Lenin žije!
Někdy na přelomu 70. a 80.let, kdy jsem působil v Piešťanech na Slovensku, měl jsem jednou
možnost zhlédnout kompozici tehdejšího slovenského ministra kultury a básníka Miroslava
Válka, která vzdávala hold vůdci světového proletariátu1. Velkoryse pojaté dílo pro orchestr,
dva pěvecké sbory a recitátora bylo uvedeno v Domě umění Slovenské filharmonie na břehu
Váhu. Nevím už, kdo zkomponoval hudbu – orchestr hrál v propadlišti, na scéně kvílel
mládežnický sbor a do toho se ozývala slova recitátora „Lenin žije!“, která pronášel do
mikrofonu; jinak by tato slova asi nebyla tak úderná, zanikla by hudbě (která se nemohla v tak
monumentální kompozici ztišit).
Na tuto událost jsem si vzpomněl pře několika dny , když jsem se vracel ze schůzky
s dvěma „véčkaři2“. Ti se rozmýšleli, zda mají v této době, kdy představitelé strany VV
udělali dost ostudy, ve straně zůstat. Já jsem se zase domníval, že bych mohl do této strany
vstoupit a snažit se o její nápravu. Lidé ze základních organizací by se mohli spojit, svolat
mimořádný sjezd a zvolit nové vedení.
Byl jsem však vyveden z omylu – stanovy skoro všech našich politických stran prý
takovou „iniciativu zdola“ vylučují. Politika je u nás byznys3: zakladatelé zpravidla
investovali do „projektu“ hodně peněz a nemůžou si dovolit, aby jim to někdo jiný „vyfoukl“.
Tím je ovšem eliminován sám princip (vnitrostranické) demokracie – tj. že se strana může
regenerovat zdola; časem je taková organizace odsouzena k úpadku.. Ve špičce se drží jakási
mafie – skupina lidí svázaných společnými zájmy (které často překračují dobré mravy i
zákon). Zde je základ korupce, která pak proniká i do státní správy. Smyslem politiky je
získat moc – ostatní aspekty jdou stranou.
Tento princip stranické organizace, tzv. „demokratický centralismus“ není nový; zavedl jej
kdysi právě V.I.Lenin. Strana „leninského typu“ není platformou pro diskusi a vytváření
stanovisek, ale bojovým oddílem s centrálním velením. Lenin si s morálkou hlavu příliš
nelámal: „Spoj se třeba s ďáblem, jen když půjde proti imperialismu!“4. Pro boj je to dobré –
ale lidé by museli být svatí – pokušení k zneužití moci je příliš silné.
Žijeme prý v demokracii – máme více poltických stran a formálně svobodné volby –
výsledky voleb však často budí rozpaky. Zvolení zástupci nepracují pro blaho lidu, ale pro
sebe a své chlebodárce. Odboroví předáci obviňují vládu z kriminálních deliktů a vyhlašují v
stávky. A pak jsou tu ještě takoví, které zákony vůbec nezajímají – na podplácení mají peněz
dost.
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