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EDIČNÍ POZNÁMK A

Pracovní analýzu dokončil Egon Bondy 30. září 1969. Tento strojopis
nebyl dosud nikde, ani samizdatově, jako celek publikován, a vychází
tedy v plném znění knižně poprvé. Jen kratší výňatek převzal Bondy
do své prózy Leden na vsi – tuto část v předkládaném vydání na daném místě identiﬁkujeme. Námi vydaný text vychází ze strojopisu,
který je uložen v osobním archivu Egona Bondyho a jehož kopie je
rovněž uložena v Libri prohibiti. V tomto strojopise jsou provedeny
rukou autora některé vpisky, které v našem vydání samozřejmě respektujeme. Vzhledem k tomu, že autor ve svých textech téměř nikdy
nepřipojoval poznámky pod čarou, jsou všechny poznámky (kromě
jediné výjimky, na niž na daném místě explicitně upozorňujeme) poznámkami editora, stejně jako různá textová doplnění psaná v hranatých závorkách. Předkládané vydání se drží věrně strojopisné předlohy, provedeny byly jen běžné redakční úpravy: jazyková korektura
(tj. opravy interpunkce a překlepů). Jednou podtržený text jsme převáděli na kurzívu. Psaní některých slov bylo přizpůsobeno současné
jazykové normě. Jednalo se především o psaní s a z ve slovech, jako
např. representace, konsum, transistor, dehumanisace, konsultace, usurpovat, humanisujicí, kolise aj., kde přepisujeme daná slova na tvar s písmenem z. Autorův ne vždy jednotný zápis označení století: 20. století × dvacáté století sjednocujeme na psaní s číslicí, oproti tomu zápis:
30. léta × třicátá léta rozepisujeme slovně. Některé modální částice,
jako např. víceméně aj., přepisujeme v jednoslovném tvaru, stejně jako
autorův rozkolísaný zápis slov národněosvobozenecký či státněkapitalistický. Počeštěnou podobu jména Trocký přepisujeme na Trockij. Ponecháváme samozřejmě malé písmeno ve slově „pracovní analýza“ i tehdy,
když se zřetelně jedná o předkládaný text Pracovní analýza, stejně tak
ponecháváme velké písmeno ve spojení „Nová levice“. V předkládaném vydání jsme respektovali Bondyho speciﬁcký styl vyjadřování,
nicméně tam, kde jsme byli nuceni z různých důvodů (například
z důvodů syntaktických) provést nějaký výraznější zásah do textu, je
vždy na příslušném místě v poznámce pod čarou uvedena původní
podoba strojopisu. Stejným způsobem jsme postupovali i v případě
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ostatních zde publikovaných textů, které byly připojeny k Pracovní
analýze pro svou dokumentační hodnotu a pro dokreslení Bondyho
aktivit a politického myšlení na konci šedesátých let.
Text „Marxismus u Mao Ce-tunga“ je záznamem přednášky Egona
Bondyho, kterou proslovil (samozřejmě pod svým občanským jménem) na VIII. orientalistické konferenci pořádané Československou
společností orientalistickou při ČSAV. Záznam této přednášky, z něhož vychází naše vydání, byl publikován v časopise této společnosti:
Zprávy Československé společnosti orientalistické při ČSAV, roč. VII, č. 1,
prosinec 1967, s. 42–50.
Text „Co chce a co hlásá Rudi Dutschke“ vyšel původně v druhém čísle časopisu VOSA (Volná osa, Orgán Nezávislého politického
klubu), je datován 19. 5. 1968, podepsán Zbyněk Fišer. Tento časopis
vydávala stejnojmenná skupina, která vznikla na ﬁlosoﬁcké fakultě
v Praze v průběhu roku 1967 z iniciativy katedry dějin mezinárodního dělnického hnutí a byla tvořena studenty a mladými asistenty (Jiří Muška, Milan Jelínek, Tomáš Zajíček aj.) Skupina se hlásila
k umírněnému anarchismu. (Srov. Pažout, J., Mocným navzdory, c. d.,
s. 213–214.) Původní časopis, a tedy ani originál článku, se nepodařilo bohužel dohledat; článek se dochoval v podobě přílohy k normalizační Analýze FF UK a byl přetištěn v knize: Jareš, J., Spurný, M.,
Volná, K. a kol., S minulostí zúčtujeme. Sebereﬂexe Filozoﬁcké fakulty UK
v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století, Academia, Praha 2014, s. 369–372. Z tohoto přetisku jsme vycházeli v našem vydání. V osobním archivu Egona Bondyho byl nicméně nalezen nekompletní rukopis tohoto textu, s nímž byl uvedený článek porovnán.
Tento rukopis je v bibliograﬁi Egona Bondyho sestavené Martinem
Machovcem v oddíle archivovaných rukopisů evidován v položce 47.
Podkladem pro vydání textu „Prohlášení a výzva“ byl text vydaný v Rudém právu 11. května 1968 na s. 2. Jedná se o výzvu, na jejímž
základě bylo později založeno Názorové sdružení levice. Jejími signatáři byli členové zakládajícího kolektivu: PhDr. Zbyněk Fišer, CSc.,
Tomáš Sigmund, Jan Smíšek, Otakar Hromádko, Pavel Filipi, PhDr. Jiří
Kořínek, Marta Pešková, akad. sochař Rudolf Svoboda, Eva Štolbová, vědecká pracovnice, Jan Zelenka, studující, Jaroslav Čihák. Tento
text z Rudého práva byl ještě pro potřeby našeho vydání porovnán se
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strojopisem uloženým v osobním archivu Egona Bondyho a je zcela
identický s textem otištěným v Rudém právu.
Program Názorového sdružení je pak vyjádřen v textu označeném
jako „Stanovisko“, které „vypracoval Zbyněk Fišer“ a které bylo posléze diskutováno sdružením. Výsledná podoba textu je tak do jisté
míry kolektivním dílem pražského klubu. Text je podepsán: „Pražský klub názorového sdružení levice (Naše adresa: Julie Nováková,
pošt. schr. 1023, Praha 1)“ a vyšel jako pětistránkový separát zřejmě
v průběhu července 1968 v úpravě shodné s Informačními materiály
Názorového sdružení levice. Naše vydání vychází z tohoto separátu
uloženého v osobním archivu Egona Bondyho.
Informační materiály byly rovněž podkladem pro naše vydání textu „Dělnické samosprávy a revoluční strana“. Text byl psán na pokračování. První část (datovaná 30. května 1968) a druhá část (datovaná 2. června 1968) byly publikovány v 1. čísle Informačních materiálů
Názorového sdružení levice. Třetí, čtvrtá a pátá část pak ve 2. čísle
Informačních materiálů; třetí část 5. června 1968, čtvrtá část 16. června 1968, pátá část 17. června 1968. Všechny části jsou jednotlivě podepsány: PhDr. Zbyněk Fišer CSc.
První část článku byla rovněž publikována dne 14. 6. 1968 ostravským deníkem Nová svoboda (roč. 24, č. 141, s. 3) pod názvem: „Rady
pracujících a co k nim všechno patří“. Oproti verzi publikované
v prvním čísle Informačních materiálů byl text mírně krácen a drobně
redakčně upraven. Z toho důvodu se východiskem pro naše vydání
staly také právě Informační materiály. Podepsán byl text v Nové svobodě „PhDr. Zdeněk [sic!] Fišer, CSc., VŠB, Ostrava“.
Rád bych tímto poděkoval Martinu Machovcovi za jeho vstřícnost a ochotu při poskytování materiálů z archivu Egona Bondyho.
Petr Kužel

