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mrťou Rózy Luxemburgovej (1871 - 
1919) stratilo internacionálne socialis
tické hnutie jednu z najvýznamnejších 
a nepochybne najatraktívnejších postáv. Oži

la však nová legenda, ktorá naďalej zohráva
la v jeho vývoji výnimočnú úlohu. Originali
ta názorov tejto ženy a zložité obdobie, v kto
rom žila, zároveň spôsobili, že to bola legenda 
značne kontroverzná.

Žena na roztrhanie
Je ťažké nájsť pre Rózu Luxemburgovú jasne 
definované miesto v panteóne socializmu. Už 
na sklonku jej života bolo socialistické hnutie 
výrazne rozštiepené. Symbolmi oboch prúdov 
sa stali ich ideológovia - Karl Kautsky a Vla
dimír Iľjič Lenin, ktorých spisy a vzájomné 
polemiky sa považujú za základné piliere tak 
socialistickej, ako aj komunistickej doktríny. 
Róza Luxemburgová bola pre oba tábory a do
dnes je mimoriadne príťažlivou osobnosťou, 
ktorúby v boji o priazeň svetového proletari
átu radi použili vo svojom vývesnom štíte. 
Každé masové hnutie potrebuje ikony a Róza 
s mučeníckou aureolou mala na takúto úlo
hu ideálne predpoklady. Vedel to Lenin a rov
nako poznali jej hodnotu ideológovia Socia
listickej internacionály. Napriek výhradám 
voči myšlienkam Luxemburgovej, ktoré mali 
obe hnutia, bola v ich súperení takpovediac 
na roztrhanie.
V ťahanici o ikonu socializmu zohráva naj
významnejšiu úlohu postoj Rózy Luxembur
govej k Leninovým názorom. Ani jeden z nich 
nezastával počas života pevné a nemenné sta
noviská, aké sa im neskôr niektorí dogmatic
kí vykladači (na čele so Stalinom) usilovali 
prisúdiť. Hektická a ťažko vypočítateľná epo
cha, v ktorej pôsobili, tvarovala ich názory 
a oni spätne menili svet. Nie je preto ťažké 
nájsť v diele oboch revolucionárov množstvo 
rozdielnych, ale aj značne príbuzných myšlie
nok, o čo sa snažili predovšetkým „luxembur- 
gológovia“ vo východnom bloku. Pravda, do
dávali, že Lenin sa na rozdiel od Luxembur
govej nikdy nemýlil.

Živel z Východu
Veľkým snom Rózy Luxemburgovej bola reč
nícka tribúna. Túžila byť uznávanou socia
listickou rečníckou a burcovať masy do boja 
za svoje práva. Oprávnene bola hrdá na túto 
svoju schopnosť a za rétorické výkony rada 
prijímala poklony. Keď na jar roku 1897 zís
kala formálnym sobášom s Gustávom Lúbec- 
kom nemecké štátne občianstvo, pôvodom 
Polka sa ocitla na tribúne Sociálnodemokra
tickej strany Nemecka (SPD), stojacej vtedy 
na čele medzinárodného hnutia proletariátu. 
Róza sa od začiatku hlásila k jej ľavému kríd
lu a vystúpeniami za rečníckym pultom i v tlači 
vzbudila rešpekt jej predákov rovnako rýchlo 
ako nevraživosť straníckej pravice. V ostrých 
polemikách s odporcami socializmu ovplyvňo
vala stratégiu SPD a postupne vybrusovala 
vlastné radikálne postoje k vnútropolitickému 
i medzinárodnému dianiu. Ako živel z Výcho
du nemala v príliš veľkej úcte parlamentnú 
tradíciu. Nestotožňovala sa ani s neoblomným 
presvedčením vtedajších nemeckých sociál-
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Čatár Otto Runge strážil hlavný vchod berlínskeho hotela Eden vyše troch 
hodín, kým z vchodových dverí vyšla drobná žena v sprievode dvoch mužov. 

Len čo sa trojica dostala do jeho tesnej blízkosti, prudko sa rozohnal a pažbou 
udrel ženu do ľavej časti tváre. Spadla na chodník a pomaly sa zviechala zo 

zeme, keď z hotela vybehli štyria vojaci, schmatli ju a naložili do pristaveného 
auta. O chvíľu zaznel výstrel a Róza Luxemburgová bola mŕtva. V ten istý deň, 

15. januára 1919, približne hodinu pred polnocou zavraždili dôstojníci 
jednotiek Freikorps aj jej dlhoročného spolupracovníka Karla Liebknechta.
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nych demokratov, že proletariát má k socia
listickej ríši slobody kráčať pozvoľna a nená
silne, po ceste dláždenej sociálnymi reforma
mi vybojovanými v parlamente. Považovala 
za naivné myslieť si, že nespravodlivý systém 
odnesie prúd dejín bez odporu. Tvrdila, že bur
žoázny štát je vybudovaný na permanentnom 
násilí vládnucich proti ovládaným. Hoci je to 
násilie skryté, z času na čas vypláva na po
vrch pri snahách pracujúcich presadiť svoje 
práva. Vtedy musí revolúcia vojsť z hlavy do 
pästí. Neustále zdôrazňovala, že parlament
ný boj za práva robotníkov je bezzubý, pokiaľ 
ho nepodporujú aj násilné akcie pracujúcich 
más. Nemyslela nimi práve politický teror, aký 
neskôr predviedli boľševici v Rusku. Pod ná-
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silím chápala predovšetkým ekonomický ná
tlak, ktorého excelentnú podobu predstavuje 
všeobecný masový štrajk. V konečnom dô
sledku sa usilovala v sociálnej demokracii 
namiesto rečí o evolúcii oprášiť pojem revo
lúcia. Práve v tomto bode sa názorovo stre
távala s Leninom. Obaja verili, že industri
álna spoločnosť tých čias sa dá fundamen
tálne zmeniť k lepšiemu iba sociálnou revo
lúciou. Prekvapovalo ich, keď pracujúci 
nechápali svoje historické poslanie: zvrhnúť 
starý a nastoliť nový poriadok. Ani mnohí 
nemeckí socialisti nemali dôvod rozumieť ta
kému radikalizmu. Začiatkom 20. storočia 
bola ich strana najväčšia v krajine a zlepšu
júca sa situácia nemeckých robotníkov na
svedčovala skôr tomu, že socializácia buržo
ázneho poriadku bude pokračovať pokojným 
tempom.

Internacionalistické srdce
Róza Luxemburgová však bola vydedencom 
tohto poriadku. Narodila sa v ruskom zábore 
Poľska v Zamosči, kde sa súčasne s dravým 
industriálnym rozvojom vzmáhalo socialistic
ké hnutie. Krajina rozdelená medzi tri mo
narchie, politické represie cárskeho režimu 
a očividná bieda priemyselného robotníctva 
ju rozhodne neviedli k lojalite k vládnucemu 
status quo. Naopak, veľmi skoro začala obja
vovať dielo Karola Marxa, ktoré sa stávalo 
hitom medzi radikálnou poľskou inteligenciou, 
a spolu s ním aj zásady socialistického inter
nacionalizmu. Niektoré legendy o Rózinej mla
dosti hovoria, že jej odopreli udeliť zlatú me
dailu najlepšej žiačky dievčenského gymná
zia pre vzdorný postoj voči úradom. Čoraz 
intenzívnejšia práca v poľskom socialistickom 
undergrounde jej čoskoro privodila policaj
né prenasledovanie. Po troch rokoch práce 
vo varšavskej bunke socialistickej strany za
čala 19-ročnej aktivistke horieť pôda pod no
hami, až nakoniec musela utiecť pred zatknu
tím do Ziirichu.
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