od 16. a 18.  sto-
letí ruské samoděržaví v této době ztratilo schopnost inkorporovat skupiny s odlišnými zájmy 
a pretenzemi k trůnu. To byl příklad pravoslavné církve v 16. století a ruské aristokracie během 
18. století, které se sice neobešly bez konfliktů, ale v zásadě vedly ke konsensu.  V polovině 19. 
století se Alexandr II. pokusil o první vlnu reforem, které posílily samosprávu (zemstva), mo-
derní právní vědomí (soudní reforma) a konečně zavedly moderní formu vojenské služby. Navíc, 
Alexandr II. sáhl na jednu ze základních institucí periferního kapitalismu a zrušil nevolnictví, tj. 
periferní formu nucené práce a alternativu moderního otrokářství, která byla sice už v jeho době 
„na odchodu“, ale přesto nebyl její sociální a politický vliv zanedbatelný. 

To, že se v na oko stabilní ruské společnosti „něco děje“ bylo možné sledovat po polovině 
19. století – Rusko se potýkalo s problémem terorismu a politické radikalismu snad víc než 
jakákoliv jiná společnost v Evropě této doby. Sám reformátor Alexandr II. byl zabit teroris-
tickým útokem skupiny Narodnaja volja. Paradoxně tak došlo k ukončení umírněné reformní 
politiky směřující k pozvolné politické modernizaci Ruska, kterou Alexandr II. opatrně pro-
sazoval v rámci snahy Rusko změnit. Jeho syn Alexandr III. dával přednost konzervativní 
politice s důrazem na rusifikaci říše, které oboje přinesly řadu nových konfliktů. V rámci spo-
lečensko-hospodářské změny tu byla také sociální a dělnická otázka, která od druhé poloviny 
19. století získávala na politickém a sociálním významu. V tomto ohledu Rusko samozřejmě 
následovalo příklady z jiných částí Evropy, i když vyrovnávající mechanismy byly omezenější 
vzhledem k tomu, že politický systém Ruska nebyl nijak nastaven pro její uspokojivější řešení. 
V posledních dekádách 19. století frekvence dělnických stávek narůstala a dělnická otázka 
získávala stále větší relevanci především ve městech, zatímco politické elity se jen nerady 
problémem vážně zaobíraly či mu věnovaly jen parciální a neúplnou pozornost (příkladem 
byly například Bungeho zákony, které regulovaly podmínky v továrnách podle velikosti, 
přičemž se většiny ruských továren té doby netýkaly). Ještě při posledním (a prvním) celo-
ruském sčítání obyvatelstva Ruské říše statistici dělili její obyvatele podle tradičních stavů. 
Z pohledu ruských konzervátorů měl takový stav dál pokračovat také ve 20. století, byť jiné 
zkušenosti ukazovaly na neudržitelnost takové pozice.
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Okrajovost Ruska dávala těžko důvody pro to předpokládat, že by se právě tato země, kterou 
mimochodem mnoho současníků ani nepovažovalo za autentickou Evropu či Západ, stala no-
sitelem revoluce inspirované učením německého filosofa Karla Marxe. Popularita marxismu 
v Rusku měla co do činění se zapadnictvím – marxismus mnozí viděli jako svěží vítr v dusnu 
ruského narodnictví. A byl to právě marxismus, co představoval během 19. století hlavní re-
voluční ideologii. Získal si rychle popularitu a tehdejší náklad 500 výtisků Marxova Kapitálu 
se povedlo rychle vyprodat, hned v roce jeho vydání v roce 1875. Je nutné dodat, že Kapitál, 
popisující zkušenosti z Německa a Británie, byl v ruském kontextu čten a kulturně překládán. 
Přesto nebo právě proto oslovoval. V socialistických nebo sociálně demokratických a levico-
vých kruzích Ruska byl čten především ze zapadnické pozice, která historicky vyplývala ze 
způsobu, jak se Rusko s konečnou platností na začátku 18. století integrovalo do světové 
ekonomiky a do vestfálského systému mezinárodních vztahů. Poměrně radikální pozápad-
nění ruských elit imperátorem Petrem I. mělo závažné důsledky. Jednak potvrdilo status 
Ruska jako okraje – okraje, který se rozhodl adaptovat Západu, přijmout západní kulturní 
modely a formy, a tím nechtěně potvrdit svojí vlastní subalteritu. Petrovské Rusko nastoupilo 
revoluci shora a nastoupilo do rozjetého vlaku směr konvergence se Západem, jeho imitování 
a dohánění. Dále ale pozápadnění shora utvořilo v ruské společnosti nové příkopy (Petrovy 
reformy přišly v době, kdy se společnost stěží zvykala na staroobřadnický rozkol v ruské pra-
voslavné církvi a společnosti) v podobě utvoření vnitřní hranice mezi pozápadněnými elitami 
ve městech a masou rolníků a nevolníků na vesnici. Historik Alexander Etkind tuto hranici 
chápe jako hranici mezi ruskou metropolí a ruským okrajem (periferii).3 Tuto cizost mezi 
europeizovaným a modernizujícím se městem a ruskou vesnicí se později snažili překlenout 
právě narodnici s jejich programem „chození mezi lid“. Přesto tu byly obrovské vnitřní bari-
éry a také nerovnosti, které měly nejrůznější podobu: politickou, mentální, kulturní a také 
sociální a ekonomickou. Zapadnictví i slavjanofilství mělo tyto kořeny a marxismus v Rusku 
na ně navazoval. 

Z hlediska sociální struktury nebylo tedy Rusko vysoce industrializovaná země. Počty dělníků 
ve městech rostly, v roce 1897 jich bylo kolem 9,4 milionů ze 128 milionů obyvatel říše, ale 
naprostou většinou obyvatel byli v Rusku rolníci ještě dlouho po revoluci.  Struktura eko-
nomiky byla rovněž odpovídající postavení periferní země světosystému. Rusko vyváželo na 
světové trhy komodity, v této době především obilí, aby dováželo v hojné míře sofistikova-
nější výrobky a stroje z evropských trhů. Trpělo také nedostatkem domácího kapitálu, což 
blokovalo možnosti domácích investic. Byl to téměř klasický model závislosti – inovace, know 
how, kapitál byly vyměňovány za komodity, jakými bylo v 19. století především obílí. Tomuto 
vnějšímu nastavení odpovídala struktura politické ekonomie carismu a samozřejmě také in-
telektuální myšlenková sféra (například sám konflikt mezi zapadnictvím a slavjanofilstvím). 
Závislost a subalterita jsou to vždy spojené mísy, které nelze chápat odděleně. 

Jak známo, Vladimir Lenin chápal tento paradox ruské revoluce jako revoluce na okraji sys-
tému jako otázku nejslabšího článku imperialismu. Příklon k systémové alternativě snad 
nereflektovaně vypovídal o stagnujících možnostech Ruska jako podřízené velmoci, která 
byla součástí mezinárodních vztahů organizovaných západocentricky a kde byly kostky moci 

3   Aleksandr Etkind, Bremja britogo čelověka, ili vnuternaja kolonizacija Rossiji, in Ab Imperio 1/2002, s. 265-298.
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(kapitálu) vrženy ve prospěch západních velmocí. Cestou ven se zdálo postavit se do čela 
nového systému, i když to bylo zprvu z idealistických než čistě mocenských důvodů. Byl ale 
i projevem krize v centru, které pohltila velká válka, vedená pomocí vražedných technologii, 
v hlavách lidí a také v týlu, kterého se válčení dotklo s nebývalou intenzitou. 

První světová válka byla imperialistickou válkou, válkou za nové zisky a o nadvládu mezi hlav-
ními evropskými aktéry a rovnala se v případě Ruska kataklysmatu. Samotná první světová 
válka představovala svého druhu revoluci – ve smyslu vedení války a důsledků vojenských 
technologii, ale i ve smyslu neobvyklé politicko-ideologické a hospodářské mobilizace oby-
vatelstva pro účely války. Taková vojenská revoluce amplifikovala politické, sociální a ekono-
mické problémy Ruska – především ruských měst na jedné straně ruského venkova na druhé 
– jako dvou míst s velmi odlišnou politicko-sociální dynamikou.

Revoluce byla podobně jako jiné moderní revoluce otázkou měst a v důsledcích radikálně 
změnila dynamiku vztahu mezi městem a venkovem. I když v první etapě došlo k revoluční 
synergii požadavků zdola, které formulovala aktivizovaná vesnice a radikalizovaní dělníci 
ve městech. V dubnových tezích se kupříkladu mluvilo jasně o otázce přerozdělení půdy, což 
patřilo vždy k zásadním otázkám venkova a rolnictva. To je motiv známý i z dalších revolucí – 
například z doby mexické revoluce v roce 1911 a později se stal politickým tématem v zemích 
celé Latinské Ameriky při jejich cestě od oligarchických republik k moderním demokraciím 
v první polovině 20. století. Ostatně i nově utvořené Československo přistoupilo po roce 1918 
k pozemkové reformě jako nedílné součásti budování nově vzniklé demokratické republiky. 
V případě konkrétního vývoje v roce 1917 ruský venkov sociálně vřel paralelně s děním ve 
velkoměstech či v urbanizovaném Rusku. Úplně jednoduše, revoluce byla otázkou nové po-
litické ekonomie a zápasu o nové přerozdělení bohatství země, které by bylo spravedlivější 
a sloužilo nikoliv jen menšině, ale většině.

Ruský revoluční cyklus 1905-1917

Bolševická revoluce, nebo spíš převrat, který revoluci zahájil, v říjnu roku 1917 byl třetí 
v rámci ruského revolučního cyklu – revoluce roku 1905, revoluce v únoru 1917, obě ve své 
podstatě buržoazní a v říjnu 1917 revoluce říjnová, kterou označujeme bolševické převzetí 
moci, která dle mnohých v této době ležela na ulici v důsledku faktického kolapsu prozatímní 
vlády v době pokračující války. Jinak řečeno, není možné ho vidět – i přes jasnou diskontinui-
tu, ke které došlo díky radikalismu bolševiků – mimo tento dlouhodobější trend ruských dějin 
začátku 20. století. Všechny tři revoluce byly spolu propojenými procesy, které vyvrcholily 
v bolševickou nadvládou, bojem o moc a následně v podstatě diktaturou. 

Nemělo by ujít naší pozornosti to, že červenou nití revolučního cyklu v Rusku byla snaha o de-
mokratizaci Ruska v politické ale i sociální a hospodářské sféře. Zjednodušeně řečeno, staré 
mocenské centrum – samoděržaví a jeho sociální pilíře – upřednostňovaly konzervativní řešení 
či cestu skromné a opatrné reformy, včetně pomalé, konzervující reakce na dělnickou otázku. 
Na druhou stranu je ale právě imperiální soutěž nutila k modernizačním krokům v ekonomice 
i v dalších oblastech. To byl základní rozpor tohoto období ruských dějin a připomíná svými 
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základními rysy v podstatě bachovský neo-absolutismus. Ten se snažil o politicky konzervativ-
ní politiku, aby liberalizoval ekonomiku Rakouska, a přitom věřil v udržitelnost konzervativní 
politiky.  Podobná očekávání měla zřejmě také carská vláda nehledě na zkušenosti odjinud. 

Konečně, je tu jeden další paradox, kterým byl fakt, že revoluce byla v bolševickém přípa-
dě radikální modernizací dvojího rázu. Na prvním místě chtěla dohnat a předehnat západní 
průmyslové společnosti s jejich vizí pokroku. To odpovídalo emancipační strategii periférie.  
Na druhou měla ale ambice ve stejný moment překonat rozpory západního kapitalismu, a to 
podle západní kritiky kapitalismu z pera Karla Marxe a dalších.  Je tak možné tvrdit, že tento 
zásadní konflikt přeurčil běh revoluce a její důsledky pro společnost v Rusku (a v SSSR). Byla 
to revoluce svojí podstatou hluboce moderní, stojící na předpokladech západního histori-
smu, a vezmeme-li do úvahy poměrně široké kritiky západní modernity z pera celé plejády 
neevropských myslitelů v rámci postkoloniální kritika a kritiky eurocentrismu, byla nedílnou 
součástí logiky modernity, a to včetně bezprecedentního násilí, které socialistický experi-
ment v SSSR ve vlnách doprovázelo (i po ukončení revoluční fáze). Sovětský pokus o emanci-
paci tak obsahoval od počátku základní rozpor – osvobodit se podle receptů Západu, a přitom 
překonat západní kapitalismus jako systém. 

Revoluce sedmkrát jinak

Jak konktrétněji charakterizovat základní rysy ruského revolučního cyklu v Rusku z makro-
historického hlediska?

Pro lepší načrtnutí tak složitého procesu jako byla ruská revoluce či ruský revoluční cyklus 
počátku 20. století si pomůžeme zdůraznění celkem 7 různých rovin a motivů revoluce či re-
volučního. Ty sice nejsou vyčerpávající a musejí odstínit řadu nuancí, ale pro obecnější po-
chopení jsou podle mého názoru odpovídající.

První rovinou, kterou pomohla dostat na povrch poslední fáze cyklu, tj. říjnová revoluce (či 
převrat, který v revoluci přešel), byla revoluce systémová či pokus o ní. Říjnová revoluce 
v roce 1917 na čas uvedla v život paralelní existenci dvou verzí západní modernity, jejichž vel-
mi problematická koexistence se neobešla bez konfliktů v podobě (zkresleně a obecně) libe-
ralismu a socialismu (v sovětské interpretaci). Dosavadní systém získal určitý protipól v SSSR 
a později v sovětském bloku, který přímo či nepřímo vyzýval monopol západního liberálního 
kapitalismu. Tento souboj byl sice na prvním místě ideologický, na dalším geopolitický a pak 
také ekonomický a sociální, ale měl především v letech 1945 až 1989 významné dopady na 
Západě a v tzv. Třetím světě. Systémový zlom, který revoluce v Rusku přinesla měl samozřej-
mě i konkrétnější důsledky, například na uspořádání mezinárodních vztahů za studené války, 
která zformovala na jedné straně západní strategii „zadržování“ (containment) komunismu 
a SSSR. To bylo pokračovatelem předválečné politiky „cordon sanitaire“ a na druhé straně se 
znovu přihlásila ke klasické imperiální praxi dělení sfér vlivu (Jaltská dohoda), a na třetí do 
značné míry zpochybnila vestfálskou tezi o suverenitě států praxí vývozu revoluce a práva na 
její zadržování atp. 
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Demokratická revoluce: Druhou rovinou je charakter základních sociálních aktérů revo-
lučního cyklu v Rusku. První dvě revoluce, ta v roce 1905 a v březnu 1917 byly více či méně 
dominovány zájmy národní buržoazie s cílem proměnit ruský imperiální politický systém 
v konstituční monarchii (v roce 1905) či v březnu 1917 v parlamentní republiku. V obou pří-
padech bylo možné sledovat protestní mobilizaci zdola, která podpořila politické, demokra-
tické požadavky jejichž mluvčími byli ale především buržoazní politici. Po roce 1905 došlo 
k několika zásadním změnám: Rusko dostalo základní zákon, který politicky hybridizoval, ale 
neodstranil samoděržaví, vznikla řada politických stran, které zastupovaly nejrůznější zájmy 
(od monarchistů, přes kadety, sociální demokraty, trudoviky, esery až k ruským a dalším na-
cionalistům), byl zaveden institut voleb (jistě že omezený cenzem) a utvořena Duma, ruský 
parlament, který představoval určité, nové politické těžiště v politickém systému. Výrazným 
rozměrem revoluce v roce 1905 byla národní otázka, slovy historika Andrease Kappelera se 
jednalo o ruské „jaro národů“ (odkaz na revoluci v roce 1848)4, což signalizovalo, do jaké 
míry bude tento problém sehrávat politickou roli v mnohonárodním, imperiálním státě. Na-
cionalismus byl silně patrný hlavně v západních okrajinách, v Polsku, ve Finsku, v Pobaltí 
a ukrajině. Ovšem nevyhýbal se ani imperiálnímu centru, kde oslaboval „oficiální nacionali-
smus“ (Benedict Anderson) ve prospěch partikulárního ruského či velkoruského nacionalis-
mu. Což vedlo nepochybně k dalším konfliktům (a nové vlně rusifikace na začátku 20. století).
Březnová revoluce v roce 1917 svrhla monarchii, která se nejen díky válce ale i díky neschop-
nosti a neochotě se proměnit zdiskreditovala. I tady se ústředními osobnostmi revolučního 
zvratu staly osobnosti buržoazně-demokratické, které ctily určitou kontinuity a určité zájmy 
(které je například vedly k pokračování války, která byla ale dole stále méně populární). To 
platí i přes to, že březen 1917 zdůraznil význam demokratické samosprávy vznikem sovětů. 
Jak napsal ruský historický sociolog Boris Kagarlickij, nová republika nicméně selhala a toto 
selhání vytvořilo prostor pro bolševiky a další radikály (anarchisty, levé sociální revolucioná-
ře a další) v říjnu 1917, kteří ovládali ulici, ale předtím také sověty.5

Masová sociální revoluce: události roku 1917 ukázaly na to, že revoluce má nepřehlédnu-
telnou masový rozměr a mobilizovala široké skupiny obyvatel Ruska kolem konkrétních po-
litických požadavků, inspirovaných sociálním podmínkami. Masa rolníků na ruském venko-
vě požadovala nové, spravedlivější přerozdělení půdy v Rusku.  Vojáci, jejichž politická role 
vzrostla díky velké válce, požadovali mír, něco, co jim Prozatímní vláda nebyla schopná nebo 
ochotná dát do značné míry kvůli ctění závazků ke spojencům. Nakonec dělníci ve městech 
požadovali ochranu a práva, větší autonomii ve správě továren či dokonce jejich znárodnění. 
Synergie těchto požadavků se projevila v sérii revolučních manifestů i v dřívějších Dubnových 
tezích, i když dynamika mezi zájmy všech tří hlavních sociálních skupin se po říjnu 1917 znač-
ně měnila, jako se měnil vztah bolševiků k vesnici, dělníkům i vojákům, ale i dalším politic-
kým spojencům v rámci zápasu o moc a podobu státu v rámci občanské války a po ní. 

Populistický rozměr revoluce: Pro celý revoluční cyklus v Rusku mezi roky 1905 až 1917 byl 
populismus jako zvláštní artikulace politiky doprovodným jevem či spíš jednou z hybných sil. 
Pro Rusko bylo nejméně od druhé poloviny 19. století patrné sílící odcizení mezi vládnoucí 

4  Andreas Kappeler, The Russian Empire. A Multiethnic History, Routledge: London-New York 2013, s. 329-352.

5   Boris Kagarlicky, Empire of the Periphery. Russia and the World System. Pluto Press: London-Ann Arbor 2008, s. 255-256



31Revoluce na okraji. Sto let o říjnové revoluce v Rusku

elitou a elitou alternativní (především inteligencí) i zásadní konflikt mezi establishmentem 
a lidem. Byla to v podstatě další rovina odcizení vedle té, kterou „zasely“ europeizační re-
formy 18. století. Rok 1892 byl přitom stěžejní pro to, co bychom spolu s Ernesto Laclauem 
mohli nazvat jako populistická hranice (my – oni). Souvisela s hladomorem, který na ruském 
venkově vypuknul a s neschopností vlády naleznout odpovídající řešení a pomoc postiženým 
oblastem. Toto selhání samozřejmě zostřilo kritické postoje k vládě, ale také zpolitizovalo 
ruskou veřejnost a ty prvky občanské společnosti, které byly už v Rusku funkční. Ostrá hranice 
mezi lidem a jeho nepřáteli se potom stala součástí revoluční rétoriky a mobilizační politiky.
 
Národní a národnostní problém a revoluce: Jak už jsem naznačila, národní rozměr, tedy 
otázka sebeurčení národů a rozpadu nadnárodních či mnohonárodních říší, byla podstatná. 
Socialistické učení přitom spoléhalo na prvním místě na internacionalismus, na solidaritu 
proletářů všech zemí, která měla být nástrojem k porážce nejen buržoazie ale také kapitalis-
mus jako systému s globálním rozsahem. Jenže konkrétní reálie Ruska na jedné straně i dobo-
vá konjuktura, která právě v době první světové války a krátce po ní, silně akcentovala národní 
sebeurčení (na základě kterého byla koneckonců překreslena mapa celé střední a východní/
jihovýchodní Evropy).  Bylo tomu nepochybně i díky implozi univerzalistických impérii. Vla-
dimir Lenin se k tomuto problému vyjadřoval už před válkou (podobně jako Renner nebo Otto 
Bauer v Rakousko-uhersku) a národní sebeurčení neodmítl – nicméně ho nechápal jako právo 
(aspoň v roce 1914) k secesi, a přitom zdůrazňoval internacionalistickou pozici proletariátu 
jako vyšší princip. Tento princip – tedy odmítnutí secese – se nezračil v praxi Deklarace práv 
národů Ruska, která v roce 1917 možnost odchodu, vyhlášení nezávislosti přijímala. 

Roky 1917-18 přinesly novou realitu. Válka zahájila celkem neodvratně proces rozpadání 
mnohonárodních států, posun k demokratického partikularismu národních států (aspoň 
v teorii) a odklon od univerzalistických mytologií impérii. Týkalo se to Rakousko-uherska, 
Osmanské říše, Ruska, a nakonec také Německa v rámci jednoho širšího procesu. Odsud sa-
mozřejmě plynuly nové rozpory a postimperiální dědictví, které minimálně přispěly ke vzniku 
konfliktu druhé světové války (a následně k rozpadu západoevropských koloniálních impérií). 
Tři důležité milníky říjnové revoluce v této otázce představovalo uznání nezávislosti Finska 
v prosinci 1917 Leninovou vládou, brestlitevský mír s Německem a později otázka ukrajiny. Pro-
jevil se zde Leninův politický pragmatismus, který si uvědomoval jednak potřebu míru a jednak 
specifičnost Finska, nemožnost ho udržet ve stávajících podmínkách a konečně ad hoc kontext 
v prosinci 1917. V případě ukrajiny se nicméně naplno projevil další ruský revoluční paradox 
a návrat k reakčním strategiím národního bolševismu a velkoruského nacionalismu ve službách 
bolševického režimu. Konečně, principiálně bolševici uznali princip sebeurčení prostřednictvím 
sovětského etnofederalismu, který ale kohabitoval s internacionalismem proletářského hnutí. 

Internacionální rozměr revoluce potom souvisel s otázkou národnostní či národní i s otázkou 
světové revoluce. Bolševici věřili v tom, že stojí v čele světové revoluce, která byla předurčena 
k tomu změnit svět a osvobodit ho od kapitalismu. To odpovídalo, více či méně, samozřejmě 
marxistické teorii a jejím pozdějším interpretováním a rozpracováním. Tyto představy byly 
konfrontovány nejen s odlišnou realitou rozpadání mnohonárodních států, ale i skutečnos-
tí, že ke světové proletářské revoluci, jak ukazovala nezdařená revoluce v Německu i pokusy 
o tzv. republiky rad v Maďarsku či na Slovensku, nedošlo. 
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už v roce 1920 bylo jasné, že sovětské Rusko světovou revoluci nyní nepovede, byť sovětská 
moc postupně konsolidovala svoji kontrolu nad Zakavkazskem a střední Asii. Krach světové 
revoluce, který se jistě mohl jevit jako dočasný, vedl k nové realitě, která musela odpovídat na 
reálný stav věcí. Odsud se postupně zformovala myšlenka „socialismu v jedné zemi“, kterou 
Stalin oficiálně zformuloval v roce 1926, tj. po Leninově smrti a po ukončení občanské války.6

Nicméně internacionální rozměr revoluce byl zachováván i v pozdější době v rámci systé-
mového zlomu, která existence SSSR představovala v podstatě celých 70 let jeho existence. 
Revoluční myšlenkový svět odrážel rovněž velmi silný protikoloniální náboj a také v určitém 
smyslu mesianistickou podobu, která se pak vtiskla do geopolitické soutěže během studené 
války především ve Třetím světě. 

Poslední rozměr říjnové revoluce se dotýkal skutečnosti, že říjnová revoluce byla revoluce 
uvnitř revoluce březnové, jejím radikalizovaným pokračováním a zároveň přelomem (viz na-
příklad vztah bolševiků k parlamentnímu zřízení), který metamorfozoval moc v Rusku pro-
střednictví několikarozměrného politického konfliktu a následně občanské války.  

Všech sedm rozměrů a hledisek samozřejmě společně souviselo a působilo ve vzájemné interak-
ci a vztazích. Každý z nich ukazuje na to, jak moc byl revoluční cyklus v Rusku složitý, mnohovrs-
tevnatý, nikoliv lineárně jdoucí či dokonce myšlenkově konzistentní soubor procesů a událostí. 

Závěrem

Ruský revoluční cyklus je nutné vnímat jako širší celek, který charakterizovaly jak kontinui-
ta, tak diskontinuita celého cyklu i ruských dějin. Jak velmi dobře napsal americký historik 
Martin Malia, podobnosti nejsou shodné s kontinuitou. V ruském případě nelze podceňovat 
určitou kontinuitu (path dependency), ale přitom je zásadní si uvědomit, že revoluční cyklus 
byl sám o sobě projevem diskontinuity či zlomu. To platí pro hodnocení sovětského období, 
včetně období represí, GuLAGu a kolektivizace, či pro hodnocení sovětského imperialismu, 
který přes některé podobnosti a tradice, nebyl výslednicí nějakého lineárního směřování 
ruských dějin či ztělesnění esenciální podstaty Ruska. Rovnítko mezi ruským a sovětským se 
jednoduše stavět nedá. 

Revoluce v Rusku v podobě té říjnové byla jistě na prvním místě projevem domácích problémů 
a konfliktů, nicméně nepochybně byla také součástí globálnějšího dění a procesů. Lišila se 
zásadně v tom, že se jednalo o jedinou úspěšnou proletářskou revoluci. A byla to, podle so-
ciologa Michaela Manna, právě ruská říjnová revoluce, která proměnila nejenom politiku jako 
revoluce předchozí, ale také ekonomiku či ekonomické vztahy.7

Dlouhodobost ruského revolučního cyklu, to, jakým způsobem probíhal a jakou konfliktní dy-
namiku měl, ukazuje na to, že současné konzervativní teorie o tom, že říjnová revoluce byla 

6   Richard Sakwa (ed.), The Rise and Fall of the Soviet union, 1917-1991, Routledge: London-New York 1999, s. 168. Konkrétně 
se jednalo o Stalinův článek „O problémech leninismu“ z ledna 1926.

7  Mann, ibidem. 
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jenom dílem vnějších vlivů v rámci geopolitického soupeření, není zdaleka dostatečná. Teze 
o tom, že Leninovo angažmá bylo „barevnou revolucí“, kterou platila německá vláda, se jeví 
spíš jako typické „alternativní“ vytrhávání událostí ze širšího kontextu. Zájmové spojenectví 
německé vlády a Lenina zdaleka nevysvětluje říjnovou revoluci jako sociální a politický jev. 
Mnozí sice v této souvislosti zmiňují brestlitevský mír, tedy se separátní mír, který Leninovo 
Rusku podepsalo s Německem, aby si uvolnilo ruce doma a splnilo svoje sliby ohledně míru. 
Jistě, že jeho rubem byly územní ústupky, které byly výhodné pro válčící Německo. Jenže 
jenom krátkodobě vzhledem k tomu, že německá říše padla a její osud zpečetila jiná mírová 
smlouva s územními ztrátami – ta ve Versailles. Z delší časové perspektivy se SSSR stal svě-
tovou velmocí, a to především díky výsledkům druhé světové války. Tato válka představovala 
skutečný test sovětského režimu, který prošel od roku 1917 značnou metamorfózou a promě-
nil SSSR v ideokraticky organizovanou partokracii. To nic nemění na tom, že například Theda 
Skocpoleová ve své teorii revolucí ve Francii, v Rusku a v Číně chápala jako rozhodující faktor 
pro vznik revoluci geopolitický tlak silnějších státních soupeřů na tyto slabší státy.8 Taková 
argumentace se ale liší od „primitivní“ geopolitiky dneška. 

Je tu ovšem také antikomunistický výklad říjnové revoluce, který zdůrazňuje její násilný cha-
rakter a vlastní výsledky sovětského experimentu, který zahájila. Oběti sovětské diktatury 
jsou nezpochybnitelné a zůstávají jedním z mnoha pomníků masových obětí modernity ve 
20. století, které vyžaduje celostní kritiku, nikoliv jenom kritiku parciální a ideologicky mo-
tivovanou. Současné rozpory postkomunistického vývoje Ruska a střední a východní Evropy 
už zdaleka nelze vykládat ve smyslu dědictví minulosti a jeho (ne)překonávání. Naopak tyt 
rozpory činí některé myšlenky socialistické revoluce a emancipace stále relevantní. 

8  Theda Skocpole, States and Social Revolutions, Cambridge un. Press: Cambridge 1979.
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Revoluce 1917 a otázka násilí
Mike Haynes

V roce 1917 se válečné násilí rozšířilo do všech oblastí života. V závěru Dějin Ruské revoluce Trockij 
píše: „Není podivuhodné, že ti, kdo se nejvíce pohoršují nad obětmi sociálních revolucí, jsou ob-
vykle ti samí, kteří, byť nenesou přímou odpovědnost za oběti světové války, její oběti schvalovali 
a oslavovali nebo je alespoň tolerovali?“

Počet civilních a vojenských obětí První světové války stanovují různé zdroje mezi 15 a 18 milióny 
mrtvých. V závěru roku 1917 spočítal lékař sympatizující se socialisty, že „zběsilá jízda spřežení 
smrti“ denně přináší 6 364 mrtvých, 12 726 zraněných a 6 364 zmrzačených.“ O přesnosti jeho 
propočtu můžeme pochybovat, nikoli ale o řádech těchto čísel. K úmrtím docházelo jak v důsledku 
samotných bojů na frontě, tak i hladu a nemocí, které následovaly.
Únorová revoluce vypukla v 135. týdnu probíhající První světové války. Říjen připadl na 170. týden. 
V období mezi tím, trvajícím zhruba 250 dní – které někteří historici popisují jako dobu revoluč-
ních masakrů, se zhruba 2 500 obětmi – v Evropě zahynulo děsivých 1,5 miliónu či více obyvatel.

Na východní frontě zemřelo mezi Únorem a Říjnem méně lidí, ale i tak jejich počet přesahoval 100 
000. Tuto relativní mírnost je možné z větší části připsat rozpadu a dezercím ruských jednotek, 
které často zahajovaly palbu do kohokoli, kdo se je pokusil zastavit. Dopouštěli se vražd, aby unikli 
vlastní smrti a zachraňovali tak před smrtí jiné: násilí je složitá věc. 
 
Má rovněž různé podoby. V květnu 1917 vešly do stávky petrohradské pradleny a snažily se vyhnat 
ostatní zaměstnance z prádelny kropením vody na rozpálené kotle a žehličky. Někteří majitelé 
prádelen začali stávkující polévat vařící vodou a ohrožovat je rozpáleným kovovým náčiním, háky 
a dokonce revolvery.

Jinde byla situace ještě ostřejší, neboť žádná skutečná revoluce se neobejde bez násilí. Největší 
násilnosti se však odehrají až v době, kdy se zpočátku dezorientovaný režim pokusí o protiútok.

Ve srovnání s brutalitou První světové války byla úroveň násilností roku 1917 velmi nízká. Vysky-
tovaly se dokonce případy, kdy revolucionáři jednali vůči nepřátelům velkoryse, což bylo pošetilé, 
protože osvobození se rychle přidávali na stranu ozbrojené kontrarevoluce.
Bylo by příliš jednoduché prohlásit, že „násilí plodí násilí“. Raději se pokusme osvětlit některé 
mýty o násilí při revoluci.

Mírná revoluce plná krve

Únorová revoluce se podle všeho těšila nejširší podpoře, ale v porovnání s ostatními událostmi 
roku byla značně násilná. Vojsko a policie střílely do davu a někteří z davu palbu opětovali. Část 
vojáků střílela do jiných vojáků.
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Většina odhadů stanovuje počet mrtvých v Petrohradě okolo patnácti set, ale pravděpodobně jsou 
tyto odhady ještě podhodnocené. Na připomínku padlých obránců revoluce uspořádali obyvatelé 
Petrohradu dosud největší pietní akci, jakou kdy Rusko spatřilo. Do ulic vyšla téměř polovina oby-
vatel města – dohromady milión lidí. 

Staré pořádky skončily. Davy společně truchlily i oslavovaly v nové atmosféře bratrství. I dnes mají 
někteří sklon pohlížet na únorové události růžovými brýlemi; možná proto, že v následujících mě-
sících se nálada revoluce velmi rychle proměnila.

Nově vzniklá prozatímní vláda – stojící politicky výrazně nalevo od ostatních vlád té doby – chtěla 
zavést co nejrozvinutější formu liberální demokracie, ale musela tak činit na troskách starého 
carského režimu.

Alexandr Kerenskij později napsal: „vláda nedisponovala nad celkem území Ruska žádnou mocí, 
ale také doslova ani jediným policistou.“ V únoru byla vyhlášena všeobecná amnestie, a kromě 
politických vězňů se na svobodu dostaly i statisíce skutečných delikventů. Začalo docházel k ra-
bování skladů zbraní.

Prozatímní vláda se pokoušela formulovat novou politiku, vytvořit nové instituce a státní složky 
včetně lidových milicí a zajistit pořádek. Vyhlásila amnestie, zrušila trest smrti a zaručovala 
shromažďovací právo.

Chtěla také hrát roli zprostředkovatele mezi vrstvami majetných a nemajetných. Zde spočívalo 
jádro problému: elity si přály jeden druh pořádku a lid jiný. Několik dnů po abdikaci cara napsal 
jeden z důstojníků „oni [řadoví vojáci] si myslí, že jejich podmínky by se měly zlepšit a naše zhor-
šit.“ Představy těchto dvou táborů se střetávaly o to, jak by měla vypadat budoucí spravedlnost 
a pořádek a jaké síly je zajistí.

V dubnu kníže Lvov, tehdejší ministerský předseda, inicioval vydávání oběžníků žádajících oby-
vatele, aby se přestali dopouštět zločinů. V jednom z oběžníků stálo, že je „nutné použít všechny 
dostupné prostředky k zastavení veškerých násilností a krádeží.“ To zahrnovalo pouliční krádeže, 
ale také „krádeže“ půdy velkostatkářů drobnými rolníky.

Pokusy zavést pořádek byly většinou neúspěšné. Nátlak obyvatelstva v jednotlivých částech rus-
kého impéria nutil místní pověřence jednat – či nejednat – způsobem, který odporoval instrukcím 
přicházejícím z Petrohradu. Ještě v říjnu disponovalo pouze 37 z 50 evropských provincií Ruska 
byť jen milicemi. Mezitím rostla nervozita velkých částí armády.

Svět vzhůru nohama

Za únorových dnů vyloupil jistý rychle se adaptující zloděj dům pod zástěrkou, že ho posílá revo-
luční výbor. Ostatní se jím rychle inspirovali. Míra zločinnosti rostla všude.

Revoluce 1917 a otázka násilí
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S příchodem Října, jak napsal John Reed, „stránky [petrohradských] novin zaplnily zprávy o lou-
pežích a vraždách nejtroufalejšího charakteru a pachatelé se v klidu procházeli na svobodě.“ Lidé 
u sebe přestali nosit cennosti a zatloukali dveře domů. Zloději vtipkovali, že by teď potřebovali 
policejní ochranu, protože od nich jediných je co ukrást.

Významný problém představoval rozpad armády. Tam, kde stále držela pohromadě, se jí částečně 
dařilo udržovat pořádek, moc nad vojskem ale postupně sklouzávala od prozatímní vlády k revolu-
cionářům. Kvůli masovým dezercím došlo k vážným násilnostem, když se gangy loupeživých vojáků 
pokoušely vrátit domů nebo se protloukat na okrajích měst.

Ještě větší problém ale byl, že revoluce obrátila dosud známý svět vzhůru nohama. Staré impérium 
uctivosti a pokory zaniklo. Obyvatelstvo teď chodilo oblečené do vojenských a civilních uniforem, 
nosilo prýmky a nárameníky, připínalo si stužky a odznaky. Nikdo, kdo vycházel z domu, si nemohl 
být jistý, že se nestane terčem násilností. 

Zpočátku pozorovali příslušníci elity události se sarkastickým úsměškem. „Nižší sorty pojaly revo-
luci jako jistý druh jarního masopustu“, jak napsal jeden ze současníků, „služebnictvo například 
na celé dny mizelo do ulic, kde se procházelo s rudými stužkami, vozilo se v automobilech a vrace-
lo se nad ránem domů jenom proto, aby se umylo a šlo se opět bavit.“

Atmosféra se však proměnila v okamžiku, kdy to začínalo vypadat, že revoluce se jen tak neza-
staví. Masy už nevyzařovaly směs odevzdanosti a vlastenectví spokojujícího se s drobky od stolu. 
Shromažďovaly se oblečené do svých špinavých a zatuchlých oděvů a začínaly vznášet požadavky. 
Bručely, pokašlávaly, plivaly a nadávaly. Z „vlasteneckého mýtu o prostém lidu“, jak napsal Troc-
kij, se stala „děsivá skutečnost“.

Ze způsobu, jakým se popisuje prostý lid, lze dobře odhadovat změnu nálady pozorovatelů revolu-
ce. Z hrdinů Února se stávala masa ignorantů.

Když Vladimir Nabokov, distingovaný „konstituční demokrat“, líčil vývoj za červencových dní v Pe-
trohradě, poznamenal, že lidé mají ty samé „šílené, tupě zvířecí tváře, na které si všichni pamatu-
jeme z únorových dnů“. Představovali „živelnou pohromu“, která nahání strach.

Požadavek privilegovaných vrstev, prostý vší ironie, zněl: „nečiňte nám to, co jsme my činili vám“. 
Komunity drobných sedláků zabíraly půdu a rovnostářsky ji rozdělovaly. Když Nabokov sledoval, 
jak zapalují panské sídlo, pociťoval to nejspíš jako nejhlubší ponížení, ale pro sedláky šlo o přiro-
zený akt spravedlnosti. Když si uvěznění carští důstojníci stěžovali na vězeňské podmínky v Kron-
štadtské pevnosti, odpovídali jim na to noví věznitelé: „ano, máte pravdu, kronštadtské cely jsou 
hrozné, ale jsou to ty samé cely, které car postavil pro nás“.

Trockého, jehož nechala zatknout prozatímní vláda, pobavila prosba podporovatelů vlády, aby po 
Říjnu nenechával věznit zatčené ministry na těch samých místech, kde věznili jeho. Načas jim 
povolil domácí vězení. Při revoluci roku 1917 se nevedl boj o abstraktní otázky práva a pořádku: 
bojovaly se zcela reálné bitvy o to, čí právo a pořádek v zemi zvítězí.
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Komu patří země?

Právo vzniká ze sociálních a politických struktur. Jedny ruské noviny prohlašovaly, že „nejzáklad-
nějšími principy společnosti jsou osobní bezpečnost a úcta k soukromému vlastnictví“, ale na 
transparentu při demonstraci stálo: „právo přežít je víc než právo na soukromé vlastnictví“.

V žádné oblasti ruského života nebyly spory tak vyostřené jako v otázce vlastnictví půdy. 

Většina drobných rolníků byla přesvědčena, že vesnická šlechta používá státní moc, aby jim brala 
půdu. „Přivlastňovat si půdy jako majetek je jeden z největších zločinů proti přirozenosti“, ale 
„tento zločin je teď považován za lidské právo“, napsal jeden sedlák samouk. „Nespravedlnost 
soukromého vlastnictví půdy se přímo pojí s nespravedlnostmi a zlými činy, které jsou nutné kvůli 
jeho ochraně.“ Zabírání půdy chápali sedláci jako vlastní formu restituce.

Někteří místní zástupci prozatímní vlády měli na věc podobný názor, který ovšem, nepřekvapivě, 
nebyl sdílen velkostatkáři. V Petrohradě vydávala vláda neurčité sliby, že do budoucna vydá záko-
ny o pozemkové reformě. Radikálové měli na věc jiný pohled.

„Zásadně se lišíme od našich protivníků v tom, jak má vypadat právo a pořádek,“ prohlásil Lenin. 
„Do této doby si mysleli, že právo a pořádek je něco, co vyhovuje velkostatkářům a byrokratům, 
ale my říkáme, že právo a pořádek je to, co vyhovuje většině rolníků… Pro nás je důležitá revoluční 
iniciativa; a zákony mají vznikat z ní. Pokud budete čekat, než bude právo sepsáno, a nerozvinete 
vlastní revoluční činnost, nedostanete ani právo ani půdu.“ Tento postoj počítal s novým, zdola 
tvořeným právním systémem.

Ve spise Stát a revoluce Lenin dále rozvinul tento provokativní postoj. K zabránění excesů a zloči-
nů, jak napsal: „Bude třeba vytvořit zvláštní donucovací aparát; toho se chopí sám ozbrojený lid 
se stejnou samozřejmostí a jednoduchostí, s níž dav civilizovaných lidí se i v naší současné spo-
lečnosti dokáže vypořádat se rváči a nepovolí násilí vůči ženám.“ Maxim Gorkij nesouhlasil a uvá-
děl příklady, kdy se obyvatelé zemědělských vesnic ochotně přidávali k násilnostem, včetně násilí 
na ženách. Historici převážně souhlasí s Gorkým a věnují příliš málo pozornosti tomu, co vzešlo 
z tohoto střetu starého a nového pořádku.

Po Únoru začaly pořádek zajišťovat nové síly. Sílil vliv sovětů a továrních výborů, které začaly or-
ganizovat pořádkové složky – jakkoli neadekvátní. V Kronštadtu, v němž někteří spatřovali ztěles-
nění revoluční brutality, zavíraly sověty a výbory nevěstince, trestaly veřejné opilství, a dokonce 
zakázaly karetní hry.

Souběžně s jednotkami loajálními k prozatímní vládě vznikaly dělnické milice. Tyto milice se spon-
tánně začaly objevovat v Petrohradě a na několika dalších místech. Bolševická Pravda, asi s tro-
chou nadsázky napsala, že „chuligánství zmizelo z ulic jako smetí zfouknuté vichrem.“
Do konce března roku 1917, zatímco se vláda pokoušela sestavit své policejní sbory, vytvořili děl-
níci mnohem větší počet rudých gard, především v Petrohradě. Jejich počty značně kolísali, ale 
strmě narostly v Říjnu. V den revoluce byly rudé gardy přítomné nejspíš po celém Rusku.

Revoluce 1917 a otázka násilí
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Jejich příslušníci byli mladí a nezkušení, ale pravděpodobně efektivnější než demoralizované ob-
čanské milice a ztělesňovali nově vznikající pořádek. „Tisk obviňoval milicionáře z násilností, kon-
fiskací majetku a protiprávního zatýkání“ a jak dále psal Trockij: „Nezpochybňujeme, že se milice 
dopouštěly násilí: proto také byly vytvořeny. Jejich zločin ale samozřejmě spočívá v tom, že se 
k násilí uchylovali v případě zástupců té třídy, které nebyla zvyklá být objektem násilí a nechtěla 
si na to zvykat.“

Revolucionářům se také dařilo strhnout na svou stranu probolševicky naladěné vojenské jednotky, 
které potom sehrály rozhodující úlohu v Petrohradě.

Světonázorový střet se ukazuje i na hodnocení těchto nových jednotek. Prozatímní vláda je ozna-
čovala za „nespolehlivé“, ale pro ty, kteří byli odhodlaní v revoluci pokračovat, představovaly „ne-
spolehlivé jednotky“ jedině ti vojáci, kteří ještě podporovali vládu.

Pořádek zdola

Ve snaze zavést pořádek sáhla prozatímní vláda k násilí. Protiválečná agitace byla zakázána pod 
trestem těžkých prací. V naději, že přispěje k postupu spojeneckých vojsk a pomůže zklidnit vnitř-
ní situaci, zahájil Kerenskij červnovou ofenzivu, mnoho vojáků ale odmítalo bojovat. V červenci 
1917 přišlo ve zmatku pouličních demonstrací v Petrohradě o život padesát šest lidí.

Vláda označila červencové události za pokus o převrat. Byl zatčen Trockij a Lenin byl nucen uprch-
nout. Velení armády obnovilo na frontě trest smrti, který byl ale pro odpor vojáků vykonán jen 
v menšině případů.

Horní vrstvy ruské společnosti začaly vkládat naděje do vrchního generála Kornilova, v němž 
spatřovaly silného vůdce. Po jeho neúspěšném pokusu o puč se situace dále vyostřila. Na venkově 
docházelo ke stále novým záborům půdy, na což vláda reagovala povoláním několika málo zbýva-
jících spolehlivých jednotek.

Průběh říjnových událostí se značně odlišoval od chaotického násilí v únoru. V Petrohradu zahy-
nulo možná patnáct lidí a dalších zhruba padesát bylo zraněno. Z prozatímní vlády se stávalo čistě 
formální těleso. „Páchneme rozkladem“, jak poznamenal jeden z ministrů. Jako brzda násilí půso-
bila nastupující forma moci – sověty. 

V neděli 22. října přihlížel únorový režim, jak do ulic proudí statisícový dav, aby podpořil „Den pe-
trohradského sovětu“. Pokud by nyní došlo k výbuchu násilí, mohla se kolabující vláda spoléhat na 
podporu maximálně pětadvaceti tisíc ozbrojenců. Za sovět bylo připraveno bojovat přinejmenším 
sto tisíc vojáků.

Revolucionáři nakonec provedli převzetí moci pozoruhodně spořádaným způsobem. Petrohradský 
sovět tiskl letáky, na kterých stálo: „Petrohradský sovět vojenských a dělnických zástupců si bere 
na zodpovědnost dohled nad revolučním pořádkem ve městě… Petrohradský vojenský pluk ne-
dopustí vznik jakýchkoli násilností či nepokojů. Občanům se uděluje pravomoc zatýkat chuligány 
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a agitátory Černých setnin a vydávat je komisařům sovětu v nejbližších vojenských kasárnách.“

Po dobytí Zimního paláce zachránili velitelé rudých gard bývalé ministry před zastřelením 
a namísto toho je vsadili do vězení. Bolševické jednotky prohledávali útočníky i obránce paláce, 
aby zabránily rabování.

Kolabující ministerstvo války v jedné ze svých posledních zpráv nepřímo pochválilo revolucioná-
ře: „Povstalci zachovávají pořádek a disciplínu. Nevyskytují se žádné případy ničení majetku ani 
pogromy. Patroly povstalců naopak zatýkají volně se procházející vojáky… Plán povstání byl jistě 
vypracován předem a následně spořádaně a beze změn proveden.“

26. října vydal sovět výzvu k ostatním částem Ruska, aby se pustily do zavádění nových pořádků: 
„Pohlíží na vás celé revoluční Rusko a celý svět.“ V Petrohradě zástupci sovětu zničili vinné sklepy 
ve snaze omezit pitky vítězů.

V Moskvě došlo k ostrým bojům, které si vyžádaly několik set obětí. Ale na většině území, jak poz-
ději uvedl Lenin, „jsme mohli přijít do kteréhokoli města, vyhlásit sovětskou vládu a do několika 
dnů bylo devět desetin dělníků na naší straně.“

Násilnější byl vývoj na periférii impéria, kde se příznivcům prozatímní vlády podařilo proti revoluci 
zmobilizovat zbytky staré armády. Zde také docházelo k největším krveprolitím.

Naučit se krutosti

Revoluce jsou násilné, ale násilí má mnoho podob. Zkraje roku 1918 se zdálo, že revoluce již zvítě-
zila. Volala po míru a apelovala na lid, aby povstal a skutečně jej zavedl.

Evropské mocnosti si ale na svém zadním dvorku nepřály ani mír ani úspěšnou revoluci a „centrální 
mocnosti“ tedy porušily příměří a rozpoutaly vlastní vlnu násilí na východní frontě. Rovněž posky-
tovaly podporu protirevolučnímu násilí uvnitř Ruska. Lze si těžko představit, že bez vnější pomoci 
by trvala občanská válka tak dlouho.

Ke konci roku 1917 někdejší vrchní velitel ozbrojených sil, generál Aleksejev, vyzval protibolševické 
síly, aby se shromáždily na Donu a v Kubáni. Do února 1918 dorazilo pouhých 4 000 vojáků. Rok před-
tím čítal ruský důstojnický sbor 250 000 členů. Málokomu se očividně chtělo dále bojovat. Bez vý-
znamné podpory zvenčí by kontrarevolucionáři neměli ani sebevědomí ani prostředky k pokračování 
války. Za takovýchto podmínek, jak později prohlásil Trockij, se revoluce musela naučit být krutá.

Z anglického originálu na www.jacobinmag.com/2017/07/lenin-trotsky-russia-1917-war-wwi 
přeložil Adam Bartoš

Revoluce 1917 a otázka násilí
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Lži, které si vyprávíme o Leninovi
Lars T. Lih

Ruská revoluce roku 1917 se stala klasickým materiálem pro vynášení vzletných morálních soudů. 
Všichni ji studujeme, abychom objevili nějaký zásadní omyl – morální, politický nebo ideologický 
– který způsobil následnou katastrofu.

Jakmile jsme jej odhalili, nabýváme jistoty, že na stejném místě bychom se takových chyb ne-
dopustili a cítíme nadřazenost vůči těm, kterým se nepodařilo věci prohlédnout. Lidská realita 
revoluce – zdrcující pocit vydanosti na pospas zmatku událostí – se ztrácí, pokud hned spěcháme 
k morálnímu ponaučení nebo odsudkům.

Někteří spatřují chyby revoluce především v jejím morálním pozadí. Lenin zde bývá vylíčen jako 
naprostý zloduch, jehož zvrácenost přímo způsobila úpadek Ruska. Toto pojetí můžeme nazvat 
„Lenin v roli Borise Karloffa“ - který si mne ruce násilnickou slastí: „Tak dnes si trochu zautlačuje-
me sedláky!“ Mám dojem, že nejširší veřejnost (především ve Spojených státech) sdílí právě tuto 
představu Lenina jako Borise Karloffa.

Jiní si na mušku berou „bolševismus“, chápaný jako věcný návrat nemorálnosti. Bolševik je ten, 
kdo žije podle zásady, že „účel světí prostředky“ - což rozhodně není případ nás, slušných občanů. 
Nikdy bychom přeci netolerovali použití takových prostředků jako je shazování zápalných bomb na 
civilisty nebo mučení, i kdyby naše cíle byly sebevznešenější. To dělají jenom primitivní fanatici.

Dále se setkáváme s jakýmsi pravověrně liberálním postojem, který na příkladu bolševiků demon-
struje nebezpečí přemrštěných politických cílů. Chcete vytvořit ráj pro pracující? Tak si uvědomte, 
že samotná velikost vašich cílů může vést ke strašným zločinům. Za občanské války v Rusku se 
rozhodovaly nejzákladnější a nevyhnutelné otázky: kdo bude v zemi vládnout? Jak bude vypadat 
její rekonstrukce? Přežije Rusko jako stát?

Náš liberál však pozoruje všechen ten zmatek a nabádá nás: no tak, neopíjejte se sny o dokonalé spo-
lečnosti! Buďte jako my a naše bezpečná, rozumná a střízlivá politika. Naučte se znát pravou míru!

I levice sdílí tuto obsesi pátrat po osudových omylech revoluce – dává ale přednost hledání ideologic-
kých chyb. Mnoho lidí na levici souhlasí s názorem liberálů i konzervativců, že prvotní hřích bolševi-
smu zasel Lenin svým revizionismem ve spise Co dělat? Podle tohoto názoru neměl Lenin dost důvěry 
v dělnictvo, a proto si přetvořil Marxe ke svému obrazu a začal budovat konspirativní elitní stranu 
postavenou na intelektuálech. Není potom divu, že zničil jinak demokratický program revoluce.

Pozorovatel, který by se tolik neupínal k odhalení a odsouzení omylů, by musel zjistit, že význam 
spisu Co dělat? nespočívá v údajných ideologických inovacích. Leninova kniha z roku 1902 se snaží 
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ve zidealizované formě podat zákonitosti fungování podzemní organizace, jak je sama metodou 
pokus-omyl testovala generace aktivistů 90. let 19. století. Ze stejného modelu jako Lenin vy-
cházelo celé socialistické podzemí Ruska. Bolševici v roce 1917 se tolik neodlišovali povahou své 
organizace jako analýzou třídních sil v Rusku.

Socialistické podzemní hnutí v Rusku také nevzniklo zásluhou Lenina – nebo spíše řekněme, že jeho 
příspěvek nebyl sice malý, ale také nikoli rozhodující. Když v roce 1917 došlo ke zhroucení ruského 
státu – s jehož nedozírnými důsledky nepočítala žádná ideologie – představovali tehdejší disiden-
ti jednu z mála sil schopných vybudovat jednotnou správu země a nové státní struktury. Oficiální 
instituce byly smrtelně zasažené pádem carského režimu, ale ilegální podzemní organizace přetr-
valy. Některé z nich byl přítomné po celé zemi a svou legitimitu mohly odvozovat od podpory mas. 
Socialistické podzemí tak bylo mnohem spíše výtvorem ruské historie než ideologických machinací.

Zatím jsme se soustředili na omyly, které vysvětlují selhání revoluce v Rusku. Existují ale také 
novodobí přívrženci Říjnové revoluce, kteří bedlivě chrání její odkaz před heretiky. Podle nich 
naopak byla revoluce úspěšná právě proto, že skoncovala s ideologickými omyly. Takový narativ je 
základem interpretace velké části trockistů.

Příběh začíná v letech 1905-06, kdy Trockij přišel s teorií permanentní revoluce, podle které by 
socialistická revoluce byla uskutečnitelná i v zaostalém Rusku. Jelikož ale Trockého teorie atako-
valy dogmatické zásady „marxismu II. Internacionály”, setkaly se s všeobecným nepochopením.

Naštěstí se však na poslední chvíli objevil Lenin, který vyslyšel Trockého volání a v dubnu 1917 
se s ním spojil. Tito dva velcí vůdcové pak vdechli nový život bolševické straně a dovedli slavnou 
Říjnovou revoluci do vítězného konce.

Tento kanonický příběh je problematický hned v několika ohledech, ale poukažme na jeden jeho 
zvláštní aspekt: je značně protibolševicky zaměřený. Podle řady autorů z trockistické tradice ob-
sahovala starobolševická doktrína množství hlubokých omylů, které bylo nutné odmítnout, než 
se otevřela cesta k vítězství revoluce. Autoři v této tradici nám neustále připomínají, že bolše-
vici jako celek byli uskupením nepříliš bystrých lidí zachovávajících věrnost včerejším poučkám, 
i přestože jejich geniální a prozíraví vůdci se již posunuli dále.

Protibolševická tendence je tak silná, že mnozí ze zmíněných autorů nechtějí slyšet jediné po-
zitivní slovo o podzemních bolševických aktivistech. Cožpak není jasné, že to byli nezáživní, úz-
koprsí komitetčiki, kteří nebyli ochotni naslouchat větším myslitelům v emigraci, jako byli Lenin  
a Trockij?

Z mého pohledu je v tomto příběhu až moc místa pro „kult osobnosti” některých vůdců revolu-
ce. Ani trockisté pozitivně naklonění Říjnu nejsou docela spokojení s výsledky revoluce a, jak 
mají ve zvyku, neúspěchy vysvětlují chybami v doktríně. Revoluce v Evropě – která měla jako 
deus ex machina zachránit revoluci bolševiků – neproběhla, z větší části kvůli „fatalistickému”,  
„mechanickému”, „deterministickému” a vůbec „pre-dialektickému” marxismu Karla Kautského 
a dalších představitelů II. Internacionály. V Rusku pak k degeneraci revoluce vedla chybná doktrí-
na „socialismu v jedné zemi“.

Lži, které si vyprávíme o Leninovi
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Trockistická literatura samozřejmě vyprodukovala i množství bystrých a zásadních vhledů do revo-
luce v Rusku. Nemohu se ale zbavit dojmu, že autoři z této tradice se často více soustředí na své 
abstraktní doktríny než na lidskou realitu Ruské revoluce, jak ji zakusili zúčastnění.

Jedna z prastarých debat o Ruské revoluci se odvíjí od otázky, zda bylo Rusko zralé na sociali-
stickou revoluci či pouze na revoluci „buržoazní”. Bolševici se ve své době přiklonili k první, 
menševici k druhé možnosti. Kdo měl tedy pravdu a kdo se mýlil? Pokud měli pravdu menševici, 
tak Říjnová revoluce byla chybou. Pokud bolševici, tak bylo nutné odmítnout menševismus jako 
kontrarevoluční omyl.

Zmíněný přístup má snad smysl v jednom bodě: menševici i bolševici se opravdu při svých polemikách 
v roce 1917 opírali o zmíněné marxistické koncepty. Ve skutečnosti ale nebyly doktrinářské polemiky 
rozhodující. Z větší části se jednalo o koncepty využité až dodatečně k tomu, aby se dodala legitimi-
ta rozhodnutím vycházejících z empirické analýzy ruských poměrů v roce 1917. Skutečná otázka, se 
kterou byly konfrontovány socialistické strany, zněla: může být krize, do které se dostala ruská spo-
lečnost, vyřešena ve spolupráci se vzdělanými vrstvami, anebo vede cesta přes vytvoření nové státní 
moci, která se opírá pouze o narod (čes. lid – pozn. editora), tedy o dělnictvo a rolnictvo?

Pokud použijeme pojmy v ruštině, které se pravidelně objevovaly v debatách roku 1917, tak tato 
otázka zněla: je možné a správné, aby byla nová vlast založená na soglašenije? Vlast znamená 
tolik co „svrchovanost“ či „moc“, jako v případě spojení „sovětská moc“. Soglašenije se převážně 
překládá jako „kompromis“ nebo „smír“, ale v dané době odkazovalo k něčemu zásadnějšímu: spo-
lupráci na základě určitého paktu či dohody. Spor mezi menševiky a bolševiky v otázkách, jako je 
tato, nebyl doktrinářské ale empirické povahy. Také nemůžeme říct, že jedna strana se pouze mýli-
la, zatímco druhá měla pravdu. V obou se střetával smysl pro realitu se zbožnými přáními. Pojďme 
tedy načrtnout spor mezi bolševiky a menševiky v roce 1917 za použití termínů vlast a soglašenije, 
abychom si připomněli, že máme co do činění s empirickými skutečnostmi v Rusku té doby, při 
nichž otázky doktríny hrály až druhořadou roli.

Menševik: nějaká forma soglašenije se vzdělanými vrstvami je nezbytná, a proto je třeba najít 
vhodného „buržoazního“ partnera pro toto soglašenije (kromě toho je Rusko v situaci „buržoazní 
revoluce“, takže musíme tolerovat „buržoazní“ prozatímní vládu).

Bolševik: Soglašenije se vzdělanými vrstvami je nemožné, a proto bude ruský proletariát připra-
ven na sebe vzít odpovědnost vykonavatele revoluce (navíc je Rusko již ve stavu, aby „učinilo kroky 
směrem k socialismu“).

Obě odpovědi vycházejí nikoli ze správné anebo nesprávné doktríny, ale ze silných a pokaždé svým 
způsobem empiricky opodstatněných náhledů na ruskou společnost v roce 1917. Menševici si uvě-
domovali, že moderní společnost se neobejde bez vzdělaných specialistů a profesionálů; že ruský 
proletariát zároveň ještě není dostatečně organizovaný a „uvědomělý“, aby sám o sobě budoval 
vlast; a že ruské rolnictvo netvoří spolehlivou základnu pro „diktaturu proletariátu“.

Na druhé straně bolševici si uvědomovali, že i přes vytváření opačného dojmu vzdělané vrstvy 
nikdy nebudou zcela ochotny pracovat na „dosažení cílů revoluce“ (i pokud by tyto cíle byly de-
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finovány striktně „demokraticky“) a že nakonec se proti revoluci obrátí, aby vytvořily určitou for-
mu „diktatury buržoazie“ - tedy mocenský pakt liberálních politiků s vojskem, neboli konkrétně 
kadetů (liberálních „Konstitučních demokratů“) s Kornilovem (generálem, který vedl v roce 1917 
neúspěšný pokus o státní převrat).

Jak v případě menševiků, tak bolševiků potom správný empirický popis vede k závěru, který je za-
ložený spíše na přáních než na skutečné situaci. Menševici musejí trvat na tom, že k dosažení cílů 
revoluce je třeba nalézt vhodného partnera z vrstvy buržoazie (anebo že vzdělané vrstvy musejí 
být dotlačeny ke spolupráci „lakem zdola“). Pokud tento plán nevyjde, tak začíná být jejich situace 
bezvýchodná.

Bolševici musejí trvat na tom, že zvládnout krizi a zavést program rozsáhlé společenské přeměny 
se může podařit, jedině pokud se proletariát chopí své vůdčí třídní úlohy. Pokud tento plán 
nevyjde, začíná být jejich situace bezvýchodná.

V obou případech je do rozhodování vsunuta argumentace, jež se empiricky zvolené strategii snaží 
propůjčit autoritu marxistické doktríny. Ve skutečnosti si ale menševici nezvolili svou strategii na 
základě uchopení skutečnosti skrze pojmy jako je „buržoazní revoluce”, nýbrž naopak: trvali na 
tom, že Rusko se nachází ve fázi buržoazní revoluce, protože se nechtěli rozejít s „buržoazií” - čili 
se vzdělanými a vyškolenými specialisty (neboli speci, jak jim začali říkat bolševici, když si uvědo-
mili, jak moc je potřebují). Na druhé straně bolševici si svou strategii nezvolili proto, že by na zá-
kladě svých doktrín byli přesvědčeni, že v Rusku je uskutečnitelná socialistická revoluce, ale spíše 
naopak: prohlašovali, že je bezprostředně možné učinit „kroky směrem k socialismu”, protože byli 
přesvědčeni, že proletariát se musí chopit moci.

Pozdější pozorovatelé revoluce mají převážně sklon dělat jádro sporu z těchto rétorických gest 
– která sugerují soulad s doktrínou. Spor se ale ve skutečnosti odvíjel právě od různých postojů 
k soglašenije se vzdělanými vrstvami. Menševici a bolševici jsou pouze konkrétní jména pro tyto 
rozdílné postoje. Tragédie Ruska v roce 1917 ale spočívala v tom, že soglašenije bylo zároveň nut-
né i nemožné. Situace byla skutečně hrozivá – příliš hrozivá, aby ji bylo možné čelit zpříma a do 
důsledku ji pochopit.

Podle tohoto pojetí nejde v případě Ruské revoluce o vyvarování se či dopouštění chyb, ale o tra-
gédii bez přijatelného řešení (což je právě podstata tragédie).

Je třeba však říci ještě jednu věc o střetu mezi menševiky a bolševiky. Každá ze stran byla kom-
binací omylu a správného vhledu. Menševiky ale tato kombinace paralyzovala. Bolševiky naopak 
přiměla pustit se do aktivity. Jen z tohoto důvodu – ať už převážně v dobrém či špatném – patřila 
budoucnost bolševikům.

Z anglického originálu na www.jacobinmag.com/2014/07/the-lies-we-tell-about-lenin přeložil 
Adam Bartoš

Lži, které si vyprávíme o Leninovi
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Emancipace žen: od minulosti po dnešek
Soňa Tichá

Ruská společnost před rokem 1917 měla převážně venkovský (rolnický) charakter. Ženy byly 
ze zákona podřízeny mužům, přecházely z područí otce do područí manžela. Nadvláda mužů 
v rodině nezřídka ústila v domácí násilí, které bylo prakticky nemožné systémově řešit. Ro-
dinný život se řídil konzervativní náboženskou logikou, neexistoval přístup k rozvodům, an-
tikoncepci či legálním potratům. 

Na druhé straně, ani carskému Rusku se na přelomu století nevyhnul překotný průmyslový 
rozvoj. S výraznými ekonomickými změnami šly ruku v ruce i změny sociální. Nezanedbatelné 
množství žen se stěhovalo z vesnic do měst, kde pak často pracovaly jako tovární dělnice. 
Tato pozice jim vedle dřiny a nízkých mezd nabízela i nové možnosti. Ženy se tak mohly po-
dílet na protestech a stávkách, včetně generální stávky v petrohradských textilkách v roce 
1896. Staly se také aktivními účastnicemi revoluce z roku 1905, a v neposlední řadě svými 
demonstracemi na Mezinárodní žen zahájily únorovou revoluci roku 1917. 

Významnou roli ve změnách postavení ruských žen sehrála, obdobně jako na Západě, prv-
ní světová válka. Odliv mužů na frontu si vyžádal intenzivnější zapojení ženské pracovní 
síly. Ženy se v nepřítomnosti manželů stávaly živitelkami rodiny a faktickými „hlavami“ do-
mácnosti. V roce 1917 tak ženy tvořily již cca 43 % ruské pracovní síly (v roce 1914 to bylo 
pouze zhruba 26 %). Přesto přetrvávaly hluboké (a zdaleka nejen legislativní) genderové  
nerovnosti.

V prvních dvou dekádách 20. století v Rusku působilo také feministické hnutí. Feminismus 
první vlny, která v euroamerickém prostoru probíhala od konce 18. století, se musel vypořá-
dávat se situací, kdy ženy neměly garantovánu ani základní rovnost před zákonem. Zejména 
liberální feministiky tak kladly důraz především na boj za právo na vzdělání, disponování ma-
jetkem a na volební právo. První zemí, která ženám přiznala právo volit, byl v roce 1893 Nový 
Zéland. Československo ženám umožnilo účast na volbách v roce 1919. V mnoha evropských 
zemích, jako třeba ve Francii nebo Itálii, však ženy získaly volební právo až po druhé světové 
válce, ve Švýcarsku dokonce až v roce 1971.

Pro příslušnice dělnické třídy byly ale nejpalčivějším problémem jejich tristní pracovní pod-
mínky. Vedle liberálního proudu se tak formovala i socialistická, resp. marxistická kritika 
útlaku žen. Aktivistky dělnického hnutí upozorňovaly, že se liberální feministky sice dotýkají 
důležitých témat, ale hájí v první řadě zájmy středostavovských žen. Např. německá socialist-
ka Clara Zetkinová v knize Z dějin ženského proletářského hnutí v Německu popisovala limity 
raného buržoazního feminismu a vytyčovala radikálnější a důslednější formu emancipace, 
která je podmíněna odstraněním třídních rozdílů:
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„Cíle stoupenkyň ženských práv, které se pod činným vedením Madame de Mauchampsové se-
skupily kolem politického ženského časopisu, byly vysloveně měšťácké a omezeně feministické. 
Zapřísahaly krále Francouzů Ludvíka Filipa, aby se prohlásil také králem Francouzek, a to tím, že 
by politické výsady, jichž požívá majetek, přiznal také majetným ženám. Dále žádaly, aby byla že-
nám zpřístupněna svobodná povolání, jako lékařství a úřednická kariéra, což opět mohlo prospět 
jen těm z nich, které si mohly uhradit drahé studie. Jestliže úsilí těchto bojovnic za ženská práva 
se omezovalo jen na to, aby uvnitř měšťácké společnosti byl okruh těch, kdož mají přednostní 
práva, rozšířen o ženy majetných vrstev, pak úsilí druhého křídla ženského hnutí směřovalo nad 
rámec dosavadních pořádků. Zde se zasazovali za úplné osvobození všech žen a muži i ženy hlása-
li společně tento požadavek jako nedílnou část radikální přeměny společnosti.“ (s. 24).

Liberální feminismus tedy neselhával v tom, že by se zabýval otázkami, které nebyly pro 
ženskou emancipaci podstatné. Selhával, protože ignoroval, že výdobytky, za které bojuje, 
nejsou pro většinu žen dostupné. Socialisté a socialistky si navíc uvědomovali, že svobodu 
a demokracii v politické sféře není možné oddělit od svobody a demokracie na pracovišti. Kla-
sický parlamentní systém toto nijak neřešil. 

Ruská revoluce roku 1917 přinesla výrazné změny legálního statusu žen. Velká část z nich 
přitom neměla v té době v západních zemích obdoby. Ženy ještě před říjnovou revolucí získaly 
volební právo. K narovnání postavení mužů a žen posléze došlo i na poli rodinného práva. 
Manželství, které bylo do té doby v gesci církve, bylo nahrazeno občanskými svazky. Bylo 
také možné na požádání dosáhnout rozvodu, ať už ze strany manžela nebo manželky. Zákon 
také přestal rozlišovat mezi manželskými a nemanželskými dětmi (nemanželské děti byly do 
té doby výrazně znevýhodněné). Byla zavedena placená mateřská dovolená, povinnost otců 
platit výživné, budovaly se jesle a školky. 

Posun v právech žen se nezastavil i v dalších letech po revoluci. Např. v roce 1920 bylo v Rus-
ku, jako v první zemi na světě, legalizováno umělé přerušení těhotenství. Změny se týkaly 
i dalších otázek spojených s oblastí genderu a sexuality. V rámci rušení starých carských zá-
konů tak byla kupříkladu dekriminalizována homosexualita. 

Ačkoli tedy marxistický přístup akcentoval práva žen jako součást práv pracujících (a gen-
derové nerovnosti jako jeden z aspektů třídního štěpení společnosti), podařilo se zde záro-
veň prosadit prakticky vše, o co usilovaly liberální feministky. A dokonce se začaly objevovat 
názory, které soudobý západní feministický diskurs svou radikalitou dalece přesahovaly. 
Kupříkladu Alexandra Kollontajová, která se během svého politického života stala lidovou 
komisařkou („ministryní“) sociálního zabezpečení a později velvyslankyní ve Švédku (a první 
ženou – velvyslankyní na světě vůbec), tvrdila, že se v socialistické společnosti od základů 
promění také fungování partnerských vztahů. 

V knize Cestu okřídlenému erosu Kollontajová upozorňuje, že láska není pouze soukromou 
záležitostí. Jedná se naopak o „věc veřejnou“, sílu, která stmeluje společenské vazby, a pro-
to bývá vždy v historii užívána ve prospěch aktuálního společenského řádu. Lásku za kapi-
talismu Kollotajová považuje za majetnickou (protože kapitalismus jako celek se orientuje 
na soukromé vlastnictví). To její projevy výrazně limituje a redukuje láskyplné vztahy pouze 
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na vztah mezi manžely. Kollontajová vítá rozvolnění vztahů, pokud jsou tyto svazky zároveň 
založeny na vzájemné lásce, úctě a rovnosti. Takový přístup k partnerství by dle ní vyřešil 
existující rozpory (např. lásku k více lidem současně) a zároveň byl prospěšný vznikající so-
cialistické společnosti, protože solidaritu bez láskyplných citů (nejen v erotickém smyslu) 
považuje Kollontajová za dlouhodobě neudržitelnou. 

Sympatie k polyamorním vztahům, které jsou i dnes pokládány za silně kontroverzní, vyjad-
řuje Kollontajová poměrně otevřeně:

„“Drama“, konflikty počínají se tehdy, když jest přítomna láska ve svých různorodých odstínech 
a projevech. Jednoho miluje žena „výšinami duše“, s ním jsou souzvučny její mysl, snahy, přání, 
ku druhému ji mocně žene síla tělesné slučivosti. Muž k jedné ženě prožívá cit chránící něžnosti, 
starostlivého soucitu, v druhé nalézá podporu i pochopení lepších snah svého „já“. Které že 
z těchto dvou má odevzdati plnost Erosa? A proč on má rváti a mrzačiti svoji duši, když jen pří-
tomnost prvé i druhé duševní síly dá mu plnost bytí?“ (s. 26 – 27). 

Teorie a rovnost před zákonem nicméně nebyly totéž co žitá praxe. Emancipační snahy na-
víc brzdila i občanská válka, která v porevolučním Rusku vypukla. I když ženy vystupovaly 
jako aktivní účastnice probíhajícího dění (v občanské válce bojovalo až 70 000 žen), jejich 
politická moc nebyla srovnatelná s politickou mocí mužů. Ženy obsadily pouze nízký počet 
klíčových pozic a atmosféra ve společnosti (i mezi dělníky) byla stále ovlivněna sexistickou 
logikou. Alexandra Kollontajová proto založila Ženotděl („ženské oddělení“), orgán, který 
se specializoval na pomoc ženám v otázkách vzdělání, zapojení do politického rozhodování 
i v každodenním životě. 

Snahy o dosažení reálného osvobození žen od „tradičních“ rolí ale čím dál více narážely na 
materiální nedostatek ruské společnosti vyčerpávané válkou (nedařilo se dostatečně a kva-
litně „socializovat“ domácí práce a péči o děti). Jakékoli progresivní a svobodomyslné trendy 
pak definitivně zvrátil nástup stalinismu, který propagoval konzervativní morálku založenou 
na oslavě rodiny a mateřství. To se projevilo i na legislativní úrovni. Např. v roce 1933 byla 
opětovně kriminalizována homosexualita a v roce 1936 došlo i na zákaz potratů, a tedy na 
výrazné omezení reprodukčních práv žen. 

V tomto kontextu je pak potřeba nahlížet i na vývoj v Československu po roce 1948. Z právní-
ho hlediska byly ženy za minulého režimu rovny mužům. Legislativní rovnost přitom v tomto 
období nebyla na Západě zdaleka samozřejmostí. V některých západních zemích např. přetr-
vával status „hlavy rodiny“, který mužům dával větší pravomoci při rozhodování v rodinných 
záležitostech. Oproti tomu v Československu byl tento institut zrušen a dle ústavy měli muži 
a ženy v manželství stejná práva a totožné povinnosti. 

V Československu se zlepšilo i faktické postavení žen, ať už jde o reálný přístup k zaměstnání 
nebo ke vzdělání (ženy si mohly chybějící kvalifikaci doplnit např. na četných večerních ško-
lách). V rámci sociálního zabezpečení (důchod, dostupná zdravotní péče, nemocenská atd.) 
ženy získaly i právo na mateřskou dovolenou (a s tím související dávky) a garanci svého pra-
covního místa. Byla také vytvořena rozsáhlá síť jeslí a školek. 
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Na druhé straně, mateřská dovolená byla skutečně určena pouze pro matky, otcové na ni 
neměli nárok, což spíše konzervovalo roli ženy jako primární pečovatelky o děti. Na ženách 
také, přes snahu o jejich částečnou kolektivizaci, ležela většina domácích prací. Konzerva-
tivní obrat, který souvisel s nástupem stalinismu, se projevoval v důrazu na rodinu, jako na 
jednu z klíčových institucí státu a lidé uzavírali sňatky často ve velmi nízkém věku. Na druhou 
stranu, rozvodovost byla poměrně vysoká a stále stoupala. Na trhu práce existovala značná 
genderová segregace, která s sebou nesla výrazné mzdové rozdíly (v období od 60. do 80. let 
byly mzdy žen cca o třetinu nižší než mzdy mužů). 

V podmínkách normalizace také neprobíhala tzv. druhá vlna feminismu, která byla na Zá-
padě součástí rozmachu nových sociálních hnutí  60. a 70. let. V Československu se razila 
poměrně usedlá představa o fungování partnerských vztahů a rodinném uspořádání, která 
zahrnovala formální rovnost, ekonomickou aktivitu žen a zároveň poměrně striktní rozdělení 
genderových rolí v domácnosti. V době normalizace byly např. velmi populární nejrůznější 
pop-psychologické příručky o manželství a soužití v rodině. Ty často reprodukovaly poměrně 
stereotypní představy o životech mužů a žen. A nutno dodat, že zlidověly a přežívají dodnes. 
Jako příklad můžeme uvést úryvek z knihy Miroslava Plzáka a Zdeny Frýblové, K manželství 
připraven, který byl publikován v rámci sborníku Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kul-
tury české společnosti 1948 – 1989: 

„Žena má manipulovat částkou na domácnost jako nejvyšší její autorita. Do domácnosti se po-
čítá: potraviny, mycí prostředky, strojní zařízení, inkaso. Muž má být autoritou úspor a částky 
pro provoz auta. Do domácnosti dále nutno započítat vše, co slouží ženské kráse: kosmetika a ka-
deřník. Proč? Protože ženská krása je poměrně drahá; mužská nikoliv. Když ženě nedáte částku 
na krásu do rozpočtu domácnosti, stejně si ji odtud vezme, takže ušetří třeba na citronech.“ (cit. 
dle kapitoly Normativní podoby manželství v předlistopadové populárně-naučné literatuře)

Homosexuální styky mezi dospělými osobami byly v Československu dekriminalizovány v roce 
1961. Na homosexualitu (resp. na jiné než heteronormativní prožívání sexuality) se ale stále 
pohlíželo jako na nemoc a potenciální hrozbu. I tato skutečnost se promítala do textů popu-
larizačních publikací o manželství a mateřství. Kupřípkladu Mirka Klímová-Fügnerová v kníž-
ce Malá rodinná škola. Mateřství píše: 

„Homosexuální lidé jsou lidé úchylní v tom směru, že je sexuálně přitahují lidé téhož pohlaví, 
nikoli druhého. Některé druhy homosexuality se dají léčit; většina homosexuálů jsou společnosti 
neškodní, jiní však, hnáni vášní, získávají někdy své partnery násilím, zejména děti, a mohou 
jim být i nebezpeční.“ (Klímová-Fügnerová, 1969, s. 28). 

Součástí polistopadové transformace byly i úvahy nad návratem žen do domácností (v kon-
trastu s jejich údajně nuceným zaměstnáváním v předchozím režimu). Znovu se objevily např. 
rodinné školy, které měly připravovat budoucí manželky podnikatelů. Tento trend se ale příliš 
neuchytil. Většina žen se nadále plánovala věnovat standardní profesní dráze. Nicméně, 90. 
léta přinesla i další, pro českou společnost relativně nové fenomény, jako rozmach reklam-
ního průmyslu, který často pracoval (a dodnes pracuje) se sexistickou symbolikou (nezřídka 
„okořeněnou“ násilnými akcenty). 

Emancipace žen: od minulosti po dnešek
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V současné České republice se mnohé z požadavků feministického hnutí do určité míry etab-
lovaly jako politicky legitimní. Agenda genderové rovnosti má i institucionální ukotvení 
(např. existence Rady vlády pro rovnost žen a mužů). Přesto se stále potýkáme s výraznými 
genderovými nerovnostmi, které se daří odstraňovat pouze pomalu a v některých případech 
můžeme zaznamenat dokonce zhoršení situace (třeba v době nepříznivého ekonomického vý-
voje a prosazování neoliberálních politických opatření).

Ženy stále berou v průměru o 22 % nižší mzdy než muži. Tzv. gender pay gap tu patří mezi 
nejvyšší v Evropské unii. Důvodů je samozřejmě více. Vedle platové diskriminace hraje pod-
statnou úlohu zejména vertikální a horizontální segregace na trhu práce (ženy méně často 
obsahují vedoucí pozice a pracují v oborech, které se pojí s nižším platovým ohodnocením, 
jako jsou třeba sociální služby nebo obchod). Pracovní dráha žen je, na rozdíl od té mužské, 
také zpravidla přerušovaná kvůli péči o děti. K nejvýraznějšímu nárůstu platových nerovností 
tak obvykle dochází v době, kdy ženy odchází na rodičovskou dovolenou (a muži mohou po-
kračovat v případném profesním růstu). Ženy také častěji využívají zkrácené pracovní úvazky 
(opět často proto, aby mohly pečovat o rodinu) a získávají zaměstnání na neplnohodnotné 
pracovní smlouvy (dohody). Současně jsou ženy více ohroženy dlouhodobou nezaměstna-
ností, zvláště v kombinaci s faktorem věku (ženy 50+). 

S nižším mzdovým ohodnocením žen jsou spojeny i nižší důchody, a to v průměru o 18 %. 
Vzhledem k tomu, že starobní důchody jsou nízké všeobecně, stávají se seniorky jednou ze 
skupin, která je ohrožená chudobou a sociálním vyloučením. Pokud se zaměříme na osamělé 
seniory (tj. na jedočlenné domácnosti seniorů), najdeme mezi nimi 20,7 % žen a 9,3 % mužů, 
kteří jsou ohroženi chudobou. Je potřeba vzít v potaz, že se ženy v průměru dožívají vyššího 
věku a zároveň žijí se staršími partnery, a často jsou to tak právě ony, které zůstávají samy. 
Riziko pádu do chudoby se týká také sólo rodičů, kde většinu tvoří matky samoživitelky. 

I dnes jsou to téměř výhradně ženy, kdo na sebe bere roli primárních pečovatelek. Na rodi-
čovskou dovolenou odchází pouzce cca 2 % otců. A i když se tento poměr v posledních letech 
mění k lepšímu, ženy stále vykonávají větší díl domácích prací. Doléhá tak na ně zátěž tzv. 
sendwichové generace, která se nejdříve stará o děti, později vypomáhá s vnoučaty a zároveň 
pečuje o své (případně i partnerovy) stárnoucí rodiče. 

Samozřejmě nelze zapomínat na problém násilí na ženách. Zkušenost s domácím násilím má 
téměř 28 % žen, přičemž ženy tvoří 90 % obětí tohoto typu násilí. Domácí násilí je tedy silně 
genderované, ačkoli si to často nepřipouští ani odbornice a odborníci, co s obětmi (případně 
pachateli) pracují. Přehlíženým, ale stále aktuálnějším a značně závažným, problém je (sexu-
ální) násilí páchané na migrantkách. 

Zastoupení žen v politice, zejména v té vrcholové, je dlouhodobě nízké. Ženy jsou nezřídka 
zařazovány na spodní příčky kandidátních listin a musí se vyrovnávat s existencí „skleněného 
stropu“ (řada strukturálních bariér, které ženám komplikují přístup na vysoké a lukrativní 
posty). Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 bylo zvoleno 44 poslankyň, podíl žen 
ve Sněmovně je tak nyní 22 %, což je o 2,5 % (5 poslankyň) více než po volbách z roku 2013. 
Nutno dodat, že za politické strany, které se profilují jako levicové, se do Směmovny příliš žen 
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nedostalo. Za KSČM v Dolní komoře zasedají tři ženy (z celkem 15 poslanců, tj. 20 %), za ČSSD 
pouze dvě (také z 15, tedy 13,3 %). Naproti tomu např. SPD má celkem 6 poslankyň, z nichž 
některé už stihly veřejně ventilovat své homofobní, sexistické či xenofobní názory. 

Situaci v současné České republice očividně nelze srovnávat se situací v (před)revolučním 
Rusku, o sto let dříve. Ženy (ale i osoby s „menšinovou“ sexuální orientacíí či pohlavní iden-
titou) mají – alespoň na papíře – už nějaký ten rok garantována rovná práva, máme zavednou 
antidiskriminační legislativu, ženy běžně studují a pracují mimo domov. Přesto ani na poli 
zákona není vše optimální a jisté. Např. transgender lidé stále bojují za to, aby kvůli oficiální 
změně pohlaví nemuseli podstoupit sterilizaci. O mnohá nabytá práva je také možné přijít, 
jako ukazují třeba restriktivní protipotratové zákony v Polsku. 

Přesto je tehdejší socialistická kritika genderových nerovností stále aktuální. Pokud se za-
mýšlíme nad materiálními předpoklady ženské emancipace, můžeme stále čerpat z postřehů 
Clary Zetkinové. Většině žen nejsou dostupné manažerské funkce ani politické posty. Naopak 
se často potýkají s nepříznivými podmínkami na pracovišti, nízkými mzdami a hrozbou chu-
doby. Šanci dělat „kariéru“ nemá každá. Pro ženy s nízkými příjmy je také obtížné opouštět 
nevyhovující (nebo dokonce násilné) partnerské vztahy, protože mají obavu, jak uživí sebe 
a své děti. Právě na ně nejvíce doléhá demontáž sociálního státu a zhoršený přístup k veřej-
ným službám. 

Za inspirativní můžeme pokládat také myšlenky Alexandry Kollontajové. Málokdo i dnes 
zpochybňuje model monogamní nukleární roviny. Jsme zvyklí na partnerské vztahy nebo na 
způsob rodinného uspořádání pohlížet jako na cosi načasového, přirozeného a soukromého. 
Je nám proti srsti uvažovat o rodině jako o instituci, která odráží (a podporuje) stávající so-
cioekonomické uspořádání. A „alternativní“ modely nás, přes veškeré změny, pořád pobuřují. 
A v neposlední řadě je potřeba uvažovat o tom, jak funguje politická participace žen. Histo-
rická zkušenost prokázala, jak je důležité, když se ženy aktivně zapojují do politického dění. 
Angažmá žen v mainstreamových politických strukturách přitom v současnosti více méně 
stagnuje. Žena v politické funkci také automaticky neznamená podporu pro genderově pro-
gresivní agendu. V některých případech to může být i naopak. ukazují se nám tak jisté limity 
liberální zastupitelské demokracie. Zároveň je ale potřeba reflektovat a odstraňovat překáž-
ky, které ženám brání zapojit se např. aktivistických skupinách, protože i zde stále početně 
převažují muži. 
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Ženy roku 1917
Megan Trudell

  

Na Mezinárodní den žen v roce 1917 začaly textilní dělnice ve Vyborském obvodu, části Pet-
rohradu, stávku. Opustily továrny, ve stovkách se přesouvaly od továrny k továrně a vyzývaly 
ostatní dělníky, aby se připojili ke stávce a násilným střetům s policií a armádou. 

Nekvalifikované, špatně placené, pracující dvanáct či třináct hodin denně ve špinavých, ne-
zdravých podmínkách, žádaly tyto ženy solidaritu a trvaly na podpoře ze strany mužů, pře-
devším těch, kteří pracovali na kvalifikovaných postech ve strojírenských a železárenských 
továrnách, a kteří byli považováni za nejvíce politicky uvědomělé a společensky mocné složky 
městské pracovní síly. Ženy házely klacky, kameny a sněhové koule na okna továrny a vnikly 
na pracoviště, požadujíc ukončení války a návrat svých mužů z fronty.  

Podle mnoha současníků a historiků tyto ženy, které bojovaly za chléb a používaly zastaralé, 
„primitivní“ formy protestu ve snaze o čistě ekonomické požadavky, a jednaly emotivně, spí-
še než teoreticky promyšleně, bezděčně rozpoutaly bouři, která odstranila carismus, aby se 
pak ztratily za velkými bataliony dělníků a muži ovládanými politickými stranami. 

Od počátku únorových stávek se v protestech objevovala politická hesla proti válce. Odvaha, 
odhodlání a metody žen potvrdily, že pochopily jádro svých problémů, potřebu dělnické jed-
noty, a získání vojáků chránících cara na svou stranu. Trockij později uvedl, že „veliký význam 
ve vztahu dělníků a vojáků mají dělnické ženy. Směleji než muži tlačí se na kordon vojáků, 
chytají se pušek, přemlouvají, ba přímo přikazují: ,Sejměte bodáky, přidejte se k nám.‘ Vojáci 
jsou rozrušeni, stydí se, nepokojně se dívají na sebe, váhají, jeden si dodá odvahy - a bodáky 
se provinile zdvíhají nad ramena naléhajícího davu…“.

Na konci 23. února, byli vojáci, kteří bránili tramvajová depa přesvědčeni tramvajovými děl-
nicemi, aby se přidali k protestujícím, tramvaje byly převráceny a sloužily jako barikády proti 
policii. Získání vojáků na svou stranu nebylo pouze výsledkem narůstajícího břemena války, 
které dopadalo na vojenské jednotky, nebo výsledkem nakažlivé spontaneity protestů. Textil-
ní dělnice v Petrohradu si od roku 1914 vybudovaly vztah k vojákům převážně rolnického pů-
vodu. Jak muži v kasárnách, tak ženy v továrnách přišli do města z podobných končin, bavili 
se spolu a budovali vztahy, smazávali hranice mezi dělníky a vojáky, dělnice díky tomu jasně 
pochopily potřebu ozbrojené podpory povstání. 

Dělnice stály neochvějně v popředí Únorové revoluce, která vyvrcholila zničením carismu. 
Nebyly pouze „jiskrou“, která protesty zažehla, ale motorem, který je vedl kupředu, i přes 
původní obavy mnoha dělníků a revolucionářů. 

Ženy roku 1917
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Únorová revoluce je všeobecně popisována jako spontánní akce, a v podstatě je to pravda: 
nebyla plánována, ani provedena revolucionáři. Avšak spontaneita neznamená nedostatek 
politického uvědomění. Zkušenosti žen, které se prohnaly petrohradskými továrnami, jako 
dělnic a živitelek domácností, přinucených čekat hodiny ve frontách na příděly jídla, aby 
nakrmily své rodiny, zrušily oddělení mezi ekonomickým požadavkem za chléb a politickým 
požadavkem na ukončení války. Materiální podmínky vedly k tomu, že hněv způsobený hla-
dem se obrátil tam, kam patřil: na válku a politiky, kteří ji vedli. Tyto požadavky nemohly být 
splněny bez převratné politické změny. 

Bolševické ženy měly navíc zásadní podíl na stávce, dlouhodobě pracovaly na tom, aby or-
ganizovaly nekvalifikované dělnice, přes názory mužů ve vlastní straně, že organizování žen 
bylo při nejmenším rozptýlením od boje proti carismu a při nejhorším hrálo do karet sředo-
stavovských feministek, které vedly ženy od třídního boje. 

Mnoho mužů v revolučním hnutí mělo pocit, že protesty na Mezinárodní den žen byly před-
časné, a dělnice by tak měly být umírněny do doby, než budou kvalifikovaní dělníci připraveni 
provést rozhodné kroky. Byly to členky, menšina ve straně, které argumentovaly pro schůzku 
dělnic ve Vyborském obvodu, aby prodiskutovaly otázky války a inflace, a aktivistky, které 
požadovaly uskutečnění protiválečné demonstrace na Mezinárodní den žen. Jednou z nich 
byla Anastasia Devjatkina, bolševička a tovární dělnice, která po Únorové revoluci vytvořila 
odbory pro manželky vojáků.

Po Únoru se ve většině případů ženy ztratily z jeviště z důvodu, jakým se ubíral další revoluční 
vývoje roku 1917. Výjimkou bylo několik výjimečných revolucionářek jako byly Alexandra Kollon-
tajová, Naděžda Krupská nebo Inessa Armandová, o kterých se mluví, jak kvůli jejich soukromým 
životům manželek a milenek, tak pro jejich praktickou aktivitu a teoretickém přispění revoluci. 

Ženy chyběly především ve správních institucích, které vzešly z trosek carismu. Několik jich 
bylo zastoupeno v místních radách, jako delegátky v Ústavodárném shromáždění, nebo byly 
členkami Petrohradského sovětu. Volby do továrních výborů byly ovládnuty muži, ti byli zvo-
leni i v odvětvích, kde převládaly ženy. Vedly k tomu dva vzájemně spojené důvody: ženy měly 
stále za úkol nakrmit své rodiny v těžkých podmínkách, chyběla jim sebedůvěra a vzdělání, 
stejně jako čas, k tomu, aby udržely vysoký stupeň politické aktivity. Způsob, jakým dělnice 
žily po staletí v Rusku, materiální realita jejich vykořisťování, podmínily jejich schopnosti 
sladit neoddiskutovatelný vzestup politického vědomí s politickým zapojením. 

Rusko před rokem 1917 byla převážně rolnická společnost; neomezená carova autorita byla 
udržovaná a vynucovaná církví, a odrážela se v instituci rodiny. Manželství a rozvody byly pod 
kontrolou církve; ženy byly ze zákona podřízené svým manželům či otcům, vnímané jako ma-
jetek a něco nelidského. Ruská rčení obsahovala podobné názory: „Myslím, že jsem viděl dva 
lidi, ale byl to pouze muž a jeho žena.“

Zapojení žen do politiky v roce 1917 nepřišlo zčistajasna. Dramatické ekonomické změny v le-
tech před 1. světovou válkou vedly k velké společenské proměně: stále větší počet rolnic se 
přesouval do továren ve městech, hnány chudobou a podpořené větší mechanizací ve výrobě, 
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která vytvořila více nekvalifikovaných pracovních pozic, a jež si žádala „svolné“ dělnice, ved-
la k nárůstu žen pracujících na výrobě lnu, hedvábí, bavlny, vlny, keramiky a papíru. 

Ženy se zapojily do stávek textilních továren v roce 1896, do protestů proti branné povin-
nosti, v době před Rusko-japonskou válkou, a především do revoluce v roce 1905, při níž ne-
kvalifikované dělnice v textilních, tabákových a cukrárenských továrnách stávkovaly spolu 
s pracovnicemi v domácnostech a prádelnách, a pokusily se ustavit své vlastní odbory, jako 
součást širšího odporu. 

1. světová válka zásadně zvětšila politickou a ekonomickou důležitost žen. Válka otřásla 
rodinami a převrátila ženám životy naruby. Miliony mužů odešly z domovů na frontu, mno-
ho jich bylo zabito či zraněno, válka si vynutila, že ženy musely samy obdělávat pole, vést 
domácnosti a najít si práci ve městech. V roce 1914 tvořily ženy 26,6% pracovní síly, v roce 
1917 to byla již necelá polovina (43,4%). Dokonce i na kvalifikovaných postech strmě narostl 
počet pracovnic. V roce 1914 tvořily ženy 3% pracujících v kovovýrobě; v roce 1917 toto číslo 
stouplo na 18%. 

V situaci dvojí moci, jež nastala po Únorové revoluci, ženské protesty nezmizely, ale staly se sou-
částí procesu, ve kterém se podpora dělníků přesunula od vlády k sovětům, a v září uvnitř sovětů 
od umírněně socialistického menševicko-eserského vedení k revolučnímu vedení bolševiků. 

Očekávání dělnických žen a mužů, že se jejich životy zlepší s pádem cara, byly narušeny vlá-
dou a vedením sovětů, kteří podpořili pokračování války. Protiválečné protesty si v květnu 
vynutily rozpuštění první prozatímní vlády, představitelé menševiků a socialistů-revoluci-
onářů ze sovětů vytvořili koaliční vládu s liberály, kteří chtěli pokračovat ve vedení války. 
Zklamání dělníků vedlo k dalším stávkám, které opět vedly ženy. Okolo čtyřiceti tisíc dělnic 
v prádelnách, členek odborů vedených bolševičkou Sofií Gončarskou, stávkovalo za vyšší 
mzdy, osmihodinovou pracovní dobu, zlepšení pracovních podmínek: za lepší hygienu na 
pracovišti, mateřskou podporu (bylo obvyklé, že dělnice tajily těhotenství, dokud neporo-
dily u bran továrny) a proti sexuálnímu obtěžování. Historičky Jane McDermid a Anna Hillyer 
stávku popisují takto: „S dalšími odborářskými aktivistkami procházela Gončarská od jedné 
prádelny k druhé a přesvědčovala ženy, aby se přidaly ke stávce. Stávkující plnily vědra stu-
denou vodou a hasily pece. Na Gončarskou v jedné z prádelen zaútočil její majitel páčidlem; 
zachránila ji pradlena, která ho odzbrojila.“ 

V srpnu, kdy se generál Kornilov pokusil zadusit revoluci, demonstrovaly ženy na obranu 
Petrohradu, stavěly barikády, a organizovaly zdravotnickou pomoc; v říjnu byly ženy z bol-
ševické strany zapojeny do poskytování zdravotnické pomoci a předávání zpráv mezi místy, 
některé byly zodpovědné za koordinaci povstání v různých částech Petrohradu, jiné ženy byly 
členkami Rudých gard, a další zapojení žen v Říjnové revoluci popisují McDermid a Hillyer: 
„Když se po červencových dnech prozatímní vláda pokusila odzbrojit dělníky, tramvajová 
průvodčí A. E. Rodjonová ukryla 42 pušek a další zbraně v tramvajovém depu. V říjnu byla 
odpovědná za to, že dvě tramvaje s kulomety opustily depo, aby dobyly Zimní palác. Zajistila 
také, že tramvajová služba fungovala během noci z 25. na 26. října, aby pomohla k získání 
moci a kontrolovala pozice Rudých gard po městě.“

Ženy roku 1917
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Postup revoluce od sebe více rozdělil dělnice, pro které byla válka příčinou jejich utrpení, 
jejichž požadavky za ukončení války se staly v průběhu roku hlasitější, a feministky, které 
podporovaly pokračování války. Podle mnoha liberálních středostavovských feministek, 
které obhajovaly rovnost před zákonem, ve vzdělávání a sociální reformu, mělo být těchto 
požadavků dosaženo skrze loajalitu vůči nové vládě a válečným snahám. Skrze patriotismus 
dokazovaly zisk rovného postavení. 

Únorová revoluce vedla k obnoveným protestům feministek za všeobecné volební právo 
a jeho vybojování v červenci byl důležitý krok vpřed. Pro většinu žen však zisk volebního 
práva nepřinesl velkou změnu v jejich životech, v kterých stále převažovala nouze, dlouhá 
pracovní doba a boj za udržení jejich rodin pohromadě. už předtím k tomu v roce 1908 Ko-
llontajová napsala: „I přesto, jak radikální jsou požadavky feministek, nesmí se zapomínat 
na to, že feministky nemohou, kvůli svému třídnímu postavení, bojovat za základní přemě-
nu současné ekonomické a sociální struktury společnosti, bez níž nebude osvobození žen  
úplné.“

Pro většinu dělnických a rolnických žen nebyly otázky útlaku a rovnosti vyvozovány z něja-
kých abstraktních pocitů, ale vyplývaly přímo z boje za zlepšení jejich životů a životů jejich 
rodin. Ty, které se začaly politicky angažovat a nabyly většího sebevědomí, často jako členky 
bolševické strany, to dokázaly díky svým kolektivním akcím proti válce a politikům, akcím, 
které se zaměřovaly na odpor proti nouzi, válce a pozemkovému vlastnictví. Robert Service 
tvrdí, že „politický program bolševiků se postupně stal pro masy dělníků, rolníků a vojáků 
mnohem přitažlivější s tím, jak na konci pozdimu vrcholila společenská a ekonomická krize. 
Bez toho by Říjnová revoluce nebyl.“

Podpora bolševiků nebyla slepá, ale byla podle slov Trockého výsledkem „opatrného a bo-
lestivého vývoje vědomí“ milionů dělníků a dělnic. Před počátkem října bylo vyzkoušeno 
vše: prozatímní vláda a menševici je zradili, výsledkem demonstrací byla represe nebo malá 
zlepšení, která neuspokojila jejich víru v lepší život, především Kornilovův pokus o puč celou 
situaci vyjasnil: buď postup vpřed nebo porážka. Jeden z dělníků to shrnul takto: „Bolševici 
vždy říkali: ,Nejsme to my, kdo vás bude přesvědčovat, ale sám život.’ Bolševici teď zvítězili, 
protože realita ukázala, že jejich taktika byla správná.“

 Ke cti bolševiků bylo to, že brali ženskou otázku vážně. Ačkoliv z dnešního pohledu byly ženy 
velice podreprezentovány, velká snaha byla vkládána do organizování a politického rozvoje 
dělnic. Fakt, že bolševici udělali pro ženy více než jiné socialistické strany, není nutně důsle-
dek jejich vůle postavit se za práva žen. 

Jak menševici, tak bolševici chápali potřebu zapojení žen, protože tvořily součásti dělnic-
ké třídy. Bolševici však mohli začlenit boj za rovná práva mužů a žen do strategie, založené 
na třídní činnosti proti vládě a válce, další strany naproti tomu byly spojené s pokračováním 
války a dohodami s privilegovanými a zaměstnavateli tak nemohli dělat nic víc, než podá-
vat zprávy o stávkách žen a mluvit o politických právech bez konkrétního řešení materiálních 
problémů v životech žen. 
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Bolševici postupně převzali organizaci a politizaci žen, částečně poučeni z únorového výbuš-
ného začátku povstání, částečně díky vytrvalosti svých vlastních členek. 

Vedoucí bolševičky, mezi jinými, Kollontajová, Krupská, Armandová, Konkordjia Samojlová 
a Věra Sluckaja, dlouho tvrdily, že strana by se měla zvláště zabývat organizací dělnic a po-
liticky je vzdělávat. Snažily se přesvědčit své mužské soudruhy, že nekvalifikované dělnice 
byly pro úspěch revoluce zásadně důležité, a nebyly pouze pasivními, konzervativními, „zao-
stalými“ překážkami revoluce. Bolševické noviny Rabotnica vyšly poprvé v roce 1914 a znovu 
začaly vycházet v roce 1917. Vydávaly články o důležitosti jeslí, mateřských školek a legisla-
tivy, která by chránila ženy na pracovištích, opakovaně zdůrazňovaly potřebu rovnosti a boje 
všech dělníků a dělnic za ženskou otázku. 

Role dělnic v Únorové revoluci, a jejich další zapojení do petrohradské dělnické třídy, pomoh-
la změnit pohled mužů-bolševiků na to, že zaměření se na ženskou otázku vede k posilování 
feminismu, a revoluce by měla být vedena nejschopnějšími, nejvíce politicky uvědomělými 
muži-dělníky. Přesto to nebyl jednoduchý boj; když Kollontajová navrhovala v dubnu vytvo-
ření ženské skupiny ve straně, byla s tímto požadavkem osamocená, přestože měla podporu 
Lenina, jehož Dubnové teze se nesetkaly u vedení bolševiků s větším nadšením, podobně Ko-
llontajová byla jedinou podporovatelkou Lenina na ústředním výboru. 

V následujících měsících však bylo zjevné, že Leninův argument, že v revoluci lze pokračo-
vat jen skrze moc sovětů, a přesvědčení Kollontajové o důležitosti dělnic, vyplynuly z dyna-
miky revoluce. Rabotnica začala psát o tom, že rozšířené sexistické chování ohrožuje třídní 
jednotu, strana se snažila zapojit ženy do továrních rad, čímž bojovala proti náladám mezi 
muži, kteří považovali dělnice za hrozbu, a přesvědčovaly dělníky, aby volili ženy, především 
v průmyslových odvětvích, kde byly ženy ve většině, a ukázali jim tak, jsou to spolupracovnice 
a soudružky těšící se stejné úctě. 

Šest týdnů po Říjnové revoluci bylo manželství nahrazeno občanskou registrací, a rozvody 
byly umožněny na žádost jednoho z partnerů. Tato opatření byla uzákoněna o rok později 
v zákonu o rodině, který zrovnoprávnil ženy a muže. Náboženská kontrola byla zrušena, čímž 
se naráz odstranila staletí institucionalizovaného útlaku; rozvod mohl být podán na přání 
jednoho z partnerů bez udání důvodu; ženy měly právo vlastnit peníze a žádný z partnerů 
neměl právo na majetek druhého. Koncept nemanželského dítěte byl zrušen, pokud žena ne-
věděla, kdo je otcem dítěte, všichni její předchozí partneři nesly za dítě kolektivní odpověd-
nost. Rusko bylo v roce 1920 první zemí, kde byl legalizován potrat. 

Revoluce roku 1917 byla zahájena a utvářena zapojením žen, a v průběhu jednoho roku bylo 
mnoho zastaralých představ, které považovaly ženy za méněcenné, za majetek, za pasivní, 
zaostalé, konzervativní, nepřesvědčené či slabé, zpochybněno, pokud ne vyvráceno praktic-
kými opatřeními a politickým zapojením žen. 

Avšak Ruská revoluce neodstranila mužskou převahu nad ženami, ani ženy neosvobodila. 
Neumožnila to občanská válka a následná deformace sovětské vlády. Nerovnosti přetrvaly. 
Několik žen obsadilo mocenské pozice, několik jich bylo zvoleno do správních institucí, se-

Ženy roku 1917
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xistické představy nemohly jednoduše zmizet ve velice složité situaci, která následovala po 
Říjnové revoluci. 

Ženy se do revoluce nezapojily v takové míře jako muži, stejně tak ani do vyšších pater po-
litického vedení, ale i přes tato omezení udaly směr revoluce. Jak znovu zmiňují McDermid 
a Hillyer: „Faktem je, že dělba práce mezi muži a ženami přetrvala, ale neměli bychom z toho 
usuzovat, že ženy nedokázaly zpochybnit mužskou převahu, spíše musíme vzít v úvahu, jak se 
dokázaly pohybovat v tradiční sféře, a co to znamenalo pro revoluční proces.“

Ženy byly zásadní součástí revoluce roku 1917, společně s muži tvořily dějiny, nikoli jako pa-
sivní pozorovatelky, ale jako odvážné účastnice, jejichž zapojení bylo významné pro ukončení 
staletí zakořeněného útlaku. 

Z anglického originálu na www.jacobinmag.com/2017/05/women-workers-strike-russian-
-revolution-bolshevik-party-feminism přeložil Jaroslav Chramosta   
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Rosa Luxemburgová  
a Říjnová revoluce 1917
Jan Májíček

Rosa Luxemburgová bedlivě sledovala všechny ruské revoluce, té v roce 1905, na carským 
Ruskem okupovaném území Polska, se i sama účastnila. Říjnová revoluce z roku 1917 zastihla 
Luxemburgovou ve vězení Vratislavi, kde si odpykávala trest za protiválečnou agitaci. Vypuk-
nutí říjnového povstání a vznik sovětské republiky přivítala s nadšením: „Kolik odvahy, revo-
luční prozíravosti a konzistence mohla strana v dějinném okamžiku nabídnout, tolik dávali 
Lenin, Trockij a jejich soudruzi. Veškerou revoluční čest a schopnosti, kterou západní sociální 
demokracie postrádala, představovali bolševici. Jejich říjnové povstání nebylo jen spásou 
Ruské revoluce; bylo také spásou cti mezinárodního socialismu.“

Nebylo divu. Nový režim zahájil svou existenci převedením výroby pod dělnickou kontrolu, 
legalizoval homosexualitu a rozvod na žádost kteréhokoli z páru, dal prostor avantgardnímu 
umění, vyhlásil okamžité stažení ruských vojáků z války a rozdal půdu velkostatkářů a šlechty 
drobným rolníkům. Provedl tak nejradikálnější demokratické změny, jaké svět do té doby vi-
děl. Na druhou stranu byla hned od počátku mladá sovětská republika vystavena hospodář-
ské blokádě a vojenskému útoku. Nejprve ze strany Německého císařství a záboru rozsáhlého 
území po podpisu Brestlitevského míru v březnu 1918, a poté dalších intervenčních armád 
včele s Británií, Francií, Japonskem, uSA a v neposlední řadě i Československými legiemi. 

Nejucelenější názory na Říjen, jak se o Ruské revoluci 1917 tehdy hovořilo, najdeme v textu 
Luxemburgové K Ruské revoluci. Díky dobré jazykové vybavenosti mohla ve vězení sledovat 
nejen německý, ale i ruský tisk, který jí potají propašovávali přátelé. Vypuknutí Německé re-
voluce na konci října 1918 ji z vězení osvobodilo. Vír událostí, do kterého se se vší energií vrh-
la, a jejich tragický konec, jí zabránily dílo dokončit. Ačkoli je tedy text pouze fragmentem, 
poskytuje nám vhled do uvažování Luxemburgové o Říjnu a rozvíjí v něm čtyři základní výtky, 
které ruským bolševikům adresuje.

Vážné omyly

Prvním vážným omylem bylo to, že bolševici přijali program koaličních socialistů-revolucio-
nářů (eserů, jak se jim podle prvních písmen jejich názvu říkalo) a rozdali půdu drobným rol-
níkům. Tvrdila, že je samozřejmě nesmysl brát malým zemědělcům jejich drobná hospodářství, 
ale že by se mělo začít u velkých a středních pozemků, které budou kolektivizovány a drobní 
zemědělci budou příkladem dobré praxe přesvědčeni o výhodnosti společného obdělávání 
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půdy. Na rozdíl od tohoto postupu posilují bolševici svým heslem o rozdělení veškeré půdy 
rolníkům vztah k jejich soukromému majetku, což bude způsobovat další obtíže při budování 
socialistické ekonomiky v budoucnu. Takový postup je podle Luxemburgové naprosto neso-
cialistický a dodává, že „dříve se proti socialistické reformě půdy stavěla malá kasta šlechty, 
kapitalistických vlastníků pozemků a malá hrstka vesnických buržoů… Ale nyní, po ‚dobytí 
moci‘, se jako oponent jakéhokoli pokusu o socializaci zemědělské produkce tyčí obrovská, 
nově zrozená a mocná masa rolníků vlastnících půdu…“ 

Luxemburgová se držela tehdejšího marxistického úzu, v němž byla kolektivizace velkých po-
zemků základem socialistické zemědělské politiky. Kdyby se ale takového názoru tehdy bolše-
vici drželi, jejich revoluce by neměla dlouhého trvání. Otázku rolnictva pak s brutalitou sobě 
vlastní vyřešil až Stalin a jeho rozsáhlé represe. Nicméně už v tom je vidět, jak protikladné 
síly vedly k revoluci. Byla totiž provedena dvěma třídami s protichůdnými zájmy, tj. průmys-
lovým, kolektivistickým proletariátem ve velkých městech a individualistickým rolnictvem na 
venkově.

Neméně ostře zkritizovala Luxemburgová národnostní politiku bolševiků. Považovala za chy-
bu heslo o „právu národů na sebeurčení“. Dokonce tvrdila, že tato politika je ve skutečnosti 
politikou dezintegrace Ruska, a že nově vzniklé státy se místo k sovětskému Rusku přidají na 
stranu německého imperialismu. Zdůrazňovala, že to samozřejmě není lid těchto zemí, kdo 
by tuto politiku namířenou proti revoluci vedl. Bylo podle ní od bolševiků naivní si myslet, že 
„uprostřed kruté reality třídní společnosti a v době, kdy je třídní antagonismus vyostřen do 
nejvyšší míry, změní se (právo na sebeurčení národů) v panství buržoazie.“ Místo toho Lu-
xemburgová navrhovala revoluční jednotu dělníků napříč bývalým carským Ruskem, které by 
bránilo jednotu jeho území a zabránilo každému separatismu. Zůstává otázkou, zda by tento 
postoj pomohl zabránit nejhorším hospodářským a územním ztrátám, které měla beztak na 
svědomí německá armáda, a zda by to naopak nevehnalo více příslušníků utlačovaných náro-
dů do rukou protibolševických sil. V občanské válce, která ještě několik dalších let až sužovala 
sovětské Rusko, bylo právě právo na sebeurčení jedním z motivů, které přispívalo k odporu 
proti „bílým“, kteří usilovali o obnovu carského impéria.

Třetí a čtvrtá výtka adresovaná bolševikům by se dala shrnout jako potlačování demokracie 
a dělání z nouze ctnost. Luxemburgová jako ilustrativní příklad uvádí rozpuštění Ústavodár-
ného shromáždění, ke kterému došlo 6.ledna 1918. Leninovi a Trockému připomíná jejich 
slova, se kterými po dlouhou dobu své kariéry bojovali za svolání právě takového orgánu, 
který by Rusku dal demokratickou ústavu. Odpovídá i na jejich argumenty, že Ústavodárné 
shromáždění bylo zvoleno v situaci, kdy došlo k povstání, kdy se pozice levice uvnitř eserů 
posilovala, a zprávy o revoluci ještě nedorazily do všech koutů země. Luxemburgová říká, že 
těmto argumentům se dá dobře rozumět, ale že nejlepší odpovědí je uspořádat nové vol-
by, které by věrně odrážely novou politickou realitu a rozložení sil, nikoli útok na demokra-
tickou instituci jako takovou. Luxemburgová byla přesvědčená, že jsou to právě svobodné 
volby a tlak mas na své zvolené představitele, stejně jako svoboda shromažďování a svoboda 
tisku, které jsou součástí socialistické demokracie, a slouží jako škola politiky, ve které se 
masy samy učí politicky se rozhodovat a jednat. Její alternativou tedy byla zvláštní varianta 
dvojvládí Ústavodárného shromáždění a sovětů – rad pracujících. Sama pak svůj postoj pře-
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hodnotila tváří v tvář událostem v Německu. Jak připomínají Miloš Hájek a Hana Mejdrová ve 
své knize Vznik Třetí internacionály, Rosa Luxemburgová v průběhu Německé revoluce plně zo-
pakovala postoj, který dříve vyčítala bolševikům. V článku napsaném během bouřlivých udá-
lostí německé revoluce, ve kterém kritizovala postoj uSPD (Nezávislá sociální demokracie), 
„Dělnické rady a národní shromáždění“ říká: „Kdo se dnes uchyluje k Národnímu shromáždě-
ní, zatlačuje vědomě či nevědomě revoluci zpět k historickému stádiu buržoazních revolucí 
[…]. Otázka, kterou dějiny daly na pořad dne, zní: buržoasní demokracie nebo proletářská 
demokracie. Neboť diktatura proletariátu, toť demokracie v socialistickém smyslu.“

Problém diktatury

Luxemburgová si na ruské situaci všímá jednoho podstatného rysu. Volební právo tak, jak jej 
vytvořila sovětská vláda, vyhovovalo období přechodu z kapitalismu do socialismu, tj. dik-
tatuře proletariátu. „To podle Lenina a Trockého znamená,“ říká Luxemburgová, že „volební 
právo je garantováno každému, kdo se živí vlastní prací, a je odepřeno všem ostatním.“ Tako-
vé omezení má podle ní smysl jen ve společnosti, která umožní všem svým členům, aby se pra-
cí živili, a to ještě důstojnou prací. „Je toto případ současného Ruska?“ ptá se Luxemburgová 
a odpovídá, že „za neuvěřitelně obtížných podmínek, kterým je Rusko vystaveno, odříznuto 
od světového trhu, od svých nejcennějších surovin, v podmínkách všeobecného hospodářské-
ho rozkladu a naprostého rozkladu výrobních vztahů… je jasné, že je vykořeněno bezpočet 
lidských existencí, bez objektivní možnosti najít si v tomto hospodářském rámci zaměstnání.“ 
To podle ní platilo jak pro kapitalisty a masu rolníků, ale také po střední třídu a průmyslové 
dělníky. Za takových okolností je povinnost pracovat jako základ pro volební právo naprosto 
nepochopitelným opatřením. Navíc byla sovětská vláda nucena najmout některé buržoazní 
odborníky, takže ti volební právo měli, zatímco část hospodářsky vyloučených dělníků nikoli. 
Všechny tyto kroky považovala Luxemburgová za vážné chyby. „[…] socialistická demokracie 
není něco, co začne v zemi zaslíbené poté, co jsou položeny základy socialistické ekonomiky. 
Nepřijde jako vánoční dárek těm, kteří si ho zaslouží za poslušnost, kterou prokazují hrstce 
socialistických diktátorů. Socialistická demokracie začíná společně se zničením třídní vlády 
a budováním socialismu. Začíná v ten samý okamžik dobytí moci socialistickou stranou. Je to 
to samé, co diktatura proletariátu […]. Ano, diktatura. Ale diktatura skládající se ze způsobu 
uplatňování demokracie, nikoli její eliminace, z energického, rozhodného útoku na pevně 
zakořeněná práva a ekonomické vztahy buržoazní společnosti, bez něhož nemůže být sociali-
stická proměna společnosti dokonána. Ale tato diktatura musí být dílem třídy a nikoli vedoucí 
menšiny ve jménu této třídy.“ 

Zatímco objektivní faktory mohou vést revolucionáře k omylům, subjektivní faktory ve vedení 
mohou z těchto omylů udělat opravdové nebezpečí. Obzvláště pokud se začne z nouze dělat 
ctnost. To je, mimo nekonečnou důvěru v kreativitu mas, stále platné poselství Rosy Luxem-
burgové.

Rosa Luxemburgová a Říjnová revoluce 1917



ŘíJNOVá REVOLuCE V DěJINáCH A SOuČASNOSTI60

Ruská revoluce  
a hospodářská demokracie
Petr Rohel

V tomto příspěvku se zabýváme některými aspekty snah o hospodářskou demokracii v Rusku 
v roce 1917 i v pozdějším období, dále analyzujeme některé obecné problémy hospodářské de-
mokracie.1 Nejprve se dotkneme některých obecných problémů spojených s ruskými revolucemi 
roku 1917. Jde o problematiku akumulace kapitálu, obecných limitů těchto revolucí a problému 
eschatologického chápání Říjnové revoluce.2 

Dále se budeme zabývat dělnickou kontrolou ruských podniků v letech 1917 – 1918, přeruše-
ním těchto tendencí v pozdějším vývoji SSSR, nejstručněji Georgi: podnikovou samosprá-
vou v Jugoslávii a v Maďarsku v 80. letech 20. století.3 V poslední části příspěvku přejdeme 
k některým obecným problémům hospodářské demokracie včetně vztahu horních a dolních pater 
hospodářské demokracie. 

Problematika akumulace kapitálu nás zde zajímá jen minimálně, pokud jde o Marxovu analýzu 
prvotní akumulace kapitálu v Anglii, více se touto tématikou budeme zabývat u diskuse o prvotní 
akumulaci v Sovětském Rusku a v SSSR. Konečně se budeme zabývat otázkami demokratické kon-
troly akumulace kapitálu ve světovém měřítku v současnosti.4

 Akumulací kapitálu se v části ekonomických teorií rozumí použití části nadvýrobku, vzniklého 
v procesu hromadění majetku. Významná byla takzvaná původní akumulace kapitálu v Anglii  16. 
a 17. století. Tato problematika se stala podnětem pro diskuse v bolševické straně ve 20. letech 
20. století věnované možnostem původní akumulace kapitálu v SSSR.5 

1 Doplněný rozšířený text referátu předneseného 27.10. 2017 v Praze na konferenci Říjnová revoluce v dějinách a v současnos-
ti. Text navazuje na příspěvek Otakara Bureše přednesený na téže konferenci. Blízký je nám též přístup V. Sušové – Salminen 
na téže konferenci. Problematika ovšem vyžaduje rozsáhlejší analýzu, kterou nebylo možno realizovat v tomto příspěvku. Tato 
stať se nejdřív zaměřuje na otázky akumulace, pak se věnuje dělnické kontrole v Rusku po r. 1917, následuje výčet sociálních 
hnutí v Evropě, pro které byla dělnická kontrola inspirací, pak se zaměříme na výklad některých koncepcí hospodářské demo-
kracie. 

2  Akumulace Marx K.: Kapitál 1, Praha SNPL, 1953, s. 753 – 805. K Rusku od r. 1917 viz Reiman M…: Zrod velmoci. Praha, Karo-
linum 2 013, s. 126 – 129, 172 – 173. Vydra Z…: Dějiny Ruska, Praha, NLN 2017, s. 287, 297. K akumulaci kapitálu v součas-
nosti Robinson W.I.: Teorie globálního kapitalismu. Praha, Filosofia 2009. Týž. Global Capitalism, Global Crisis. Cambridge, 
Cambridge university Press 2014. Týž Global Capitlism and the Crisis Humanity. university of California, Cambridge univer-
sity press 2014. Harris Jerry: Global Capitalism and the Crisis of Demokracy. Clasrity Press 2016. Týž: Dialektika globalizace. 
Bratislava, Vydavatelstvo Spolku slovenských spisovatelov 2 016. 

3  Derluguin Georgi: Co byl komunismus. In: Má kapitalismus budoucnost? Praha, Slon 2016, s.135 - 174. Vydra Z.: Dějiny 
Ruska, Praha, NLN 2017, s. 293 – 295, 304 – 306. 

4  Marx:Kapitál,viz pozn.2 Polonayi K.:Velká transformace.Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2 006. Robinson 
W.I.:Teorie…c.d.

5 Viz poznámka 4.
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Problém aplikace původní akumulace se stal pro vedení bolševické strany nesmírně aktuální na 
počátku 20. let. Zjednodušeně řečeno, šlo o radikální urychlení rozvoje průmyslu i zemědělství, 
které by umožnilo modernizaci hospodářství SSSR v krátké době, zajištěna měla být také obra-
nyschopnost.

Šlo zde o volbu několika možností rozvoje. Přitažlivá se zdála být cesta urychleného rozvoje 
průmyslu, která by část zdrojů pro rozvoj čerpala ze zemědělství. Šlo by do jisté míry o ochu-
zování venkova. Právě tato cesta byla označována jejími navrhovateli jako původní akumulace 
uplatněná SSSR. Je třeba uvést, že tyto návrhy počítaly s rámcem Nové ekonomické politiky /
NEP/. K autorům těchto koncepcí patřili z předních politiků a ekonomů uvedené strany Trockij 
a Preobraženskij.

Druhou možností bylo víc respektovat potřeby zemědělství, rozvíjet poněkud pomaleji průmysl, 
usilovat však o harmonické vztahy zemědělství a průmyslu. Tuto politiku prosazovali z význam-
ných politiků Rykov a Bucharin. I zde se současně při výměně názorů objevila témata, zda rozví-
jet průmysl a zemědělství pomocí diktatury nebo prostředky hospodářské demokracie, ta by více 
zajišťovala pochopení a respektování názorů většiny dělníků a rolníků. Diskuse o těchto otázkách 
byla ovšem mnohem víc pestrá, než bylo možno zde naznačit.6Otázka uplatnění prvotní akumula-
ce stála při těchto diskusích v popředí.

Třeba též vyjít od dělnictva stojícího mimo bolševickou stranu. Jak ukážeme dále, z relativně 
krátkého období moci dělnických závodních výborů a dělnické kontroly nezbylo téměř nic. Větší 
význam ve 20. letech měla síla odborů, ochota jejich funkcionářů angažovat se ve prospěch 
velkých skupin dělníků i při konfliktech dělnictva s linií bolševické strany. Možnosti realizace ta-
kové politiky odborů se postupně zmenšovaly.7

Pochopitelně šlo též o volbu politiky vůči venkovu, kde ve 20. letech žila většina občanů SSSR. 
Otázka industrializace na úkor venkova nebo industrializace s citlivějším přístupem k venkovu 
procházela výkyvy od citlivějšího přístupu na počátku NEPu k brutalitě kolektivizace, která měla 
zabezpečit industrializaci Přitom v dané situaci žádná vláda a žádná ekonomická škola nemohla 
ignorovat nutnost urychlení industrializace.8

Přejděme nejstručněji k některým otázkám akumulace v současném kapitalismu. Jde o pohyb 
investic transnacionálních společností v podmínkách současné ekonomické globalizace, který 
umožňuje dosahovat maximálních zisků díky ničím neomezenému pohybu těchto společností po 
celé planetě. Jde také o pohyb peněz z velkých finančních center typu největších bank a penzij-
ních fondů.9 

6  K diskusi o možnostech prvotní akumulace v SSSR Reiman: Zrod…c.d. s. 259 – 268. Obecně Vydra Z.:Dějiny Ruska. Praha NLN, 
2017, s. 304 – 305, především s. 316 - 317 

7 Tamtéž, Reiman… c.d, s. 124 – 130. Vydra… ,c.d. v pozn. 3 s. 293 – 295

8 Tamtéž Reiman,c d. s 124 – 130, 167 - 171, 181 – 186, 353 – 360.Vydra… c.d., s. 293 – 295, 304 – 306,318 – 324. 

9  K těmto otázkám viz Wallerstein I.: Úpadek americké moci, Praha, Slon,s. 45 – 65, Robinson: W.I.: Teorie globalizovaného 
kapitalismu, Praha, Filosofia 2 005, s. 27 – 144, 308 – 316.. Týž: Globální kapitalismus a jeho „ nelidská tvář“…, In: Revoluce 
nebo transformace, Praha a Bratislava, Veda a Filosofie 2014, s. 70 – 88. Harris Jerry: Transformace kapitalismu a meze 
demokracie in:Revoluce nebo…c.d., s. 88 – 94:
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Tyto otázky vzbuzují dojem jednotného významně determinovaného pohybu ve prospěch aku-
mulace kapitálu a ekonomické moci úzkých elit současného světového systému kapitalismu. O to 
víc je třeba věnovat pozornost zcela odlišným možnostem globalizace zdola a akumulace ve pro-
spěch nejširší veřejnosti, které zahrnují i četné formy ekonomické demokracie.10 

Pokusili jsme se co nejstručněji ukázat na některé souvislosti prvotní akumulace v 16. století, 
specifickou podobu prvotní akumulace ve 20. a 30. letech v SSSR, současnou akumulaci kapitálu 
a možnosti současné alternativní akumulace.

Systém ekonomiky i politiky, který s některými důležitými proměnami trval v SSSR od počátku 30. 
let do poloviny 80. let 20. století znamenal odmítnutí kapitalismu, ale fakticky také odmítnutí 
kontroly veřejnosti nad ekonomikou a politickým životem. 

Skutečnost však byla bohatší a zahrnovala několik relativně odlišných období. V letech 1985 – 
1989 se pak otevřely možnosti překročení limitů systému, které však nevedlo k vytvoření neka-
pitalistické společnosti bez zmíněných limitů, ale ke vzniku kapitalistické společnosti konce 20. 
století. Náš příspěvek se zaměří na tendence k hospodářské demokracii v Rusku a v SSSR v letech 
1917 – 1921. Další vývoj problému naznačíme v nejstručnější zkratce.11 

Při interpretaci dějin sovětského Ruska je třeba krátce vysvětlit dobové eschatologické chápání 
vývoje SSSR a vůbec vývoje nekapitalistické společnosti. To ústilo v chápání vývoje SSSR jako od-
trženého od dějin ostatního světa a jako cesty k ráji na Zemi. Toto chápání omezovalo možnost 
vážné racionální analýzy konkrétních problémů SSSR od 20. let do poloviny 80. let.12

Přejděme nyní k některým pokusům o hospodářskou demokracii, které zahrnují také dělnickou 
kontrolu a někdy též dělnické nepokoje. Již před povstáním 7.11. 1917 se dělníkům podpo-
rovaným bolševiky dařilo vytvářet v závodech závodní výbory, fabkomy, které se staly orgány 
dělnické kontroly. Po listopadu 1917 se snažily fabkomy plně kontrolovat výrobu v průmyslových 
závodech.13

Závodní výbory využívaly rozsáhlé pravomoci dané jim dekretem z 27.11. 1917. Jejich snaha jistě 
přispívala ke každodennímu udržování výroby. Nebylo však příliš reálné, aby průmyslová výroba 
zvládla mimořádně obtížné podmínky, kdy řada podniků zůstala na území okupovaném Němec-
kem, byl nedostatek surovin, začínala občanská válka.

Dělnická kontrola prováděná závodními výbory se zaváděla nad výrobou, koupí, prodejem, 
uskladněním zboží i nad finančními operacemi závodů. Byla uplatněna ve všech podnicích, kde 
pracovaly námezdní síly. Mohla kontrolovat veškerou obchodní korespondenci.

10 Viz pozn.9.

11  Reiman:c.d. s., s. 245 – 247, 389 – 393, 419 – 427. Vydra Z…,c.d., s. 324 – 382. Derluguian Georgi: Co byl komunismus, In: 
Má kapitalismus budoucnost? Praha, Slon 2016, s. 143 – 165. Též konzervativně zaměřená analýza Zubov A.: Dějiny Ruska 
20. století, díl I, Praha 2014, s. 819 – 830.

12 Tamás Gaspár M.: K filosofii socialismu. Praha, Filosofia 2016, s. 105 – 108. Derluguian, c.d. v pozn 11., s. 148 – 149.

13 Reiman…,c.d.,c.d., s.126, širší kontext problematiky Vydra…c.d.,s. 285, 297.
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Zmíněný dekret z 27. 11. podniky samotné neznárodňoval. Další dekrety z 19. ledna a 27. dubna 
1917??? zakazovaly znárodňování podniků bez souhlasu Nejvyšší národohospodářské rady. K ra-
dikální změně hospodářské politiky došlo v červnu 1918, kdy začalo rozsáhlé znárodňování.14 

Velký význam pro osudy dělnické kontroly mělo založení Nejvyšší národohospodářské rady /dále 
též VSNch/ při radě lidových komisařů v prosinci 1917. Obecným úkolem tohoto orgánu bylo or-
ganizovat dělnickou správu znárodněných podniků. 

Byla tedy určitou oporou pro závodní výbory a jejich činnost v oblasti dělnické kontroly. Měla 
koordinovat činnost lidových komisariátů zabývajících se hospodářskou činností, například prů-
myslem, zemědělstvím, zásobováním a obchodem. Soudíme, že určitým problémem byla absence 
celostátního speciálního orgánu dělnické kontroly.

VSNCh řídila také úzce vymezené hlavní výbory, které spravovaly průmyslové podniky, později 
i řemeslné dílny jednoho odvětví. Činnost VSNch a hlavních výborů mohla za určitých okolností 
omezovat činnost závodních výborů v oblasti dělnické kontroly. Zmiňme poněkud pozdější obdo-
bí, kdy se tento trend ve 20. letech naplnil. Činnost závodních výborů jako orgánů dělnické kon-
troly byla nahrazena řízením závodů jedním vedoucím, jednou osobou. Vývoj směřující k tomuto 
výsledku však trval určitou dobu a snad nebyl nezvratný.15

V dřívějším období, těsně po říjnu 1917, však docházelo k velmi rychlému rozvoji kontrolních 
orgánů správy podniků. Rostl vliv odborů na závodech. Činnost v oblasti dělnické kontroly často 
zajišťovali málo kvalifikovaní a někdy i organizačně méně zdatní odboroví funkcionáři. Toto hod-
nocení je však přibližné, bylo by třeba provést konkrétnější rozbor podle měst a jednotlivých zá-
vodů. Tyto problémy vyvolaly četné diskuse o kompetencích a roli odborů a dělnické kontroly.16

Výrobu ovšem narušovala občanská válka, do závodů kontrolovaných dělníky, ale i do podniků 
v soukromém vlastnictví, nebyly dodávány suroviny a polotovary v důsledku přerušení spojení se 
závody na územích obsazených německou armádou a později protibolševickými silami. už v říjnu 
1917 došlo k inflaci, k poklesu hodnoty rublu, tento proces v dalších měsících rychle pokračoval. To 
silně narušovalo činnost dělnické kontroly, značně oslabovalo také práci odborových organizací.

Lenin v této době vypracoval koncepci státního kapitalismu v Rusku, jehož prosazení by bylo 
záchranou před hospodářským rozvratem. Proto bolševická strana příliš nepospíchala na počátku 
roku 1918 se znárodňováním podniků. Docházelo totiž k živelnému znárodňování podniků 
místními orgány. Znárodňování zpravidla vedlo ke ztrátám na výrobních kapacitách i výrobních 
hodnotách. K 1. červnu bylo znárodněno 513 velkých podniků.

Bolševická strana v této situaci usilovala o jakési modus vivendi s vlastníky podniků kontrolo-
vaných dělnickými závodními výbory. Na některých místech uzavíraly orgány dělnické kontroly 
jednotlivých závodů dohody se správními radami soukromých vlastníků závodů a vytvářely  

14 Reiman…,c.d.,s. 126 a s 128.

15 Reiman…c.d. s. 126. 

16 Reiman…c.d. tamtéž.
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jednotné orgány vedení závodů, v nichž závodní výbory měly dvě třetiny členů. Tento kompromis 
oslaboval moc závodních výborů a rozsah dělnické kontroly. Současně však přispěl v některých 
závodech k udržení výroby a k zabránění ztrátám.

Zmíněné jednotné orgány závodních výborů a správních rad soukromých vlastníků se však v Rus-
ku příliš nerozvinuly. Byly nedokončeným experimentem, zárodkem smíšeného ekonomického 
systému, s mimořádně silnou mocí závodních výborů, realizujících rozsáhlé možnosti dělnické 
kontroly. Tyto experimenty končí v období zesílení občanské války v polovině roku 1918.

Když hodnotíme činnost závodních výborů i uplatňování dělnické kontroly na závodech v období 
od října 1917 musíme vyzvednout schopnosti závodních výborů uplatnit kontrolu ekonomiky zdo-
la v průmyslových podnicích a závodech v době začínající krize ekonomiky, později v podmínkách 
občanské války. Bez závodních výborů a dělnické kontroly by v řadě závodů byla brzy ukončena 
výroba. Jde o inspirativní pokus o uplatnění některých prvků hospodářské demokracie.

Nelze však pochybovat o tom, že v některých případech závodní výbory nezvládly náročnost 
kontroly výroby a způsobily podnikům hospodářské ztráty. Bylo by třeba podrobné analýzy pro-
blematiky ztrát vyvolaných nástupem německé armády, destrukcí dopravy a dalšími podobnými 
faktory a ztrát způsobených subjektivně, nezvládnutím problému řízení při vykonávání dělnické 
kontroly.

Pokus o vytváření společných orgánů závodních výborů a správních rad při zachování většinové-
ho zastoupení závodních výborů oslabil pravomoci závodních výborů, ale přispíval k zmenšení 
rizik zbytečných hospodářských ztrát. Tento pokus byl lokálně omezen a trval příliš krátce, aby-
chom ho mohli zcela seriózně hodnotit. Vcelku však podle našeho názorů ve sledovaném období 
převažovaly klady činnosti závodních výborů a uplatňování dělnické kontroly nad zápory.17

Pro jaro roku 1918 mělo velký význam jednání VIII. sjezdu bolševické strany. Jeho usnesení pro-
sazovalo centralizaci a faktickou byrokratizaci státní a stranické činnosti. Tento program byl ov-
šem též vyvolán konkrétní situací, nemožností obrany proti německé armádě a rozkladem výroby 
i zásobování.

Dekret Všeruského ústředního výkonného výboru sovětů z června 1918 rozhodl o znárodnění veš-
kerého těžkého průmyslu a dopravy. Sílící občanská válka v tomto období a centralizace řízení 
ekonomiky pochopitelně komplikovaly a do jisté míry omezovaly činnost závodních výborů při 
prosazování dělnické kontroly. 

Brzy následovalo několik vln znárodňování, takže stát získal do svých rukou veškerý průmysl 
a větší průmyslové dílny. Stát přiděloval podnikům všechny prostředky k výrobě, produkci ode-
bíral a využíval k vítězství v občanské válce. Ve vztazích mezi podniky se rušila působnost peněz 
a finančních nástrojů. V maximální zkratce se tento systém nazýval válečný komunismus.

17  Obecně k problematice Reiman,c.d. s. 126 a s.128. Též Zdeněk Sládek…:Dějiny Sovětského svazu. Praha, Academia 1967, 
s. 47. Významné zobecnění problematiky dělnické kontroly viz Popovič A. Popovič Z.: Ot bjurokratizacii uprjavljenija do 
bjurokratizacii mysli. Moskva, Lenand 2015, s. 129 – 164.
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V této situaci bolševici usilovali o maximální posílení disciplíny na závodech. To znamenalo té-
měř naprostou kontrolu bolševické strany nad odbory a prováděním dělnické kontroly. Obecně 
posuzováno šlo o negativní vývoj oproti období konce roku 1917 a počátku roku 1918. Konkrétní 
hodnocení však musí přihlédnout ke skutečnosti, že vítězství odpůrců bolševiků v občanské válce 
by vedlo k mimořádně velkému oslabení odborů a ke skončení dělnické kontroly.18

Rok 1920 přinesl v podstatě konec občanské války, ve které bolševici zvítězili. V průmyslu 
kvůli důsledkům války v roce 1920 poklesla výroba o 60%. Správní orgány měly pravomoc dávat 
příkazy občanům, včetně dělníků, bez ohledu na jejich zájmy a kvalifikaci. Starost o zásobování 
dělníků a zaměstnanců přebral nevelký počet fungujících závodů, které pro to nedisponovaly po-
třebnými předpoklady. Lidé také hledali záchranu před hladem mimo průmysl a města.19

Omezování pravomocí závodních výborů a postupná likvidace dělnické kontroly patří k někte-
rým z příčin masových dělnických protestů v Petrohradě a povstání v Kronštadtu. Šlo o závažnou 
vnitropolitickou krizi Sovětského Ruska. 

Myšlenka kontroly podniků závodními výbory a dělnické kontroly se významně projevila v pro-
gramu i činnosti frakce dělnické opozice v bolševické straně. Jejich aktivity v této oblasti patří 
k tomu nejzajímavějšímu z vnitrostranické diskuse bolševiků v roce 1921. Tyto ideje, v mnohém 
již oslabené, doznívají na konci 20. let pak v zápasech části funkcionářů sovětských odborů proti 
neomezenému diktátu bolševické strany nad odbory.20 

Období vývoje SSSR od 30. do konce 80. let 20. století zde nesledujeme, připomeňme jen prosa-
zení modernizace a industrializace v nebývale krátké době. S tím je spojen nástup technokracie 
podporovaný Stalinem. Komunistickou stranu této doby lze chápat jako charismatickou byro-
kracii. Mnohonásobně vzrostl počet dělníků, kteří již nepamatovali zkušenost dělnické kontroly. 

V pozdní fázi vývoje SSSR byrokracie, nomenklatura, ztrácí schopnost racionálně řídit ekonomiku 
pro poplatnost zkušenostem minulosti. Nové střední vrstvy, dělnictvo a byrokratická nomenklatura 
přes vzájemné zápasy nedokážou nabídnout program překonávající limity tzv. období stagnace.21 

Závodní výbory a dělnická kontrola vedle sovětů sehrály ve vývoji Sovětského Ruska významnou, 
byť často podceňovanou roli. Na tom ni nemění krátkost období jejich reálného působení. 

Podobným směrem kráčely dělnické rady v Německu a v Maďarsku v letech 1919 – 192122, některé 

18  Reiman…,c.d.s.129 – 130. Sládek Z…,c.d. v pozn.17 s.59 – 60. K některým obecným souvislostem Vydra Z…. Dějiny…c.d. 
s. 293 – 295. Obecnější postřehy Tamás Gaspár J.: K filosofii socialismu. Praha,Filosofia 2016 s.43.

19 Reiman…,c.d., s. 161 – 162. 

20  Reiman,c.d… s. 167 – 181. Vydra…,.c.d., s. 293 – 294. 304 – 306. Vystoupení dělnické opozice viz též: Děsjatyj sjezd 
RKS/b, Moskva, GIPL 1963. 

21 Derlugujan, c.d. v pozn. 12, s. 143 – 169, Vydra…c.d., s 344 – 331, 376 – 381, 387 – 391. 

22  K Německu. Kolb E.: Die Arbeiterräte…Frankfurt 1978.Týž: 1918/1919.In:Wendenpunkte deutscher Geschichte…Frankfurt 
am Main, Fischer Tasschenbuch Verlag… 2 001, s. 99 – 127. Tomek V. Slačálek O:Anarchismus. Praha, Vyšehrad 2006, s.327, 
s. 377 – 380. K Maďarsku Kotler Láslo: Dějiny Maďarska.Praha, NLN 2008, s.303 – 317. Důležité stručné postřehy též Tamás 
Gaspár M: K filozofii socialismu. Praha Filosofia 2016, s. 44

Ruská revoluce a hospodářská demokracie



ŘíJNOVá REVOLuCE V DěJINáCH A SOuČASNOSTI66

revoluční orgány ve Španělsku 1936 – 1939,23 jugoslávská dělnická samospráva po roce 194824, 
polské25 a maďarské orgány revoltujícího dělnictva v roce 1956.26 

Novou etapu představuje zaměstnanecká samospráva v Československu let 1968 – 1969,27 orga-
nizace zaměstnanců francouzských okupovaných závodů v době kolem května 196828, některé 
iniciativy čínského dělnictva na počátku kulturní revoluce.29 Tento vývoj včetně československého 
je důležitým přelomem, vzpomeňme Wallersteinovo hodnocení jako, nové revoluce 1848. Vlastní 
dědic ruských revolucí a dělnické kontroly, SSSR, byl těmito revolucemi zasažen velmi omezeně.

Tato poražená vystoupení byla následována více izolovanými revolučními pokusy v Chile, s pozo-
ruhodnými ekonomickými experimenty i s ekonomickými problémy30 a v Portugalsku31, které ke 
škodě věci nejsou v současnosti příliš předmětem obecnějších analýz kontinuity a diskontinuity 
s vývojem SSSR. 

23  Chalupa Jiří: Dějiny Španělska, Praha, NLN 1917, s. 483 – 500. Týž: Zápisky o válce občanské…P.NLN 2002, s. 50 – 78.Anar-
chismus, c.d. v pozn. 22, s. 425 – 452. Stručná pozitivní interpretace španělského experimentu s hospodářskou demokracií 
viz Blaha Luboš: Zpät k Marxovi, Bratislava, Veda 2 012, s. 383. 

24  Šesták…:Dějiny jihoslovanských zemí. Praha, NLN 1998. Opat J.: O vývoji samosprávy v Jugoslávii. Revue dějin socialismu, 
1968, č.3, s. 327 – 333. Stručné hodnocení též Blaha,c.d. v pozn.23, s 382. některé obecné závěry vyplývající též z limitů 
jugoslávských zkušeností pro obecné analýzy hospodářské teorie viz Dahl R.: A Preface to Economic Demokracy. Berkeley, 
Los Angeles, university of California Press 1985, s. 97. K témuž Bondy E:. Pracovní analýza, strojopis 1969

25  Packowski Andzej: Půl století dějin Polska. Praha , Academia 2000, s. 191.

26  Kotler,c.d., viz pozn 22, s. 384 – 394.

27  Šulc Z.: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu… 1945 – 1995. Brno, Doplněk 1998. Průcha V.:Hospodářské 
a sociální dějiny Československa. Brno, Doplněk 2007, s. s.388, zde též informace o ustavování rad pracujících a jejich chá-
pání jako podnikatelské instituce. K politický vývoji například Vondrová J:Reforma, Revoluce?: pražské jaro 1968 a Praha. 
Praha, Ústav pro soudobé dějiny 2013. Z dobových analýz viz příspěvek Roberta Kalivody In: Pro skutečnou samosprávu. 
Diskuse vědců. Práce 8.8. 1968. Srovnej Slejška D.: K československému modelu podnikové samosprávy. Nová mysl, 1968, č. 
8, s. 970 – 977.Bondy E: Pracovní analýza. Strojopis, samizdsat, napsáno v r.1969. Připravuje se vydání na konci roku 2017. 
Zde poznámky o samosprávě na úrovni podniků a trustů viz c.d. Bondyho s. 188 - 205 

28  Dansette A.:Mai 1968. Paris 1971. Gobille Boris: Mai 1968. Paris, Editions de ĺ Atelier 2 008. Poskonin B.:Francuzskaja pub-
listika i istoriografija „krasnogo maja“ 1968.g.Moskva. Izdavatelstvo Moskovskogo universiteta 1982. Albers D..: Klassen-
kämpfe in Westeurope. Reinbek bei Hamburk 1971, s. 17 – 138.Gregoire Roger…: Dělnicko – studentské výbory. Francie, 
květen 1968. Infocafe Krtkova kolona 2008. Dlouhodobější tendence vývoje Francie viz Dyby G.: Dějiny Francie.Praha, uK 
a Carolinum 2003, s.677 – 683,745 – 750. užitečné jsou vzpomínky Altusser Louis: Budoucnost je dlouhá.Fakta. Praha, 
uk a Carolinum 2001, s. 218 – 227. K obsazení závodu LIP ve Francii v Besansonu a uplatnění hospodářské demokracie po 
obsazení viz Blaha, c.d. v pozn. 23.s. 383. 

29  Fairbank J.F. Dějiny Číny. Praha, NLN 1998, kapitola o kulturní revoluci. Fan K. H.: The Chinese Cultural Revolution. New 
York 1968. Bakešová Ivana: Čína ve XX. století,díl 2. Olomouc, uP 2 00, s. 84 – 96. O vztahu hodnocení kulturní revoluce 
a diskusí o neoliberalismu v Číně na počátku 21. století viz Historiker Wang Hui über Chinaś soziale krize…Spigel spezial,2 
004, no. 5. s. 118.

30  Chalupa J. Dějiny Argentiny…Chile.Praha, NLN 2012, s. 410 – 430. Klíma Jan: Dějiny Latinské Ameriky. Praha, NLN, 2015, 
s. 411 – 415. O pozoruhodném chilském experimentu s využitím počítačů při plánovaní v době vlády Allenda, viz Cockso-
hott…: Kybersocialismus.Brno,L.Marek 2006. O řadě mezinárodních souvislostí viz Kleinová Naomi: Šoková doktrína. Pra-
ha, Argo/Dokořán 2010, s. 67 – 70, 71, 73 – 74. Kunc Jiří: Salvador Allende. Praha, Orbis 1987.

31  Klíma Jan: Dějiny Portugalska. Praha, NLN 1996. s. 209 – 215. Dlouhodobější souvislosti s. 197 – 202 a 216 – 229. Novější li-
teratura s. 263 – 269. Dobový pohled blízky Francouzské komunistické straně s mnoha detailními údaji Frémontier Jacques: 
Portugal: les points sur les I…. Paris, Editions socialles 1976, vycházíme z polského překladu Frémontiér J….: Portugalia 
bez niedomień. Warszawa, Ksiaźka i wiedza 1978, otázkám hospodářkých programů a politik, které byly zčásti inspirovány 
zkušenostmi SSSR viz s. 205 – 280.Tuto portugalskou cestu k hospodářské demokracii stručně ale výstižně zmiňuje Blaha 
Luboš: Zpät k Marxovi .Bratislava, Veda 2 012, s. 377. 
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Druhá polovina 70. let byla obdobím snad posledního vzmachu levicového programu i politiky so-
ciálně demokratických stran v Německu a ve Švédsku. Šlo o program postupného převzetí vlast-
nictví většiny podniků jejich zaměstnanci. Tento program narazil na mohutný odpor a zmíněné 
strany jej přestaly podporovat.32 

Mimořádnou inspirativností pro rozvíjení hospodářské demokracie se vyznačují moderní koope-
rativní podniky v baskickém městě Mondragón vzniklé v r. 1959. Začátkem 90. let se spojily uve-
dené podniky do jedné velké korporace. Tímto tématem se ještě budeme stručně zabývat v další 
části příspěvku.33 

Závěrečnou periodu zápasů v zemích takzvaného reálného socialismu zahrnují zaměstnanecké 
samosprávy v Maďarsku34 a v Jugoslávii35 v 80. letech, protestní aktivity čínských dělníků v roce 
1989, jejich vztahy k čínskému studentskému hnutí.36 Analýzu si zaslouží i převzetí moci sandi-
nisty v Nikaragui.37

Větší pozornost vyžadují pokusy o ekonomickou demokracii v SSSR v období přestavby i v letech 
1992 - 1993. Je to konec etapy, začínající v roce 1917 sověty, dělnickou kontrolou, revolučním 
hnutím na venkově, a současně počátek etapy nové.38 

Bílým místem zůstává vznik podnikových samospráv na přelomu let 1988 - 1989 v Českosloven-
sku, které ovšem byly zaváděny na popud usnesení KSČ. Pozornost si zaslouží i některé volby 
ředitelů závodů a dalších organizací v Československu v roce 1990.39 

Léta od roku 1990 jsou obecně vzato začátkem nové etapy, etapy velmi posíleného kapitalis-
mu, a to v důsledku triumfu kapitalismu na území bývalého SSSR, i rozporného vývoje konkrétní 
podoby globalizace. Pokusy o realizaci hospodářské demokracie můžeme sledovat v některých 

32  Blaha…c.d. v pozn.31, s. 78, 84, 384. Heslo H., Madsen H.: Policy and Politics in Sweden. Temple university, Philadephia 
1987, s. 254 – 333.

33  Blaha…,c.d. s. 391 – 397.

34  Literatura k dějinám Maďarska v pozn.22. Především však zasvěcená analýza Bockmann Johanny: Markets in the Name 
of Socialismus. Stanford, Stanford university Press 2011, s. 1 – 15. Významné je srovnání maďarského, jugoslávského, 
sovětského ekonomického systému a systému ekonomiky uSA, s. 10 – 11 a tabulka na s. 11, velmi inspirativní je celá uve-
dená práce. Tato analýza obohacuje také naše pohledy na tendence k ekonomické demokracii v Maďarsku a v Jugoslávii. 
Srovnej též Bauer T.: Dva postřehy o socialismu a reformách. In Šik O.: Socialismus dnes? Praha, Academia 1990 s. 78 – 84, 
též Kovás Janós: Řízený trh…in Šik…c.d. s. 132 – 145.

35  Literatura o vývoji Jugoslávie v 80. letech uvedená v pozn. 24. Též Bockmann,viz pozn.34, též Horvath Branko: Společenské 
vlastnictví. In Šik…c.d., v pozn 34 s. 45 – 51.

36  Literatura uvedená v pozn. 29.Fairbank…c.d., kapitola zahrnující období r.1989. Bakešová c.d. tamtéž, s. 193 – 210. Též 
tamtéž citovaný názor Wang Huy. Také Kleinová N.: Šoková doktrína.Praha, Argo 2 010, s. 183 – 192.

37  Dvořáková V. Kunc J.: Nikaraguiská republika. Praha, Svoboda 1990. Též Klíma.Dějiny Latinské…c.d. v pozn. 20. Kleinová, 
c.d. s.138.

38  Vydra Z.: c.d. s. 393 – 420., viz pozn . Zubov A. Dějiny Ruska 20. století, díl II, Praha, NLN 2015, s. 475 – 562. Méně známé 
informace o širších souvislostech Kleinová, c.d. v pozn. 36, s. 215 – 235. K pokusům o obnovu obščin časopis Novoje vremja, 
ročník 1988. 

39  O podnikových samosprávách stručná zmínka in: Průcha…c.d.s. 693, viz pozn.27. Jinak třeba problematiku analyzovat ze 
zpráv v dobovém tisku. O volbě některých ředitelů podniků a dalších institucí a řadě zatím málo zkoumaných souvislostí viz 
Krapfl J.: Revoluce s lidskou tváří. Praha, Rybka Publisher 2016
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státech, které prošly hlubší politickou krizí. Patří sem například převzetí moci částí radikálnější 
levice v některých státech Latinské Ameriky40, velké sociální konflikty v Číně41, v Řecku42, hnutí 
obsazování závodů v Latinské Americe43, v mírnější podobě politické konflikty na Islandu44. 

Mohli jsme zde jen vyjmenovat některé významné události, které často nevědomě rozvíjely vý-
znamný impuls závodních výborů a dělnické kontroly Sovětského Ruska ve směru hospodářské 
demokracie Snad se brzy dočkáme důkladné zobecňující synchronní i diachronní analýzy těchto 
zápasů s využitím metod sociálních věd 21. století. 

Přejděme nyní od dílčích sond vývoje dělnické kontroly a zaměstnaneckých samospráv v krát-
kém 20. století, konkrétně k náčrtům některých aspektů ekonomické demokracie v současnosti. 
Vyjděme z metafory Immanuela Wallersteina o továrnách obsazených a řízených dělníky, které 
musí působit na světovém trhu a dříve nebo později tito dělníci v továrnách podléhají tlaku trhu 
a jsou donuceni k návratu ke kapitalismu.45

Tato metafora nás staví před otázku, zda většina současných koncepcí hospodářské demokracie 
se nezabývá takovými obsazenými závody, které podlehnou tlaku světového trhu, tlaku součas-
ného světového kapitalismu. 

Budeme se proto velmi stručně zabývat jen některými okruhy hospodářské demokracie. Poté ve 
velké zkratce popíšeme naše chápání horních a spodních pater hospodářské demokracie.

Nejstručněji zmíníme též význam vztahů nové průmyslové revoluce a hospodářské demokracie.

Pro tento příspěvek mají velký význam zasvěcené analýzy Ilony Švihlíkové věnované hospodářské 
demokracii. Toto téma je zde též studováno v souvislostech vývoje technologií a práce, lokaliza-
ce, participace, renty, změny funkcí peněz. uvedeny jsou i politické souvislosti těchto témat.46

Autorka upozorňuje na vznik důležitých předpokladů pro zavádění demokracie v ekonomi-
ce. Jde zde o informační technologie vykonávající tlak na zavádění kolektivního vlastnictví. 
Vzniká potřeba nových pracovních míst v oblastech, které negenerují zisk a jsou orientovány na  

40  Obecně o globálních revoltách Mason P.: Why Itś Kicking off Everywhere…London, Verso 2012. K Latinské Americe Robinson 
W.I.: Latin Amerika and Global Capitalism. Baltimore, John Hopkins university Press 2008. Dvořáková V….:Que el pueblo 
mande. Praha, Slon 2012, s. 184 – 315. Tariq Ali: Piráti Karibiu. Praha, Grimmus 2010. Klíma J. c.d. v pozn. 30.

41  Mason,c.d. v pozn. 40. Wei Xiaoping: Ekonomická a politická transformace Číny…Praha, Filosofia 2 017, s. 28 – 37, 148 – 
153. Historiker Wang Hui…c.d. v pozn. 29. 

42  Švihlíková I. – Tsivos K: Řecká tragédie, Praha , Novela Bohemica 2017, zvláště s. 217 – 277. Obecné souvislosti Švihlíková 
I.:Přelom…Bratislava Inaque.SK 2014.Též Varoufakis Y.: Globální Minotaurus. Praha, Rybka Publishesm 2 013.

43  Například k argentinským obsazovaným závodům http://lwww.argentinaindependent.com/curentafairs/newsroundups/
fasinpat-worker-run-factory-officialy-expropriated/ 

44  Júlisson Arni – Helgarsson Magnús: The Roots of the Saucepan Revolution in Iceland. In: understanding European Move-
ments…Lonndon, Routledge 2 013,ed. Flesher Cristyna…, s. 189 – 202. Dodejme, že protestní hnutí v tomto státě zabrá-
nilo schválení podmínek na splácení dluhů vyvolanými postupem islandských bank, což se nepodařilo Řecku v době vlády 
Syrizy, Island ovšem nebyl členem Eu. K zápasu o novou ústavu Islandu viz e – republika.cz/article 2933.

45  Derluguian,c.d. v pozn.12. s. 152.Zde odkaz na Wallerstein I.Essential Wallerstein. New York, New Press 2 000, s. 71 – 105.

46 Snažíme se dále zhuštěně popsat část autorčiny knihy. Viz Švihlíková Ilona: Přelom. Bratislava, Inaque Sk 2014 s. 222 – 255. 
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prospěch komunity či celé společnosti. Na vytváření těchto pracovních míst působí také nové 
trendy světové ekonomiky vedoucí k lokalizaci výroby.

uvedené analýzy se ovšem zaměřují též na uplatňování ekonomické kooperace na globální úrov-
ni. Analýza tedy vysvětluje vytváření ekonomické demokracie jak při ekonomické decentralizaci, 
tak při globalizaci.

Švihlíková věnuje značnou pozornost relativně jednodušším formám ekonomie, která vzniká zdo-
la. upozorňuje na možnosti participačních rozpočtů, o nich zde spolurozhodují občané jednotli-
vých lokalit, nejen pověření úředníci. Tyto formy sledování finančního hospodaření by mohly být 
realizovány i na vyšších úrovních. Zmiňuje další možnosti participace občanů na ekonomických 
problémech zřizováním etických nebo regionálních bank.

Vysoce oceňuje význam družstev pro ekonomickou demokracii. Zdůrazňuje řadu demokratických 
principů v ekonomických aktivitách družstev.

Vyzvedává vyšší formy zaměstnanecké participace. Jde o samosprávu výrobců. Tyto samosprávy 
vznikly někdy při obsazení podniků, které vlastníci uzavřeli, z iniciativy zaměstnanců. 
 Vedle fungování zaměstnanecké samosprávy je při řešení speciálních problémů těchto podniků 
využíváno spolupráce s odborníky, například účetními. Na svých schůzích ovšem hlasují o roz-
hodnutích odborného charakteru zaměstnanci sami. 

Některé podniky tohoto typu přistoupily k výměně produktů z vlastní sítě podobných závodů. 
Takto spolupracující síť podniků vytváří alternativní trhy, které by mohly zabezpečit výnosnost 
části výroby. 

uvedená autorka připomíná i uplatnění ekonomické demokracie ve  společnosti péče. Jde napří-
klad o sociální péči, o děti, nemocné. Vedle toho lze podobně charakterizovat oblasti vzdělávání, 
výzkumu, životního prostředí i některé další aktivity. Tyto oblasti jen velmi omezeně generují 
zisk, důsledkem jsou nízké mzdy a privatizace některých oblastí, což vede k omezení sociálních 
služeb. 

Proto autorka navrhuje, aby oblast péče i další práce podobného typu byly vykonávány v systé-
mu, kde by dominovalo veřejné, kolektivní vlastnictví, ne ovšem především vlastnictví státní. 
Soukromé vlastnictví by zde bylo menšinovým prvkem. u řady činností systému společnosti lze 
uplatnit samosprávné prvky. Soudíme, že podobná dominance veřejného sektoru s menším po-
dílem sektoru soukromého by měla být postupně prosazena u většiny odvětví ekonomiky, která 
nejvíc ovlivňují život společnosti. 

Ilona Švihlíková se podrobněji zabývá klíčovými problémy uplatnění demokracie při ekonomic-
ké kooperaci na globální úrovni. Zdůrazňuje potřebu nastolení rovnováhy mezi vládou a trhem 
v duchu klasického keynesiánství, tedy omezení fungování trhu a posílení pravomocí vlád států. 

u Mezinárodního měnového fondu a Světové banky autorka žádá odstranění špatné struktury 
hlasování, práva veta uSA a nedemokratický výběr šéfů těchto institucí. Tato analýza je návratem 
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k radikálnější kritice obou institucí v době masových demonstrací proti jejich politice v Janově 
a v Praze, takovou kritiku v posledních letech zaznamenáváme jen ojediněle. Autorka u těchto 
problémů upozorňuje na otázky prosazování ekonomické demokracie v Eu. Hlásí se k analýzám 
nedostatků demokracie a realistického chápání globálních sociálních problémů v pracích nositele 
Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze, upozorňuje však, že je pro postup, který by byl ra-
dikálnější, než postup doporučený Stiglitzem.

Připomeňme nejstručněji nejdůležitější témata koncepce ekonomické demokracie Ilony Švihlíko-
vé. Jde o participační rozpočty, družstva, podnikové samosprávy, vzniklé též v důsledku obsazo-
vání závodů, alternativní trhy, společnost péče s převažujícím podílem kolektivního vlastnictví, 
prosazování demokracie v Eu, Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance.

Soudíme, že v těchto okruzích autorka propojuje horní patra a dolní patra ekonomické demo-
kracie. Dolní patra zahrnují ekonomickou demokracii na místní a regionální úrovni, například 
participační rozpočty, družstva atd. K vyšším patrům patří podnikové samosprávy, zřízené též 
zaměstnanci obsazovaných podniků, někdy využívající alternativní trhy, prosazení reálné demo-
kracie v institucích typu Eu, MMF, Světové banky, pravděpodobně transnacionální společnosti 
kontrolované veřejností mnoha států.47

Dílo Josepha Stiglitze umožňuje pochopit problémy a cesty k pokusům o ekonomickou demokra-
cii na úrovni státu i celého současného kapitalistického světového systému. Jde také o koncepci 
demokratických principů v rozhodování centrálních bank jednotlivých států, tyto banky mají vel-
kou ekonomickou moc, ale téměř nulovou odpovědnost. Stiglitzovy koncepce zahrnují požada-
vek, aby hospodářské politiky braly vždy zřetel na sociální dopady ekonomických politik. Takové 
postuláty lze začlenit do širších koncepcí hospodářské demokracie.48

Ekonomická demokracie je rozvinuta v síti podniků Mondragón, který zahrnuje 160 závodů, tak-
zvaných kooperativ. Zde jsou zaměstnanci spoluvlastníky, při prvním nástupu do zaměstnání 
skládají těmto kooperativům členský podíl, existují půjčky na tento podíl, na základě toho do-
stávají mzdu a podíl na zisku. Zisky těchto kooperativ se rozdělují mezi zaměstnance ve škále od 
0 – 4,5 v závislosti od kvalifikace, odpracovaných roků atd. Mondragón je v tom prokazatelně víc 
rovnostářský než státní podniky tzv. reálného socialismu. 

Za zvážení stojí hypotéza, že model Mondragónu by mohl být částečně aplikován na kontrolu 
celku transcionálních společností zaměstnanci a veřejností. K něčemu takovému zatím schází 
síla veřejnosti v politických zápasech. Z hlediska ekonomie by šlo o efektivní kontrolu činnosti 
jádra takové kontrolované transnacionální společnosti a důsledné využívání výsledků vědeckého 
výzkumu vzniklých ve výzkumných centrech této společnosti..

Sám o sobě ovšem typ Mondragón nemůže vést k dialektické negaci systému současného 

47  Tamtéž. Největší pozornost jsme zde věnovali analýzám na s.222 – 234 a 243 – 246. Srovnej též Klub samosprávného lidové-
ho podnikání: Hospodářská demokracie v praxi. Praha 2009. Též tíž: Participace a hospodářská demokracie. Almanach KSLP. 
Praha 2002, cenný je příspěvek Z. Háby, s. 28 – 45.

48  Stiglitz Joseph:Jiná cesta k trhu. Praha, Prostor 2013, s. 99 – 150, 285 – 305, 334 – 392. Týž: Euro. Praha, Knižní klub, s. 
99., 130, 175 – 226, 280 – 296. K Též k tomu Švihlíková,c.d. v pozn. 46, s.243 – 247.



71

globalizovaného kapitalismu. Na to je ekonomicky slabý a do jisté míry izolovaný.49 

Radikálnější koncepci základních možností pro uplatnění hospodářské demokracie předsta-
vují interpretace současné kapitalistické ekonomické globalizace v pracích Williama I. Robin-
sona. Předpokládá, že skutečné změny současného světa jsou možné při dosažení určité míry 
společenské kontroly nad procesem globální produkce, reprodukce a akumulace kapitálu. Byl by 
to první krok k radikálnímu přerozdělení bohatství a moci ve prospěch chudých většin. To vyžaduje 
zpochybnění moci současných vládnoucích skupin v podstatě kontrolujících světovou ekonomiku.

Robinson předpokládá, že bude prosazena redistribuce moci i kontroly bohatství směrem dolů 
a transformace celého současného světového systému. Tato transformace předpokládá možnosti 
uplatnění ekonomické demokracie v horních i spodních patrech v radikálnější podobě.50

Jiné analýzy umožňují popsat vztahy mezi ekonomickou demokracií, a ekonomickými systémy 
blízkými demokratickému socialismu. Jde o odlišné modely, jeden v pracích Cottrela a Cockshotta 
silně omezuje fungování trhu, druhý Davida Schwickarta naopak předpokládá jeho fungování.51

Nelze opomenout problémy významu čtvrté průmyslové revoluce pro realizaci ekonomické demo-
kracie. užitečné analýzy tématu přinášejí práce Ilony Švihlíkové a Randalla Colinse.52 Prosazovat 
ekonomickou demokracii, zvláště v horních patrech, není možné bez zvládnutí trendů zmíněné 
průmyslové revoluce. Toto téma však nemůžeme v našem příspěvku dále podrobněji analyzovat.

Již zmíněná metafora Wallersteinova, metafora zaměstnanci obsazeného podniku rozdrcené-
ho světovým kapitalistickým trhem, může být snad řešena kombinací alternativních trhů a trhů 
běžných, důsledným využitím analýz Stigllitze, zaváděním sdružení podniků typu Mondragón, 
využitím řady mechanizmů analyzovaných Švihlíkové, Robinsonových pojetím radikálnějšího 
přerozdělení bohatství a moci ve prospěch chudých většin, Collinsonovou interpretací perspektiv 
nové průmyslové revoluce a využití jejich tlaků při realizaci ekonomické demokracie.

„Existuje třídní boj, ale je to má třída, třída bohatých, která tuto válku vede a vítězí v něm.“53 
Změnit tento stav, změnit poměr sil, dosáhnout alespoň smíšeného systému s velkým podílem 
kolektivního vlastnictví popsaného v analýze společnosti péče, to je jedna z cest umožňující pro-
sazování hospodářské demokracie a překročení limitů současného kapitalismu. 

49  Blaha, c.d. v pozn 31. s. s. 391 – 398 K limitům Mondragónu v současném kapitalismu Hard. M., Negri A.: Empire. Harvard uni-
versity Press 2001, s. 206. Možnost využití zkušeností Móndragónu ke kontrole veřejností jader transnacionálních společností 
je naší velmi předběžnou hypotézou. Opíráme se o analýzy Williama I. Robinsna: Teorie…c.d v pozn. 2, s. 50 – 55 a s. 313 – 314:

50  Robinson, c.d. v pozn.2, s. 50 – 59, 298 – 315.

51  Cockshott W. Paul: Cybesocialismus. Brno, L. Marek 2006. Schweickart D. Po kapitalizme…Bratislava, Vydavatelstvo Spol-
ku Slovenských spisovatelov 2010. Na problematiku jen nejstručněji upozorňujeme, vzhledem k danému rozsahu tohoto 
příspěvku. Srovnej též sborník Svet v bode v obratu…Bratislava, Veda 2011. Zde k tématu příspěvky Marka Hrubce, Ilony 
Švihlíkové i dalších. Cenná analýza problematiky Polák M.: Hlavou proti vetru, CCW 2011, s. 262 – 293.

52  Švihlíková…c.d. v pozn.46, s. 215 – 221 Důležitá práce k tématu. Colins R.: Konec práce pro střední třídu…In: Má kapitali-
smus budoucnost?,c.d. v pozn. 11, s. 55- 98. 

53  Výrok multimiliardáře Warena Buffeta převzat z práce Robinson W: Globální kapitalismus…in: Revoluce nebo transformace.Bra-
tislava, Praha, Veda, Filosofia 2014,s.77.Též Carrol W.: The Mankinng of Transnational Capitalist Class…, London, Zed 2010 s. 1.

Ruská revoluce a hospodářská demokracie



ŘíJNOVá REVOLuCE V DěJINáCH A SOuČASNOSTI72

Maďarská a Slovenská republika rád
Matej Pinter

Obdobie Slovenskej republiky rád je pre väčšinu slovenskej a českej verejnosti neznámou ka-
pitolou našich spoločných dejín. Jej vsunutie do národného povedomia Slovákov a Čechov 
nedokázala ani ideologická masáž a glorifikovanie z rád historikov a ideológov za čias sta-
linistického Československa. Na tému SRR je i dnes v knižniciach dostupnej pomerne veľa 
literatúry, žiaľ je poznačená ideologickými nánosmi z minulosti, nie len tej marxisticko-leni-
nistickej, ale aj tej z dôb prvej ČSR a ponovembrového režimu.

V prácach z minulého režimu sa historická úloha Slovenskej republiky rád značne preceňo-
vala. Bola interpretovaná ako významné revolučné vystúpenie slovenského proletariátu, to 
však nebola tak úplne pravda. Ako jeden z prvých tento názor nabúral Jaroslav Šolc vo svojej 
knihe „Slovensko rozdelené 1919“, kde kritizoval názor historika Václava Krála, ktorý tvrdil, 
že SRR mala domáce korene a proti jeho tvrdeniu stavia názor, že revolúcia bola dovezená 
z Maďarskej republiky rád a na Slovensku nemala takmer žiadnu podporu. Ako príčinu uvádza, 
že slovenský proletariát nebol ešte revolučne dozretý, ale najmä to, že nedôveroval revolúcií, 
ktorá prichádzala z krajiny ktorá preň symbolizovala útlak. Ďalej píše, že slovenský proleta-
riát ešte nepoznal českú buržoáziu a tá slovenská ešte neexistovala, a tak svoj boj za soci-
álnu emancipáciu spájal s bojom za národné oslobodenie, čo bol koniec koncov jav, ktorý by 
sme mohli sledovať v emancipačných bojoch naprieč celým dvadsiatym storočím. Ak chceme 
vystopovať spoločenské pohyby, ktoré viedli k vyhláseniu SRR musíme sa preniesť o niečo 
južnejšie, do centra rozpadajúceho sa uhorska. 

Po skončení prvej svetovej vojny sa uhorsko ocitlo v chaose. Vojna spôsobila národný, poli-
tický a sociálny rozklad spoločnosti. Staré elity s veľkou nevôľou pozerali na rozklad starého 
polofeudálneho uhorska, najmä na odtŕhajúce sa nové národné štáty, medzi ktoré patrila aj 
ČSR, ktorej slovenská časť územia tvorila takzvanú Hornú zem, ako v uhorsku nazývali približ-
ne dnešné územie Slovenskej Republiky. Konzervatívne krídlo prekazilo snahy o federalizáciu 
monarchie, keď nedovolili aby cisársky manifest o federalizácii monarchie platil aj v uhorsku, 
čím v podstate pochovalo šance na uchovanie integrity uhorska. Hlavný predstaviteľ konzer-
vatívneho krídla István Tisza dokonca naďalej tvrdil, že v uhorsku žiaden národnostný útlak 
neexistuje. 

Prezieravejší maďarskí politici si však dobre uvedomovali, že uhorsko v starej podobe nemôže 
prežiť. Medzi najvýznamnejších politikov tohto prúdu patril aj pokrokový gróf Mihály Károly, 
ktorého Lenin prezíval maďarským Kerenským. Karóly sa po buržoáznej revolúcií stáva prvým 
prezidentom Maďarskej ľudovej republiky. Svoju politiku Károly staval na demokratizácií 
uhorska, a jeho pretvorení na federáciu. Do Karólyho politiky boli vkladané značné nádeje 
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starých maďarských elít, ktoré ešte stále dúfali v zachovanie integrity uhorska aj za cenu 
značných ústupkov voči búriacim sa menšinám. 

Karóly sa snažil nadväzovať kontakty so slovenskými novovznikajúcimi politickými elitami, 
zameral sa hlavne na novovzniknutú Národnú Radu v Martine. Dokonca prebehlo stretnutie 
medzi Hodžom, ktorý mal diplomatické poverenie zastupovať záujmy Slovenska a Károlyho 
ministrom Ozskarom Jaszim, ktorý predložil návrh takzvaného „Slovenského impéria“, ktoré 
sa malo stať slovenskou autonómnou oblasťou v rámci uhorska. Hodža nakoniec ako provizó-
rium maďarský návrh po menšej úprave podpísal, čo u českej strany vyvolalo značný poplach.
 Jeho snahy sa však nestretli s prílišnou odozvou, pretože Slováci už maďarským sľubom ne-
verili a radšej sa sústredili na spoluprácu s Dohodou a najmä s vládou ČSR. Na dôvere nepri-
dala ani maďarská snaha o rozdelenie Slovenska na základe vyhlásenia „Východoslovenskej 
republiky“, ktorou chceli podporovať separatistické prúdy vo východnom Slovensku, ani za-
loženie Slovenskej ľudovej republiky, ktorej vláda ušla do Maďarska až po príchode Českoslo-
venskej armády. Celkovo Karólyho pokusom chýbal ucelený postup a skôr išlo o experiment, 
než o premyslenú stratégiu.

V medzinárodnom priestore Karóly vsadil na vnútorné rozpory v Dohode, ktoré vládli medzi 
Francúzskom a ostatnými dohodovými mocnosťami, ktoré mali obavy, že Francúzsko si z no-
vovznikajúcich štátnych útvarov v Strednej Európe chce vytvoriť svoje sféry vplyvu. Opieral sa 
hlavne o Taliansko, ktoré mu svoju podporu dalo na základe vlastných záujmov v Juhoslávii, 
kde v uhorsku videlo potenciálneho spojenca. Celkovo však Karólyho politika voči dohode 
neslávila úspechy, dohodové mocnosti boli v názoroch na usporiadanie Strednej Európy viac 
menej jednotné, a to isté platilo aj v otázkach Maďarska. Taktiež v maďarskej spoločnosti 
vyvolávalo značné pobúrenie najmä stanovenie demarkačných čiar medzi ČSR a Maďarskom 
a medzi Rumunskom a Maďarskom, ktoré Karóly nesprávne prezentoval ako hranice, čo uvrh-
lo na Karólyho zahraničnú politiku značný tieň a vytváralo to dojem neúspechu.

Pred Karólym však stála aj nemenej vážna sociálna otázka. Napriek tomu, že v Maďarsku bola 
zrušená monarchia a prebiehala rozsiahla demokratizácia spoločenských pomerov, sociálne 
a ekonomické štruktúry ostávali nedotknuté. Po vojne ostali zbedačené masy robotníčok 
a robotníkov, ktoré si nevedeli nájsť prácu. Keď si aj nejakú našli, väčšinou bola veľmi zle pla-
tená. Vládol všeobecný nedostatok základných potravín, na uliciach boli zástupy ľudí bez do-
mova. Mizerná bola aj situácia demobilizovaných vojakov, ktorí boli priamo z frontu vrhnutí 
do neznesiteľnej biedy. O nič lepšie na tom nebol ani vidiek, kde taktiež panoval hlad a bieda, 
chudobné roľníctvo volalo po prerozdelení pôdy, ktorá ostala aj naďalej majetkom šľachty. 
V protiklade k biede nižších vrstiev stála maďarská šľachta a buržoázia, ktorá ešte nedávno 
hnala ľudí pod vlasteneckými heslami do vojny a teraz sa jej následky vojny nedotýkali vôbec, 
alebo len okrajovo. Tento protiklad vytváral v Maďarskej spoločnosti veľké sociálne napätie, 
ktoré v mnoho začalo pripomínať Rusko pred boľševickou revolúciou. 

V tomto chaose značne stúpa popularita ľavicových strán. Karóly sa začína opierať o politikov 
maďarskej Sociálnej demokracie, ktorí sa osvedčujú ako efektívna sila, nielen na poli sociál-
nom, ale aj národnostnom. Keďže maďarská sociálna demokracia plne podporovala integri-
tu uhorska, slovenskí sociálni demokrati sa skôr obrátili na českých sociálnych demokratov. 
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V Maďarsku vzniká aj nová komunistická strana, ktorú zakladá Béla Kun spolu s ďalšími dvesto 
prišelcami zo Sovietskeho Ruska. Tá si získava podporu najmä v mestách medzi chudobnými 
robotníkmi, ale komunistickí politici sú prenasledovaní a Béla Kun skončí vo väzení.

Karta sa obráti po tom ako Karólymu doručia správu o posune rumunskej aj československej 
demarkačnej čiary, ktorá Maďarsko pripravuje o väčšinu územia. Pod tlakom neúspechov Ká-
rolyho zahraničnej politiky a sociálnych nepokojoch, ktoré sa odohrávali v uhorsku Karólyho 
vláda podáva demisiu a odovzdáva moc sociálnym demokratom. Sociálna demokracia ná-
sledne na to urobí nečakaný krok a spojením sociálnej demokracie a maďarských komunistov 
vzniká Spojená Socialistická strana Maďarska, na čele s Bélom Kunom, ktorý je medzičasom 
prepustený z vezenia. 

V Maďarsku sa bez jediného výstrelu dostávajú k moci boľševici a 21. marca vzniká Maďarská 
republika rád. V Maďarsku sa v plnej miere rozbieha sociálna revolúcia a zároveň sa formuje 
proletárska demokracia založená na robotníckych radách. Začína sa postupná socializácia 
podnikov, s viac ako desiatimi zamestnancami, sú znárodňované banky aj pôda. Na znárod-
ňovanie pôdy sa s nevôľou pozerá roľníctvo, ktorého požiadavky o prerozdeľovanie ignorujú. 
Toto všetko sa koná s tichým súhlasom maďarskej buržoázie, ktorá vidí v boľševikoch silu, 
ktorá by mohla zachovať integritu uhorska.  V ZSSR vidia protiváhu voči Dohode. Maďarská 
republika rád sa však v skutočnosti ocitá v nezávideniahodnej situácii. Je v obkľúčení doho-
dových mocností a  pomoc od spojencov v ZSSR v dohľadnej dobe nemohla očakávať, keďže 
ruskí boľševici boli plno zamestnaní domácimi problémami. Domáca situácia bola tiež pre 
Kunovu vládu problematická, keďže nacionalisticky ladené obyvateľstvo očakávalo rozhodné 
konanie ohľadom integrity uhorska. 

Krátko po vyhlásení MRR je sformovaná maďarská červená armáda, netvoria ju len robotníci 
a roľníci, ale je v nej aj mnoho vysoko postavených dôstojníkov z bývalej cisárskej armády. Na 
čele ČA stojí sociálny demokrat Wilhelm Bohm, ktorý bol aj ministrom vojny v Karólyho vláde. 
Prvá závažná skúška pre MČA sa začína 25. apríla keď rumunské vojská začínajú postup na 
novú demarkačnú čiaru a o deň neskôr sa k nej nadväzujú aj československé légie. Po zastave-
ní rumunského postupu na rieke Tisa sa ČA darí 7. mája zastaviť postup Československých légií 
a 27. mája sa ČA dostáva na pôvodné pozície. Následne na to sa 30. mája začne generálna 
ofenzíva proti ČSR. 

Zo začiatku sú demoralizované a zle vybavené československé légie donútené ustupovať. 
MČA mala veľkú technickú prevahu v počte obrnených vlakov, čo aj patrične využívala. Počas 
ofenzívy sa jej podarilo obsadiť takmer celé Východné Slovensko, čím izolovala ČSL armády 
operujúce v oblasti Podkarpatskej Rusy. MČA obsadila viac než tretinu územia dnešného Slo-
venska. Front sa tiahol od Komárna cez Levice, Banskú Štiavnicu, Zvolen, Tisovec, Gelnicu 
Lipany a Bardejov. Front sa začína stabilizovať až okolo 13. júna, na čom má veľkú zásluhu 
aj výmena vedenia ČSL, keď talianskych generálov vystriedajú Francúzi (na tejto výmene má 
veľký podiel aj Milan R. Štefánik). Generáli sa okamžite chytajú svojich úloh. V ČSL sa zdvihne 
celková morálka, hoci postup na demarkačnú čiaru s Maďarskom mal príchuť výbojnej vojny, 
následný protiútok MČA v sebe niesol esenciu obrannej vojny a ochrany mladej republiky pred 
územnými nárokmi Maďarov. ČSL prechádzajú na niektorých úsekoch fronty do protiútokov 
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a vytláčajú MČA zo Zvolena a Banskej Štiavnice. To už ale do konfliktu vstupujú Dohodové 
mocnosti a MRR predkladá ultimátum k stiahnutiu MČA na ich pôvodné pozície. 

Vzťah MRR k slovenskej otázke bol od počiatku veľmi problematický, keďže Béla Kun po vyhlá-
sení MRR vydal prehlásenie pre nemaďarských proletárov a Slováci boli jediní, ku ktorým sa 
táto výzva nedostala. Tým sa v podstate MRR navrátila na pozície uhorska, ktoré Slovákov ako 
národ alebo etnikum neuznávalo. Zmena nastala až vtedy, keď na tento problém upozornil 
sovietsky ľudový komisár zahraničných vecí Čičerin, ktorý Kunovi poslal list, kde vyjadroval 
znepokojenie nad národnostnou otázkou v MRR. Žiadal, aby na Slovákov bolo uplatnené sa-
mourčovacie právo proletariátu. No i napriek nejasnému postoju MRR k slovenskému národu, 
v rámci komunistickej (neskôr socialistickej) strany fungovala veľká slovenská a česká sekcia, 
ktorá sa opierala o veľkú robotnícku komunitu Slovákov v Maďarsku. Po vyhlásení MRR pod 
svoje krídla prebrala maďarizačné „Slovenské noviny“ aj s celou redakciou. Tie boli násled-
ne premenované na Červené noviny. V čele Slovenskej a Českej sekcie stál český marxista 
Antonín Janoušek, ktorý sa do Maďarska dostal na žiadosť Bélu Kunu. Janoušek prežil Prvú 
svetovú vojnu v domácom väzení v Poldine Hute, patril k ľavým sociálnym demokratom a bol 
sklamaný z komfromizmu sociálnej demokracie. Po vojne spolupracoval so Zápotockým a Mu-
nou na zakladaní KSČ. No keď dostal možnosť angažovania sa v Maďarsku, ktoré bolo na 
pokraji revolúcie, neodmietol a nelegálne sa do Maďarska dostal vlakom. Slovenská sekcia 
fungovala dobre a pod vedením Janouška sa rýchlo rozrastala. Na počiatku vojny medzi MRR 
a ČSR sa k nej dokonca pridávali aj prebehlíci z rád ČSL. 

Cieľom Janouška a väčšiny jeho spolupracovníkov však nebolo vytvoriť Slovenskú republiku 
rád ako integrálnu súčasť MRR, ako to navrhol na zjazde socialistickej strany 4.júna 1919 Béla 
Kun. Chceli rozšíriť revolúciu na celé ČSR a následne na to vytvoriť Československú republiku 
rád, ktorá by sa stala neskôr súčasťou plánovanej svetovej sovietskej republiky. Samozrejme 
tieto predstavy sa nikdy nenaplnili. Ale poukazujú na to, že ani v rámci revolučného hnutia 
v MRR nebol jednotný názor na to čo sa má stať so Slovenskom. Aj mohol byť jeden z dôvodov, 
prečo počas obsadenia časti územia Slovenska nebola hneď vyhlásená SRR, ale o správu nad 
územím sa starali direktóriá priamo napojené na vládu MRR. 

Zaujímavé je, že pri vyhlásení SRR sa 6. júna stavia na jej čelo prezident Antonín Janoušek. 
A práve v ten istý deň prijíma Kuna podmienky na stiahnutie MČA zo slovenského územia za 
druhú demarkačnú čiaru. Tento fakt je dôležitý najmä preto, lebo poukazuje na to, že vyhlá-
senie SRR bolo podľa všetkého posledným zúfalým pokusom MRR na rozšírenie revolúcie do 
ČSR. Túto domnienku podporuje aj fakt, že Janoušek dostával od Kunu nepresné informácie 
o revolučnom ladení robotníkov v ČSR, čo však nebola pravda, keďže českí robotníci a česká 
sociálna demokracia boli naklonené idey republiky. Veľavravnou je aj reakcia ľavicovo lade-
ného Práva ľudu na ofenzívu MRR: „Sme napadnutí! A ako socialisti si za mravnú povinnosť 
pokladáme hájiť našu republiku do krajnosti a nedovoliť, aby nám cudzí diktovali so zbraňou 
v ruke, v akom sociálne demokratickom zriadení máme žiť v našej republike.“ (Právo ľudu 
z 13. júna 1919) Vojská MČA sa nakoniec sťahujú zo Slovenska dva týždne po vyhlásení SRR, čo 
je zároveň aj dĺžka trvania SRR. Počas toho bola ustanovená vláda komisárov a robotníckych 
rád, no spôsobilosť tých sa obmedzovala iba na okolie Košíc a Prešova. Na väčšine územia 
sa o správu naďalej starali direktória napojené na MRR. Za zmienku stojí aj fakt, že jazyková 
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politika SRR absolútne nevyhovovala požiadavkám Slovákov, keďže neuznala slovenčinu ako 
úradný jazyk a namiesto toho vláda nariadila, že každá užívaná reč je rovnakého rangu. Preto 
je mnoho dokumentov z obdobia SRR písaných v rôznych jazykoch a nárečiach, od nemčiny 
až po šarišské nárečie. Naopak v tej dobe sa na časti ovládanej ČSR konala rozsiahla kultúrna 
revolúcia, boli rušené maďarské školy, Slováci dostávali práva o ktoré bojovali počas maďa-
rizácie. Taktiež slovenská sociálna demokracia v tých časoch bola na strane ČSR, ale hlavne 
osamostatnenia Slovákov od Maďarska. Do robotníckych novín prispievali slovenskí básnici 
a národní buditelia ako bol napríklad Janko Jesenský. Na druhú stranu SRR od slovenského 
obyvateľstva nedostávala žiadnu podporu a skôr ako pokus o sociálnu revolúciu, ju brali ako 
snahu o udržanie Slovenska v uhorsku. Preto je nakoniec po stiahnutí MČA odchádza aj vláda 
SRR a územie SRR je dobyté bez boja. ČSL obsadzujú nové pozície stanovené Dohodou a tým 
sa končí konflikt medzi ČSR a MRR. 

Po konci vojny medzi MRR a ČSR sa vláda Bélu Kuna ocitá pod ťažkým tlakom pravého a ľavé-
ho krídla v MČA. Keďže Rumunsko neustúpilo na pôvodné pozície, armáda žiadala okamžitý 
vojenský zásah proti rumunskej armáde. Ten nakoniec skutočne prichádza, no vyčerpaná MČA 
je v ňom porazená a následne 1. augusta padá vláda MRR a 3. augusta obsadzuje rumunská 
armáda Budapešť. V Maďarsku sa po rumunskom obsadení formujú z pravicového krídla MČA 
maďarské gardy, ktoré rozbiehajú biely teror mierený proti ľavici, na ktorého čelo sa stavia 
budúci regent Maďarského kráľovstva admirál Horthy. Tak sa končí pokus o socialistickú re-
volúciu v rozpadajúcom sa uhorsku, ktorá však narazila na nevhodné podmienky, naciona-
lizmus, neschopnosť riešiť národnostné otázky, ale hlavne na to, že na revolučné vystúpenie 
maďarského proletariátu nenadviazal proletariát v okolitých krajinách v ktorých prebiehali 
národnooslobodzovacie boje. Robotníctvo práve sa utvárajúcich národov, ktoré ešte nemalo 
skúsenosti s domácou buržoáziou, neodvodzovalo svoje zlé postavenie len od útlaku tried-
neho, ale aj národnostného, a preto voči revolučnému volaniu maďarských socialistov, ktoré 
v sebe navyše nieslo určitú snahu o zachovanie integrity uhorska, ostalo hluché.
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Říjnová revoluce pomohla kapitalismu 
osvojit si lidskou tvář
Michael Hauser 
autor rozhovoru Vratislav Dostál 

V těchto dnech si připomínáme stoleté výročí říjnové revoluce v Rusku. Jak je na tom sto 
let od bolševického převratu kapitalismus, a jak socialismus? 

Kapitalismu – jak je známo – prožívá dlouhodobou krizi, která má různé výkyvy. Je evidentní, 
že se kapitalismus z této krize nedokáže vymanit. A pokud jde o socialismus, ten dnes neexis-
tuje. Možná existují jeho nějaké zbytky. Kapitalismus dnes tudíž nemá reálnou alternativu, 
která by někde existovala, existuje leda tak v říši teorie, v různých koncepcích, náčrtech, 
návrzích. Ale reálná alternativa neexistuje, což nejspíš škodí samotnému kapitalismu. Na 
vzestupu – tím myslím řekněme vzestup hospodářský, sociální a emancipační – byl právě teh-
dy, když existovala reálná alternativa. Když existoval Sovětský svaz a východní blok, který po 
určitou dobu představoval skutečnou výzvu pro kapitalismus. Není náhoda, že od 70. let mi-
nulého století kapitalismus prožívá rozličné krize, a že se tak děje právě v době, kdy se začíná 
vytrácet hodnověrnost východního bloku. Zdá se, že stoleté výročí říjnové revoluce oživuje 
myšlenku, dle které říjnová revoluce dopomohla kapitalismu k tomu, aby si osvojil lidskou 
tvář. V tom spatřuji jeden z významů říjnové revoluce.

Existuje – pokud jde o říjnovou revoluci samotnou – odkaz, myšlenka, čin, zkrátka něco, 
co bychom mohli i dneska označit za inspirativní?

Právě těch sto let je dost dlouhá doba na to, abychom se zbavili různých nánosů a klišé, 
a abychom neviděli pouze mrtvé, tak jako je už snad tolik nevidíme v případě francouzské 
revoluce, potřebujeme zkrátka historický odstup. A právě díky jednomu století, které od říj-
nové revoluce uplynulo, se na říjnovou revoluci můžeme podívat také jinak, než jenom jako 
na nástup tzv. totalitárního režimu, což je pojem, který je sám o sobě krajně problematic-
ký. Pokud si položíme otázku, co znamenala říjnová revoluce, řekl bych asi toto: Za prvé jde 
o první pokus o překonání třídní společnosti, o překonání třídních rozdílů, který byl poměrně 
dlouhou dobu úspěšný. Podobných pokusů bylo v historii několik, zmínit mohu třeba paříž-
skou komunu v roce 1871, a všechny tyto pokusy rychle ztroskotaly. 

A neztroskotal – důsledně vzato – i ten bolševický?

Tento pokus byl úspěšný v jednom směru. Říjnová revoluce se reálně dotkla samotných tříd-
ních základů tehdejší společnosti. Pokud v historii 20. století existuje nějaká skutečně radi-
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kální revoluce, tak je to právě tato, neboť se jí podařilo proměnit celkové uspořádání společ-
nosti. Což se nepodařilo nikde jinde. Zároveň to byla změna, kterou lze označit za historicky 
jedinečnou Vzniká totiž nový typ společnosti, ve kterém na začátku – prvních patnáct let – 
přestaly existovat sociální třídy jako předem dané rozdělení společnosti podle ekonomických 
pozic: menšina je na pozicích, které jí dávají ekonomickou a často také politickou moc nad 
většinou společnosti, i když se tato menšina zaklíná demokracií. 

Později – jak je známo – vznikají obdoby sociálních tříd, jejich analogie. Jsou to různé privile-
gované vrstvy, tzv. nomenklatura. Avšak je to něco jiného, než jsou sociální třídy v předcho-
zích dějinách, protože nomenklatura, která vzniká později v Sovětském svazu, není založená 
na vlastnictví produkčních prostředků, je založená na něčem jiném, na politické příslušnosti 
a na neprůhledných konexích a vzájemných službách. Přesto platí, že v  říjnové revoluci vzni-
ká historicky unikátní typ společnosti, který nemá obdobu v celých dosavadních dějinách. 
Zpočátku to není nápodoba předchozí společenské formace, ale vytváří něco nevyzkoušené-
ho a neznámého. V tom je nepochybně říjnová revoluce mimořádná.

Říjnová revoluce zároveň dokázala prosadit věci, které ani dnes nejsou v některých liberálně 
demokratických zemích samozřejmostí. Zmínit mohu práva žen a práva menšin. už Deklarace 
práv pracujících a vykořisťovaných lidí z roku 1918 zavádí rovná politická práva pro všechny 
občany bez ohledu na jejich pohlaví a jejich rasovou nebo národnostní příslušnost. Prakticky 
to mimo jiné znamená, že se zde na začátku dvacátých let minulého století dostávají některé 
ženy do vrcholných politických pozic. Pokud mi je známo, je to právě po říjnové revoluci, kdy 
se poprvé v moderních dějinách žena stala ministryní, mám na mysli Alexandru Kollontajo-
vou, která byla lidovou komisařkou sociálních věcí (úřad odpovídající ministerstvu) a také 
jednou z prvních velvyslankyň v dějinách diplomacie. Ve srovnání s tehdejší Evropou jde 
o převratný prvek. Ruská revoluce v tom předběhla mnohé státy západní Evropy o desítky let.
Jsou tu však další věci, které nejsou ani v dnešních  liberálních demokraciích dostatečně na-
plněny. Vezměme si problematiku svobody slova. V V oné deklaraci z roku 1918 je článek, 
který hovoří o tom, že svoboda slova má být skutečná, což znamená, že tisk nemá být závislý 
na kapitálu, protože kapitál fakticky omezuje svobodu slova. Necháme-li stranou média a po-
díváme se na dnešní situaci ve vědě, nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že vědecká 
svoboda, která také znamená volný přístup k vědeckým článkům a knihám, je omezená kapi-
tálem, , neboť soukromé korporace k nim prodávají přístup, a ne každý vědec si může dovolit 
koupit deset článků po padesáti eurech. Jinak řečeno: věda je stále závislá na kapitálu.

Jak na tom byl tehdejší režim s demokracií? 

Je potřeba rozlišit první období, které trvalo zhruba deset let, a následující etapu. Pokud se 
zaměříme pouze na toto první období, které přímo souvisí s říjnovou revolucí, a necháme 
stranou stalinismus nebo pozdní socialismus, tak za prvé: poslední kniha, která otevřeně 
odmítla dialektický materialismus jako zřejmý nesmysl vyšla ještě na sklonku 20. let, byla to 
Losevova kniha Dialektika mýtu. V tomto období v Rusku vycházely Trockého sebrané spisy. 
Znamená to, že prvních deset let byla stále docela velká svoboda, co se týká myšlení a kul-
tury. Nemluvím ovšem o antibolševických politických proudech, které ztratily svobodu slova 
během občanské války. 
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Kulturně a umělecky byla porevoluční společnost mimořádně kreativní. Na nedávné výstavě 
v Královské akademii umění v Londýně věnované ruskému umění v letech 1917-1932 byla 
vystavena díla, která ukazují, že porevoluční doba byla explozí kreativity: rozvíjely se tu 
v podstatě všechny směry moderního umění, od abstraktní malby po avantgardní realismus. 
V hudbě se objevily pozoruhodné experimenty, jako byla Simfonie sirén Arsenije Avraamova, 
v níž místo orchestru hraje celé město, parní lokomotivy, továrny, nákladní automobily, roz-
sáhlé sbory. Vedle Paříže bylo porevoluční Rusko kolébkou moderního umění. 

Jak byste reagoval na námitku, dle které byl nástup bolševiků spojen s terorem? 

Během říjnové revoluce padlo šest bolševiků. To je všechno. Občanská válka? Teror na obou 
stranách. Rozdíl byl v tom, že teror „bílých“ (armád bojujících proti „rudým“) se často obracel 
proti Židům. Armády Kornilova, Juděniče a dalších bývalých carských generálů mají na svědo-
mí nespočet pogromů na Židy. Kromě antisemitismu je k tomu vedla představa, že Židé jsou 
potenciální spojenci bolševiků. Tehdejší sovětská vláda byla v očích bělogvardějců a zastánců 
starých pořádků vládou židobolševiků. Kdyby zvítězili bělogvardějští generálové, nekonal by 
se návrat parlamentní demokracie, nýbrž by přišla vojenská diktatura s antisemitskými rysy, 
dost možná první fašistická vláda v Evropě. 

A co téma zestátnění a kolektivizace zemědělské půdy?

V listopadu 1917 vychází Dekret o půdě . Je to moment, kterým si říjnová revoluce získává na 
svou stranu značnou část venkovského obyvatelstva. Půda byla rozdělena mezi rolníky, kteří 
byli zároveň oddluženi. Byla to pozemková reforma, která předčila očekávání. Možná stojí za 
to připomenout, že po vzniku Československa proběhla pozemková reforma i u nás V méně 
radikální podobě, ale proběhla. Bolševická reforma šla do hloubky s tím, že rolníci přestávají 
být závislí na majitelích půdy a sami se stávají hospodáři na půdě, kterou obdělávají. 

Není pravda, jak tvrdí někteří historici, že bolševici byli jakousi elitářskou skupinou revolu-
cionářů, kteří revoluci prosadili silou. Ve skutečnosti si svého času získali velkou podporu 
téměř celé tehdejší společnosti. Přispěl k tomu i Dekret o míru, jímž Rusko vystoupilo z ne-
smyslných jatek první světové války. 

Marxistická analýza politiky pracuje s třídním antagonismem, společnost dělí na vlád-
noucí a ovládané, hovoří o vykořisťování a třídním boji, o zvyšující se koncentraci a cen-
tralizaci moci, počítá s cyklickými krizemi kapitalismu, které se nakonec dostanou do 
neřešitelné fáze, předpovídá zhroucení systému, a podobně. Jak byste, pokud to jde, 
analyzoval bolševický režim, pokud byste na něj a jeho vývoj uplatnil marxistickou analý-
zu? Kde hledat příčiny toho, že to nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo?

Příčiny pádu socialistického režimu se samozřejmě objevují již kdesi na začátku. už chvíli po 
revoluci. Sám Lenin na konci svého života kritizoval byrokratizaci, kritizoval vznik uzavřených 
mocenských skupin, obával se dalšího vývoje. Lenin píše, že v Rusku vznikly teprve předpo-
klady, základy k cestě směrem k socialismu. Že to ještě není socialismus, který měl fungovat 
jako švýcarská pošta. Varuje před zbrklým postupem, a říká: „raději méně, ale lépe“, věci 
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musíme dělat promyšleně a kvalitně, ne se zaměřit pouze na kvantitu. Např. říkal, že Rusko 
nejprve musí dohnat západní buržoazní kulturu, nikoli ji přeskočit. To nejde. 

Bolševici měli v tomto ohledu přezdívku „západnici“. Rozličné konzervativní proudy je kri-
tizovaly za to, že do Ruska vnášejí západní kulturu. Bolševici byli zpočátku nositelé západní 
kultury. Zkrátka, jedna z příčin politického pádu spočívá v tom, že politická forma sovětů 
se začala uzavírat, začala mít opět takovou pseudo třídní výstavbu. Lenin před tím varoval. 
Jakmile se sověty uzavřely a začala v nich rozhodovat stranická a ekonomická nomenklatura, 
sověty přestaly účinkovat jako politická forma, která díky kontrole zdola umožňuje zpětné 
vazby. Sověty byly původně postaveny na tom, že lidé zespodu volí své zástupce a ti volí zase 
své zástupce, ale tito zástupci jsou odvolatelní.

Sověty byly formou přímé demokracie, která ale měla vertikální strukturu. Znamená to, že 
spodek může prostřednictvím spojovacích článků odvolat vrcholné zástupce nejvyššího sově-
tu. Tak tomu bylo původně. Ale jisté prvky této radikální demokracie přežívají ještě dlouho. Až 
do roku 1929 mají lidoví komisaři, tj. dnešním slovníkem ministři, stejnou mzdu jako kvalifiko-
vaní dělníci. Jinak řečeno, přímá demokracie se odrážela také na výšce mezd a příjmů vrchol-
ných politiků. Pozdější problémy Sovětského svazu plynuly mimo jiné z toho, , že se nerozvinu-
la vláda sovětů v původní podobě. Byla totiž zcela novou politickou formou, která poskytovala 
zpětné vazby a korekci moci. Předtím to nikdo nevyzkoušel, kromě  Pařížské komuny.

Sám Lenin chápal říjnovou revoluci jako pokračování Pařížské komuny, která tu byla vzo-
rem. Rozvinout vertikální radikální demokracii se ale nepodařilo, a tudíž postupně dochází 
ke zkostnatění. Z hlediska marxistické analýzy došlo k tomu, že politická moc, stát a státní 
instituce se uzavřely ve své vlastní ideologii a začaly podvazovat rozvoj produkčních sil. So-
cialistické země někdy v sedmdesátých letech přestaly držet krok se západem, co se týká mo-
derních technologií. Byl to následek toho, že ideologie vyjadřující zájmy nomenklatury byla 
nadřazena zájmům společnosti. Přesto je obdivuhodné, že přes všechny chyby a degenerace, 
tento systém vydržel sedmdesát let. To je nepředstavitelné, pokud by celý systém stál jenom 
na násilí, strachu a gulazích. 

Čemu to přičítáte? Sám jsem byl před několika lety v Gruzii, kde se narodil Stalin, a mu-
sím říct, že navzdory všem krutostem je nesporné, že si tam komunistický režim lidé spo-
jují také s jistým modernizačním étosem…

To už přichází téma stalinismu, období, v němž bylo mimo jiné zlikvidováno vůbec nejvíc 
bolševiků v Evropě. Jednou tváří stalinismu, o níž se dnes stále mluví, jsou represe, teror, 
gulagy, ale pak je tu ještě druhá tvář stalinismu, na kterou se mnohdy zapomíná, tedy moder-
nizace zaostalého státu, mimořádně rychlá modernizace. Během dvaceti let se z Ruska, které 
prohrávalo jednu válku za druhou, stala země, která jako jediná v  Evropě začala vítězit nad 
nacistickým Německem, které se tehdy chápalo jako v podstatě neporazitelné. 

Třeba o bitvě u Stalingradu psali i tehdejší konzervativní politici ve Velké Británii v tom smys-
lu, že armáda Sovětského svazu zachránila západní civilizaci. Legitimita a respekt tehdejšího 
Sovětského svazu souvisely právě s tímto momentem. Nemluvě o tom, že o několik let později,  
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je Sovětský svaz v čele kosmického výzkumu a v roce 1957 jako první vypouští vesmírnou dru-
žici. Ze zaostalého Ruska vzniká velmoc, která byla první ve vesmíru. .

Když už hovoříte o legitimitě, KSČ u nás suverénně vyhrála volby v roce 1946, v průběhu 
60. let, a především v čase Pražského jara, stranu podporovala výrazná část obyvatel-
stva, legitimita režimu, který si předtím prošel několika fázemi, kulminovala. Je možné, 
aby komunistické hnutí, jehož reputaci brutálně poškodil vpád vojsk tehdejší Varšavské 
smlouvy, svou legitimitu u nás aspoň zčásti obnovilo?

Komunisté tehdy svou legitimitu ztratili jen zčásti. Avšak ztratili ji po právu. Invaze byla od-
souzena i mnohými komunistickými stranami na západě Evropy. Lze v tom spatřovat hřebík 
do rakve tehdejšího Sovětského svazu jako emancipační velmoci. Bylo to pohřbení myšlenky 
socialismu na dlouhá desetiletí. Pražské jaro byl poslední pokus o záchranu modelu tehdejší-
ho socialismu. Možná je důležité připomenout, že v Pražském jaru vidíme návraty k Leninovi, 
k říjnu 1917. Připomenout mohu heslo, „Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil“.

Přesto platí, že komunismus a Komunistická strana Československa u nás tehdy ztratila legi-
timitu jen částečně, doložit to lze na volebních výsledcích KSČM po listopadu 1989. Komu-
nistická strana zůstala trvalou součástí politické scény navzdory všem antikomunistickým 
kampaním. Ze sociologických šetření také vyplývá, že je tu poměrně dost lidí, kteří označují 
předlistopadový režim za lepší, než ten současný. Dílem je to tím, že tu existoval rozvinutý 
sociální stát, nezaměstnanost byla de facto nulová, lidé měli dostatek volného času a podob-
ně. V očích mnoha lidí se tyto sociální výdobytky po listopadu ztratily.

Marx říká, že civilizace se pozná podle toho, kolik mají lidé volného času. Pokud se na to 
díváme touto optikou, platí, že za minulého režimu měli lidé více volného času než dneska. 
Chci zkrátka říct, že se legitimita komunistické strany zakládá mimo jiné na těchto sociálních 
výdobytcích minulého režimu, kterých bylo u nás o něco více než v jiných zemích východní-
ho bloku. Jinde bylo více svobody, například v Polsku vycházelo v pozdním socialismu více 
kritických knih nebo časopisů než u nás, avšak byla tam oproti tehdejšímu Československu 
horší sociální situace. ukazuje se, že pouhá svoboda slova není rozhodující. V Polsku se nad 
Polskou dělnickou stranou, obdobou KSČ, zavřela voda, i když byla liberálnější než KSČ, které 
si jistou legitimitu zachovalo, jak o tom svědčí všechna ta procenta, která KSČM dostala od 
listopadu 1989, i když jistě, KSČM není totéž co KSČ. 

Jak je na tom levice dneska nejen v České republice, ale v celé Evropě, i s ohledem na 
odkaz, o kterém mluvíme? Anebo jinak: tradiční levice je v celé Evropě na ústupu. Otázka 
zní: co s tím?

Není pochyb o tom, že tradiční levicová politika prakticky v celé Evropě dlouhodobě prohrá-
vá. Po mém soudu je to tím, že se ocitla příliš v politickém středu. Soustředila se na středosta-
vovské voličské skupiny, kterých v dobách sociálního státu přibývalo. Dnes tyto skupiny eko-
nomicky stagnují nebo se spíš propadají a pochopitelně se radikalizují. Buď směrem doprava, 
nebo doleva. Levice v tradičním sociálně demokratickém pojetí tudíž začíná ztrácet půdu pod 
nohama. Corbynova odpověď na tyto pohyby je zcela logická: pokud chceme zachránit soci-
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álnědemokratické strany, jako je Labour party, tak je třeba posunout se doleva. Je to jediná 
možnost, jak se zachránit. 

Musím ale připomenout, že tady působí levice mimoparlamentní, řekněme nová nebo 
postmoderní levice, která řeší témata jako je gender, menšiny, ekologie a podobně. Jedná se 
o důležité a oprávněné akcenty, avšak samo o sobě to nestačí. Chybí jim smysl pro většinu, 
pro problémy většiny, nejen pro problémy menšiny. Tato levice pak nedokáže reagovat na vý-
zvy, jako je například návrat nacionalismů, a dostává se na elitářskou pozici: většina podlehla 
zlým duchům z minulosti.

Jak si to vysvětlujete? 

Nacionalismus má hluboké kořeny, není to jenom výplod nějaké propagandy, vzniká jako první 
reakce na sociální krizi, na beznaděj a frustraci širokých vrstev. V této situaci nabízí naciona-
lismus identifikaci, nabízí určitou vizi, když lidem říká, že je třeba vrátit se k národnímu státu. 

A levice vizi nenabízí? 

Současná levice nabízí buď pouze mnohokrát zopakované prázdné fráze, anebo slibuje poli-
tiku genderové rovnosti nebo ekologickou etiku, avšak nejde ke kořenu věci. Chybí ji zásadní 
ekonomická kritika stávající situace. V právě v tomto spatřuji výzvu říjnové revoluce a Lenina. 
Lenin také hovořil o právech menšin nebo genderové rovnosti, dnes by mluvil o ekologii, ale 
zároveň říkal, že je zapotřebí vytvořit sociální podmínky, které umožní skutečnou rovnost. 

Pokud bychom se ještě zastavili u současné situace nejen u nás: o voliči začínají v růz-
ných zemích slyšet na rozličné populistické a charismatické politiky, které spojuje mimo 
jiné kritika celého politického establishmentu, celé politické třídy. Na příkladu Andreje 
Babiše, ale nejen jeho, lze doložit, že na tento antiestablishmentový osten slyší také 
bývalí voliči levice. Jak si tento fenomén vysvětlujete?

Jsou za ním dva faktory. Prvním je už zmíněná frustrace velkého množství lidí, řekněme krize 
identit, lidé ztratili základní orientaci a nevědí, čemu lze dneska vůbec věřit. Druhým fakto-
rem je prázdno liberálně demokratické politiky, její vyhoření. . Jeden čas se mohlo zdát, že 
se tu budou do konce věků u moci střídat zavedené strany levice a pravice, nyní se ukazuje, 
že i to má svůj konec. 

Proč podle vás lidé volí Andreje Babiše? 

Protože uvažují tak, že jim nezbývá nic jiného, než volit Babiše. Pokud chtějí prosadit aspoň 
nějakou změnu zaběhaných pořádků, tak volí Babiše. Zavedené strany jim nic přesvědčivého 
nenabízejí. Babiš dokázal vyvolat zdání, že se zasadí o reálné změny. 

Ta situace se reprodukuje v mnoha zemích. Lze za ní tedy spatřovat systémové příčiny? 

Bezesporu. Jinak se to nedá vysvětlit. Vzestup populismu chápu jako Nemesis, která v řecké 
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mytologii symbolizuje bohyni pomsty a odplaty. Stíhá ty, kteří propadli pocitu, že jsou nedo-
tknutelní a mohou si dělat, co chtějí. Nová vlna populismu, abych ho odlišil od starého popu-
lismu, říkám mu metapopulismus, je odpovědí nebo odplatou za sebezahleděnost a sebejis-
totu liberálně-demokratických elit. Nástup metapopulismu, tedy politiky, která nemá žádnou 
ucelenou doktrínu a představuje jakousi hybridní směs levicových a pravicových prvků, sou-
visí ale také s hlubšími příčinami, které spočívají v dlouhodobé neřešené krizi kapitalismu. 
Ekonomika se sice mírně oživila, ale reálné mzdy v Evropské unii stagnují, fakticky zůstáva-
jí pod úrovní roku 2008, kdy začala finanční krize. Přibývá počet zadlužených domácností, 
zvětšují se příjmové nerovnosti. Úzká skupinka nejbohatších lidí planety zbohatla i během 
finanční krize, většina společnosti sociálně stagnuje nebo upadá. Tato situace jenom čeká na 
politiky, kteří tento stav pojmenují a přesvědčí voliče, že je zapotřebí to změnit. Metapopu-
lismus nemohl nepřijít. Chytá se kritiky systému. Dřív pojem systém a jeho kritiku používala 
levice, dneska je součástí slovníku všech metapopulistů.

Recept, který by mohl tedy vést k obnově důvěry v levici, tedy spočívá v tom, že si opět 
osvojí systémovou kritiku? 
 
Ano, určitě. Nástup metapopulismu probouzí levici z  dogmatického spánku a vyzývá ji, aby 
říkala, co si opravdu myslí. Metapopulistická politika je dnes silná právě proto, že zlomila 
určitá tabu: nebojí se kritizovat systém, elity, kapitál a globální kapitalismus. A pokud chce 
levice uspět, nezbývá ji, než začít používat pojmy, které sama vytvořila, a které nyní s tako-
vým prospěchem využívají jiní. .

Musí tak činit stylem, jak to dělá Sanders, Corbyn nebo Melenchon. Všichni tři mluví o sys-
tému a zároveň se snaží sjednotit lidi, kteří jsou neprivilegovaní. Metapopulističtí politici 
postupují jinak, oni se snaží oslovit různé skupiny obyvatel, jejichž zájmy jsou protichůdné. 
Chvíli mluví tak, aby se to líbilo neprivilegovaným , chvíli tak, aby se se zalíbili elitám. ě Ve 
skutečnosti společnost nespojují, nýbrž pouze vyvolávají zdání jednoty.

A na levici teď je, aby neprivilegovanou část společnosti, tedy v zásadě většinu dokázala spo-
jit a vytvořila alternativu vůči metapopulismu. A zde se může inspirovat u říjnové revoluce, 
především pokud jde o schopnost získat na svou stranu většinu a vytvořit politickou formu, 
jež vyřeší rébus dnešní levice: jak spojit princip radikální politické rovnosti a princip vládnutí. 
To znamená vytvořit nový typ politiky, který propojí tradiční a novou levici. Lenin by řekl, že 
to možné je, protože je to v naší situaci nutné. 
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Teze o paměti říjnové revoluce
Stanislav Holubec

Každé politické hnutí s globálními aspiracemi si vytváří svou historickou paměť, kterou mů-
žeme považovat za významnou součást součást identity. Socialistické hnutí nebylo výjimkou, 
ačkoli se zdálo, že je zaměřeno do budoucna, už od počátku měl vlastní příběh dějin pro něj 
velký význam. Podívejme se na Marxe, který předložil vlastní teorie dějin, nikoli budoucnosti. 
Součástí této teorie byla představa budoucí revoluce, její příchod měl signalizovat příchod 
nového světa. Říjnová revoluce byla tedy událost, na niž radikální část socialistického hnutí 
čekala desítky let. Socialistické hnutí si také vytvářelo tradice, k nimž se hlásilo: už v 19. Sto-
letí se hlásilo k povstáním otroků v antice, povstáním středověké chudiny a rolníků, francouz-
ské revoluci, osobnosti zakladatelů hnutí Marxe a po roce 1870 k prvnímu pokusu o dělnickou 
revoluci – pařížskou komunu.

Leninova frakce bolševiků, která úspěšně provedla revoluci, tyto tradice využila, ale přidala 
k nim tradici novou: revoluční zvrat, o němž prohlásila, že ohlašuje příchod nové éry. Něko-
ho sice mátlo, že v rozporu s klasiky k ní nedošlo v nejvyspělejší zemi, ale na druhou stranu 
bylo Rusko celkem nezpochybnitelně velmoc, takže byl tento příběh tak nějak uvěřitelný. Po 
tuto událost bylo záhy vymyšleno jméno velká říjnová revoluce. Jelikož měla frakce bolševiků 
jednoznačného revolučního vůdce – Lenina, byla tato tradice záhy personifikována do jeho 
osoby, což např. nešlo v případě živelných revolucí jako byla francouzská. Personifikace Leni-
na, navázala na personifikaci Marxe, který byl mnohými ztotožňován s e socialistickým hnu-
tím. Bolševická propaganda utvořila onu slavnou bolševickou trojice- Marx, Engels, Lenin. 
Mimochodem, postavení Engelse na roveň Marxe bylo Leninovou prací, zatímco pro sociální 
demokracii před rokem 1914 neměl Marx sobě rovného. Je možné, že za tím byl propagandi-
stický kalkul: Dvojice klasiků Marx a Lenin by působila divně, trojice bude přesvědčivější, viz 
svatá trojice apod. Bolševická revoluce zastínila vzpomínky na pařížskou komunu, které byly 
klíčovou součástí identity radikálních socialistů před rokem 1917. A kult Lenina záhy zastínil 
Marxe. Zatímco progresivní umělci odmítali tradiční formy oslavování revoluce, např. Maja-
kovský se vysmíval sochám a padal návrhy na různé ty věže třetí internacionály, velmi rychle 
se prosadily tradiční způsoby komemorace: Vyhlášení státního svátku, stavění Leninových 
soch, vydání Leninových sebraných spisů a zejména překvapivá myšlenka umístit Lenina do 
mauzolea, čemuž by se bezpochyby takový Marx nebo Engels upřímně zasmáli. Propaganda 
udělala z revoluce zakládající mýtus sovětského svazu a mnohé události patřičně nafoukla, 
např. z nijak dramatického zatčení prozatimní vlády udělal film Sergeie Eisensteine spektaku-
lární dobytí zimního paláce. Naopak odpůrci měli tendenci tyto události zlehčovat. 
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Během revoluce se utvářejí negativní místa paměti, tedy vzpomínky na zločiny, které se poz-
ději stanou velkým břemenem pro komunistický narativ a bude se s nimi vyrovnávat různými 
způsoby, zejména zamlčováním. Zmiňme zde dva nejznámější: Kronštadtskou vzpouru, která 
se stala významným místem paměti anarchistů a vyvraždění carovy rodiny, které se stalo zá-
kladním místem paměti bílé emigrace, vedle přítomnosti židů mezi revolucionáři. Odpůrci 
bolševiků samozřejmě odmítali i samotný pojem revoluce a nazývali ji spiknutím nebo pučem. 
Podobně sovětská propaganda zdůrazňovala, že šlo o revoluci lidu, nikoli o dobytí moci úz-
kou skupinou revolucionářů. 

V souvislosti s boji o nástupnictví po Leninovi se prosazuje stalinistická interpretace, kte-
rá dále prohlubuje personifikující narativ o revoluci: Mizí revoluční vůdci: Trockij, Bucharin, 
Zinnověv, Kameněv, naopak nabývá do obludných rozměrů kult Stalina, který se stal ve 30. 
letech čtvrtým ve skupině klasiků a postupně jeho kult dokonce zastiňuje kult Lenina. Pří-
kladem těchto posunů je stavba megalomenského paláce sovětů v Moskvě, na němž měla 
stát obří leninova socha vysoká asi 200 metrů, ale stalin se koncem 30. let rozhodl od toho 
ustoupit, neboť na pořadu dne byl jeho vlastní kult. Z oficiálního výkladu revoluce přestává 
být předmět diskuze a stává se z něj jediný správný výklad, přičemž nesouhlas s ním znamená 
likvidaci jednice. 

Ovšem době vrcholného stalinizmu pozorujeme také jistý odvrat od revoluce. Byly rehabilito-
vány tradice jí protikladné zdůrazňující stabilitu, hierarchii, věrnost vládci a ruskému národu 
proti příliš internacionální vřsr. Příladem je Stalinova rehabilitace kozáctva, které masakro-
valo bolševické revolucionáře, obnovení důstojnických výložek, instituce pucfleků a dalších 
privilegií oficírského sboru zrušených za revoluce. Dalším příkladem je obrat k ruskému naci-
onalizmu na konci 30. let – Alexandru Něvskému, Ivanu Hroznému. Nevím, kam by to došlo, 
kdyby nepřišla 2. světová válka a opětovná nutnost vzkřísit komunistické hnutí. 

Zcela novou politiku dějin vytvořila velká vlastenecká válka a vítězství nad fašizmem. Tyto 
události byly po zbytek doby existence sovětského svazu stejným ne-li větším předmětem 
oslav jako vřsr. Někteří historikové se dokonce domnívají, že vítězství ve válce poskytlo bol-
ševickému režimu novou legitimitu a že bez něj byl na cestě k zániku či transformace k něja-
kému autoritářskémmu kapitalizmu. Dvojkult vřsr – velká vlastenecká válka marginalizoval 
zejména občanskou válku, která byla významným místem bolševické paměti ve 20. a 30. le-
tech, vzpomeňme na písně Partyzánská, nebo Komandír geroj Čapájev. 

Zatímco šlo kult druhé světové války rozšířit jako osvobození i do dalších zemí bloku, rozši-
řování kultu vřsr bylo obtížnější a probíhalo spíše později: např. Stavba soch Lenina mimo 
sovětský svaz dosahuje vrcholu až v 70. letech. určité oživování říjnové revoluce v 70. letech 
bylo dané i vyblednutím vítězství ve druhé světové válce. 

Moje teze je, že jednou z příčin pádu sovětského bloku bylo, že se v 60. a 70. letech nedosta-
vila podobně slavná událost, jako byla revoluce nebo vítězství ve válce, která by ideologicky 
prodloužila režimu život. Takovou události se zdálo, že bude odbývání kosmu, ale jako se od 
konce 60. let ukázalo zaostávání sovětů za Američany a malé praktické využití, bylo z dobý-
vání kosmu jako ústřední události ustoupeno. Režim tak mohl v 80. letech odvozovat svou 
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legitimitu z vybledlých vzpomínek na Vřsr, slábnoucích vzpomínek na velkou vlasteneckou 
válku, a nenaplněné naděje spojované s výzkumem kosmu. Další zdroje legitimity, zejména 
růst životní úrovně v letech 70.tých, nebo ani úspěchy hnutí ve 3. světě se nemohly stát ta-
kovou události.
Srovnatelnou událostí v 70. letech, který by mohl režimu poskytnout legitimitu by byl např. 
Desetiletí trvající mimořádný ekonomický rozvoj, nebo nějaký unikátní vědecký či technolo-
gický objev, případně přechod nějaké velké západní země do tábora socialismu, nebo alespoň 
dlouhotrvající hospodářské krize v kapitalistických zemích. Nic takového se nestalo.

I když byl Chrušovem v 56tém škrtnut Stalin, stalinovská interpretace ruské revoluce přetrvá-
vala, především negativní hodnocení Trockého, který nebyl rehabilitován ani za Gorbačova, n 
rozdíl od jiných. I když revoluce vyblédala, byl opakovaně vyhlašován návrat k leninovi. Chtěl 
se k němu vracet Chruščov, Brežněv a Grobačov. Teprve na konci 80. let se v komunistické 
straně zformovalo křídlo, podle něhož byla samotná revoluce omyl. Samotný Gorbačov se 
během roku 1990 přestal k Leninovi hlásit, komunisté podporovali přejmenování Leningradu 
na St. Petersburg. 

Ruská revoluce a Lenin byla sice odmítnuta především v oblastech mimo sovětský svaz, v po-
baltí a na západní ukrajině, zatímco v jiných částech bývalého sssr úcta k ní přetrvala po celá 
90. léta. Sochy lenina zde nebyly strhávány, bylo zachováno mauzoleum. Ruská revoluce 
se stala událostí, která ruskou společnost sice poněkud rozděluje a snad ji lze připodobnit 
k vnímání revoluce francouzské ve Francii, zatímco např. postavení americké společnosti, 
nebo třeba českého roku 1918 je akceptováno celou společností a skupiny je odmítající jsou 
marginální. Co bylo v rusku po roce 2000 ale jednoznačně překvapivé, byl návrat Stalina. Ne-
jen v řadách ruských komunistů, pro které je významnější historickou postavou, ale i v rámci 
ruských nacionalistů tedy společenského mainstream, pro něž je vítězství nad fašizmem na 
rozdíl od revoluce jednoznačně kladnou událostí. Možná má význam i tendence personifiko-
vat historii.
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K ekonomické demokracii 21 . století
Otakar Bureš

Proč ekonomickou demokracii?

V posledních desetiletích získalo neoliberální přesvědčení o tom, že kapitalismus je jediný 
myslitelný a možný společenský pořádek, všeobecný vliv na veřejnost.1 To je zjevný episte-
mologický omyl, v jehož stopách se od sedmdesátých let uskutečňuje politika volného trhu 
a obchodu v globálním rámci („The is no alternative“). Zvlášť silně rezonuje představa, že tzv. 
ekonomická svoboda je protikladem státního plánování, centralismu a direktivismu, v post-
komunistickém prostoru. Tertium non datur. 

Zatímco politická sféra se zdá do značné míry regulovaná demokraticky, ekonomická sféra je 
z demokratického rozhodování vyčleněna. Reálně uplatňovaná ekonomická svoboda je z pod-
staty nedemokratická, protože je svým fungováním postavena na hierarchii a určována zájmy 
soukromých vlastníků a nikoli zájem všech zúčastněných v ekonomickém procesu. Součástí 
volnotržní představy je tvrzení, že ekonomika musí být oddělená od politiky. O jaké soběstač-
nosti ekonomické roviny však je řeč v situaci, kdy její rámec je určen politickými rozhodnutí-
mi a nepoměrností moci ekonomických elit, které se derou do politických funkcí? Ekonomika 
nebyla nikdy v moderní době nezávislá na politických procesech, což platí i opačně. Pronikání 
kapitálu do dalších oblastí, které byly dříve často pod veřejnou kontrolou, která je postupně 
omezována, dále zesiluje význam ekonomické moci vlastníků na úkor společnosti a demokra-
cie. Jednoduše řečeno, politická moc je vyháněna z ekonomiky, ale soukromé ekonomické 
zájmy pronikají do politiky.2 Představa oddělení sféry ekonomiky a politiky, jak po ní nebez-
pečně volá velká část pravice, je iluzorní. Nedemokratičnost a nerovnost ekonomická dopadá 
drtivě i na politiku, což navíc prohlubuje pokračující globalizační vývoj a problémy národního 
státu, protože již nelze uzavřít ekonomiku, politiku, ani kulturu do jeho rámce. Kapitál se 
totiž ze své podstaty neomezuje ve své funkci na hranice států. Transnacionální korporace 
se tak stávají flexibilnějšími než státy, jejichž svrchovanost je oklešťována, zatímco sociální 
a ekologická rizika zůstávají na státu (na což reagují nové neonacionalismy vytvářením faleš-
ných komunit).3

1  MISES, L. Liberalismus. Praha, 1998. S. 76.

2  RINGEN. S. A Distributional Theory of Economic Democracy. In: Democratization. Roč. 11, 2004, č. 2, s. 18-40. S. 20.

3  Srv. SEKERáK, M. Ekonomická demokracia: dejiny, teória a prax. Banská Bystrica, 2013. S. 29.
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V podmínkách současné kapitalistické ekonomické svobody tak nejsou jednotlivci autonomní 
a nejsou si rovní, protože někteří jsou díky svému soukromému vlastnictví nadřazeni jiným. 
Kapitalismu je imanentní ambivalence mezi kapitalisty disponujícími mocí a bohatstvím 
a těmi, kteří nedisponují dostatečným kapitálem a kteří žijí z prodeje sama sebe, své pra-
covní síly, říká se tomu dnes zaměstnanci. Že je námezdní práce svobodnou, jejíž svoboda 
údajně plyne z její smluvní povahy dvou stran, je ideologický výmysl konce 19. století, který 
omezuje autonomii jednotlivce, protože ten „v práci“ pozbývá práva svobodně rozhodovat 
o sobě samém.4 Prostředí zaměstnání navíc přispívá k reprodukci vzorců panství a nadvlády 
do všech oblastí života. Tráví-li běžný pracovník v zaměstnání přibližně 40 hodin týdně, vý-
znamně to ovlivňuje jeho osobnost. V této souvislosti můžeme mluvit o novém otroctví, které 
je sice smluvním vztahem, to však podle mě nic na jeho otrocké struktuře nemění. Zaměst-
nanec se v tomto vztahu stává komoditou, věcí.5 V tom je příznačné spojení „pracovní trh“ 
– někteří na něm nakupují, někteří se na něm prodávají. Dochází k hodnotovému upřednost-
nění soukromého vlastnictví produkčních prostředků před hodnotami důstojnosti, integrity 
a svobody člověka. Námezdní otroctví funguje, jak říká Simon Springer, jako „systematický 
a všudypřítomný přízrak genocidy“ a jako nástroj kontroly, protože jeho alternativou je žeb-
rající chudoba či smrt hladem. Springer v návaznosti na Kropotkina doslova říká: „Mzdová 
práce je kompromis, který uděláme k zajištění, že nebudeme hladovět. Věčná hrozba hladem 
je to, co živí kapitalismus. udržuje lidi v řetězech.“6

Bytostná a narůstající nestabilita kapitalistického systému je kompenzována dluhem za stá-
le většího vynaložení prostředků na nezamýšlené důsledky jeho fungování. Financovat střet 
lidské svobody a globalizovaného kapitálu se jednou zřejmě přestane vyplácet i ekonomicky. 
Otázka je, zda nebude už pozdě – nejde totiž jen o otázku sociální a kulturní, ani jen o mož-
nost „zbavení se zbytečné práce“ (kapitál je dnes nezávislý na společenské reprodukci v urči-
té oblasti a pracující se pro kapitál stávají zcela nahraditelní, či dokonce zbyteční7), ale také 
o enviromentální devastaci. Kromě fatálního rizika třídní a kulturní polarizace totiž dnes če-
líme také výzvám ekologické udržitelnosti civilizace. Odpovědí na tyto nespravedlnosti a je-
jich neudržitelnost musí být odmítnutí hegemonie současné podoby soukromého vlastnictví, 
spojeného s nedemokratickými, autoritářskými vztahy na pracovišti a v celém ekonomickém 
systému. Pokud uznáváme demokracii jako princip v politice, není důvod ji nemít v ekonomi-
ce. To by byla polovičatá, zdeformovaná a ve svých aspektech stále omezovaná demokracie. 
Přiměřenou reakci na nespravedlivou společenskou distribuci bohatství však už nelze spatřo-
vat ve státním plánování a direktivismu, ale v posílení glokálních komunit a demokratického 
hospodářství, v ekonomické demokracii.

4  Tamtéž, s. 18.

5  Srv. tamtéž, s. 20.

6   SPRINGER, S. Property is the mother of famine: On dispossession, wages, and the threat of hunger. In: Political Geography 
2017, v tisku. Dostupné z: http://www.academia.edu/34571007/Property_is_the_mother_of_famine_On_dispossession_
wages_and_the_threat_of_hunger 

7   Srv. BAuMAN, Z. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Praha, 2008. S. 36-41; HARVEY, D. Záhada kapitálu: přežije kapitalis-
mus svou poslední krizi? Praha, 2012. S. 139-179.
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Co je ekonomická demokracie?

Existuje mnoho rozdílných teorií a praxí ekonomické demokracie, všechny však spočívají na 
různé podobě samosprávy zaměstnanců či pracujících, kteří kontrolují podnik, v němž pracu-
jí, přičemž mají jasný podíl na rozdělení nadhodnoty a kontrole investic. V případě menších 
podniků to lze realizovat formami přímé demokracie, ve větších podnicích dochází k volbě 
zaměstnaneckých rad z řad pracovníků. Ti nejsou, jako dnes běžný management, jmenování 
majitelem či zástupci státu, ale rovným demokratickým hlasováním pracovníků, kdy každý 
disponuje jedním hlasem. Existují dané postupy, jak delegáty odvolat, neplní-li své závaz-
ky. Management tak není jmenován akcionáři z vnějšího prostředí a oddělen od pracujících, 
takže má přímou odpovědnost. Jak odvolatelnost, tak zapojení delegáta do života komuni-
ty mají znemožnit vznik nové manažerské vrstvy.8 Vztah se v ekonomické demokracii obrací: 
jsou to pracující, kdo si najímá kapitál. Jeho zhodnocování není účelem samo o sobě, ale 
prostředkem ke kvalitnímu a důstojnému životu. Předpokladem ekonomické demokracie je 
informovanost a odpovědné rozhodnutí. Hodnota za práci není chápána jako investice do 
pracovní síly, ale podíl na společném výsledku. „Motorem“ systému není maximalizace zisku 
a minimalizace výdajů, ale uspokojování potřeb členů a společnosti obecně.

Je patrné, že ekonomická demokracie nemusí vylučovat trh. Jejím základem je pluralita 
vlastnických forem s převládnutím kolektivního vlastnictví výrobních prostředků (soukromé 
– typicky rodinné – vlastnictví doplňuje např. zaměstnanecké, komunální či regionální, stát-
ní, ale potenciálně i nadnárodní). Vytvořená hodnota je nejen prostředkem zvýšení životní 
úrovně členů podle vzájemné dohody, ale je určena i ke stabilizaci jakožto kontrolovatelné 
rezervy podniku a investice k jeho rozvoji. Současně se předpokládá systémová solidarita 
vzájemné pomoci, například v rámci mezipodnikových fondů pro ty podniky, které se dosta-
nou do finančních problémů. Hodnotové ukotvení ekonomické samosprávy znamená, že mů-
žeme mluvit o vstupu etiky do ekonomiky.

Vedle argumentu pro ekonomickou demokracii z hlediska rovnosti ji lze obhájit také z hlediska 
konsekvencí. Vede-li relativní redukce pracujícího jednotlivce na pasivního vykonavatele, pak 
manažerismus ústí ve společenskou neefektivitu (neboť blokuje zapojení inovací a rozhodování 
těch, kteří nedisponují mocí), plýtvání a v konflikty obou vrstev. Jistota práce umožňuje tvořivé 
uplatnění, nahrazující upřednostňování maximalizace příjmů kvůli spotřebě pro spotřebu. Sdí-
lení moci a proměna vztahů na pracovišti má za následek větší loajalitu, snižuje možnost kon-
fliktů, vede k nárůstu důvěry, větší motivaci a efektivitě. Kromě společného rozhodování se lidé 
učí diskutovat, spolupracovat a plánovat řešení, v nichž jsou sami zaangažováni. Elinor Ostrom 
a další ukazují, že vedle toho, že kooperativní vlastnictví stimuluje rozvoj důvěry, má zaměst-
nanecká participace také efekt ve výchově občanů k demokracii a může podněcovat individuální 
iniciativu v občanském i ekonomickém smyslu a přispět k tvorbě nevylučujících komunit.9 Eko-
nomická demokracie tak dále potencuje demokracii politickou (tzv. „spillover thesis“).

8   Podle prací Cornelia Castoriadise z šedesátých let není překážkou k ustavení samosprávy přílišná specializace ekonomických 
činností, ale separace třídy vedoucích, kteří se specializují jen na management vykonavatelů. Srv. CASTORIADIS, C. Castori-
adis Reader. Ed. Curtis, D. A. Oxford, Malden, 1997. S. 40-105 a 218-238.

9   COX, J. C., OSTROM, E. A kol. Trust in Private and Common Property Experiments. In: Southern Economic Journal. Roč. 75, 
2009, č. 4, s. 957-975. Dostupné z: http://excen.gsu.edu/workingpapers/GSu_EXCEN_WP_2007-11.pdf
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Podoby ekonomické demokracie

Existuje mnoho modelů ekonomické demokracie. Těmto koncepcím je společné, že odmítají 
kapitalistický volný trh (čti regulovaný trh pro nejbohatší) a spekulaci. Mnohé prvky ekono-
mické demokracie se realizují již dnes, ovšem s limity danými právě stávající formou trhu. 
Spolu s Markem Hrubcem můžeme v evropském kontextu rozlišit následující základní modely: 
podnikovou ekonomickou demokracii, samosprávnou ekonomickou demokracii a participa-
tivní ekonomiku (parecon).10

V případě podnikové ekonomické demokracie je plánování omezené a většinu distribuce 
zajišťují sociálně regulované tržní mechanismy. Takovéto regulace znemožňují moc obřích 
monopolů i oligopolů, koncernů i korporací. Prefigurativ podnikové ekonomické demokracie 
můžeme vidět v současných družstvech, resp. kooperativech.11 Mezinárodní družstevní ali-
ance definuje družstvo jako „...autonomní sdružení osob dobrovolně sdružených za účelem 
naplňování jejich společných ekonomických zájmů, sociálních a kulturních potřeb a snah 
formou společně vlastněného a demokraticky řízeného a kontrolovaného podniku.” Základní 
družstevní principy jsou: „Dobrovolné a otevřené členství; demokratická kontrola, prováděná 
členy; ekonomická spoluúčast členů; autonomie a nezávislost; výuka, školení a informova-
nost; kooperace mezi družstvy; a zájem o komunitu.“ A dále: „Svépomoc, vlastní zodpověd-
nost, demokracie, rovnost, poctivost a solidárnost; tak jako etické hodnoty čestnost, ote-
vřenost, sociální zodpovědnost a zájem o ostatní.“12 Zmíněný „vstup etiky do ekonomiky“, 
spojený se zodpovědností a vzájemností, může posilovat solidaritu, rovnost a spolupráci 
uvnitř pracoviště i na úrovni komunity, regionu a společnosti vůbec. 

V současnosti existuje asi 2,6 milionu kooperativ, které zaměstnávají asi 12,5 milionu lidí 
(číslo nezahrnuje 982 tisíc zemědělských kooperativů v Číně). Průměrně každý šestý člověk 
je členem či klientem družstva. Z hlediska států tvoří kooperativy více než 10% HDP ve čty-
řech zemích: na Novém Zélandu (20%), v Nizozemí (18%), Francii (18%) a Finsku (14%).13 
Družstva však často podléhají řadě zákonných omezení a znevýhodnění (např. v ČR – viz 
dále) a mohou se za ně vydávat podniky, které výše nastíněné principy ekonomické de-
mokracie ne zcela dodržují. Podívejme se stručně na dva příklady kooperativ, úspěšných 
v podmínkách globálního trhu. Známý příklad úspěšné družstevní skupiny je Mondragonská 
družstevní korporace, sdružující mnoho kooperativ různého zaměření. Podobně jako jiná 
družstva obstála tato družstevní korporace za ekonomické a finanční krize po roce 2008  

10   Viz např. HRuBEC, M. Postkapitalistické alternativy: ekonomická demokracie. In: Od krize k alternativám. Pražská ško-
la alternativ – Sborník 01. Praha 2011. S. 8-11. Dostupné z: https://aa.ecn.cz/img_upload/bec9f888010e9f21bb1cd-
b470322b7c6/0558_ea_psa_sbornik_web.pdf 

11   Srv. Družstevnictví pro 21. století. Pražská škola alternativ – sborník 05. Praha 2012. Dostupné z: http://aa.ecn.cz/img_
upload/c4e56783c55554248b7d9cefc26859ea/psa_sbornik_5_web.pdf 

12   Prohlášení Družstevní Identity (Manchester, 1995), schválené v rámci Mezinárodní Družstevní Aliance (International Co-
operative Aliance), a začleněné do Doporučení Mezinárodní Organizace Práce (ILO) č. 193/2002 na podporu družstev. 
Viz zde: http://www.cecop.coop/IMG/pdf/INVOLVE_CZ_CV.pdf Je též součástí Světové deklarace o výrobních družstvech, 
přijaté ICA v roce 2005. Dostupné z: http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/CICOPA_WORLD_DECLARATION_Czech.pdf 

13   Measuring the Size and Scope of the Cooperative Economy: Results of the 2014, Global Census on Co-operatives. S. 1. 
Dostupné z: http://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/coopsegm/grace.pdf 
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velmi dobře a kupř. v roce 2010 vydala na sociální účely téměř 500 milionů korun.14 Současně 
je v Mondragonu udržován daný rozdíl mezi minimální a maximální mzdou, manažeři mohou 
brát maximálně několikanásobek nejméně placeného pracovníka. Přes svou úspěšnost je po-
znamenán střetem mezi konkurenceschopností a inovacemi a solidaritou. Jakkoli se vnitřně 
jedná o kooperativ, systémové prostředí ho nutí ke konkurenceschopnosti a ústupkům na 
poli sociální spravedlnosti. Kritika Mondragonu se tak týká např. jeho chování v zahraničí 
(outsourcing), protože pro agenturní pracovníky dodavatelů negarantuje stejné a důstoj-
né podmínky. Družstevní fungování a hodnoty tak splňují pouze jednotlivá mondragonská 
družstva v Baskicku, a nikoli korporace jako celek. Proto je zásadní spolupráce družstev 
(„kooperace kooperativů“) a apel na jejich sociální, vzdělávací a preformativní funkci. Za-
jímavý je také např. italský region Emilia Romagna s mnoha kooperativy jako významnou 
hospodářskou silou v oblasti. „Emilianský model“ představuje alternativu současných mo-
nopolů, jimž konkuruje na globálním trhu bez toho, aby v jeho případě docházelo ke ku-
mulaci moci v rukou majetkových elit. Firmy v regionu Emilia Romagna mají registrováno 
nejvíce patentů z celé Itálie.15

Československá družstevní tradice má bohatou historii, vrcholící v období první republiky 
fungováním mnoha tisíc svépomocných družstev. Obecně pak měla idea ekonomické demo-
kracie v Československu svá další dějinná vzepětí (závodní výbory za první republiky, pová-
lečné závodní rady, období 60. let s pokusy o samosprávu zdola, aktivitami ROH a snahou 
o uzákonění návrhu zákona o socialistickém podniku) a významné proponenty (zmiňme jen 
E. Beneše, L. Feierabenda, J. L. Fischera, O. Šika, J. Vaňka). Posametové období s plnou re-
nesancí kapitalismu zvrátilo rychle a na dlouho všechny snahy o ekonomickou demokratizaci 
(v kontrastu např. se slovinskou realitou16). V kontextu privatizace (kdy bylo mezi lety 1991-
2010 „zesoukromněno“ 1720 subjektů s majetkem v hodnotě 705 mld. Kč)17 byla odmítnuta 
finanční zaměstnanecká participace a v roce 1992 proběhla transformace družstev (kdy měl 
1 družstevník 1 hlas) na „družstva vlastníků“, kde hlasy odpovídají vlastněnému podílu při 
volbě představenstva či schvalování účetní uzávěrky.18

14   Srv. BIRCHALL, J., KETILSON, H. Resilience of the cooperative business model in times of crisis. Geneva: ILO, 2009, s. 15-16. 
S. 29. Dostupné z: http://www.copac.coop/publications/2009-ilo-coop-resilience.pdf 

15   ZMEŠKAL, J. Ekonomická demokracie a její etický rozměr. Bakalářská práce. Brno 2012. S. 37-39. Srv. též: http://www.
yesmagazine.org/new-economy/the-italian-place-where-co-ops-drive-the-economy-and-most-people-are-mem-
bers-20160705 

16   Zjednodušeně můžeme říci, že společenský majetek byl privatizován, resp. zestátňován, podle následujícího modelu: část 
strategických podniků přešla do „rukou“ státu, část měla být nejprve restrukturalizována a u zbývajících podniků pak byla 
převedena 1/3 jejich podílu do vznikajícího Restitučního, Rozvojového a Penzijního fondu, ze zbylých 2/3 pak třetina ak-
cií rozdělena managementu a zaměstnancům a poslední 2/3 akcií bylo možno zakoupit (s 50% slevou pro zaměstnance). 
Srv. GEORGIEVA, S., RIQuELME, D. M. Slovenia: State-Owned and State-Controlled Enterprises. In: ECFIN Country Focus. 
Roč. 10, č. 3, červen 2013. Dostupné z: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/country_focus/2013/pdf/
cf_vol10_issue3_en.pdf  Příznačně praví tato zpráva Evropské Komise: „...the dominant role of company-internal and 
public owners is seen as obstacle for strategic investors and foreign direct investment (FDI).“ 

17  ŠVEJNAR, J. a kol. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. Praha, 1997.

18   Zmiňme existenci České společnosti pro zaměstnaneckou participaci (KSLP), která se v České republice bezmála tři deseti-
letí věnuje pokusům přenést teorii ekonomické demokracie do praxe.
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Globální dynamika se však Česku a střední Evropě nevyhne, a tak by měla být větší pozornost 
věnována např. doporučením OSN19 nebo Světové deklaraci o výrobních družstvech, která 
říká: „Vlastnictví výrobních a zaměstnaneckých družstev by mělo být více podporováno, jako 
možný alternativní proces při restrukturalizacích, „start-up“ programech, privatizaci, pře-
měně podniků v krizi a převodech podniků bez dědiců…“, přičemž by vlády „...měly zabez-
pečit přístup k přiměřeným finančním podmínkám pro podnikatelské projekty zahájené druž-
stvy tvorbou zvláštních veřejných fondů, nebo úvěrových záruk, nebo veřejnými přísliby pro 
přístupy k finančním zdrojům a podporou ekonomických aliancí s družstevním hnutím…“20 Je 
však přitom třeba mít na paměti rizika pro demokratické podniky v rámci limitů konkurenč-
ního a nerovného prostředí kapitalistického trhu, jako je přenos nerovných a konfliktních 
vztahů s negativními dopady v místě využití zdrojů. 

Zvýšenou míru sociální regulace a plánování v tržním systému představuje existence demo-
kraticky spravovaných lokálních, regionálních, případně i státních a nadnárodních podniků, 
v nichž občané mohou skutečně vykonávat řízení a nejsou ve výkonu svého vlastnictví nahra-
zováni politickými a byrokratickými elitami. Takový typ představují již dnes zdola vznikající 
podniky, vyvlastněné svými zaměstnanci. Ty mohou být základem samosprávné ekonomické 
demokracie, která ve svém modelu předpokládá trh, zaměstnaneckou samosprávu a spole-
čenskou kontrolu investic. V samosprávném modelu však podnik, který sami řídí a spravují, 
pracující nevlastní. Ten je společenským vlastnictvím. Jak upozorňuje Marek Hrubec, důvo-
dem je jednak, aby v konkurenčním prostředí trhu, nešlo jen o zisk vlastního podniku na úkor 
druhých, jednak aby ho, jako jeho majitelé, nemohli rozprodat pro vlastní obohacení a tak 
vytunelovat. Část zisku se dělí mezi zaměstnance podle jejich rozhodnutí, část je určena na 
odpisový fond a investice do oprav a na nové prostředky a služby. Daně jsou pak odváděny 
mj. do sociálních investičních fondů, spravovaných veřejnými bankami. Pracující ztrátové-
ho podniku, který by musel být uzavřen, by našli novou práci v jiném podniku při zachování 
stejných práv.21 Zatímco podniková demokracie umožňuje kolektivní vlastnictví na úrovni 
podniku, což může vést ke konfliktům a nerovnostem v tržním prostředí, pak samosprávná 
demokracie chce tento rozpor řešit tím, že samotné vlastnictví dává na vyšší občanskou rovi-
nu, která má omezit asociální projevy omezených osobních zájmů.

Koncepce participativní ekonomiky (parecon) odmítá, na rozdíl od výše uvedeného, působe-
ní tržního prostředí. Nejstručněji řečeno, lidé na základě svých potřeb a představ rozhodují 
o ekonomických projektech a ekonomickém plánu po poradě s experty a delegáty podniků. 
Parecon je často odmítán s odkazem na nemožnost spoléhat se na rozhodování se celé spo-
lečnosti ve specializovaných otázkách, komplikovaném a zdlouhavém demokratickém rozho-
dování.22 Námitku ohledně problémů spojených s komplikovaností rozhodování a kvalifiko-
vanosti jednotlivců je třeba vzít vážně, v její extrémní formě jí lze však čelit argumentem, že 
právě vyšší možnost participace vede k zájmu, sebe/vzdělávání a angažmá ve věci samotné, 

19   64. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2012 Mezinárodním rokem družstev 2012 pod heslem „Družstva znamenají lepší svět“.

20   Světová deklarace o výrobních družstvech. Dostupné z: http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/CICOPA_WORLD_DECLARATI-
ON_Czech.pdf 

21  Viz např. HRuBEC, M. C. d., s. 10.

22  Tamtéž, s. 8.
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jak ukazují participativní rozpočty či výše uvedená studie E. Ostrom a kol.23 Souvisí s tím také 
problémy dělby práce, kterou by parecon rád překonal.

uvedené systémy ekonomické demokracie lze doplnit dalšími prvky, aniž by došlo k zásadní 
transformaci politicko-ekonomického systému. Ty v různé míře již dnes mnohde fungují. Jed-
ná se například o zdůraznění participace pracujících a občanů formou participativních rozpo-
čtů, o podílové vlastnictví zaměstnanců (např. „Employee Stock Ownership Plan“24), o lokální 
měny a další dílčí postupy směřující k demokratizaci a rovnoměrnější distribuci spravedlnosti, 
rizik, nákladů a zisků. V neposlední řadě je třeba v úvahách o ekonomické demokracii zmínit 
koncepci nepodmíněného základního příjmu nebo návrhy na globální formy přerozdělování 
ve formě různých daní (např. akutní potřeba zdanění množství emisí vzhledem k populaci). 
Překážkou pro zavádění těchto postupů na globální úrovni je absence nějaké formy světového 
vládnutí (demokratizace a posílení role OSN).

Závěr

Ústava Československé socialistické republiky v článku 8 deklarovala, že státní vlastnictví je 
vlastnictvím všeho lidu, tedy že skrze stát můžou občané jako celek rozhodovat o svém vlast-
nictví. Státní podniky ovšem na rozdíl od družstev neuplatnily demokratickou správu ani na 
části, ani na celek. Dnešní systém a jeho právní řád se místo využití pozitivních aspektů eko-
nomické politiky minulého režimu vydal opačnou cestou. Dochází k strukturální diskriminaci 
skutečných kolektivních podniků, znemožnění existence veřejných bank a násilná volná ruka 
trhu rozevírá nůžky fatální nerovnosti. Za velký deficit můžeme pokládat odstranění právního 
rozlišení společenského vlastnictví, a zvláště distinkce osobního a soukromého vlastnictví. 
Soukromé vlastnictví ztotožněné s osobním umožňuje právě drastická omezení 99% chudých 
a moc 1 % bohatých. Tuto propast dále prohlubuje neoliberální politika Eu a mezinárodních 
dohod „k uvolnění trhů“ dávající lokální trhy všanc globálním oligopolům, jak příznačně uká-
zal vývoj v posledních letech v Řecku.

Na druhou stranu lze spatřovat určitý optimismus v rozvoji technologií, mobility a nových 
způsobů komunikace (založených na bázi sdílení oproti kapitalistickému monopolu), které si 
vyloženě říkají o ekonomické uplatnění díky možnosti kontrolovatelnosti a participativnosti. 
už dnes toho ostatně některé firmy samy v intencích efektivity samy využívají (především 
v IT). Zajímavé se zdají také návrhy transformovat platformový kapitalismus směrem k druž-
stevnímu či samosprávnému modelu. Podobné možnosti ekonomické demokratizace nabízí 
lokální a regionální energetické sítě nezbytné při přechodu na udržitelnou energetiku. Vý-
znamnou roli by v tomto procesu měly sehrát univerzity, akademické prostředí je historicky 
pojistkou a inspirací demokracie. Odmítnutí nesvobodného softwaru a prohloubení a rozvíje-
ní demokratických a participativních postupů při komplexním fungování univerzity může být 

23   Všechny uvedená schémata ekonomické demokracie vykazují v praxi jistě řadu rizik a limitů. To ale není podle mne důvod 
pro to, se jich zaleknout, ale s o to větším odhodláním, k nim kriticky a reflexivně přistoupit.

24   Oblíbená politika i mezi konzervativci a americkými republikány. R. Reagan prohlásil ESOP za jedinou odpověď na plíživý 
socialismus (1974). Viz: http://www.esopservices.com/articles-press/reagan-on-esops/ 
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prvním krokem při vymanění se z akademického kapitalismu (jakožto systému, který vědění 
chápe jako zboží, jehož účelem je zisk) a zároveň být vzorem pro sociální ekonomickou demo-
kratizaci. Podobné podněty nacházíme také v lůně katolické církve, jak ukazuje její sociální 
nauka, shrnutá v řadě encyklik i prohlášení stávajícího a předchozího papeže.25

Stojíme tedy před úkolem nově definovat práci a vlastnictví. Jakákoliv zásadní alternativa 
musí brát v potaz také životního prostředí, udržitelnost a ohleduplnost. Cílem v humánní 
společnosti nemůže být neomezená akumulace kapitálu, zisku a moci, ale co nejlepší uspo-
kojování potřeb člověka s ohledem na přírodu a místo člověka ve světě. (Zároveň s redefi-
nicí práce čelíme otázce povahy vztahu práce a tzv. volného času.) Samospráva pracujících 
a kooperativy mohou být předpokladem cesty k demokratické socialistické společnosti (i na 
globální úrovni), spolu s udržitelnou ekonomikou a veřejným sociálním systémem. Jak říkají 
autoři publikace Ekonomická demokracie: „Budoucnost má alternativu, která je slučitelná 
nejen s demokracií, ale i sociální rovností a svobodou.“26
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