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Problémy naší civilizace: úvodní slovo
Jaroslav Krejčí
V tomto čísle věnujeme několik statí problémům naší civilizace. Někte
rým čtenářům se snad takové tématické vymezení bude zdát postačující;
jednotlivé příspěvky obsažené v tomto čísle pro ně poskytnou konkrétní
náplň. U někoho však toto vymezení vyvolá otázku definice: co rozumíme
slovem civilizace a jaký pojmový rozsah má přivlastňovací zájmeno naše.
Nuže, pro takto zvídavého čtenáře odpovídám, že civilizací tady ro
zumíme nadnárodní společenskou formaci, charakterizovanou společ
ným světovým názorem a společnou strukturou, resp. hierarchií hod
not. Jde tedy o formaci v prvé řadě povahy sociálně kulturní. Politické a
sociálně ekonomické struktury vyplývají nebo aspoň zakládají svou le
gitimitu na výše uvedených pilířích civilizace: světovém názoru a hod
notové hierarchii.
Pokud je světový názor zaměřen nábožensky a v důsledku toho trans
cendentní potřeby a pojmy zaujímají nejvyšší místo v hodnotové hierar
chii, je vazba politických a sociálně ekonomických struktur na takto
orientovanou civilizaci volnější než v případě světového názoru a hod
not povahy sekulární. V tomto druhém případě je úzká spojitost mezi
světovým názorem a sociální filozofií, tj. ideovými premisami, které
pak přímo určují politický režim a sociálně ekonomický systém.
V civilizaci, k níž Češi a Slováci po tisíc let přináleželi a na jejímž utvá
ření se do jisté míry podíleli, tj. v civilizaci latinsko-křesťanské, byla
sociální filozofie věcí více méně příležitostnou, v podstatě podružnou.
Nejvyšší hodnota této civilizace nebyla z tohoto světa, i když realizace
této hodnoty byla tímto světem poznamenána více než odpovídalo zá
kladnímu principu. Katolická církev vytvořila svou organizační struk
turu včetně kanonického práva podle vzoru římské říše a jejích institucí
a sankcionovala sociální poměry, s nimiž se tato říše vyrovnávala; s ak
tuálními problémy svého stárnutí a rozkladu. Podobným způsobem le
gitimovala katolická církev feudální vztahy, v jejich rámci jí bylo zápa
sit o udržení své centralizované struktury hierarchické. Rovněž tak aris
tokratické či oligarchické republiky městské se rozvíjely pod její pas
torací. Nebylo proto církvi zatěžko přijmout i monarchistický absolu
tismus světský, pokud ovšem tento byl vykonáván monarchy katolic
kými; a když tento absolutismus ztratil legitimitu v myslích svých pod
daných a pluralismus církevních denominací se stal zjevem takřka obec
ným, katolická církev — s jistým váháním — přijala pluralitní rámec
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parlamentní demokracie a tržního mechanismu jakožto legitimní klíč k
alokaci politické moci a ekonomických zdrojů.
Světový názor a hodnotová hierarchie, která po renezančním a refor
mačním otřesu pilířů katolické víry a katolického univerzalismu zaujaly
stěžejní místo v utváření sociálně-kulturní formace, byly orientovány
sekulárně. S osvícenstvím se člověk jakožto tvor imanentní tomuto svě
tu dostal do popředí hodnotového systému. Romantismus pak povýšil
jeho přirozené jazykově-kulturní skupenství na nejvyšší stupeň loajalitní závaznosti. Svaté jméno vlasti nastoupilo na místo svaté církve a círk
vím nezbylo než hledat kompromis s tímto novým oslabením svých uni
verzálních aspirací.
Vytvořil se stav, kdy se kulturní, politický a ekonomický zámec vy
značuje rozvětvenou pluralitní strukturou, jejímž integračním tmelem
jsou pravidla hry, institucionalizovaná pravidla soutěže. Společnými,
nadřazenými hodnotami tohoto procesního rámce jsou principy indi
vidualismu a liberálního utilitarismu. Nezadatelná lidská a občanská
práva a benthamovský požadavek, aby společenské instituce pečovaly o
co největší štěstí pro co největší počet lidí, se staly maximami, které
sice dovolují vícero interpretací, jejichž spektrum je však v podstatě užší
než spektrum sociálních filozofií, s nimiž se může vyrovnat světový ná
boženský názor.
Jak postřehl A. J. Toynbee, moderní civilizace Západu je idetifikována více postoji a metodami než absolutními principy, jako byla např.
víra v Boha nebo některý neosobní kosmický princip. I když spoléhání
na vědecký přístup můžeme také nazvat svého druhu vírou, přece jen je
jasné, že tato víra je vírou cesty, nikoli výsledného poznatku; ten zůstá
vá relativní, nedokonalý a vždy revidovatelný. I když pravidla vědec
kého světového názoru jsou poměrně přísná, vědomí omezenosti a pro
měnlivosti vědeckého poznání implikuje rozsáhlý okruh tolerance, kte
rý zdaleka není vyčerpán alternativami v rámci stále vzrůstajícího spek
tra věd. I názory mimo tento okruh, názory metavědecké, mají s ohle
dem na obecně přijatý princip lidských práv a svobod své oprávnění.
Pro ty, pro něž principy vědeckého relativismu a benthamovské morál
ky nestačí, jsou k dispozici náboženské a filozofické názory, které —
pokud si nekladou nároky na vynutitelnou exkluzivnost — požívají ne
jen naprosté svobody, nýbrž i podpory sekulárního státu.
Pochopitelně lidé v té části světa, kde tato v podstatě “benthamovská” civilizace zapustila své kořeny, neztratili své transcendentní po
třeby. Většina z nich setrvává při své tradiční křesťanské variantě.
Mnozí přehlušují svou existenciálni problematiku přemírou materiál
ního uspokojení a smyslových vzruchů, někteří hledají inspiraci mimo
historicko-zeměpisný okruh své kulturní a náboženské tradice. Tole
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rance, které světové dějiny byly zřídkakdy svědky, se tu uplatňuje v ne
vídaném rozsahu. Regulace konfliktů vyplývajících z užívání občan
ských svobod se stává jednou z hlavních funkcí společenských institucí.
Povinnost státní péče o výchovu a sociální zabezpečení jednotlivce,
respektovaná všemi politickými směry, dává moderní civilizaci Západu
jedinečnou mravní dimenzi. Zdá se, jakoby stále opakovaný, ale zřídka
plně honorovaný křesťanský apel na povinnost jednotlivce k svému
bližnímu konečně nalezl, aspoň v některých svých složkách, obecné
uplatnění, a to v rovině společenských institucí. Lze snad mluvit o
triumfu křesťanské morálky po úpadku křesťanské víry? Bylo by jistě
ukvapené takto uzavírat. Nicméně historický paradox je tu zřejmý; jak
ukážeme v další souvislosti, tento paradox otevírá nové problémy, pro
blémy neméně závažné než byly ty, které vyplývaly ze situace, kdy křes
ťanský apel, výzva k lásce k bližnímu, byla záležitostí jen osobního
svědomí a charitativních institucí církve.
***
Češi a Slováci se do takto definované benthamovské civilizace začle
nili v průběhu 19. století. To jim umožnilo překonat trauma porážky z
dob ideového a politického rozkolu latinsko-křesťanské civilizace,
rozkolu, na němž se zejména Češi aktivně podíleli a při jehož poslední
velké válečné konfrontaci ztratili svou státní nezávislost a kulturní elitu;
v důsledku toho pak byli na jedno a půl století vyřazeni z aktivní spolu
účasti na utváření evropských dějin a tím i civilizační transformace v
tomto světadíle.
Sotva jsme však znovu dosáhli státnosti a tak se zařadili jako plno
právný člen do Evropského společenství, dosud ještě ne plně krystalizo
vaná benthamovská civilizace Západu byla otřesena dvěma dramatic
kými apokalypsami: jednou takřka ve svém lůně, v oblasti národa a ja
zyka německého, jednou na své periferii, či přesněji řečeno v oblasti,
která do té doby tvořila jádro civilizace pravoslavně-křesťanské. Oba
otřesy postihly v prvé řadě nejen vlastní národy, německý a ruský, ale
celou zeměpisnou oblast mezi nimi, včetně Československa, oblast,
které do té doby sdílela hodnoty a osudy civilizačního rodokmenu
Evropy západní.
Zatímco nápor způsobený civilizační perverzí německého nacismu se
s krajním vypětím podařilo překonat, nápor druhý zanechal trvalé ná
sledky. V překonání nacistického náporu připadla významná role So
větskému svazu, v jehož rámci se od roku 1917 sváděl nerovný boj o
transformaci pravoslavné civilizace ve formaci leninskou. Sovětský
svaz využil mocenského vakua vytvořeného porážkou nacistického
Německa a rozšířil oblast své civilizační transformace na země, z kte-
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rých po první světové válce francouzská diplomacie chtěla, bohužel
marně, vytvořit cordon sanitaire proti potencionálním nebezpečím jak
ze strany Německa, tak Ruska.
Z apokalypsy druhé světové války se tak Evropa vynořila opět civili
začně rozdělená, avšak s tím rozdílem, že kontrast mezi Východem a
Západem se vystupňoval a oblast Východu se podstatně na újmu Zápa
du rozšířila.
Máme-li ve stručnosti vyjádřit intenzitu nového protikladu mezi Zá
padem a Východem, můžeme tak učinit s poukazem na čtyři problémo
vé okruhy, které lze pokládat za stěžejní parametry jakékoli sociální
filozofie, po případě společenského dopadu světového názoru. Jde o
vztah (a) k poznání; (b) k pojetí dějin; (c) k pojetí svobody a (d) o struk
turu moci.
Pokud se týká poznání, benthamovská civilizace nepostuluje žádný
světový názor či vědeckou teorii za obecně platné. Naproti tomu v civili
zaci leninské se dialektika a materialismus marxismu-leninismu přijí
mají jako neměnné východisko společenských věd a jako základní
orientace pro filozofii a vědy přírodní.
Z výše uvedeného vyplývá rozličné pojetí dějin. Marxismus-leninismus postuluje něco, co bychom mohli nazvat jízdním řádem dějin. Běží
o následnost sociálně-ekonomických formací, jejichž sled představuje
v podstatě třídílný cyklus. Od poměrné blaženosti na primitivní úrovni
společnosti prvobytně-pospolné přes dramatický řetěz sociálně rozpol
cených a vykořisťovatelských společností (sociálních formací) třídních
ke konečné blaženosti na vyšší technické úrovni, k beztřídní společnosti
komunistické budoucnosti. Náboženská eschatologie je tak stržena s
nebes na zem, vyjmuta z kosmického prostoru a promítnuta výhradně
do historického času - a tak na rozdíl od eschatologie náboženské a ke
své nenapravitelné škodě, podrobena empirickému testu. Naproti tomu
benthamovská civilizace ponechává teoretizování o průběhu dějin na
prostou volnost. Spektrum možných přístupů a teorií sahá od optimis
tické víry v lidský pokrok až k úplné skepsi a k teoretickému agnosticismu. Řešení společenských problémů je více věcí konsenzu zúčastně
ných než dedukce z nějakých obecně závazných pouček.
Třetím tématickým okruhem, v němž se projevuje zásadní rozdíl
obou moderních civilizací Evropy, je koncept svobody. Západní, ben
thamovská civilizace chápe svobodu jako individuální potenci člověka
rozhodovat se a jednat bez omezení jiných individuí či společenských
organizací. Omezení daná přírodou, omezení, která dosud moderní
technologie nezvládla, se v této souvislosti neuvažují. Rovněž tak v roz
sahu tohoto pojmu nepřichází v úvahu povaha jednání, k nimž (svobod
né) rozhodnutí směřuje. Svoboda je zde tudíž atribut v podstatě nega
tivní, svoboda od čeho, nikoli svoboda k čemu.
4

K jakému účelu je svobody užito (obecně lze říci k dobrému či zlému),
je záležitostí osvojení či odmítnutí norem vyplývajících z hodnotového
systému této civilizace. Každý hodnotový systém je východiskem no
rem lidského chování, který pro praktické účely společenského soužití
nalézá svůj kogentní výraz v právu. Základní normy benthamovské
civilizace, v níž individuální svoboda je kamenem úhelným, lze shrnout
do tří základních bodů. Za prvé, nevyužívat vlastní svobody k potlačo
vání či omezování svobody druhých; za druhé, společnost má pečovat o
to, aby každý mohl, tj. měl příležitost svých, takto kvalifikovaných svo
bod užívat. Za tím účelem musí udržovat adekvátní systém k regulaci
konfliktů a k vynucování pravidel s tím spojených. A za třetí: společnost
má nejen právo, nýbrž i povinnost tento systém bránit proti narušova
telům jak vnitřním, tak vnějším. Do tohoto obecného rámce benthamovského normativu organicky zapadají základní principy křesťanské
morálky, jejichž konkretizace je však podstatně náročnější.
Pokud jde o pocit přináležitosti jednotlivce ke kolektivu, zdá se, že je
to hlavně národní společenství, institucionalizované v národním státě,
které je schopno vzbuzovat nejvyšší stupeň loajality a tudíž případně
vyžadovat i obětování osobní svobody. Postupné oslabování tohoto
loajálního pouta, které lze pozorovat po druhé světové válce, nebylo,
jak se zdá, dosud vyváženo přiměřeným vzrůstem loajality k nadnárod
nímu Evropskému společenství. Nicméně, lze zde pozorovat jistý posun
nejvyšších loajalit směrem k větším celkům, což ovšem na druhé straně
poskytuje příležitost k většímu uplatnění dílčích zájmů profesionálních
a názorových skupin v nadnárodním měřítku. Vcelku však lze říci, že v
současné civilizaci evropského Západu a severní Ameriky došlo k jedi
nečné syntéze univerzalismu procedurálního rámce založeného na hu
manitní filozofii přirozeného práva a eticko-spirituálního dědictví
mateřské civilizace křesťanské.
Pojetí svobody v leninské civilizaci vychází více z Engelsovy než z
Marxovy formulace. Nicméně tato nuance není pro naši úvahu podstat
ná. Marxismus-leninismus je v Sovětském svazu a ve všech zemích ovlá
daných komunisty svého druhu corpus canonicum, oficiálně a závazně
interpretované ideology komunistické strany (ideologové Komunistic
ké strany SSSR zde vystupují v roli nejvyšších arbitrů). Otázka, do jaké
míry Marx, Engels, Lenin či snad někdo jiný přispěl nejvíce k současné
interpretaci, má smysl jen pro potřeby vnitřní hagiografie komunistic
kých stran, pro naši analýzu je však podružná.
V podstatě je tato svoboda v leninské civilizaci chápána jako mocnost
(potence) ve dvou základních směrech. Za prvé jako mocnost lidského
pokolení vůči přírodě, vůči jejím omezením lidských snah; za druhé ja
ko mocnost té společenské třídy, která rozpoznala (nebo v jejímž zájmu
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je rozpoznat) zákony dějinného vývoje a jednat v souladu s ním. Pozná
ní zákonitostí, přírodních i dějinných tak “osvobozuje” lidstvo a tím i
jednotlivce. Účelem výchovy je, aby se jednotlivec cítil spjat s tou částí
lidstva, která tyto zákonitosti pochopila a aby se zapojil do jejího společ
ného úsilí. Společenství komunistických stran pod vedením Komunis
tické strany SSSR je nositelem správného poznání. Je majitelem, stráž
cem a vykonavatelem učení, které Klement Gottwald ve dnech komu
nistického nástupu k neomezené moci nadšeně apostrofoval jako
“učení všech učení a umění všech umění” .
Z toho vyplývá, že takto pravým poznáním obdařená strana má nejen
právo, nýbrž i povinnost mobilizovat všechny lidské síly a přírodní
zdroje k plnění svého poslání, tj. k realizaci posledních dvou epochál
ních přeměn sociálních formací v dějinách lidstva: od kapitalismu k so
cialismu a od socialismu ke komunismu. Kdo sdílí tuto vizi a přispívá k
její realizaci, pochopil, co je smysl svobody v socialismu a komunismu.
Jak praví vydavatel a spoluautor jednoho marxistického kompendia
vydaného v západním Německu (G. Stiehler, Freiheit und Gesellschaft,
Frankfurt a/M , 1973), “marxistické pojetí osobní svobody respektuje
nerušený rozvoj individuálních schopností a talentů jen pokud jsou v
souladu s potřebami společenského vývoje” . A o těchto potřebách roz
hoduje samozřejmě jen komunistická strana. Pro všechny ostatní to
znamená se přizpůsobit, či jak zní přiléhavý termín starého českého
práva, prímus, což je pravý opak svobody v našem západním pojetí. Z;
rozličného pojetí dějin a svobody zcela logicky vyplývá odlišná struktu
ra moci. Společenská moc se zpravidla chápe ve dvou základních di
menzích. Jedna je dána mírou koncentrace č i dekoncentrace moci, dru
há je dána rozsahem mocenských nároků a mocenského výkonu. Benthamovský Západ postuluje rozsáhlý rozptyl a omezený rozsah spole
čenské moci. Konstelace moci musí být pluralitní a rozsah moci jed
notlivých jejích center musí být omezen tak, aby byla zaručena svoboda
a lidská práva jednotlivce a jeho dobrovolných skupenství. V leninské
civilizaci, kde jde o mobilizaci občanstva k plnění historického pozná
ní, řízeného komunistickou stranou, musí být společenská moc nezbyt
ně silně koncentrována a okruh její kompetence musí být rozsáhlý. Ne
stačí koncentrovat moc politickou a ideově-výchovnou, jak to činí tzv.
pravicové diktatury, je třeba také obsáhnout moc hospodářskou, jejíž
rozptyl se v dějinách často osvědčil jako únikový kanál z autokratic
kých aspirací. Jen totalitní konstelací moci lze zaručit účinnost donuco
vacích prostředků, jejichž dopad musí suplovat nedostatek přesvědčení
a prostých napodobovacích impulzů občanstva.
Pluralitní a totalitní konstelace moci jsou ovšem pojmy nejen sou
vztažné, ale též relativní. Můžeme je považovat za krajní póly širokého
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spektra s mnoha mezistupni, přičemž je účelné odděleně uvažovat moc
politickou, kulturně-výchovnou a ekonomickou. Přitom může dochá
zet v jednotlivých těchto sférách k různým typům mocenské konstelace.
S ohledem na tuto diferenciaci užívám jako protipól pluralitní konste
lace moci termín unitární a termín totalitní vyhrazuji pro ty případy,
kde všechny tři uvedené okruhy moci jsou soustředěny v jedné nej vyšší
instituci. Tak např. poslední tři pravicové diktatury, které v Evropě
přežívaly až do poloviny či konce sedmdesátých let, španělská, portu
galská a řecká, znaly jen unitární konstelaci moci politické a do jisté mí
ry i ideově-výchovné; konstelace moci hospodářské však byla pluralitní.
Podobná situace je v soudobé Jugoslávii. I tam je konstelace hospodář
ské moci pluralitní, byťpři jiném typu vlastnictví, a moc ideově-výchov
ná musí počítat s více únikovými možnostmi, než je tomu v systému
sovětském. Též federatívni struktura státu a komunistické strany před
stavují jistý prvek pluralitní. V této souvislosti musím zdůraznit, že
pluralita ještě zdaleka neznamená demokracii nebo rovnost moci jed
notlivých mocenských center. Politologové, kteří kladou rovnítko mezi
pluralitou a demokracií, se zbavují výhody dvou odlišných a sémantic
ky vhodných termínů pro označení odlišných fenoménů.
Přechodná sféra mezi krajními póly konstelace moci je však v soudo
bé Evropě zastoupena minimálně. Kromě Jugoslávie jsou jisté náběhy k
pluralitě patrné jen v Polsku. Ale i tam po potlačení svobodných odborů
zůstává jen katolická církev a převážně soukromé rolnictvo zdrojem
jisté, ne zcela kontrolovatelné potence.
Za těchto okolností je těžko si představit, že by oba protichůdné sys
témy Evropy mohly nějak konvergovat. Přání spíše než objektivní ana
lýza je otcem této myšlenky. Po mém soudu, soutěživé ostří mezi benthamovskou a leninskou civilizací může být oslabeno jen vnějšími
okolnostmi jako např. růstem jiným civilizačních formací ve světě. Na
tuto eventualitu jsem poukázal v minulém čísle Proměn, v článku Naše
vyhlídky do budoucnosti, kde jsem se soustředil na rozbor demografic
kých trendů a z nich vyplývajících změn velmocenských struktur ve svě
tě. V tomto čísle Proměn nám jde o širší záběr. Pokoušíme se zde o za
chycení těch nejožehavějších problémů naší civilizace. Po výše uvede
ném rozkladu to znamená především soudobé civilizace euro-americké,
kterou jsme podle jejího duchovního a normativního profilu nazvali
civilizací benthamovskou, civilizace, k níž naše dva národy svou kultur
ní orientací patří. Protože však naše národy byly násilím včleněny do
okruhu civilizace, kterou jsme zde nazvali leninskou, zahrneme i její
problémy do spektra svých úvah.
*

* *
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Problémy takto definovaných civilizací našeho prostoru a naší dějin
né epochy lze shrnout do dvou základních skupin. Za prvé, problémy
vyplývající ze vztahů mezi lidmi; za druhé, problémy vyplývající ze
vztahů mezi lidmi a přírodou, po případě s kosmem.
Tyto dvě kategorie problémů byly s lidstvem od nepaměti. Jejich po
měrná váha (relevance) v osudech lidských společenství však byla pro
měnlivá, a to jak podle zeměpisného prostředí, tak v historickém vývo
ji. Dlouhodobý trend, byť nerovnoměrný a poznamenaný mnoha zastáv
kami, ba i zvraty, se vyznačoval kumulativním růstem lidské dovednos
ti využívat přírodních zdrojů a uzpůsobovat životní prostředí.
Není účelem tohoto článku komentovat jednotlivé fáze tohoto proce
su. Stačí připomenout, že jeho tempo se od pol. 18. stol. (doba, do níž
můžeme klást počátek zakladatelské fáze nové civilizační formace v Zá
padní Evropě) podstatně zrychlilo. V třicátých letech 20. stol. mohl
A. J. Toynbee vyslovit hypotézu, že v osudech lidstva vzrůstá váha
problematiky společenské, zatímco naléhavost problémů vyplývajících
z vlivu přírodního prostředí se v problémovém úhrnu poměrně zmenšu
je. Tehdy se tato hypotéza mohla zdát plausibilní. Po padesáti letech,
kdy píšeme tyto řádky, je třeba se nad ní znovu zamyslit. S ohledem na
zemědělce a průmyslové výrobce ve vyvinutých zemích může mít nadále
své oprávnění. Pro lidstvo jako celek se však vzájemný poměr těchto
dvou problematik, sociální a ekologické, objevuje v novém světle.
Dalekosáhlá redukce působení nemocí a v důsledku toho prodlouže
ní průměrného lidského věku umožnily populační růst takového rozsa
hu, že přes veškerý pokrok v ovládání přírody vznikají obavy, zda ro
stoucí počet lidí bude naše planeta schopna uživit. Nejde jen o možné
meze ve výrobě potravin, nýbrž i pohonných látek a ostatních surovino
vých zdrojů. Ekologický problém vystupuje na scénu s intenzitou, která
otřásla optimismem a sebevědomím moderního člověka. Vědomí mož
nosti vyčerpání přírodních zdrojů, jakož i katastrofálních důsledků
termonukleární války vyvolává psychózu, která v mnohém připomíná
chiliasmus našich předků. Moc člověka nad přírodou vzrostla víc než
jeho moc nad sebou samým. Jen prozíravá zdrženlivost, mravní síla a
mezinárodní kooperace může zabránit zneužití vědecko-technického
pokroku ke škodě budoucích pokolení.
Je jasné, že tato nová ekologická výzva nikterak nezmenšuje váhu
společenské problematiky v osudech lidstva. Naopak dává jí novou di
menzi. Nejde už jen o odpovědnost k rodině, k národu nebo dokonce k
nadnárodnímu společenství jako je civilizace; jde o odpovědnost za
lidstvo jako celek, které sdílí, poprvé ve svých dějinách, jím samým vyčerpatelnou a zničitelnou planetu.
Vědomí celoplanetární odpovědnosti naráží však na zásadní obtíž v

dorozumění mezi rozličnými civilizačními formacemi, které zakládají
svůj raison ďétre na diametrálně odlišném světovém názoru a hierarchii
hodnot, jak jsme výše ukázali. K tomu je třeba podotknout, že neběží
jen o protiklad mezi civilizací benthamovskou a leninskou, ale také o
soutěž s nově se formujícími civilizacemi třetího světa, jehož národy
nehodlají prostě přejmout a asimilovat jednu nebo druhou moderní ci
vilizaci světového Severu. Zatím je to jen Čína a kulturní oblast Islámu,
které jasně vykročily svou cestou, v ostatních státech třetího světa není
dosud o výsledné orientaci jasno.
Netřeba snad zvlášť zdůrazňovat, že každá civilizační formace má své
specifické problémy; ty nabývají obzvláštní ostrosti v zemích, které se
octly v průsečíku protichůdných civilizačních vlivů.
Spektrum otázek, které vyplývají z této situace, je tak široké, že si sot
va můžeme klást nárok na jejich adekvátní vystižení v seriálu několika
článků. Nicméně pokládáme za svou povinnost upozornit čtenáře aspoň
na ony stěžejní prvky této problematiky, pro něž nacházíme v odbor
ných kruzích naší diaspory experty ochotné přispět k těmto úvahám.
*

*

*

Do tohoto čísla jsme získali příspěvky z oborů ekonomie a techniky.
Eduard Strouhal nastiňuje složitost ekonomické problematiky Západu;
Radoslav Selucký se soustřeďuje na hlavní potíže ekonomiky Východu.
Zdá se, že v obou případech je kamenem úrazu — ovšem na značně roz
dílné úrovni efektivnosti — trh: na Západě jeho rozmary, na Východě
jeho absolutní nedostatek. Petr Eufrat navazuje sociálně ekonomickou
problematiku na hlavní fáze technického vývoje; činí tak s nádechem
skepse k tomu, co bychom mohli nazvat diagnostickou a terapeutickou
stránkou společenských věd. Klíčovou otázku moderní technologie —
otázku jaderné moci a jejích alternativ, jakož i jejího politického dopa
du na civilizaci Západu — rozebírá František Janouch.
V některém z příštích čísel budeme jistě mít příležitost pojednat více
také o problémech kulturních.
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Ekonomické problémy Západu
Eduard Strouhal
Výrazy “Západ” a “západní’ v tomto článku se vztahují, pokud nebude
uvedeno jinak, na oblast 24 členských států Organizace pro hospodářskou
spolupráci {OECD). Je zřejmé, ze tato oblast není homogenní, že neza
hrnuje všechny státy, jež více či méně přijaly benthamovskou civilizaci, a
že jsou v ní i země, jako Japonsko a Turecko, které nepochybně mají civi
lizaci odlišnou. Avšak OECD jako celek představuje jakési ekonomické a
finanční těžiště světa a v současné době sdružuje státy, které přijaly “plu
ralitní rámec parlamentní demokracie a tržního mechanismu”.
{Užité zkratky se vztahují na anglické názvy a jména organizací.)
Od války ke krizím sedmdesátých let
V době od II. světové války prošly západní státy zhruba třemi vývo
jovými etapami. Byly to poválečná rekonstrukce, údobí rostoucího
blahobytu let padesátých a šedesátých a období nižší než “plné” za
městnanosti a celého komplexu různých krizí, které se datuje zhruba od
začátku let sedmdesátých a jehož konec zatím není v dohledu. Společ
ným znakem je to, že se Spojené státy, na rozdíl od dvacátých a třicá
tých let, aktivně účastní mezinárodního dění.
Etapa poválečné rekonstrukce je nerozlučně spjata s programem
hospodářské pomoci evropským zemím (European Recovery Prog
ramme — ERP), lépe známým jako Marshallův plán. To byl praktický
výraz amerického rozhodnutí postavit opět na nohy válkou rozvrácené
země Evropy, včetně SSSR, Polska a Československa, které účast od
mítly, i když, jak známo, československá vláda původně Marshallův
plán přijala. Zúčastněné státy ustavily v září 1947 Výbor pro evropskou
hospodářskou spolupráci (CEEC), jenž se brzy změnil v OEEC, ze které
se v září 1961 stala OECD, mezinárodní vládní organizace, jejímiž plný
mi členy byly i USA a Kanada. V údobí Marshallova plánu, od dubna
1948 do června 1952, americký Kongres odhlasoval více než 13 miliard
dolarů na pomoc členským státům OECD. Největší pomoc (v miliar
dách amerických dolarů) dostaly V. Británie (3,2), Francie (2,7), Itálie
(1,5), NSR (1,4), Nizozemí (1,1) atd. Marshallův plán, který W. Chur
chill označil za “nejméně špinavý čin v dějinách” , prospěl nejen evrop
ským zemím, ale i Spojeným státům, neboť skoro 70% zboží a 90% stro
jů a vozidel dodaných do Evropy bylo vyrobeno v USA. Byl to “nezbyt
ný podnět” , který umožnil budoucím evropským členským státům
OECD nastoupit cestu ekonomického rozvoje let padesátých a šedesá10

tých, kdy britský premier Harold Macmillan mohl říci voličům, že “se
jim ještě nikdy nevedlo tak dobře” a oni ho zvolili velkou většinou.
Byla to doba poměrně nízké nezaměstnanosti, stoupající výroby zbo
ží a služeb a rostoucího blahobytu stále širších složek obyvatelstva.
Ekonomický růst se sice občas zpomalil v důsledku cyklického poklesu
hospodářské činnosti, ale tyto dočasné poruchy bylo vždy možné pře
konat v rámci tehdy všeobecně uznávaných a fungujících protikrizo
vých opatření, spojených se jménem a dílem anglického národohospo
dáře J. M. Keynese. Byla to doba relativně nízkých cen surovin a ener
gie, hlavně ropy a jejich rapidně stoupající spotřeby. V některých přípa
dech se hovořilo i o “vestavěné” nízké životnosti předmětů dlouhodobé
spotřeby, aby se pomohla udržet plná zaměstnanost. Věřilo se, že
moudrá aplikace různých ekonomických akcelerátorů a brzd, proje
vující se hlavně v řízení “úhrnné efektivní poptávky” , která rozhodu
jícím způsobem ovlivňuje rozsah investic a tím i zaměstnanost, povede
k bezkrizovému vývoji. Ale teď, ex post, je celkem jasné, že v oné době
stoupající masové spotřeby byla zároveň zasévána semínka potíží, které
v podobě různých krizí vyvrcholily v sedmdesátých letech. Co se vlastně
stalo?
70. léta
Americký dolar se stal po druhé světové válce klíčovou měnou v me
zinárodních obchodních a finančních transakcích a do značné míry i
měnou rezervní, tvořící v některých případech podstatnou část devizo
vých zásob ústředních bank. Množství dolarů obíhajících mimo USA
záviselo na velikosti schodku v americké platební bilanci. S růstem mezi
národního obchodu rostla poptávka po dolarech a zároveň nebezpečí,
že velké a trvalé schodky by mohly ohrozit kurs dolaru a ochotu ústřed
ních bank, užívat dolaru jako rezervní měny. V roce 1969 Mezinárodní
měnový fond (IMF) schválil vydání prvních světových peněz v podobě
zvláštních práv čerpání (SDR) která byla přidělena státům na základě
členských kvót IMF. Jednotka SDR byla původně vázána na zlato, což
odpovídalo tehdejší paritě amerického dolaru, ale po devalvaci dolaru
na základě Smithoniánské dohody v roce 1971 a po pozdějším rozpadu
mezinárodního systému pevných parit se hodnota jednotky SDR stano
ví na základě kursů několika měn, tvořících tzv. měnový koš. Smithoniánská dohoda, tím že zavedla devalvaci US dolaru, změny měnových
parit a větší povolené odchylky kursů od parit, byla pokusem řešit teh
dejší měnovou krizi rozšířením množství mezinárodního oběživa bez
vyvolání inflačního tlaku. V roce 1976 přišla Kingstonská měnová do
hoda, která mimo jiné přijala změnu stanov IMF, systém pohyblivých
kursů a zrušila oficiální cenu zlata, což v podstatě představovalo opuš
tění některých článků bretton-woodských dohod z roku 1944 a rozpad
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na nich založené mezinárodní měnové soustavy. Mezitím se však Zá
pad, a v různé míře celý svět, dostal do svěráku krize vyvolané prud
kým zvýšením cen potravin, ropy a jiných surovin.
Neúroda v Asii, Sovětském svazu a severní Americe na začátku sedm
desátých let a obratný “nájezd” sovětských nákupčích na americké sýp
ky vyhnaly ceny potravin na celém světě a byly jednou z příčin západní
inflace v této době. Ale to nebylo vše. Rozhodnutí Organizace zemí vy
vážejících ropu (OPEC) prudce zvýšit cenu ropy, do té doby poměrně
nejlevnějšího zdroje energie, otřáslo ekonomickým systémem Západu.
Zvýšení ropných cen v údobí 1973/4 mělo za následek pokles hospodář
ské činnosti v letech 1974-75. Po tříletém oživení přišlo další zvýšení
ropných cen v období 1979-80, což vyvolalo novou a déle trvající krizo
vou situaci, ze které se Západ začíná jen zvolna vymaňovat až v letech
1983-4. Vzestup cen potravin, paliv a surovin pochopitelně vyvolal celo
světovou inflaci, k níž přispěla i snaha vlád řešit výsledný pokles hospo
dářské činnosti do té doby osvědčeným keynesovským lékem — totiž
zvyšováním veřejných výdajů. A pokles hospodářské činnosti měl za
následek i nezaměstnanost, která po druhém zvýšení cen ropy ještě
stoupla, neboť prováděná protikrizová opatření se ukázala být nedosta
tečná. Hospodářský růst stagnoval či přecházel do negativní fáze a
výsledkem byla typická stagflace — inflace provázená stagnací hospo
dářského vývoje a vysokou nezaměstnaností.
Rozsah a velikost problému, jakým je v současné době nezaměstna
nost na Západě, vyjádřil OECD Observer, září 1983, takto: “Má-li ne
zaměstnanost klesnout na 19 miliónů, tedy na úroveň roku 1979, bude
nutné v posledních pěti letech tohoto desetiletí vytvořit 20.000 nových
pracovních příležitostí denně. Podle prognózy nezaměstnanost v roce 1984
stoupne na 343/4 miliónu. V letech 1984-89 se počet práceschopných
občanů na Západě zvýší o 18-20 miliónů, takže bude třeba vytvořit až
20 miliónů pracovních příležitostí, aby se nezaměstnanost udržela na
existující úrovni a dalších 15 miliónů, aby klesla na 19 miliónů”. Na širší
dimenze problému upozornil generální tajemník Mezinárodní konfe
derace svobodných odborů (ICFTU) John Vanderveken na sjezdu ame
rické odborové ústředny AFL-CIO na Floridě v říjnu 1983: “Vprůmys
lových státech jsou 34 milióny registrovaných nezaměstnaných. V rozvo
jovém světě je dalších 300 miliónů dospělých bez pravidelného zaměstná
ní. A v tak obrovském měřítku se mrhá lidskými zdroji zatímco 800 mi
liónů lidí žije v naprosté bídě. ”
V politické ekonomii se obvykle rozlišují dva hlavní druhy nezaměst
nanosti a to cyklická, která většinou závisí na úrovni hospodářské čin
nosti a strukturální, která je způsobena změnami v průmyslové struktu
ře země, jako zánikem starých výrobních odvětví apod. A jsou obavy,
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že současná vysoká nezaměstnanost je spíše strukturálního rázu a že její
odstranění nebo snížení bude mnohem obtížnější než se původně zdá
lo: řada pracovních příležitostí už patrně zanikla navždy a v řadách
nezaměstnaných je mnoho lidí, mladých i starých, s kvalifikací špat
nou nebo takovou, po které není poptávka. Neboť v krizových sedm
desátých letech zároveň probíhá další z oněch “revolucí” , o nichž
Joseph Schumpeter napsal, že “periodicky mění existující průmyslovou
strukturu zavedením nových výrobních metod”. V současné době se ho
voří o “ Informační revoluci” a robotizaci.
Zatím netřeba mít strach, že Rossunťs Universal Robots ovládnou
svět. Ale není pochybností o tom, že jsou na postupu, jak ukazují tabul
ky OECD o užívání robotů:
Počet robotů v některých státech

Japonsko
USA
Německo
Švédsko
V. Británie
Francie
Itálie

1974

1982

Prům. roční
přírůstek 1974-82

1 500
1 200
130
85
50
30
90

13 000
6 200
3 500
1 300
1 152
950
790

31%
23%
51%
41%
48%
54%
31%

Publikace OECD uvádí i odhady
dodává, že přesné údaje neexistují:
1980
1981
1982

množství robotů na světě, i když
13.700
22.000
31.000

Jako důvody robotizace průmyslu se obvykle uvádějí snahy zvýšit
produktivitu, zlepšit schopnost konkurence, dosáhnout jednotné kvali
ty výrobků a tím snížit zmetkovost a plýtvání materiálem, zlepšit pra
covní podmínky a bezpečnost práce a odstranit nudnou, monotónní,
špinavou nebo nebezpečnou práci. A nástup robotů a průmyslových
manipulátorů bude pokračovat v závislosti na možnostech jejich apli
kace. Zatím mohou vykonávat jen jednoduché pracovní úkony, jako
natírání, sváření a opracování kovů. Největším uživatelem ve většině
zemí je zatím automobilový průmysl. Se zvyšováním jejich “inteligen
ce” nepochybně poroste i jejich užívání. OECD odhaduje, že do roku
1990 bude na světě pracovat 230.000-330.000 průmyslových robotů.
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Tím nepochybně zaniknou různé dosavadní pracovní příležitosti, ale
zároveň se vytvoří nové.
Současná informační revoluce by byla nemyslitelná bez vynálezu
tranzistoru, který poprvé předvedli v r. 1948 v laboratoři firmy Bell
Telephone v USA William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain,
kteří za to dostali v roce 1956 Nobelovu cenu za fyziku. Tranzistor ajeho přímý potomek, křemíkový čip, zrevolucionovaly elektroniku a
umožnily pronikání různých počítačů, či snad řečeno “strojů na zpra
cování dat” , do nejrůznějších odvětví lidské činnosti. Asi bude stále
těžší a těžší nalézt obor, kam ještě počítač nepronikl. Děje se to pod pra
porem tzv. vědeckotechnické revoluce a rozvoje služeb na úkor zpra
covatelského průmyslu jako hlavního zdroje pracovních příležitostí.
Růst informací a jejich zpracování dosáhly již takových rozměrů, že
se začíná mluvit o informačním průmyslu. A jeho “výrobky” , v podobě
teoretických i praktických znalostí a informací, již měly a budou mít
stále větší vliv např. na lokalizaci průmyslu a podniků a tím i na struktu
ru zaměstnanosti a poptávku po pracovních silách. A podle všech náz
naků to ovlivní i velikost nově vznikajících firem, neboť noví podnika
telé nepotřebují do začátku velký kapitál a optimálního využití výrob
ních faktorů bude patrně možné dosáhnout dříve než firma doroste do
velkých rozměrů. Jinými slovy jsou náznaky, že Schumacherovo “ malé
ale krásné” může být i prakticky proveditelné.
Pokles hospodářské činosti v sedmdesátých letech upozornil i na
další naléhavé problémy — ubývání základních surovin a energetických
zdrojů, ničení a znečišťování životního prostředí, mezinárodní zadlu
ženost a, jak jsme se již zmínili, na inflaci.
Boj proti inflaci, která v sedmdesátých letech v některých západních
státech přesáhla 20% ročně a byla tedy právem pokládána za nepřítele
číslo jedna, také přispěl k růstu nezaměstnanosti. Pod vlivem monetarismu se vlády snažily omezit množství oběživa hlavně snižováním
veřejných výdajů a to ovlivnilo celkovou zaměstnanost. Situaci ztížilo
i to, že zvýšení cen ropy znamenalo velký přesun fondů do vlastnictví
hlavně arabských vývozců ropy a organizace OPEC. Ekonomiky těch
to států však nebyly schopny tak rychle tolik peněz absorbovat. Tyto
fondy byly tedy uloženy, většinou v západních bankách, kterým umož
nily poskytovat velké půjčky různým státům, v četných případech zřej
mě bez dříve vyžadovaných přísných podmínek. Většinou šlo o rozvojo
vé země, které hodlaly půjčky splácet vývozem. V důsledku poklesu
hospodářské činnosti na Západě však příjmy z vývozu nedosáhly před
pokládané výše a zadlužené země se dostaly do nesnází. Vznikla zde
jakási načasovaná puma, jejíž výbuch, v podobě finančního úpadku
některého z velkých dlužníků, by vážně otřásl světovým finančním sys
témem. Z jiného hlediska je to typický příklad bludného kruhu.
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Za podobnou načasovanou nálož možno pokládat znečišťování ži
votního prostředí, které je přímým důsledkem stoupající životní úrov
ně stále většího počtu lidí. A s tím se na scéně objevuje strašidlo postup
ného vyčerpání zdrojů surovin a energie, které začalo obcházet světem
v přesněji definované podobě také v sedmdesátých letech. Hromadění
různých reziduálních látek ve vodách, na zemi a v ovzduší je cena, kte
rou lidstvo musí platit nejen za více potravin, automobilů, televizorů
apod., ale i za více volného času, delší dovolené, atd. Pochopitelně se
ozývají hlasy, že regenerace znečištěného prostředí by se měla stát sou
částí výrobních nákladů a že by se měly zavádět především bezodpadní
technologie užívající co možná nejmenší množství energie a surovin
na jednotku výroby. Znečištění má různé formy: dusičnany v pitné vo
dě, rezidua pesticidních látek v půdě a v potravinových řetězcích, spad
kyselých srážek zaviněný hlavně emisemi z tepelných elektráren, olovo
a azbest v životním prostředí, kysličník uhličitý uvolněný spalováním
fosilních paliv a také patrně devastací lesů — nebezpečí tzv. skleníkové
ho efektu, hluk, atd. Vše to vlastně dosvědčuje, jak úspěšná byla a je
snaha člověka ovládnout přírodu a zlepšit si životní úroveň. Přitom pří
kaz “ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi a podmaňte ji...”
jistě nebyl návod na vyhubení flóry a fauny a devastaci krajiny, k čemuž
podle názoru některých lidí dosavadní vývoj spěje. A objevily se i oba
vy, že se lidstvo doslova zadusí zplodinami vlastní úspěšné ekonomické
činnosti ještě dříve, než vyčerpá přírodní zdroje. V učebnicích politické
ekonomie se někdy uvádí, že hodnota závisí na užitečnosti a vzácnosti.
Jako příklad věcí majících vysokou užitečnost a žádnou vzácnost se
uváděly voda a vzduch. V důsledku ekonomického vývoje však to jsou
v některých případech příklady evidentně šalebné.
Nepopiratelné úspěchy západních států na poli výroby, zdravotnic
tví, sociálního zabezpečení, zemědělské produkce, atd. nepotvrdily
platnost Malthusova populačního zákona, spíše naopak. Ale v někte
rých západních zemích se začíná měnit biologická struktura obyvatel
stva v neprospěch mladších věkových skupin. Za daného stavu produk
tivity práce by to znamenalo stále větší zatížení jejich příslušníků, neboť
by se museli starat o stále větší počet ekonomicky neaktivních spolu
občanů.
Ve výčtu současných problémů, i když v tomto případě je ekonomic
ký účinek dosud nejasný, by snad neměl chybět nový obor: biotechno
logie. Ten již začíná přinášet, a nepochybně ještě přinese, velký pros
pěch v nejrůznějších sektorech lidské činnosti, vytvoří nové pracovní
příležitosti a zvýší produktivitu. Zároveň však může přivést na svět
reálná strašidla a nestvůry, o jakých se nám ani nezdálo.
Do seznamu problémů patrně sluší zařadit i produktivitu, jejíž úro
veň označil Lenin za měřítko úspěchu společenského zřízení. Ať už je
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to produktivita práce, jakou měl na mysli Lenin, nebo produktivita vý
robních faktorů, v soutěži s Východem se zatím Západ na tomto poli
nemá čeho obávat. Ale zvyšování produktivity znamená v četných pří
padech ztrátu pracovních příležitostí, se všemi průvodními potížemi.
Z problémů vyvěrajících převážně z mezinárodních vztahů se značná
pozornost věnuje jednak obchodním stykům se socialistickým táborem,
jednak otázce pomoci rozvojovým zemím.
V obchodních stycích se socialistickými zeměmi není tolik na pováže
nou občasný dumping na západních trzích, jako spíše vývoz nejmoder
nější techniky a technologie na Východ, kde se tím posiluje nejen prů
myslový, ale i vojenský potenciál. Dnes snad už ani tak nejde o ono pří
slovečné lano na oprátku, na níž bolševik pověsí kapitalistu, jako o
mikročip pro samostatně naváděnou jadernou hlavici.
Někteří lidé jsou nepochybně názoru, že ekonomické problémy Zá
padu jsou skoro bezvýznamné ve srovnání se situací v některých rozvo
jových zemích. Upozornila na to např. Brandtova zpráva z roku 1980,
která v podstatě žádá, jako už jiní lidé před ní, aby se Západ vzdal jisté
ho procenta vzácných zdrojů ve prospěch rychlejšího ekonomického
růstu v tzv. třetím světě. V souvislosti s tím se někdy poukazuje na údaj
ně nežádoucí činnost některých mezinárodních společností.
A nelze zapomínat ani na zbrojení a ozbrojené síly. I když to je v
podstatě záležitost politická, z hlediska zaměstnanosti a užívání zdrojů
její ekonomický dopad není nepodstatný.
A konečně snad sluší zaznamenat, že krizová situace sedmdesátých
let rozvířila i poměrně klidnou hladinu ekonomického myšlení. Do té
doby vládnoucí keynesovské zásady byly zatlačeny do pozadí a do znač
né míry nahrazeny novými směry, jako jsou monetarismus a teorie na
bídky. Monetarismus, jenž se zakládá na výzkumech prof. M. Friedmana a jiných v padesátých a šedesátých letech, se začal prosazovat už
koncem šedesátých let, když stoupenci keynesismu nedovedli uspokoji
vě vysvětlit tehdejší persistentní inflaci a nezaměstnanost. Monetaristé
tvrdí, že hlavní příčinou lability v ekonomice jsou poruchy v měnovém
sektoru. Teorie nabídky učí, že určujícím faktorem ekonomického růs
tu jsou alokace a efektivní užívání pracovních sil a kapitálu a že tedy
hlavním úkolem je odstranit všechny překážky, které tomu jsou v cestě.
Diskuse na toto téma zdaleka neskončila.
Závěrem
Výše uvedený seznam si nedělá nároky, že problematiku vyčerpává
beze zbytku. A také není — a ani nemůže být — účelem tohoto článku
předkládat nebo navrhovat futurologistická či jiná řešení. Cílem je spí
še snaha formulovat několik otázek, na které si čtenář, pokud to uzná
za vhodné, nalezne vlastní odpovědi.
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Nezkříží-li budoucí plány nějaká atomová apokalypsa, nejnaléhavěj
ší otázkou, vyžadující skoro bezprostřední odpovědi, patrně je, kam až
půjdou změny způsobené nastávající informační revolucí? Neboť její
předsunuté hlídky v podobě mikropočítačů, počítačových terminálů a
obrazovek už jsou za námi. Je to předzvěst rostoucího toku informací,
který postupně zachvátí nejrůznější stránky života současných generací
o budoucích ani nemluvě? Do jaké míry ovlivní celostátní a celosvětové
sítě přenosu dat, umožňující různé “konverzace” z obrazovky na obra
zovku, nejen ekonomické, ale i sociální vztahy? Jak hluboce se tím změ
ní význam a funkce třeba odborových svazů, průmyslových organizací,
administrativního aparátu (“kancelář bez papíru”), společenského
zřízení? Jaké poměry budou na pracovištích s roboty, vybavenými
“umělou inteligencí” ? K jakým účelům se použije výsledků genového
inženýrství? Mají pravdu lidé, kteří tvrdí, že největší nebezpečí pro lid
stvo představuje právě téměř nekontrolovatelný rozvoj různých bio
chemií?
Probíhající revoluční změny ve vědě a průmyslu a aplikace jejich vý
sledků zřejmě vytvoří jak pracovní příležitosti, tak nezaměstnanost. Jak
to řešit? Je japonské uspořádání vztahů mezi zaměstnanci a zaměstna
vateli v průmyslu aplikovatelné i v jiných západních státech? Do jaké
míry je záměrné zkracování pracovní doby vhodný prostředek k zvyšo
vání zaměstnanosti? Jak v této souvislosti formulovat “kalkul slasti a
strasti”?
Mnoho bude patrně záviset na tom, do jaké míry se podaří znovu za
jistit ekonomický růst a cenovou stabilitu.
Mimo jiné záleží na relaci reálných mezd a produktivity práce. Toho
jsou si dobře vědomi jak ekonomové Západu, tak i Východu. Namát
kou můžeme citovat amerického prezidenta P. Samuelsona, že “žádná
vláda nemůže zaručit zaměstnání všem, je-li hladina reálných mezd vyš
ší než jakou lze ospravedlnit produktivitou” (Newsweek 11/8/1980).
Na Východě si mohou dovolit jít dále — aspoň v teorii. Starý axiom
tamního plánování byl znovu zdůrazněn v knize “Úvod do teorie a pra
xe národohospodářského plánování” (Kurt Rozsypal a kolektiv), kde
znovu čteme, že “nejdůležitějším požadavkem je zabezpečit rychlejší
růst produktivity práce ve srovnání s průměrnými výdělky” .
Návrhy studie Římského klubu na nulový růst zatím, jak se zdá, ne
získaly mnoho přívrženců. Spíše se přijímá názor, že k dosažení tako
vých bezprostředních úkolů jako jsou např. regenerace devastovaného
životního prostředí, vyšší zaměstnanost a odstranění bídy v současném
západním blahobytu, lepší sociální služby, větší pomoc rozvojovým
zemím, zajištění nových zdrojů energie, apod. J e vyšší ekonomický růst
sine qua non. A hned se ovšem vynoří otázky, až kam může jít hospo
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dářský růst, až kam se může zvyšovat produktivita, kde jsou hranice
vytváření nových ekonomických zdrojů? Profesor Alec Nove se táže v
nedávno vydané knize (The Economic of Feasible Socialism), zda se
optimisté, věřící v “neomezené zdroje” , někdy pokusili vypočítat, co
by to z hlediska zdrojů znamenalo, kdyby spotřeba masa v Číně byla
třeba na východoevropské úrovni?
A závěrečná otázka: podaří se získávat energii cestou termojaderné
fúze dříve, než se podstatně vyčerpají dosažitelné zdroje energie?
Nedávné i současné ekonomické problémy mezi jiným ukázaly, že
Západ je natolik adaptabilní, že je schopný je překonat, nebo alespoň
postupně neutralizovat. To ještě neznamená, že tomu tak bude i v bu
doucnosti. Ale pesimistické závěry mají v této souvislosti patrně stejnou
platnost jako optimistické. A kromě toho je zde stále možnost, že “zít
řek pozmění i problémy přítomnosti” .
*

* *

Seznam užitých zkratek:

CEEC
OEEC
OECD
IMF
SDR
ICFTU
OPEC
BIS
GNP

Committee of European Economic Cooperation
Organization for European Economic Cooperation
Organization for Economic Cooperation and Development
International Monetary Fund
special drawing rights
International Confederation of Free Trade Unions
Organization of Petroleum Exporting Countries
Bank for International Settlements
Gross national product

Graf 1) se zakládá na údajích v 53rd Annual Report 1983/83 of the
Bank for International Settlements.
Grafy 2) - 4) včetně jsou založeny na údajích v Main Economic Indi
cators OECD za několik posledních let.
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Několik ukazatelů ekonomické problematiky Západu

1) C e n a arabské ropj

v an. dolarech za [barel

2) Index průmyslové
výroby
/1975 - 100/

3) Výrobní ceny
/ zpracovatelský
průmysl, roční
percentní změny,

1975 - 100/

4-) Nezaměstnanost
/v procentech
ekonomicky
aktivního
obyvatelstva/
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Hodnota hrubého národního produktu v US dolarech
na jednoho obyvatele ve vybraných státech

Etiopie
Indie
Čína
Argentina
Izrael
Itálie
Spojené království
Japonsko
Austrálie
Kanada
Francie
USA

1979
130
190
260
2 230
4 150
5 250
6 320
8 810
9 120
9 640
9 950
10 630

1980
140
240
290
2 390
4 500
6 480
7 920
9 890
9 820
10 130
11 730
11 360

Německo, Spolková republika
Švýcarsko

11 730
13 920

13 590
16 440

Saudská Arábie
Kuvajt
Spojené arabské emiráty

7 280
17 100

11 260
19 830
26 850

4 110
5 290
6 430

4 550
5 820
7 180

SSSR
ČSSR
NDR

Čísla pocházejí z World Development Report 1981 a 1982, jež vydává světová banka.
Světová banka varuje, že tyto údaje neměří blahobyt, neboť neříkají
nic např. o rozdělení národního produktu.
Hrubý národní produkt (GNP) zahrnuje hodnotu veškeré produkce
určitého státu a kladné či záporné saldo jeho zahraničního obchodu.
Nejsou od ní odečteny odpisy. Ale Světová banka varuje, že jelikož se
báze výpočtů každý rok mění, údaje zveřejněné v různých vydáních
publikace World Development Report nejsou srovnatelné.
V případě socialistických států byl hrubý národní produkt odvozen
z údajů o tzv. materiálním produktu, jenž se od západního GNP liší
hlavně tím, že zahrnuje jen tzv. výrobní sféru, tedy výrobu hmotných
statků. Světová banka upozorňuje, že údaje o GNP socialistických eko
nomik nejsou srovnatelné s údaji o GNP ekonomik západních.
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Ekonomické problémy Východu
Radoslav Selucký
Psát o ekonomickém problému státního socialismu je velmi nevděčný
úkol: snad všechno, co bylo třeba říci, už bylo řečeno, a snad všechno, co
mohlo být pozitivně navrženo k odstranění chronických potíží, už bylo
zformulováno v desítkách různých reformních programů. Systém příkazních ekonomik však přežívá s tvrdošíjností hodnou lepší věci. Proč je tak
těžké s ním něco udělat?
Ekonomika je sféra účelové činnosti. Z ryze utilitárního hlediska se
zabývá jedním problémem, jak nejlépe využít omezených zdrojů, tedy
jak nejúsporněji vytvořit maximum statků a služeb; přidáme-li k aspek
tu ekonomickému ještě i aspekt politický a sociální, objeví se druhý
problém: jak rozdělit vytvořený národní důchod mezi jednotlivé spole
čenské skupiny a jednotlivce, mezi nositele různých potřeb. Akolace
omezených zdrojů je ekonomický problém; rozdělení vytvořeného dů
chodu je sociálně politický problém. Proto se ekonomika nikdy nemůže
vyhnout politickému posuzování věcných a technických otázek. Posu
zována z hlediska společenských souvislostí, ekonomika se stává poli
tickou ekonomií, jež musí problém alokace omezených zdrojů neustále
spojovat s problémem distribuce a redistribuce vytvořeného bohatství.
Opírá-li se ekonomika o industriálni bázi, o vyvinuté výrobní síly, o
mohutnou technologickou základnu, o složitou infrastrukturu a o stále
silnější nevýrobní sféru reprezentovanou službami všeho druhu, je ne
smírně důležité zvolit pro její fungování vhodný systém. V podmínkách
omezenosti zdrojů, dělby práce a desítek tisíc hospodářských jednotek,
zaměřených na výkon specializovaných funkcí, se jeví tržní mechanis
mus jako nejvhodnější ekonomický nástroj pro koordinaci všech eko
nomických činností. Trh plní určité nezastupitelné funkce: skrze ceny,
jež odrážejí jak náklady, tak i vztah mezi nabídkou a poptávkou, vytvá
ří tlak na racionální kalkulaci, na inovace, na mobilizaci všech exis
tujících zdrojů. Skrze princip ekvivalence neboli rovné směny umožňuje
stanovit kritéria efektivnosti; skrze ziskový motiv vytváří stimulaci pro
kapitál i pro práci; skrze konkurenci vytváří tlak na zvyšování produk
tivity, na technologické změny, na pružné přizpůsobování výroby spo
lečenským a individuálním potřebám. Kromě těchto pozitivních znaků
má však trh také své nevýhody: protože působí živelně a organizuje
hospodářské proporce ex post, nemůže se vyhnout nerovnováze a hos
podářským cyklům, tedy střídání konjunktur a krizí; protože se zamě
řuje na konečný efekt, vytváří prohlubující se sociální nerovnosti, jež
21

oslabují společenskou stabilitu; protože sleduje jenom ziskové hledisko,
podněcuje takovou činnost, jež je výhodná pro výrobce; nakonec,
není-li regulován a krocen, vede nezbytně k monopolu.
Tyto čtyři nedostatky trhu a tržního mechanismu mohou být vyváže
ny sociální intervencí: jistým typem společenského plánování a státních
zásahů do živelné ekonomiky lze buď odvrátit, nebo aspoň zmírnit cyk
lické výkyvy; pracovními zákony, regulací mezd, zdaněním a sociální
politikou státu lze zmírnit sociální nerovnosti a upevnit narušenou sta
bilitu společnosti; jednostrannost ziskového motivu lze překonat tím,
že mnohé společensky potřebné služby (vzdělání, zdravotnictví, vědec
ký výzkum, umění a kultura) mohou být buď plně, či aspoň částečně,
vyňaty z působení trhu; a právní regulací lze zabránit tvoření monopo
lů. Lze tedy říci, že optimální ekonomický systém vyspělé průmyslové
společnosti, a dnes již post-industriální společnosti, by měl využívat ve
vhodné kombinaci trh i mimotržní metody hospodářské regulace.
Prvním problémem státního socialismu je to, že je to netržní ekono
mický systém. Původně byl koncipován jako absolutní negace trhu a
jako absolutní nadvláda centrálního plánu. Trh byl zrušen uměle; dříve,
než odumřely příčiny, jež jeho existenci aspoň v nějaké míře vyžadují.
Trh je nutný v důsledku tří faktorů: omezenosti zdrojů, dělby práce a
autonomie výrobců (hospodářských jednotek). Protože omezenost
zdrojů zatím nebyla překonána (a zdá se, že v plném smyslu těžko kdy
bude překonána); a protože dělba práce rovněž neodumře v jakékoli
dohledné době, jediná možnost, jak zrušit trh, byla zrušit autonomii
hospodářských jednotek (podniků, závodů, farem, dílen, obchodů atd.)
a podřídit je státnímu plánu. Tak vznikl státní socialismus, neboť stát
se stal univerzálním vlastníkem výrobních prostředků, podnikatelem a
zaměstnavatelem. Protože mechanismus trhu byl vyřazen z aktivního
ovlivňování ekonomiky a přestal působit jako samočinný regulátor
hospodářských procesů, všechno musel převzít příkazní plán, opírající
se o pevně stanovené úkoly a příkazy, přenášené shora dolů byrokra
tickým aparátem. Ceny začaly být libovolně stanoveny státem; o pro
porcích výroby a spotřeby přestali rozhodovat svou poptávkou spotře
bitelé a začali o nich rozhodovat plánovači; protože výrobci přestali být
závislí na zákaznících, vznikl monopol producentů; v důsledku toho
skončila konkurence, tlak na inovace, na výkon, na kvalitu a na roz
manitost — slovem, ekonomika začala být řízena neekonomickými
metodami, iniciativa výrobců byla podlomena, všechny objektivní kon
trolní mechanismy trhu byly zlikvidovány a nahrazeny byrokratickým
rozhodováním a hierarchickou kontrolou.
Toto je podstata státního socialismu v ekonomické sféře. Prvotně je
důsledkem ideologického předsudku marxismu vůči trhu, který byl zto
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tožněn s kapitalismem, zatímco centrální príkazní plán byl ztotožněn
se socialismem. Plán však nikdy nemůže nahradit trh, nýbrž jej může
pouze regulovat, krotit, omezovat, zaměřovat skrze úvěr, zdanění, sub
vence atd. určitým směrem; prostě jediné racionální a účinné plánování
může spočívat v regulaci trhu, nikoli v nahrazení trhu.
Za určitých podmínek však může netržní systém fungovat. Především
může fungovat tehdy, jde-li o mimořádnou situaci, o typ válečné eko
nomiky. Ve válce jsou rovněž všechna ekonomická kritéria podřízena
jednomu cíli: vyhrát válku, zvítězit. Rozhodne-li se stát pro takový sys
tém v době míru, může — za cenu jednostranností — zaměřit celou spo
lečnost na nějaký jiný omezený úkol: např. na industrializaci, na kolek
tivizaci. Může dokonce těchto cílů dosáhnout vojenskou disciplinou,
přinucením, terorem. Je to však nejméně efektivní hospodářský systém.
Lze ho tolerovat jen v době války, ale nikoli v dobách míru. Aby jakž takž
fungoval v době míru, musí ignorovat potřeby, jež nespadají pod hlav
ní prioritu státního vedení, tedy v podstatě spotřební průmysl, služby,
bydlení, osobní dopravu atd. Aby tyto potřeby mohl ignorovat, musí
potlačovat zájmy obyvatelstva. Aby to mohl činit bez nebezpečí revolty,
musí vytvořit silný potlačovatelský aparát, zbavit občanstvo vlivu na
politiku státu, zadusit demokratická pravidla, občanské svobody a lid
ská práva.
Toto je princip příkazního ekonomického systému. V této podobě
fungoval v SSSR od začátku třicátých let, v době druhé světové války a
ještě dále, až do poloviny padesátých let. Postupně do něj byly zabudo
vány některé tržní prvky, neboť bez nich by fungoval ještě hůře — jed
ním z tržních prvků uvnitř příkazního systému je chozrasčot, který vy
užívá cen (byť i ekonomicky nezdůvodněných), peněz (byť i symbolic
kých) a určité autonomie hospodářských jednotek (jsou právnickými
osobami, mají účet v bance a srovnávají své výdaje se svými příjmy) k
jakési hře na tržní ekonomiku. Když se ukázalo, že tato hra nestačí, za
čalo se uvažovat o dalších reformních opatřeních: ceny (zejména velko
obchodní) byly upravovány tak, aby se aspoň přiblížily skutečným vý
robním nákladům; podnikům se dostalo větší autonomie, bylo do nich
přeneseno určité rozhodování; několik desítek formálních ukazatelů
centrálního plánu bylo zredukováno na sedm až dvanáct ukazatelů syn
tetičtějších, jež se snažily podněcovat výrobce k inovacím, k zájmu na
kvalitě výrobků, na vyšší produktivitě atd. Všechny tyto změny, jakkoli
pozitivní ve srovnání s původním stavem však příliš mnoho nezměnily
na podstatě systému, který stále ještě není uzpůsoben k tomu,
aby dosahoval lepších výsledků díky účelnějšímu a produktivnějšímu
využívání výrobních faktorů, nýbrž jen k tomu, aby dosahoval výsled
ků novými investicemi, vyšší zaměstnaností a vyšší spotřebou surovin,
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energie a materiálu. Tento tak zvaný extenzivní typ hospodářského růs
tu (extenzivní proto, že vyžaduje vyšší input pro stejný či jen marginálně
se zvyšující output, a to hlavně vyšší spotřebu surovin, materiálu a zdro
jů) je nesmírně nehospodárný. Je pro něj typické snižování efektivnosti
(produktivity) kapitálu; aby se vyrobila navíc jednotka outputu, musí se
rychleji zvýšit jednotka dodatečného inputu. Proto mají všechny prí
kazní ekonomiky jednu společnou vlastnost: jejich hospodářská nerov
nováha spočívá v převaze poptávky nad nabídkou. Jsou to, řečeno slo
vy maďarského ekonoma Janoše Kornaie, ekonomiky nedostatku.
Kornai nedávno vydal dvousvazkovou knihu o příkazních ekonomi
kách pod tímto názvem. Bez emocí, zcela věcně a logicky analyzuje netržní příkazní ekonomiky jako ekonomiky chronicky nedostatkové.
Kromě toho, že příkazní ekonomické systémy jsou nedostatkové,
těžkopádné, neschopné rychlých a plynulých inovací a účelného využí
vání výrobních faktorů, jsou také nerozlučně spojeny s byrokratickým
příkazním systémem politickým. Samočinný mechanismus trhu v nich
byl nahrazen byrokratickým řízením skrze plán. Plánovači však nečiní
svá rozhodnutí autonomně na základě zjištěných společenských potřeb,
ale na základě politických priorit, které stanoví vedení vládnoucí stra
ny. O jaké priority se jedná? Věcně jde o prioritu těžkého průmyslu,
zejména pro samoúčelnou industrializaci a pro vojenské účely. Protože
extenzivní rozvoj se opírá o nehospodárné využívání surovin, materiálu
a energie, potřebuje mnohem více kapitálových a investičních statků
než systémy tržní; a protože si opatřuje suroviny, materiály, stroje a
energii extenzivním způsobem, opatřuje si je s nízkou produktivitou,
nadbytečnou zaměstnaností a s vysokými náklady. Jde o pohyb kruhu,
který se sice vyvíjí pomalu nahoru spirálovým způsobem, ale jde o spi
rálu uzavřenou, kterou nelze, bez systémové změny, otevřít.
Systémová změna, jak vyplývá z této analýzy, je změna tržní. Obno
vení trhu předpokládá poskytnout hodpodářským jednotkám autono
mii pro podnikatelskou činnost; předpokládá podřídit ceny tržním kri
tériím, která berou v úvahu jak náklady, tak i omezenost zdrojů či ne
dostatek výrobků; otevřít vztah konkurence mezi hospodářskými jed
notkami uvnitř země, a otevřít ekonomiku země světovému trhu. Tato
změna zřejmě nemůže být náhlá, ale postupná; trh bude vždy v nějaké
míře kombinován s plánem, ale v konečné podobě by to měl být plán
indikatívni, nikoli příkazní. Myslím, že maďarský postup naznačuje
zcela jasně, jakým směrem by se reforma měla a mohla vyvíjet. Problém
však není v technice reformy, nýbrž v politice.
Proč se konzervativní komunistické establišmenty, a především
establišment sovětský, takové systémové změně brání? Již jsem uvedl,
že mají starý ideologický předsudek, ale ten snad dnes není tou hlavní
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překážkou: ideologie už léta slouží v komunistických systémech spíše
jako dekorace než jako skutečný zdroj praktické politiky. Hlavní zábra
na je v tom, že strana by ztratila svou monopolní kontrolu nad hospo
dářskou sférou. Nikoli sice ve smyslu ovlivňování makroekonomických
rozhodnutí — ta jsou dnes všude předmětem vládního rozhodování —
ale ve smyslu kontroly kádrové, ve smyslu ztráty své vedoucí úlohy v
průběžném ekonomickém řízení. Ve svém důsledku by to znamenalo, že
základní sféra společenské činnosti by získala autonomii na stranických
a ve značné míře i na státních orgánech. Protože podstatou státního so
cialismu leninského typu je zásada, že strana si ponechává absolutní
kontrolu moci ve všech sférách společenské činnosti, důsledná tržní
reforma by zbavila ekonomiku svěrací kazajky stranického dohledu.
Čím však tuto stranickou kontrolu nahradit?
Je jistě myslitelné vytvořit, podobně jako v Maďarsku, tržní systém
manažerského či technokratického typu: i když to není ideální řešení
proto, že manažeři a technokrati zůstanou závislí na stranickém a stát
ním byrokratickém aparátu, bylo by to lepší řešení než řešení žádné. Pro
tržní socialistický ekonomický systém se však nabízí také samosprávní
model, který by byl žádoucí zejména proto, že by zavedl do hospodář
ské sféry zřetelnější pluralismus a participační demokracii. Jako prvek
demokratizace je samospráva nesmírně důležitá vždy, když je ekonomi
ka založena na principu veřejného, kolektivního vlastnictví. V takovém
případě může zájem vlastníka (státu, společnosti) vyjadřovat buď stra
nický a státní aparát, nebo ti, kdo s výrobními prostředky pracují. V
prvním případě by systémová změna byla nedůsledná: místo státního
socialismu příkazního typu by šlo o státní socialismus tržního typu.
Protože však tržní socialismus státního typu by byl zaměřen nikoli na
kritéria mocensko-politická, nýbrž účelová a zisková, šlo by spíš o stát
ní kapitalismus se všemi jeho negativními důsledky, zejména pokud jde
o nedostatek pluralismu a demokratických principů, zatímto samo
správní typ by vlastně znamenal, že ekonomika by se dostala pod spo
lečenskou a nikoli pod státní kontrolu. V podstatě jde tedy o to, zda
ekonomika bude řízena státem, nebo společností. Bude-li řízena i nadá
le státem, jeho nadvláda nad společností, nadvláda nutně mocenská,
hierarchická a byrokratická, by zůstala zachována. Bude-li řízena sa
mosprávnými orgány, ekonomika se stane opět objektem společnského
organismu a společenské kontroly.
Z hlediska státního socialismu leninského typu je představa, že by
ekonomika byla pod kontrolou společnosti skrze výrobce a nikoli pod
kontrolou stranického aparátu skrze státní byrokracii, natolik kacíř
ská, že vylučuje takovou reformu, která by se mohla odehrát pokojnou ces
tou kontrolovanou shora: muselo by jít o souběh iniciativy shora i zdo-
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la, strany na státu a straně jedné a společnosti na straně druhé. V Česko
slovensku, kde takový vývoj byl možný, byla tato reforma násilím přerušena
ozbrojenou invazí; v Polsku nikdy nebyla iniciativa zdola (Solidarita
jako představitel společnosti) přijata mocenskými orgány strany a stá
tu. Zdá se proto, že technokratická tržní reforma bez politických impli
kací (zhruba maďarský model) je maximum, které lze v daných pod
mínkách očekávat. Nelze však říci, že i tato omezená reforma má něja
kou naději v Sovětském svazu: chybějí tam reformní síly jak v establišmentu, tak i ve společnosti. Maximálně lze tedy reálně uvažovat o něja
ké maďarizaci příkazních ekonomik ve dvou, třech východoevropských
zemích.
Socialismus sovětského, či leninského typu je v logice vývoje evrop
ských společností neorganickým článkem. Je to vybočení z řady a regre
se hned v několika směrech: ekonomicky je to návrat k naturálnímu
hospodářství a k naturální výměně produktů se všemi jejich nedostatky;
politicky je to podřízení společnosti státu. Jednotlivec (občan) ztratil
svou autonomii a subjektivitu, kterou získal v důsledku liberalismu, a
byl vržen do poměrů osobní závislosti před-kapitalistických společčenských formací, a to ještě spíše asijského než evropského typu. Vy
moženosti minulých století — náboženská (ideologická) tolerance,
uznání rovnosti občanů před zákonem a ochrana jejich individuality,
pojetí demokracie jako systému rovných práv a ochrany menšiny vůči
většině, paralelní existence občanské společnosti a státu — všechny ty
to logické a pozitivní vývojové etapy křesťansko judaistické civilizace
byly anulovány leninským státním socialismem, v němž se jednotlivcec
stal de facto majetkem státu. Vždyť i středověké společnosti v Evropě
byly pluralitní aspoň v tom smyslu, že ideologická a státní moc byly
odděleny; že ekonomická moc byla rozdrobena; že ze systému feudál
ních vztahů závislosti se vymanila města s třetím stavem; že reformace
vedla k uznání ideologické plurality atd. Systémy jedné strany, jedné
státní ideologie, monopolu politické, hospodářské a ideologické moci
neodrážejí reálnou strukturu společnosti: pod povrchem příkazní eko
nomiky existuje paralelně druhá ekonomika, opírající se o neoficiální
(černý) trh; pod povrchem jednotné ideologie existují prakticky všechny
ideologické směry, náboženstvím počínaje a liberalismem, konzervatis
mem a demokratickým socialismem konče. Existence těchto paralel
ních struktur a kultur vlastně umožňuje, aby příkazní státní socialismus
vůbec mohl přijatelně fungovat a občas zaznamenat i úspěchy, které
však byly dosaženy proti systému, nikoli díky systému.
Po tom všem, co jsem řekl, však cítím povinnost říci ještě něco jiného.
Třebaže zdroje extenzivního růstu jsou v podstatě vyčerpány a k inten
zivnímu typu růstu nemůže v příkazním systému dojít, neznamená to,
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že príkazní státní socialismus je na zhroucení. Může fungovat ještě dost
dlouho bez podstatných změn, vyvíjet se formou chronické krize a díky
mlčenlivým ústupkům paralelním strukturám, skrze něž si společnost
hledá náhradní mechanismy pro svou reprodukci a díky paralelním
kulturám, jež umožňují jednotlivcům dosáhnout náhradní seberealiza
ce v soukromí rodiny či v malých neformálních skupinách. Tato intui
tivní sebeobrana společnosti proti disfunkčnímu systému sice redukuje
život spíše na přežití než aby dovolovala širší úsilí o sebeurčení, nicméně
je to sebeobrana houževnatá a vytrvalá. Tam, kde oficiální systémové
struktury nedokáží zajistit aspoň to minimum, pod které společnost
není ochotna jít, nastupují struktury náhradní, a mechanismy neoficiál
ní, jež uskutečňují jistý typ redistribuce a tak udržují rovnováhu na po
stačující úrovni. Zásada, že státní socialismus nemůže přežít, aniž se
změní, a nesmí se změnit, aby přežil, vyjadřuje dilema dlouhodobé, ni
koli dilema této chvíle. Leninská civilizace dnes dosáhla stadia, v němž
je její situace sice beznadějná, ale nikoli kritická.
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Třetí průmyslová revoluce v širší podobě
Petr Eufrat
Nedávno vykládal ve francouzské televizi jeden laoský funkcionář ko
munistické strany o převratném rozvoji výrobních vztahů a ne tak zcela
převratném rozvoji výrobních sil. Terminologie z příruček pro rok stranic
kého školení žije dokonce v Laosu a oklikou před Laos se ozvala i vefran
couzských chaloupkách, pokud se tam zrovna nedívali na některý z jiných
současně běžících televizních programů.
Podle této marxistické terminologie to, co hýbe společnostíje výroba a
co hýbe výrobou jsou výrobní síly a výrobní vztahy. Předpokládá se, že
výrobní vztahy rostou, nebo by aspoň rády rostly, lineárně a s časem, za
tímco výrobní vztahy (v rámci jedné a téže společenské formace) jsou pe
trifikovány čili trčí na místě. Tím dochází k rozporu mezi (tlačícím) roz
vojem výrobních sil a (brzdícím) stavem výrobních vztahů. Když je tento
rozpor pro výrobce nesnesitelný, zrevolucionují se a vytvoří se skokem
nové výrobní vztahy.
To, co měl na mysli laoský funkcionář, je situace, v níž ve výrobních
vztazích byl vyvolán revoluční skok k socialismu (tj. ke generálnímu ta
jemníku strany jako personifikovanému jedinému zaměstnavateli), za
tímco výrobní síly tendovaly k nule. Tato situace se v příručkách roku
stranického školení sice v souvislosti s “jízdním řádem dějin” (srov.
úvodní stať J. Krejčího) neprobírala, zato se vyskytuje v praxi. Recept,
jak vyzrát na výrobní síly směřující k nule, je rovněž znám z dějin
VKS(b) a jmenuje se NEP. NEP (novaja ekonomičeskaja politika) je
ovšem ideologická hereze, neb znovupřipouští před tím odstraněný
soukromý sektor v obchodě a řemeslech, ale umožnila sovětskému
hospodářství alespoň dýchat, než přišel Stalin s tzv. úplnou kolektiviza
cí zemědělství a prvním pětiletým plánem industrializace. NEP má tuhý
život. Bez terminologické návaznosti je objevili v Kádárově Maďarsku,
na které nyní závistivě pošilhává nejeden severní soused, ale i — bez nejmenší publicity a takřka stejně — Honeckerova NDR. A nyní — do
třetice všeho dobrého — nám francouzská televize zvěstuje, že i v
Laosu.
* *

*

A nyní, jak je to s tím postrkováním dějinného vývoje výrobními sila
mi doopravdy? Po stránce terminologické či definiční jde při výrobních
silách o dvě věci: (a) o technologii, tj. o to, co a jak šikovně umějí lidé vy
robit; (b) o vybavenost, tj. jaké pomůcky, v jakém množství a v jaké
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kvalitě k tomu mají. Výslednicí obého je, jak snadno lze to či ono vyro
bit — jinými slovy produktivita a po přibližné saturaci základních po
třeb je touto výslednicí také volný čas k dumání o něčem jiném, např. o
kultuře a vědě, ale ovšem též o dalším vylepšování technologie a vy
bavenosti.
Dovednost a vybavenost je ovšem specifická podle odvětví činnosti.
Při pohledu do minulosti postačí pohled na čtyři odvětví:
a) zemědělství a rybolov;
b) stavebnictví (zejména monumentální stavebnictví, lépe uchované
než užitkové stavebnictví);
c) ostatní řemeslná dovednost;
d) dovednost uchovat své myšlenky, názory a informace v psané či ji
nak uchovatelné formě.
Tyto dovednosti nebyly (a nejsou) přítomny mezi lidstvem rovno
měrně. Ve starověku, středověku a začátkem novověku by bylo možno
obývaný svět rozdělit na
a) hlavní ohniska dovednosti;
b) periferii hlavních ohnisek;
c) nezávislá menší ohniska dovednosti;
d) zaostávající či kulturně ustrnulý zbytek.
Na přelomu mezi středověkem a novověkem byla sice západní Evro
pa již mezi zhruba čtyřmi hlavními ohnisky dovednosti, ale nikterak vý
še než střediska dovednosti ve východní a západní části Asie. První
postrčení Evropy kupředu, tj. k distancování ostatních středisek tech
nologické dovednosti, se událo před cca 500 lety v dovednosti rozmno
žovat psané myšlenky formou knihtisku. Zajímavé je, že šlo o velký skok
v produktivitě, ale jako naschvál v nejméně “materiálním” odvětví
výroby. Obsah knih šel od transcendentního (náboženství) přes rekreač
ní (krásná literatura) a funkční (pedagogika — např. Komenský) k technologicko-praktickému (první francouzská encyklopedie) ba politickopodvratnému (Montesquieu, Voltaire, Rousseau). Současných cca 250
let padlo na objevení a zmapování všech pobřeží dostupných evropské
mořeplavbě, což položilo základy koloniálnímu systému a viditelně
postrčilo Evropu před ostatní ohniska dovednosti.
Zatímco encyklopedisté pečlivě popisovali technologii své doby, ro
dil se za lamanšským průlivem vynález, který na dobrá dvě století (ale
ne o mnoho déle) zajistil Evropě technologické prvenství ve světě. Šlo
o to, nahradit sílu lidských (a případně koňských) svalů silou rozpínající
se páry, vyráběné v kotlích, pod kterými se topilo uhlím. Vynález par
ního stroje pak podstatně rozvinul pozemní dopravu (železnice) a spolu
s dalšími vynálezy též obě fáze textilní výroby (předení a tkaní).
Na kontinentě se situace vyvíjela jinak. Ve Francii dodala politicko-
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podvratná literatura apetit k vládnutí “třetímu stavu” , tj. měšťanstvu,
a tak se tam v krátkém sledu 25 let vystřídaly monarchie, republika, cí
sařství úspěšného generála a opět restaurovaná monarchie. Početnost a
angažovanost armády (složené z odvedenců, nikoli z profesionálů)
umožnila zprvu náramnou teriroriální expanzi, ze které však nakonec
nic nezbylo. Pro toto spektakulární období v dějinách Francie se pak
mezi historiografy ujal název “Velká francouzská revoluce” .
Historiografové z opačného břehu (zeměpisně i ideologicky) necítili
potřebu přidávat protivníkovi na “velikosti” , spíše cítili potřebu líčit
vývoj ve vlastním táboře také tak nějak progresivně-revolučně. Nálepka
“revoluce” se ovšem výborně hodila na řadu technologických převratů
od Wattova parního stroje až po Stephensovu lokomotivu. Nový prů
myslový komplex “uhlí-hutnictví-strojírenství-textil-železniční dopra
va” se ovšem neomezil na Anglii — v devatenáctém století “strojírnu
světa” — ale tam, kde bylo aspoň uhlí, vytvářel větší či menší předmostí
na celém kontinentě, a tak nálepka “průmyslová revoluce” byla shledá
na obecně přijatelnou pro konec osmnáctého a první polovinu devate
náctého století.
Druhá polovina devatenáctého a první polovina dvacátého století
nejprve experimentálně přinesla a pak i zevšeobecnila některé nové
technologické prvky (elektrickou energii jako zdroj levného a čistého
osvětlení, spalovací motor jako předpoklad rozvoje silniční a později i
letecké dopravy, chemický průmysl s odnožemi v oblasti léčiv a plas
tických hmot a konečně přenášení zpráv na dálku s významným rozšíře
ním do oblasti zábavy, tj. s dodávkou hudby a později i obrazu do indi
viduálních obydlí). Nálepku pro tento vývoj nebylo třeba chodit hledat
daleko. Stačilo vzít existující nálepku “průmyslová revoluce” a přidat k
ní řadovou číslovku “druhá”.
Klub industrializovaných zemí se mezitím rozrůstal. Jestliže v po
čátcích první průmyslové revoluce šlo o samotnou Anglii, pak v polovi
ně devatenáctého století byl průmysl viditelný v Porúří, v Sasku, ve Švý
carsku, v Belgii, v severní a východní Francii, ve Švédsku a v enklávách
leckde jinde. Druhá průmyslová revoluce probíhající zprvu v mírových
podmínkách se odrazila nejprve ve spektakulární industrializaci takřka
celého Německa a severovýchodního okraje Spojených států americ
kých. Oba velké válečné konflikty ovšem promíchaly karty znova, a to
důkladně.
Spojené státy, na jejichž území se neválčilo a jejichž dodavatelská
úloha přispívala k vlastnímu ekonomickému rozvoji, se lehce dostaly
do čela klubu industrializovaných zemí. Sovětský svaz zprvu vlastními
silami, ale po druhé světové válce též transferem technologie ze zemí
povinných platit reparace či ze zemí jinak závislých (ať už politicky či
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komerčně) se propracoval do postavení průmyslové velmoci s kvalita
tivně i kvantitativně významnou vojenskou technikou. Země ve druhé
světové válce na hlavu poražené a po kapitulaci všestranně zruinované
(Německo, Japonsko a Itálie) se dokázaly rychle zrekonstruovat. Pro
toto v západním Německu a v Itálii již uplynulé období byl ražen termín
“ Witrschaftswunder” čili hospodářský zázrak. Japonský hospodářský
zázrak je specifický svou silnou exportní komponentou a také svou dél
kou, neb dodnes neukazuje známky slábnutí. Je orientován na špičkové
výrobky v oblasti zábavy a využívání volného času. Jeho vojenská
komponenta je sice kvalitní, ale velmi malá.
***
Než uzavřeme retrospektivní díl této úvahy, zmiňme se alespoň struč
ně o Cechách, Moravě a o tzv. rakouském Slezsku. Devatenácté století
dalo této oblasti slušnou kvótu industrializace v klasických odvětvích
(uhlí-hutnictví železa-strojírenství-textil-železniční síť) a nadprůměr
nou hustotu v cukrovarnictví. Čítankových vynálezů bylo málo (bratři
Veverkové s ruchadlem a Ressl s lodním šroubem), ale inženýrské škol
ství nebylo nakonec horší než jinde.
V oblasti výzkumu trčí jako ojedinělý velikán starobrněnský opat
Řehoř Mendel (otec genetiky, kterého jak známo Lysenko dal do klat
by). Cesta od Mendela, za živa prakticky neznámého, k dnešnímu ge
netickému inženýrství je ovšem dlouhá 120 let, tak Mendel pro genetiku
je to co Rus Ciolkovskij pro rakety, jinými slovy spíše praotec než otec.
Dvacáté století, pod zorným úhlem technologické tvořivosti a vyba
venosti, je u nás směsí úspěchů, kvasi-úspěchů bez hmatatelného užitku
a proher. Mezi úspěchy, ostatně zcela různorodé, lze zahrnout jednoho
manažersko-komerčního génia v osobě Tomáše Bati a jednu Nobelovu
cenu (prof. Heyrovský, vynálezce polarografické analytické metody).
Mezi kvasi-úspěchy lze zařadit vývoj kulometu Bren v předválečné
brněnské zbrojovce, jehož plány vyvezl počátkem války dr. Outrata do
Anglie, která tento kulomet vzala do sériové výroby. Jiný kvasi-úspěch
jsou kontaktní čočky, vyvinuté po válce v čs. akademii věd, ale jejichž
komercializace se zemi původu vymkla z rukou. Mezi fiaska nutno za
řadit odsun jednoho sudetského Němce, kopřivnického konstruktéra
Ledwinky, s prakticky hotovým vývojem Volkswagenu. Ledwinkových
koncepcí a plánů se pak v Německu ujal jiný velký konstruktér, dr.
Porsche, a udělal z Volkswagenu světový úspěch. V Kopřivnici pak ze
zbylých ideí a prototypů vytvořili “Tatraplán” a svěřili jej Hanzelkovi a
Zikmundovi ke komercializaci v dalekých světadílech. Ale technolo
gické a komerční zázemí nebylo dosti silné a tak tento květ techniky nevykvetl. Jiný nevykvetlý technologický květ a současně finanční fiasko
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značného rozsahu je atomová elektrárna v Jaslovských Bohunicích.
Psát o ní v souvislosti s českým technologickým myšlením je oprávněné,
protože hlavním dodavatelem byla plzeňská Škodovka a v raně opti
mistické fázi šlo též o to, vytvořit prototyp vlastní technologické kon
cepce, nezávislé na zahraničních licencích a eventuelně i schopné ex
portu. Později jsme si však nechali “poradit” a přešli na tzv. Voroněž
skou koncepci (která je prý rodnou sestrou koncepce firmy Westinghouse, jež se stala proslulou po úniku radioaktivních materiálů v elekt
rárně na Three Miles Island u Harrisburgu v Pensylvánii).
***
Umělé štěpení jader těžkých a radioaktivních atomů na atomy lehčí
(ať už devastačně rychlé v pumách nebo pomalé v elektrárnách) jakož i
energeticky výhodná fúze jader nejlehčích atomů do jader trochu těž
ších (dosud známá jen ve své pustošivé podobě vodíkové pumy a po de
setiletí tvrdošíjně vzdorující pokusům o technologické ochočení) patří
ovšem již do jiné epochy. Tak jako do fosilií zakletý pevný uhlík energe
ticky “živil” první průmyslovou revoluci a tekuté, rovněž fosilní a tudíž
vyčerpatelné palivo z uhlovodíků energeticky “živilo” druhou průmys
lovou revoluci, tak měla jaderná alchymie energeticky “živit” hypote
tickou třetí průmyslovou revoluci.
Historikové průmyslového vývoje zatím nemají dostatečný odstup k
tomu, aby měli o čem psát, ale nejnovějšího vývoje se mezitím zmocnila
jednak vědecko-popularizující žurnalistika, jednak futurologie. Futurologové usoudili, že jsme na prahu post-industriální éry či post-industriální společnosti (ať už to má znamenat cokoli), a tak nálepka “třetí
průmyslová revoluce” začala vyhlížet jako anachronismus. Vědeckovulgarizační žurnalistika si nutně všimla, že mezi otci transmutace ato
mů jsou spíš fyzikové (Oppenheimer, Sacharov) než provozní inženýři a
mezi praotci dokonce velekněží této vědy (Max Planck, Niels Bohr,
Enrico Fermi, W. von Heisenberg).
Z těchto zde naznačených důvodů se termín “třetí průmyslová revo
luce” prostě neujal. Vulgarizátoři na východě si oblíbili termín “vědecko-technická revoluce” , zatímco vulgarizátoři na západě převzali futurologistický termín “post-industriální společnost” . Politická barva
termínu “post-industriální společnost” je viditelně nazelenalá, neboť
implikuje do budoucna nulový růst průmyslu jako celku (tj. místy ještě
pozitivní a místy už negativní).
Ruku v ruce s terminologickým posunem šel i posun v interpretaci
charakteristik nadcházející technologické éry. Manipulace s atomový
mi jádry vyvolává záření, záření vyvolává nevyléčitelné nemoci a uta
jovaná nebezpečí vyvolávají generalizovaný strach. Pro vulgarizátory
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přestal být atom výhodným zdrojem nadšení z nadcházející technolo
gické éry. Jako alternativní zdroj nadšení se nabízel samočinný počítač
a v tom smyslu se ho také zmocnili východní vulgarizátoři.1 Západní
futurologové, mezi jejichž základní četbu nutně patřil Orwell, viděli
svůj “samočinný počítač budoucnosti” spíše v orwellovském “minis
terstvu lásky” . Ve shodě s tímto pesimismem futurologů se zamyslili i
zákonodárci v nejedné demokratické zemi nad nelegitimní koncentrací
moci, kterou umožňuje přechod od papírových personálních kartoték k
nahromadění osobních údajů v pamětech samočinných počítačů. Vý
sledkem je slušná řádka zákonů o “ochraně dat” nebo zřetelněji o
“ ochraně soukromé sféry jednotlivců” před všeobsáhlou strojovou
kombinací nahromaděných intimních osobních informací.
***
Poslední exkurze nás zavede do “nadstavby” . Vraťme se tedy do
“základny” a podívejme se, jak a kde výroba samočinných počítačů
postrčila strukturu společnosti. Od praotců (Pascal, Leibnitz, Babbage,
Hollerith) je k dnešním počítačům snad ještě delší cesta než od Mendela
ke genetickému inženýrství a od Ciolkovského k soudobým raketám.
Na vývoji strojů na samočinné zpracování dat čili kompjútrů je zají
mavé to, že odhlédneme-li od otce samočinných počítačů v Německu,
Konrada Zuseho, jehož pokus o samostatný vývoj a výrobu je také jed
ním z brzy zvadlých květů technologie, veškerý významný technologic
ký pokrok se odehrál v jedné jediné zemi, to jest ve Spojených státech
amerických. Líčit, jak se to stalo, by vyžadovalo samostatný článek; zde
se musíme spokojit s drastickým zjednodušením.
Technologický vývoj v USA se odehrával na dvou velmi odlišných
jevištích: jednak v laboratořích etablovaných firem z oboru kancelářské
techniky, jednak v tzv. “Křemíkovém údolí” (Silicon Valley) poblíž
Los Angeles, kde za první laboratoř tradičně sloužila garáž u obydlí sa
mostatného výzkumníka.
Ještě koncem války si zajistila historické prvenství ve stavbě samočin
ných počítačů v USA laboratoř firmy Remington Rand (dodnes existují
pod novým jménem Sperry Univac), ale dlouhodobé komerční prven
ství připadlo firmě IBM. Strategie této multinacionální firmy je zajíma
vá: vyvažuje obratně zájmy akcionářů, zaměstnanců (mír na pracoviš
tích) a zákazníků a kombinuje technologický konzervatismus s komerč
ní všudypřítomností. Technologický konzervatismus poskytuje šance
epigonům, tj. výrobcům tzv. kompatibilní techniky (např. Hitachi v Ja
ponsku), čemuž se IBM brání útěkem od standardizace, tj. nepředvída
telnými změnami interních technologických norem. To je podstata
poslední sféry technologické špionáže, ve které se firma Hitachi nechala
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hanebně přistihnout a nakonec přistoupila na vysoké mimosoudní od
škodnění firmy IBM.
Laboratoře etablovaných firem samozřejmě existují u konkurence
americké (tzv. “sedm trpaslíků” vegetujících ve stínu firmy IBM) i za
hraniční (Japonsko, západní Evropa, sovětský blok), ale co neexistuje
nikde jinde, je rasa výzkumníků-podnikatelů, která se usadila v “Kře
míkovém údolí” . Nutno předem říci, že i tam je konkurence neúprosná
a firemní úmrtnost značná. Ale hlavní princip se osvědčil: je jím sym
bióza jednotlivce (výzkumníka-podnikatele, tj. osoby fundované ve vě
dě — zejména ve fyzice pevné fáze — a hýřící nápady na komerčně slib
né aplikace) s jiným jednotlivcem, který je ochoten riskovat podstatně
větší kapitál, než jakým disponuje výzkumník-podnikatel. Pro tuto dru
hou osobnost se ujal název “rizikový kapitalista” (venture capitalist),
fenomén, který neexistuje ani v Japonsku ani v západní Evropě, a tím
méně kdekoli jinde.
Křemíkové údolí dalo světu mikroprocesory a průmyslová špionáž
nakonec umožnila výrobu mikroprocesorů v Japonsku, západní Evro
pě a sovětském bloku, a to samozřejmě nikoli současně, nýbrž se zpož
děním, které lze odhadnout na 3 roky pro Japonsko, 6 let pro západní
Evropu a 9 let pro sovětský blok.
Základní materiál mikroprocesorů (krystalický křemen) je směšně
levný. Technika leptání mnohovrstevných destiček je sice drahá, ale
umožňuje jednak masovou výrobu, jednak nahromadění tisíců až dese
titisíců aktivních prvků samočinného počítače na ploše několika čtve
rečních milimetrů; a je nutno dodat, že trend k miniaturizaci se ještě
nezastavil.
Je samozřejmé, že mikroprocesor má širší pole uplatnění než počítač
předchozích desetiletí, jehož rozměny připomínají slona. V neregulova
ných podmínkách amerického hospodářství (a též v podmínkách infantilnosti průměrné lidské mentality) našly mikroprocesory široké po
le uplatnění v elektronických hrách pro osamělé hráče, jinými slovy v
aparátech na ubíjení přebytečného volného času. Firma ATARI, jeden
z květů Křemíkového údolí, si získala proslulost právě v tomto oboru.
Serióznější aplikace existují též (vojenství a zbrojní technika, tzv.
“dobývání vesmíru” , telekomunikace, inženýrství a průmyslová tech
nologie, zdravotnická technika, kancelářská technika, školství a do
kumentace, a konečně vybavení domácností od automobilů, praček a
výtahů až po tzv. osobní kompjútry, které toho umějí podstatně více než
banální kapesní počítače, spočívající ovšem též na mikroprocesorech).
* *
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Výpočetní technika je tak rozsáhlé pole, že sebevětší firma (ani IBM
se sítí vlastních laboratoří v Americe a západní Evropě) není schopna
vyvíjet sama vše. V Americe i v Japonsku existuje podhoubí subdoda
vatelských firem jak pro elektroniku tak i pro přesnou mechaniku, bez
které se kompjútry zatím neobejdou. Evropa toto podhoubí nemá a
rozhovory o racionalizaci mezi “národními” výrobci (Philips — Nizo
zemsko, Siemens — západní Německo, Olivetti — Itálie, Bull — Fran
cie, ICL — Spojené království) vyústily do slepé uličky a transfery
technologie šly odjinud (Bull od firmy Honeywell z USA, a Siemens od
firmy Hitachi z Japonska).
Systém hospodářské integrace v sovětském bloku umožňoval racio
nální dělbu výrobních programů, ovšem za předpokladu strohé kom
patibility, to jest standardizace a normalizace na “švech” mezi jed
notlivými subsystémy. Mimochodem řečeno, to je právě to, čeho se
nyní IBM bojí jako čert kříže. O standardizaci je známo, že má řadu vý
hod (dlouhé a stabilní výrobní série, univerzálně použitelné “software”
čili programové příslušenství) a jednu kapitální nevýhodu, to jest že
petrifikuje technický rozvoj. Racionalizátoři uvnitř RVHP (Rady vzá
jemné hospodářské pomoci) vzali za vzor to, okolo čeho se v té době
točili všichni výrobci kompatibilních systémů, tj. sérii 8/360firmy IBM,
a překřtili ji do ruštiny jako “rjad” a do východoněmčiny jako “ Einheitsreihe” . Každý ze satelitních průmyslů kancelářské techniky dostal
k osvojení (přesněji řečeno k okopírování) svůj kousek. Malér je v tom,
že firma IMB vrhla sérii S/360 na trh před cca 15 lety, a tato série prošla
zenitem své slávy před cca 10 lety a byla úplně stažena z výroby i z užívá
ní před cca 5 lety. Revizi východoevropského standardu “rjad” v době,
kdy již pohltil velké investice, ale ještě je ekonomicky nefruktifikoval,
si asi nikdo nebude chtít vzít na zodpovědnost. Československé kon
cerny “Tesla” a “Aritma” jsou ovšem malá kolečka ve velkém souko
lí — a je prostě nepředstavitelné, že by o své újmě mohly vyskočit z řady.
Také kam?
Jenže počítače jsou zařízení ambivalentní, to jest s použitím jednak
civilním, jednak vojenským. Jestliže stárnoucí systém “rjad” je jakž
takž dobrý pro satelitní země a pro neprioritní hospodářské úseky
doma, pak do prioritních úseků patří to nejlepší, jinými slovy totéž, co
používají americké branné síly dnes. Ovšem vzhledem k existenci jistého
výboru, který takovýto zahraniční obchod hlídá, nutno dovážet oklika
mi. Optimálního prostředníka našel Sovětský svaz, jak se zdá, v Jižní
Africe, a i tento prostředník posílal zboží raději na různé expediční
firmy v Hamburku či v Hälsingborgu (Švédsko) ba dokonce v bezvý
znamném anglickém přístávku Poole. Odtamtud se měly počítače do
stat dalšími oklikami ke konečnému adresátovi, leč nedostaly, neboť
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druhá strana měla v tomto nedávném konkrétním případě patřičnou
kombinaci bdělosti, ostražitosti a štěstí.
Na sovětských vysokých školách se fyzika pevné fáze učí stejně jako
na amerických. Patřičné výzkumné ústavy v SSSR dostávají legitim
ními cestami patřičné odborné publikace z USA a nelegálně opatřené
informace či vzorky výrobků jsou vítaným příspěvkem k urychlení či
reorientaci vývojových prací. Máme tedy korigovat ve prospěch SSSR
naši hrubou hypotézu o délce zpoždění (Japonsko 3 roky, západní
Evropa 6 let, SSSR 9 let)? Až na mizivé dodávky kancelářské techniky z
NDR do NSR se sovětský blok jako vývozce počítačů neuplatňuje. Do
voz se ovšem ve statistikách neobjevuje, pokud používá výše zmíněných
ilegálních cest (k obelstění americko-evropsko-japonské komise
COCOM, regulující strategický vývoz do zemí sovětského bloku). Pro
srovnání Evropa počítače jak dováží tak i vyváží, i když saldo obchodu
je pro ni pasivní. Japonsko je notorickým vývozcem kapesních počíta
čů a i v oboru “střední a velké” výpočetní techniky má japonský zahra
niční obchod aktivní saldo, nehledě na pestrou škálu japonské vývozní
konzumní elektroniky, která se bez mikroprocesorů neobejde. Pohled
na zahraniční obchod není tedy v rozporu s naším výše zmíněným
odhadem zpoždění tří konkurenčních oblastí vůči Spojeným státům.
*

* *

V pantheonu futurologistických praotců máme krajana. Jmenuje se
Karel Čapek a spočívá tam hned vedle Julese Vernea a G. H. Wellse.
Vstupenku do futurologistického slavína dostal za hru R.U.R. a vynález
termínu robot.
Roboti existují, i když (s výjimkou robotů ve futurologistických fil
mech) nemají antropomorfní podobu. Zato mají v útrobách mikropro
cesory a zapamatovaný program, podle kterého pracují. Primitivní
roboti pracují jako obráběcí či dopravní stroje s numerickým řízením,
tj. stále stejně. Sofistikovaní roboti mají čidla a signály z čidel umožňu
jí, aby programová práce probíhala v různých variantách. Nejsofistiko
vanější roboti si mohou vlastní program sami dotvářet, tj. registrovat
minulé “úspěchy” a “neúspěchy” a podle toho jednat účelněji v bu
doucnu, což má význam např. u robotů hrajících šachy.
Roboti mají použití jak civilní, tak vojenské. Nízko létající střela
“Cruise missile” je pilotována robotem, automatické navádění fran
couzských raket Exocet (úspěšně nasazených Argentinou ve válce o
Falklandy) spočívá též na práci robotů a jejich přesných čidel.
V automobilovém průmyslu převzali roboti tři úkony (lakování, sva
řování a přenášení montážních dílů z jednoho pracoviště na druhé), kte
ré byly buď škodlivé lidskému zdraví nebo neúměrně pracné. Ronit
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slzy nad ztrátou takovýchto pracovních — lidských — příležitostí hra
ničí s pokrytectvím. Kupodivu vídáme pokrytecké slzy nad ztracenými
pracovními příležitostmi tam, kde roboty vůbec nemají (Indie) nebo
jich mají málo (Evropa s výjimkou Norska) a nikoli tam, kde jich mají
hodně (Japonsko) nebo kde jsou schopni jich mít hodně (USA). V so
větském bloku je filozofický postoj k robotům kladný, jen ta realizace
pokulhává (protože nejlepší technologické mozky jsou dirigovány do
výzkumu a vývoje nových zbraní).
*

*

*

Roboti jsou “spektakulární” aplikace mikroprocesorů, tj. je na ně
skutečně “podívaná” , ale nikoli aplikace jediná.
Za zmínku stojí pět dalších slibných polí aplikace:
a) tzv. “kancelář budoucnosti” (ve francouzské terminologii “la
bureautique” , v americké “local area network”);
b) navrhování a vývoj nových výrobků (v americké terminologii
“Computer sided design”);
c) telekomunikace a banky informativních dat s přístupem pro širo
kou veřejnost; sem patří též možnost intelektuální práce u zobrazovací
jednotky (terminálu) doma a v bačkorách. (Pro tento druh práce se tro
chu ironicky ujal starodávný termín “cottage industry” .)
d) domácnostní a spotřební elektronika všeho druhu včetně výše zmí
něných elektronických her;
e) lékařská elektronika (scannografy, tomografy atd.).
Kancelář budoucnosti drasticky redukuje práci s papírem a mani
pulaci s papírem, na nichž spočívala kancelář minulosti a na nichž
existenčně závisela též většina zaměstnanců v tzv. odvětvích služeb a ve
veřejné správě. Místní telekomunikační síť kombinuje tři klasické tele
komunikační prostředky (telefon, dálnopis a faksimile) se dvěma nový
mi (práce u terminálu a telekonference čili porada většího počtu osob z
různých měst bez nutnosti cestovat).
Klasická ekonomická demografie rozděluje lidi na hospodářsky čin
né a závislé (pouhé konzumenty). Hospodářská činnost bývá dělena na
prvovýrobu (zemědělství, lesnictví, rybolov a těžební průmysl), druho
výrobu (zpracující průmysl, stavebnictví, elektrárny, vodárny, plynár
ny) a tzv. třetí sféru či terciér (doprava a odbyt, služby všeho druhu včet
ně zábavy a využívání volného času a nakonec veřejná správa všeho
druhu včetně jejích ozbrojených složek). Již v devatenáctém století se v
průmyslových zemích začal scvrkávat podíl prvovýroby na celkové
hospodářské aktivitě, druhá polovina dvacátého století zaznamenala v
nejrozvinutějších zemích světa i pokles podílu druhovýroby, zatímco
třetí sféra rostla a sílila. Ta nikoli nepodstatná část třetí sféry, která
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zakládá svoji existenci na práci s papírem a manipulaci s papírem, bude
ve své existenci během nejbližších dvaceti až třiceti let značně ohrožena
rozvojem a zevšeobecněním koncepcí označovaných dnes jako “kance
lář budoucnosti” .
První průmyslová revoluce vyřadila z práce příslušníky starých rukodílných řemesel, mezi jinými zejména tkalce. Druhá průmyslová revolu
ce ve své konečné fázi redukuje podstatně počet horníků, hutníků a že
lezničářů. Mnohá další odvětví jsou postižena strukturní nezaměstna
ností plynoucí z přesunu těžiště výroby do nově industrializovaných
zemí majících buď výbornou technologii (např. stavba lodí a výroba
automobilů v Japonsku) nebo levnou pracovní sílu či obojí.
V členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a roz
voj (OECD) je dnes asi 30 miliónů oficiálně počítaných nezaměstna
ných, z kteréžto cifry jde patrně většina na vrub strukturální neza
městnanosti, tj. na vrub té struktury výroby, jaká vyplývá z posledních
desetiletí druhé průmyslové revoluce. Třetí průmyslová revoluce, tj.
hromadnější aplikace mikroprocesorů všude tam, kde mohou být uži
tečné, jedva začala a její vliv na strukturu trhu práce je zatím téměř nu
lový. Jestliže však koncepce “ kanceláře budoucnosti” pronikne do
terciérní sféry, mohl by se počet nezaměstnaných v členských zemích
OECD vbrzku a snadno zdvojnásobit.
# # *

Tímto přehledem technologických obzorů se dostáváme zpět k otáz
ce, kterou marxisté chápou jako vztah výrobních sil a výrobních vztahů,
ale která — jak v dalším ukážeme, není tak závislá na společenské for
maci, jak se oni domnívají. Jak zkušenost ukázala, hospodářské krize
se vyskytují ve všech společenských systémech. Výklad krizí snad není
slabým bodem ekonometrických teorií, ale predikce krizí či snad do
konce jejich prevence tímto slabým bodem nesporně jsou. Keynes vylo
žil brilantně, i když ex post, krizi let 1929-34 a také dal recept na to, co
by se mělo dělat, aby podobná krize v budoucnu nevznikla, nebo aspoň
aby se zmírnila její hloubka či zkrátilo její trvání. Po druhé světové vál
ce se Keynesův recept osvědčoval, a to po dobu téměř celého čtvrt sto
letí. Krize druhé poloviny sedmdesátých let, tzv. “stafglace” (stagnace
plus inflace) na léčení keynesiánskými metodami však nezabrala.
Jiná metoda, která vlastně žádnou metodou není, je nechat nemocné
části ekonomiky “vyhnisat” . K radikálnímu “vyhnisání” přispívá si
tuace, ve které by se podařilo dostat dělnické odborové organizace na
kolena. Dostat odboráře na kolena je nejen společným cílem obou pro
slulých politických generálů (Pinochet a Jaruzelski), ale i řady konzer
vativních politiků v jinak demokratických zemích.
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Pro úplnost dodáváme, že je tu ještě biblický model Josefův — ten se
sedmi tučnými a se sedmi hubenými kravami. Nemá ani jednu endo
genní proměnnou (jinými slovy výskyt první, druhé a třetí průmyslové
revoluce je irrelevantní, stejně jako jsou irrelevantní apokalyptické
úvahy Římského klubu o brzkém vyčerpání všech přírodních zdrojů či
podobné úvahy amerických meteorologů o neodvratném vzestupu
průměrné teploty atmosféry) a má jednu jedinou exogenní proměnnou,
kterou je pochopitelně vůle Boží. Prognostické vlastnosti Josefova mo
delu spočívají ovšem na dvou zvláštních předpokladech:
a) že faraón má patřičné sny a
b) že má po ruce Josefa, který mu ty sny patřičně vyloží.
Ale i pro interpretaci ex post, tj. různých krizových jevů minulosti,
není Josefův model k zahození. Uveďme dva příklady v rozpětí pou
hých padesáti let.
Na obyvatelstvo západní Evropy a Spojených států přišlo v letech
1929-34 pět hubených let ve formě známé velké hospodářské krize.
Avšak tytéž hubené krávy se v téže době procházely po Sovětském sva
zu, se stejným, ne-li horším dopadem na životní úroveň obyvatelstva,
byť i ty krávy byly zahaleny do jiného jevového hávu (úplná kolektivi
zace zemědělství a první pětiletka s těžištěm — již tehdy — ve zbrojním
průmyslu).
O padesát let později nastupují hubené krávy, jejichž počet zatím není
znám, opět téměř v celosvětovém měřítku, vysmívajíce se hranicím mezi
oblastmi s různými formami vlastnictví výrobních prostředků (a tedy,
jak by řekl onen laoský funkcionář strany, s různými výrobními vzta
hy). Pokusme se o výčet těchto situací.
1. Výkvět kapitalistického světa, tj. členské země OECD, má nyní tak
řka stabilně okolo 30 miliónů nezaměstnaných, což dle mínění kapi
talistů samých není ani normální ani žádoucí. (Marxisti-leninisti mají
pro tento jev hotovou teorii o relativním a absolutním zbídačování
proletariátu.)
2. Země rozvitého reálného socialismu se rozloučily definitivně, jako s
pohádkou mládí, která se nikdy nevrátí, s dvojcifernými ročními pro
centními přírůstky hrubého společenského produktu. Většina zemí
vykazuje procentní přírůstky těsně nad nulou, ale vyskytují se i přípa
dy drastického poklesu (např. Polsko). Jeden nedávno v Cechách ze
snulý sudetoněmecký marxista-leninista, po srpnu 68 ne zcela kon
formní, viděl v těchto jevech známky rozporu mezi výrobními silami
a výrobními vztahy, jinými slovy symptomy předrevoluční situace.
3. Miláček levicových teoretiků, odpoutavších se od pravověmého
marxismu-leninismu, tj. decentralizovaná a samosprávními orgány říze
ná ekonomika Jugoslávie vykazuje známky těžko vyléčitelného ma
rasmu.
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4. Tytéž známky těžko vyléčitelného marasmu vykazuje ekonomika
Brazílie a Mexika, do nedávna miláček optimistických mezinárod
ních bankéřů poskytujících ochotně neomezené úvěry. O obou ze
mích se mělo za to, že tam čeká industrializační “Wirtschaftswunder”
za nejbližším rohem, ale skutečnost je jiná.
5. Nakonec — v doslovné shodě s Josefovou dlouhodobou meteorolo
gickou předpovědí o sedmi letech bez deště — africký Sahel trpí stej
ným suchem v Etiopii pod sovětským patronátem jako v mozaice
malých států pod francouzským patronátem na západním konci Sahelu. Na jižním cípu Afriky postihla nyní meteorologická mizérie,
rovněž bez ohledu na ideologii, Jižní Afriku, Zimbabwe i Mozambik.
Leč i v případě Josefova modelu, stejně jako je tomu u mnoha jiných
krásných teorií, existují fakta, která se nedají vtěsnat do předem dané
ho schématu a tak se i toto schéma stává pochybným. Těmito fakty jsou
“ostrůvky prosperity” vyčnívající z moře ekonomického marasmu.
Jmenujme alespoň tři:
1. Křemíkové údolí v Kalifornii prosperuje. Díky ropě prosperuje se
verovýchodní Skotsko, západní pobřeží Norska a ti z arabských pro
ducentů, kteří nemusí živit početné místní obyvatelstvo. Rakouská a
švýcarská ekonomika sice není ve stavu vrcholné konjunktury, ale
také — a to zdaleka — nemůže její stav být označen jako marasmus.
2. Dlouhodobě, sice na nižší ciferné úrovni (tj. v dolarech národního
důchodu na hlavu), ale s větším demografickým dopadem, se začíná
rýsovat pásmo prosperity od Japonska až po Singapur. Ironií osudu
je, že japonští propagandisté již v době vojenského výboje Japonska
do těchto oblastí, výboje, který však skončil hanebnou porážkou,
razili pro okupované území termín “sféra koprosperity” . Ne všechny
země z tehdejší “sféry koprosperity” mohou pro sebe reklamovat
název země prosperující. Místo statistik můžeme posloužit intuitivním
žebříčkem o pěti stupních:
Velmi dobré — Jižní Korea
Taiwan
Hong Kong
Singapúr
Dobré — Malajsko
Portugalské Macao
Dostatečné — Filipíny (kvůli demografické explozi v souladu s řím
skokatolickou sexuální doktrínou — jinak spíše dob
ré)
Sotva dostatečné — Severní Korea
pevninská Čína
Thaisko
Indonésie
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Nedostatečné — Burma (kvůli neřešitelným etnickým problémům)
býv. francouzská Indočína (kvůli šílené militarizaci)
Papua-Nová Guinea (kvůli kultuře doby kamenné).
3. Vně návaznosti na jakékoli hospodářské oficiální struktury vznikl v
lidských mraveništích třetího světa, to jest v megapolích rozvojových
zemí, hospodářský sektor složený z lidí, kteří si dopomáhají k živoby
tí jakýmkoliv způsobem, v oficiální terminologii “the unstructured
urban sector” . Na lépe organizovaném severu se však též rozrostl sek
tor, který neodvádí císařovi, co je císařovo a podniká leccos na černo.
Na rozdíl od funkcionáři nemilované (a podle sovětského vzoru za
dočasnou pokládané) ekonomiky NEP, která vegetuje na okraji ofi
ciálních struktur, je černá ekonomika vně těchto struktur, na kterých
buď parazituje nebo na nich vůbec nezávisí. Černou ekonomiku nelze
doložit statistikami. Lze ji však doložit svědeckými výpověďmi, a ty
jsou, pokud jde o české země, zcela shodné. Bytová kultura v tzv. cha
lupách (lépe řečeno vilách) českého venkova je z valné části výsled
kem černé ekonomiky nebo lépe řečeno do černé ekonomiky zahna
ného podnikatelského ducha. Objektivní přístup nás nutí také tyto
jevy klasifikovat jako “ostrůvky prosperity” v moři marasmu.
*

*

*

Sociální obzor “třetí průmyslové revoluce” se dosud nevyjasnil; v je
jím lůně se skrývá nejedno možné překvapení.
Poznámka:
1. Namátkový příklad: A. P. Ershov (Computing Center, USSR Academy of
Sciences, Siberian Branch, Novosibirsk) Programming, the Second Literacy in
R. Lewis and D. Tagg (Eds.), “Computer in Education”, North-Holland
Publishing Co., 1971, pp. 1-7.
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Energie, svoboda, nezávislost
František Janouch
1. Jaderná energie
Fyzikův pohled na energetickou krizi se v mnohém liší od pohledů politi
ků, ekonomů, sociologů, futur ologů a jiných. Pro fyzika energie byla vždy
jedním z nejzákladnějších pojmů, jedním ze základních kamenů, s pomocí
kterých budoval i buduje svůj světový názor. Pro politiky, ekonomy, socio
logy a tomu podobné až donedávna byla energie něčím, s čím si nemuseli
lámat hlavu: byla levná — skoro zadarmo, její zdroje se zdály být nevyčer
patelné. Proto vjejich úvahách, na rozdíl od úvah fyzikových, hrála enerrie v minulosti pouze podřadnou úlohu.
Pro fyzika se boj proti jaderné energii zdá být v mnohém nesmyslným
a směšným. Fyzik, který se snaží proniknout až do nejvnitřnějších tajů
hmoty ví, že v přírodě neexistuje žádná energie, která by nebyla jader
ného původu, která by nevznikala při štěpení či fůzi atomových jader.*
Pro fyzika je souvislost mezi časem a energií zcela zřejmá. Fyzik pro
to chápe zcela rozdílným způsobem — třeba z hlediska termodynamic
kých zákonů — problémy zachování, proměny a “nenahraditelnosti”
energie. Pro fyzika jsou úspory energie limitovány fyzikálními úvahami,
které, často zcela nemilosrdné a chladné, vyvracejí nadšené plány na
úspory energie. I na nové energetické zdroje se fyzik často může dívat
skeptičtěji a střízlivěji než ostatní, protože používá střízlivých brýlí fy
zikálních zákonů, jejichž platnost a nevyvratitelnost byla snad nejlépe
ilustrována proslulým rozhodnutím francouzské akademie z minulého
století, že akademie nebude nadále uvažovat a zkoumat žádné další z
oněch nejrůznějších a nejrafinovanějších projektů perpetua mobile,
kterými byla zavalována, protože odporují zákonům termodynamiky.
2. Energetická krize
Světová energetická krize je dnes všeobecně uznávanou realitou. Do
konce i čínské sdělovací prostředky, které ji ještě před několika lety

* Protože toto tvrzení je často nefyziky považováno za dobrý či špatný žert, na
stíním zde jeho stručný důkaz: zdroj sluneční energie spočívá ve fůzi lehkých
jader. Fosilní zdroje — tedy uhlí, nafta a zemní plyn — jsou pouze zakonzervo
vanou neboli kondenzovanou sluneční energií, stejně jako je dříví. Sluneční
původ má též energie větru a hydroenergie. Geotermální energie má svůj zdroj v
teple, vylučovaném při radioaktivních rozpadech těžkých jader uvnitř naší ze
měkoule...
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považovaly za imperialistický výmysl, sejí dnes zabývají se vší vážností.
Názory laiků a odborníků na způsoby a cesty, vedoucí k jejímu vy
řešení se však liší, a často zcela diametrálně. Není dobře možné, vzhle
dem k omezenému rozsahu této úvahy, a není to ani jejím cílem, zabývat
se podrobně rozsahem této krize.
Jako výchozí bod pro naše úvahy však můžeme přijmout jednoduché
tvrzení, které těžko vyvolá nějaký zásadní nesouhlas: zásoby nafty jsou
omezené, těžba nafty dosáhla zřejmě svého maxima a v příštích padesá
ti letech bude produkce této suroviny, která tvoří až 80% energetické
bilance některých západních průmyslově vyspělých států, pomalu kle
sat a její cena neustále růst. Nafta bude stále vzácnějším a dražším
energetickým zdrojem. Hledání alternativních zdrojů energie je proto
jedním z hlavních úkolů, které dnes stojí před lidstvem. Nových, alter
nativních zdrojů energie je dnes rozpracováno mnoho.
3. Úspory energie
K “alternativním” zdrojům energie patří i její úspory. Není sporu o
tom, že vzhledem k lacinosti energie jí bylo často v minulosti plýtváno,
že byla používána nešetrně. Je jisté, že úspory energie budou tvořit dů
ležitou část budoucí energetické strategie. Stejně jisté však je, že si od
tohoto “zdroje” energie nelze slibovat příliš mnoho. Modely nulového
průmyslového růstu a nulového přírůstku spotřeby energie se zřejmě
dají realizovat pouze v oblasti zbožných přání. K jejich vyvrácení se sta
čí podívat na tabulku spotřeby energie na jednoho obyvatele v různých
zemích, kterou jsem sestavil na základě údajů z počátku osmdesátých
let (Tab. I).1 Necelých 20% lidstva spotřebovává přes 63% vyráběné
energie, 60 % lidstva se musí spokojit s necelými 10% energie. Nemá-li
tato většina lidstva být odsouzena k věčnému zaostávání, musíme počí
tat se značným růstem spotřeby energie v budoucích desetiletích, neboť
je to právě spotřeba energie, která určuje životní standart i stupeň roz
voje průmyslu. Navíc, počet obyvatelstva naší zeměkoule neustále ros
te.
Tabulka 1.
Roční spotřeba
obyvatele v SKE
pod 700 kg
mezi 701-3999 kg
nad 4000 kg

Počet
v mil.
2.700
900
880

% celk.
obývat.
61
20
19

Celk. množství spotř. % celkové
energie v 1012 SKE* spotřeby
1,1
2,6
6,4

10
26
64

* 1 SKE = 8,14 kWh
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Úspory energie jsou také limitovány vztahem mezi energií a časem
(jehož analogii znají fyzikové dobře z mikrosvěta) a který by bylo mož
no zjednodušeně vyjádřit asi takto: čím méně energie použijeme na
vykonání určité činnosti, tím více času na ni potřebujeme. Názornou
ilustraci může poskytnout třeba moderní letecká doprava: mnohoná
sobné zvýšení používané energie umožňuje podstatné zkrácení cestov
ního času. Prakticky ve všech oblastech lidské činnosti jsou tyto úspory
energie do značné míry limitovány podobným vztahem. Dovedeny ad
absurdum by úspory energie mohly začít kolidovat s délkou a nakonec i
se smyslem lidského života.
4. Nové zdroje energie
V této souvislosti se dnes mluví hlavně o energii sluneční a energii
větru. Oba energetické zdroje nejsou zatím dostatečně zvládnuty tech
nologicky. Malá hustota energie obou zdrojů však vede k tomu, že jejich
transformace k jiným formám energie (např. k výrobě elektřiny) nemů
že být příliš efektivní.2 To je jeden z hlavních důvodů, proč tyto zdroje
budou vyžadovat, mají-li být používány k výrobě velkých množství
energie, ohromné instalace, které přesahují dnešní lidskou představi
vost. Například, jaderná nebo uhelná elektrárna o výkonu 1000 MW(e),
která zabírá dnes plochu několika hektarů, by musela být nahrazena, v
případě využívání energie větru, více než 300 věžemi o výšce zhruba 100
metrů a s lopatkami s rozpětím alespoň 150 m. Jaká bude životnost
těchto mamutích konstrukcí, a kolik energie skutečně vyrobí, po odeč
tení energie — ne finančních nákladů — spotřebované na jejich výstav
bu a údržbu? A jaké budou ekologické (a estetické) důsledky takového
zohyzdění krajiny? Podobně, kolektory sluneční elektrárny se stejným
výkonem by musely být rozmístěny na ploše kolem 100 čtverečních kilo
metrů. Projekty umístění velkých slunečních panelů do vesmíru, které
by mohly výkonnost slunečních elektráren podstatně zvýšit, jsou zatím
v oblasti vědecké fantazie. V nejlepším případě by mohly být uvedeny
do provozu za několik desítek let, budou-li vyřešeny všechny problé
my technologické, spojené s jejich údržbou a hlavně s dopravou energie
na zem. Z těchto důvodů nejsou tyto zdroje energie příhodné pro tzv.
energetiku velkých výkonů a budou hrát zřejmě pouze marginální roli v
zásobování lidstva energií. Tento můj názor nečekaně potvrdil nedávno
i prezident sovětské akademie věd A. P. Alexandrov, který prohlásil3:
” ... bude také zapotřebí rozšiřovat využívání i dalších druhů energe
tických zdrojů — energie geotermální, sluneční, vodní a větru; všechny
tyto energie však dokonce i v daleké perspektivě budou tvořit necelých
5% v celkové palivově-energetické bilanci naší země...” Větší význam
by snad mohly mít tak zvané energetické lesy, produkující rychle pali
vové dříví nebo organické suroviny, tzv. zelenou masu, potřebnou k
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výrobě syntetického tekutého paliva. Odpovídající technologie však
nejsou rozpracovány, ekologické důsledky tohoto způsobu výroby ne
jsou pak vůbec prozkoumány: zatím nevíme skoro nic o zdravotních ri
zikách vyplývajících z hromadného spalování nízkokalorických orga
nických látek.
Podobně je tomu i s energií z termojaderných reakcí, která, zvládnuta
technologicky, by poskytla lidstvu prakticky neomezené zdroje ener
gie na mnohá tisíciletí. K praktickému využití energie slučování leh
kých jader zbývá vyřešit řadu velice obtížných fyzikálních i technických
problémů. Téměř před třiceti lety, na první ženevské konferenci o mí
rovém využití jaderné energie, byly předpovědi o budoucnostri termo
jaderné energie podstatně optimističtější, než je tomu dnes, kdy dokon
ce i optimisté mluví o 30-50 letech, které nás ještě dělí od průmyslového
využití fůzní energie.4'5
5. Uhlí nebo uran?
Pro budoucích 50 let má tedy lidstvo tak řečeno v kapse pouze dva
energetické zdroje, které jsou schopny poskytnout potřebné množsví
energie. První z nich je energie jaderná (včetně tzv. množících reakto
rů na rychlých neutronech neboli breeder-reaktorů), druhý — energie,
získávaná při spalování uhlí.
Oba zdroje mají své problémy. Jaderná energie naráží na mohutnou,
přitom však převážně psychologickou bariéru, která má své počátky ve
výbuších jaderných zbraní nad Hirošimou a Nagasaki a která je pro
hlubována složitostí a nepochopitelností jaderných technologií. Existu
je nebezpečí, že tato psychologická bariéra by mohla další vývoj jader
né energetiky zpomalit nebo dokonce zastavit.
Před uhelnou variantou řešení energetické krize varují stále důraz
něji mezioborové týmy vědců z různých zemí, které upozorňují na stou
pající koncentraci kysličníku uhličitého v atmosféře, která může způ
sobit přehřátí naší zeměkoule v důsledku tzv. skleníkového efektu, pře
hřátí, které by mělo katastrofální následky globálního rázu pro lidskou
civilizaci. Stoupencům různých ekologických hnutí (zeleným atd.) bych
se pokusil nebezpečí uhelné varianty řešení energetické krize přiblížit
asi takto: rozhodnutí spálit během několika set let zásoby uhlí, nashro
mážděného během více než stovky miliónů let v útrobách naší zeměkou
le, by znamenalo to nejdrastičtější narušení přírodní rovnováhy, jakého
by se lidstvo kdy mohlo dopustit.
Je zajímavé srovnat ekologické důsledky provozu jaderných elektrá
ren s uhelnými.
Jaderné elektrárny přírodní rovnováhu nenarušují: berou radio
aktivní látky, roztroušené po zeměkouli, soustřeďují je do reaktorů, a
radioaktivní zbytky, vzniklé při provozu reaktoru, se potom ukládají na
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pečlivě vybraných místech, kde budou skladovány pod lidským dohle
dem. Trochu provokativně mohu tedy tvrdit, že jaderné elektrárny
dokonce přispívají k jakémusi očišťování naší zeměkoule od zdrojů
radioaktivity, roztroušených nerovnoměrně v úrobách naší země.
Uhelné elektrárny uvolňují do ovzduší kysličník uhličitý, vázaný v
uhlí, bez jakékoliv kontroly a omezení, zvětšujíce neustále jeho kon
centraci. A to nemluvím ani o popílcích a jiných zplodinách uhelných
elektráren (mnohé z nich jsou karcinogenní!), jejichž krajně negativní
ekologické následky jsou známy a jsou demonstrovány např. v sever
ních Čechách.
Přijmeme-li varování klimatologů o nebezpečí růstu kysličníku uhli
čitého v atmosféře, docházíme k zajímavé asymetrii mezi činností uhel
ných a jaderných elektráren. Jaderné elektrárny by mohly vést k lokál
ním katastrofám, kdyby v jejich technologii něco selhalo. Uhelné elekt
rárny povedou ke globální katastrofě tím dříve, čím lépe a dokonaleji
budou zachovány technologické předpisy. Jinými slovy — čím lépe a
efektivněji budou spalovat uhlí. Čím efektivněji je totiž spalováno uhlí,
tím více kysličníku uhličitého je uvolňováno do atmosféry. Stále doko
nalejší filtry, které jsou na komínech instalovány, jsou schopny zachy
covat pouze popílky, obsahující těžké a radioaktivní prvky a do jisté
míry i síru, avšak v žádném případě ne kysličník uhličitý. Vzhledem k
množství kysličníku uhličitého, produkovaného při spalování uhlí, je
obtížné představit si nějaký způsob jeho zachycování.
Jaderná energie a jaderné zbraně
Jedním z hlavních argumentů odpůrců jaderné energie i jeden z hlav
ních psychologických důvodů proti jaderné energii je souvislost mezi
jadernou energií a jadernými zbraněmi.
Straší nás: proliferace jaderné energie si vyžádá taková bezpečnostní
opatření, která povedou k dalekosáhlým zásahům do našich občan
ských svobod, k vytvoření policejního, totalitárního státu.
Straší nás: každá jaderná elektrárna vyprodukuje ročně několik de
sítek kilogramů plutonia, ze kterých lze vyrobit, a dokáží to hravě i
menší fanatické teroristické skupiny — několik jaderných bomb značně
ničivějších, než byla bomba hirošimská. Proliferace jaderné energie
tedy povede nezbytně k proliferaci jaderných zbraní, k tomu, že se tyto
zbraně dostanou do rukou teroristů a nakonec i k jaderným válkám.
Strašné perspektivy — kdyby... byly reálné. Podívejme se na tyto
otázky podrobněji a trochu z jiného úhlu.
Jaderná energie se stává dnes důležitým zdrojem energie. Navíc je to
zdroj, který není natolik soustředěn, jako je tomu s naftou, v rukou
několika málo států. Jaderné elektrárny mohou poskytnout, a to na
dobu mnoha desítek let (a s reaktory breedery dokonce na stovky let)
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aspoň část energie, která bude lidstvu chybět po výpadku hlavních do
dávek nafty a zemního plynu. Plutonium, které je při výrobě jaderné
energie produkováno, patří sice k velikým nebezpečným látkám, jeho
toxicita je však mnohonásobně zveličována. Průmysl dnes produkuje
mnohé chemické a biologické látky, které jsou stejně či dokonce mno
hem více nebezpečné než plutonium. Přesto si však jejich výroba a pou
žívání nevyžádaly nějaká drastická opatření či zásahy do našich svobod
či našich občanských práv. Odnikud není zřejmé, proč by tomu mělo
být v případě plutonia.
Zákaz jaderných elektráren by však uspíšil a prohloubil energetickou
krizi. Lidstvo by se ocitlo v situaci, kdy by muselo spotřebu energie
regulovat. A protože energie velice úzce souvisí se svobodou a nezá
vislostí (v jejich širokém smyslu), povede nedostatek energie k restrik
cím v těchto institucích. Energeticky chudý a nesoběstačný stát bude
závislý — ekonomicky, politicky, ideologicky — na státech, které mají
energie dostatek. Nová zbraň — energie, může tak napomáhat, nenajdou-li se účinné protizbraně, k rozšíření politické nadvlády SSSR. Sku
tečně účinná protizbraň existuje pouze jedna — je to energetická nezá
vislost, tj. nezávislost státu na dovážených energetických zdrojích.
Ale i čistě vnitropoliticky může energetická krize znamenat značný
zásah do našich demokratických institucí. Vlastně již znamená. Stát
omezuje rychlost aut, aby ušetřil energii. Dalším krokem může být ome
zení počtu ujetých kilometrů — benzín na příděl. Nebo cest do zahrani
čí. Svoboda pohybu může být přidělována. Ale to je jenom začátek.
Svoboda politické činnosti je založena na svobodě projevu, na svobodě
šíření informací. Síření informací je energeticky velice náročnou čin
ností: papír, tiskárny, distribuce, rozhlas a televize mají jeden společný
jmenovatel — energii. Nedostatek energie povede k jejich omezování.
Ale kdo a na základě jakých kritérií bude přidělovat “energii” potřeb
nou ke skutečné realizaci svobody projevu, k politické činnosti? A na
čem bude spočívat jeho moc, jeho autorita? Nebude to znamenat fak
tický konec našeho pluralitního politického řádu, v němž možnost ve
řejně vyslovit své názory a umění odlišné názory vyslechnout a při
jmout, hrají tak důležitou roli?
Podobná omezení naší svobody a našich demokratických institucí
jsou pro mě mnohem bezprostřednější a reálnější hrozbou než představa
policejního státu, vybudovaného proto, aby se zamezila možnost krá
deže plutonia či jeho zneužití k výrobě jaderných zbraní. Protože zne
užití plutonia není vůbec jednoduchou záležitostí, jak nás straší.
Extrakce plutonia z vyhořelých palivových článků je totiž velice slo
žitým technologickým procesem (a běda teroristům, kteří by se o to
chtěli pokusit bez náležitých bezpečnostních opatření a bez složitého
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průmyslového zařízení, stojícího stovky miliónů marek). Ale i kdyby
to dokázali, nebo se zmocnili již čistého plutonia, vhodného k výrobě
bomb, výroba použitelné a skutečně účinné zbraně je natolik složitým
technologickým procesem, že pro teroristy těžko může být přitažlivá.
Můj přítel akademik Andrej Sacharov, který má s výrobou jaderných
zbraní více než 20-letou zkušenost, komentoval tento problém v odpo
vědi na můj dopis takto:
“Co se týče možnosti ‘domácké’ výroby jaderné bomby malými země
mi: v této otázce jsem, stejně jako Hans Bethe, vázán předpisy o státním
tajemství. Přesto vás však mohu, stejně jako on, ujistit, že je to mimořád
ně obtížná záležitost, o nic lehčí, než je například domácí výroba kosmic
ké rakety. Výroba fungujícího jaderného náboje bude s největší pravděpo
dobností ještě ztížena ‘denaturaď plutonia...’’6
Domácky vyrobená jaderná bomba je navíc pro teroristické účely
podstatně mnohem méně příhodná, než řada jiných, konvenčních “vý
bušných” prostředků: třeba loď s tekutým přírodním plynem ve velkém
přístavu nebo autocisterna s tekutým plynem, jejichž ničivá schopnost
je přinejmenším srovnatelná se samodělnou jadernou zbraní. Pro tero
ristické skupiny je však podstatně lehčí naplánovat akci, jejímž cílem
by byla krádež cisterny nebo, řekněme, otrava rezervoáru pitné vody
pro velkoměsto, než uskutečnění výroby jaderných bomb z ukradeného
plutonia. A potom, proč se pouštět do složité výroby jaderných zbra
ní, když desítky tisíc jaderných náloží existují ve vojenských skladech?
Není jednodušší a pro teroristy psychologicky mnohem přijatelnější,
naplánovat přepad vojenských skladů k získání termojaderné zbraně?
A zde přicházíme k dalšímu bodu, který všichni odpůrci jaderných
elektráren přecházejí cudným mlčením: zákaz jaderných elektráren ne
přispěje vůbec k zákazu jaderných zbraní či k omezení jaderného zbro
jení. Historické zkušenosti spíše nasvědčují tomu, že takovýto zákaz
povede k růstu tempa zbrojení včetně jaderného. Proč?
Energie je základní a nenahraditelnou surovinou pro všechny prů
myslově vyvinuté státy. Nedostatek energie, tedy energetická krize,
kterou zákaz jaderných elektráren jen prohloubí, povede pouze ke zhor
šení mezinárodní atmosféry, k zostření mezinárodních vztahů. V tako
vé situaci se pochopitelně začíná více zbrojit. Tedy vyrábět i jaderné
zbraně, protože jsou účinnější a protože jimi už řada států disponuje.
V napjaté mezinárodní situaci je přirozeně i větší pravděpodobnost
vzniku válečného konfliktu a ergo jaderného konfliktu nebo válek za
přístup k energetickým zdrojům.7 Historie nám poskytuje mnoho pří
kladů válečných konfliktů za surovinové zdroje. Lze je vyloučit v bu
doucnosti? Těžko. Necvičí snad USA zvláštní jednotky k nasazení v
arabských emirátech v případě ohrožení exportu nafty z této oblasti?
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Zákaz jaderné energie tedy může zcela logicky vést, a pravděpodobně
by i vedl, ke zcela opačným důsledkům, než se nás snaží odpůrci jaderné
energie přesvědčit: k oklesťování našich demokratických institucí, k
omezování našich svobod a práv, k proliferaci jaderných zbraní a do
konce snad i k jaderným konfliktům. Místo nepatrného zvětšení hladi
ny radioaktivity, tak nepatrného, že je stěží registrovatelné nejpřesněj
šími přístroji, ke kterému by mohla případně vést jaderná energetika,
— k jadernému holocaustu, k jaderné pohromě, ke globálnímu zamoře
ní zeměkoule radioaktivitou.
Z těchto důvodů považuji všechny pokusy zastavit nebo zpomalit
další a intenzivní rozvoj jaderné energetiky za nešťastné a dokonce
nebezpečné. Jaderná energie patří k ekologicky nejčistším a problemanebezpečné. Jaderná energie patří k ekologicky nejčistším a nejméně
problematickým zdrojům energie (nejméně problematickým ne z psy
chologického, ale čistě technického hlediska), které má lidstvo zatím
k dispozici. A i když jaderná energie sama o sobě možná nebude schop
na nahradit naftu, je schopna podstatně zmírnit ekonomické a ekologic
ké důsledky energetické krize v přechodném období příštích přibližně
50 let.
7. Jaderná energetika a svoboda Západu
Zpomalení rozvoje jaderné energetiky na Západě či dokonce její lik
vidace by mohla mít ještě jeden mimořádně závažný důsledek.
Ačkoliv první jaderná elektrárna byla uvedena do provozu v SSSR již
v roce 1956 (Obninská atomová elektrárna Akademie věd SSSR měla
spíš symbolický a propagandistický ráz — bylo to výzkumné zařízení s
výkonem pouhých 5 MW e), v současné době SSSR a jeho východo
evropští partneři značně zaostávají v rozvoji jaderné energetiky. Toto
zaostávání je však způsobeno převážně nedostatečnými průmyslovými
kapacitami a nedostatečnou technicko-průmyslovou základnou, v žád
ném případě ne nějakými zásadními námitkami nebo odporem proti ja
derné energii. V roce 1981 bylo v USA v provozu 76 reaktorů s celko
vým výkonem 58.071 MW (e), v SSSR pouze 37 reaktorů s výkonem
15.456 MW (e). V přepočtu na obyvatele to znamená instalovaný jader
ný elektrický výkon 258 W (e)/ob proti 58 W (e)/ob.8 *
Toto srovnání však neskýtá žádné důvody k uklidnění Západu. Podí
vejme se na tabulku 2, sestavenou na základě údajů Mezinárodní Agen
tury pro atomovou energii ve Vídni.

*Jsou udávány ne tepelné, ale skutečné elektrické výkony jaderných elektráren.
1 GW (e) = 103 MW (e) = 109 W (e)
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Tabulka 2.: Předpovědi rozvoje jaderné energetiky
[ GW(e) ke konci roku]
Oblast

1976 předp.

1975 předp.

1978 předp.

1985 1990 2000 1985 1990 2000 1985 1990 2000
Sev. Amerika
Záp. Evropa
Vých. Evropa

225 400 1100 160 270 560
220 400 850 150 260 500
85 190 520 60 140 520

160 207
120 127
+
+

+
+
+

+ Údaje neexistují nebo jsou příliš rozporné
Zatímco plány na výstavbu jaderných elektráren v severní Americe a
v západní Evropě katastrofálně klesají, dlouhodobé plány na výstavbu
jaderných centrál ve východní Evropě zůstávají nezměněny. Tabulky 3.
3a. jsou ještě více alarmující! Zatímto ještě v roce 1981 měly Spojené
státy ještě podstatně více energetických reaktorů v provozu, ve výstav
bě a v projekční přípravě, než SSSR a východní Evropa, v roce 1982 se
situace již radikálně změnila v neprospěch USA.
Tabulka 3.
Počet jaderných energetických reaktorů v provozu, výstavbě a v projekci

1981

v provozu

ve výstavbě

v projekci

celkem

USA
SSSR
Vých. Evr.

73
35
10

83
15
15

21
26
30

177
76
55

1982
USA
SSSR
Vých. Evr.

76
37
11

68
23
20

9
47
32

153
107
63

Tabulka 3a.
Počet jaderných energetických reaktorů
v provozu, výstavbě a v projekci

1981
1982

50

SSSR a
Vých. Evr.

USA

131

177

170

153

Kdyby tyto tendence měly nadále pokračovat, znamenalo by to reálné
nebezpečí, že Západ začne zaostávat za Východem ve výrobě energie z
uranu, který, mimo uhlí, je vlastně jediným zdrojem energie, ve kterém
je Západ v současné době relativně nezávislým (viz tab. 4).9
Tabulka 4.
Světové zásoby uranu v 103 1 uranu (odhad)
(bez zemí ovládaných komunisty)

Alžírsko
Argentina
Austrálie
Brazílie
Kanada
Francie
Gabun
Indie
Nigerie
Jižní Afrika
Švédsko
USA
Ostatní země

1.696
146

Celkem

4.288

78
42
345
26
838
96
30
54
213
420
304

Novější studie však ukazují, že světové zásoby uranu budou podstat
ně větší, něž nasvědčují údaje z tab. 4. Také extrakce uranu z moří a
oceánů, které obsahují téměř nevyčerpatelné zásoby uranu, začíná v
v současné době být ekonomicky realizovatelná.10 Jaderná energetika,
jejíž zdroje nebudou pod kontrolou jednoho státu či jedné skupiny stá
tů, bude tedy zřejmě schopna poskytnout lidstvu dostatečné množství
energie v blízké i vzdálenější budoucnosti a tím vytvořit předpoklady
pro jejich energetickou nezávislost.
Závěrem tedy možno říci, že pokud ekologické důsledky spalování
uhlí ve velkém rozsahu nebudou pečlivě prozkoumány, pokud alterna
tivní zdroje energie (hlavně pak energie termojaderné) nebudou vědec
ky a technologicky plně zvládnuty, jsou diskuse o omezení či dokonce
zákazu jaderných elektráren na Západě nezodpovědným hazardem.
Navíc — i potenciální kapitulací, vydáním průmyslových zemí Zápa
du na milost a nemilost SSSR a zemí bohatých na energii.
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1984 a utopická tradice
Mojmír Povolný
Utopie a anti-utopie
“Utopie” znamená “vymyšlené místo”. “Eutopie” znamená “dobré
místo”. V řečtiněje výslovnost těchto dvou slov totožná. Utopieje eutopie:
vymyšlené místo je dobré místo. Místo a čas, v nichž je nám souzeno žít,
nikdy nejsou dokonalé a zřídka kdy jsou dobré. Člověk proto vždycky
snil o jiném místě a o jiném čase, o zlatém věku a požehnaném ráji. A psal
0 nich zároveň bez konce: básně, romány, pojednání, filozofické úvahy
stejně jako satiry oblečené v nejsvůdnější šat a kousavé jako tygří zub.
Některé utopie jsou ideálními představami zrozenými z nespokoje
nosti se světem, jaký je. Jestliže svět nelze změnit, lze jej aspoň soudit.
Ideál je vždy soudem nad daným světem. V zrcadle těchto utopií naše
nedokonalost odhaluje každodenní selhání naší humanity a bere v po
taz naši domýšlivost, že jsme Bohem vyvolený nástroj na zemi. Do ji
ných utopií lidstvo ukládá svou představu světa, který má přijít. Konec
starých, šedých, nespravedlivých a bolestných dnů bude začátkem no
vého věku v zaslíbené zemi dobra, krásy a hojnosti. Proroctví je útě
chou a inspirací, jež se klene jako most víry mezi dneškem a zítřkem
našich dětí. A konečně jsou utopie, jež oslavují, čeho už lidstvo dosáhlo,
promítají jeho úspěchy do budoucí dokonalosti a zavírají oči před ce
nou, již bude třeba zaplatit za honbu za tímto snem. Slib dobrého života
je zpola utajen v našich schopnostech a ambicích. Otevřme jim dveře,
dejme jim příležitost a ony změní náš osud.
Utopie však nebývají pouze předmětem úvah a literárních pojednání.
I když cesta od utopie k eutopii, od vize k živé realitě je dlouhá, lidstvo
nikdy nebylo spokojeno pouze se soudem, proroctvím a pohledem do
budoucna. Aspoň někteří mezi námi se rozhodli jednat podle své před
stavy a svých snů; dějiny zanechaly za sebou památku různých ideálních
společenství a grandiózních hnutí, utopií přeložených do struktury,
organizace, řádu a cílů, z nichž drtivá většina ztroskotala na nedokona
losti lidské přirozenosti; a ty, co přežily, dluží své přežití velkým ústup
kům a kompromisům se vším, co je v lidské přirozenosti nezměnitelné.
Zatímto někteří z nás snili utopický sen o dokonalosti a pokroku ne
bo se snažili utvářet velká nebo malá společenství podle své představy
dobrého života, jiní hleděli s velkým podezřením na tuto literární a poli
tickou domýšlivost; a viděli v ní nejen iluzi o lidské povaze a popření
lidské omezenosti, nýbrž i znásilnění samotné lidskosti. Ať tito anti-
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utopisté vycházejí z jakéhokoliv filozofického nebo politického okru
hu, ať jde o konzervativce z přirozené náklonnosti nebo o ty, kdo si
spálili prsty v utopických pokusech, anebo o ty, jimiž otřásla bolestná
zkušenost jiných, všichni napadají utopii jako něco nemožného, ba ne
lidského, ne-li dokonce jako smrtelné nebezpečí pro člověka a pro celé
lidstvo.
S odvoláním na komentář Philipa Rahva o Orwellově románu 1984
některá anti-utopická pojednání lze přiléhavě označit jako “diagnózu
perverze” velkého ideálu. Ať se jedná o čistou imaginaci nebo o úmy
slný útok na ideu a možnost utopie, tato pojednání odhalují všechnu
imanentní faleš utopického ideálu. Odhalují nereálnost jeho předpokla
dů. Demolují předpokládanou znalost vztahů mezi různými prvky a
funkce utopie. A prokazují, že to, co je v utopickém ideálu nevyhnutel
né, je jeho sebeperverze a sebedestrukce. Utopii a její prorocké vidění je
snazší zesměšnit než rozebírat. Její eschatologický obsah založený na
víře, chrání věřícího proti pochybám a kritice; proroctví zůstává mimo
dosah všech, kdo nesdílejí vizi věřícího. Kritické rozbory utopií se nej
výš zmohou na to, že přehrají nějaký ten záznam z dějin lidstva, že nám
znovu připomenou zklamané sny o spáse a že prorokovanou utopii pře
sunou z pozemského bytí do posmrtného ráje; to nejhorší, co mohou z
prorokované utopie udělat, je odmítnout ji jako opium lidstva. Zatímto
některé utopie netrpělivě promítají do budoucna tendence, které jsou již
zjevné v současné společnosti, anti-utopie, jež představují jejich proti
klad, odvozují svůj význam a dopad, jak Philip Rahv napsal o Orwello
vě 1984, z rozdílného “angažování v přítomnosti” . Namísto kouzelné
vize, o níž jsou optimisté přesvědčeni, že je na konci jejich pouti, tyto
anti-utopie končí v nevyslovitelně odpudivé apokalypse, v níž muži a
ženy jsou soustavně zbavováni své lidskosti a kvality života. V protikla
du k růžové předpovědi blaha důtklivě varují před pohromou, která je
na dohled. Z kombinace jejich satiry přítomnosti a karikatury budouc
nosti vychází výzva, abychom se postavili proti snadnému souhlasu s
cestou, po níž se ubírá náš svět, abychom odmítli měkkou podušku se
beuspokojení a abychom byli na stráži proti valícím se vlnám pohromy,
kterou pro sebe sami připravujeme.
Dvacáté století
Dvacáté století se obrátil k anti-utopiím.
V roce, který se stal jejich všeobecně známým symbolem, jim není
těžko rozumět. Vědecké objevy a úspěchy minulého století nás uvrhly
do trvalé technologické revoluce bezpříkladné velikosti a nepředvída
telného dopadu. Není jediné oblasti lidského života, která by zůstala
nedotčena. V každém případě původní nadšení pro novou technologii,
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rychlé přivlastnění všeho jejího dobrodiní a okouzlení z jejího příslibu
ustoupilo poněkud vědomí ztráty jiných hodnot, jimiž bylo třeba tech
nologické úspěchny zaplatit. Tak vzniká podezření, k čemu všemu
může být nové technologie užito a jak jí také může být zneužito, a strach
z toho, že věda a technologie se stanou nekontrolovatelným pánem ne
jen těch, kdo je provozují, ale všeho lidstva. V očích mnohých my — lidé
dvacátého století — pokračujeme ve vynalézání a tak bezděčně chys
táme svou vlastní zkázu.
Zkušenost dvacátého století s politikou není méně hrozivá. Dvě velké
války otřásly starým řádem a zbrutalizovaly člověka mírou dlouho ne
vídanou. Leviathan zašlého času byl krotké stvoření ve srovnání s mo
derním totalitním státem. Ať v rouše fašistickém, nacistickém či ko
munistickém, moderní totalitní stát je vtělené zlo, jež hlodá na humani
tě svých občanů, až z nich nezbude nic než mraveniště manipulovaných
poddaných. Nikdo, kdo se dostal do jeho dosahu, nemůže uniknout je
ho moci. I kukla soukromého a nejintimnějšího života je neustále rozervávána jeho spáry, neboť totalitní stát se nespokojí s ničím menším
než s totální kontrolou. Moderní totalitní stát však nevládne pouze nad
vlastním hnízdem; svůj nakažlivý jed rozlévá do svého okolí a korum
puje veřejné ctnosti a občanský řád všech, jichž nemůže dobýt přímo, až
i oni tu a tam podlehnou jeho perverzím.
Tady je stěžejní otázka lidské přirozenosti. Utopistům se člověk jeví
jako v podstatě dobrý a optimistům skutečného světa jako schopný ne
pokažené dobroty; anti-utopisté našeho století jej však vidí ve zcela
jiném světle. Pro ně je v člověku tolik zla, že klam, lež, vykořisťováni,
týrání a vražda mu nejsou druhou, nýbrž první přirozeností. A tam, kde
připustí, že člověk je snad rozdvojená bytost někde mezi dobrem a zlem,
pak dobrota je dříve či později odsouzena ke kapitulaci před silami zla.
Dobrota, která po takové kapitulaci zbude, je dobrota předstíraná —
pouhý výrobek zla.
Druhá otázka sahá za jednotlivce do jeho společenského bytí. Až
dosud byl každý únosný společenský řád založen na hypotéze společen
ské smlouvy mezi občany, kteří, jak napsal Platón, se rozhodli, že když
nemohou vzít groš bez kopance, bude lépe, když mezi sebou uzavřou
smlouvu, jíž se vyhnou oběma zlům. Většina utopií slibovala nahradit
hypotézu společenské smlouvy smlouvou skutečnou ve formě spontán
ně dodržovaných pravidel. Avšak taková smlouva není základem spole
čenského řádu anti-utopií. V jejich systému jedinou veřejnou ctností je
absolutní poslušnost. Občan s právy a nároky je nahrazen robotem,
který má pouze výkonné funkce. Naprogramovaná mašinérie nahrazu
je živé tělo občanského společenství. Vztah mezi člověkem a institucemi
je zvrácený. Instituce jsou silné, odolné a do jisté míry i velkolepé. Jed
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notlivci jsou slabí, tvární a postradatelní. Nejhorší, co se jim může stát
je, že ztratí schopnost rozpoznat svůj vlastní stav, povstat proti němu
účinně a znovudobýt svou vlastní humanitu a panství nad tím, co stvoři
li.
Anti-utopická literatura dvacátého století
Orwell nebyl ani první ani poslední, který si uvědomil zrůdné důsled
ky totalitních koncepcí a varoval před nimi. Vliv druhé světové války
a fašistické, nacistické a komunistické diktatury je jasně patrný v Orwellově poválečném díle. Realita těchto systémů je domyšlena ve smě
ru budoucího technického vývoje. V tom směru má však Orwell své lite
rární předchůdce. Poukážeme na některé, aniž si děláme nároky na úpl
nost.
V tomto směru by bylo možno začít s Kafkovou Trestní kolonií {1919),
jež představuje stát, jehož hlavním účelem je popravovat a v němž po
prava je vrcholným osvobozovacím opatřením. V Čapkově R. U.R.
(1920) Harry Domain vyrábí roboty, aby setřásl “otroctví práce” , až
výrobky jeho vědy a technologie povstanou proti němu a zničí jeho
lidský, avšak ve skutečnosti odlidštěný svět. Nakonec se z robotů sta
nou lidé, když jsou omilostněni láskou, která však nestačí zachránit
Julii a Winstona Smitha v 1984. Tady se ukazuje rozdíl mezi výhledem
Čapkovým a Orwellovým; je to snad důsledek “pokroku” , který naše
století učinilo mezi rokem 1920 a rokem 1948. Obecně se soudí, že ro
mán Jevgenije Zamjatina My (1924) a Aldouse Huxleyho Brave New
World (1932) se zabývají stejnou společenskou hrůzou jako 1984. Hrů
za všech tří je společenského a politického původu; věda jen propůjčuje
svou ruku vládcům těchto tří anti-utopií, aby tato hrůza byla dokona
lá. José Ortega y Gasset rozšířil odpovědnost za příchod barbarského
věku za hranice uchvatitelů moci, institucí a “technicismu” . “Nástup
mas do postavení úplné společenské kontroly,” tvrdí Ortega ve Vzpou
ře davů (1930), zničil mravní zákoník, podle něhož Evropa žila, a vy
tváří stát, jenž “až vysaje sám morek společnosti, zůstane bez krve, pou
há kostra, mrtvý jako zrezavělá mašinérie, strašidelnější než smrt živého
organismu.”
Po roce 1948 se anti-utopie objevuje v románech Anthony Burgesse
A Clockwork Orange (1963) a Waltera M. Millera A Canticle for Leibowitz (1959). Burgessova mocná imaginace ukazuje společnost nikoliv
nepodobnou naší, do níž pak promítá všechny naše slabosti, selhání,
strach a zlo v takové míře, že zatímco tento strašný sen je nám dobře
srozumitelný, zůstává zároveň nesnesitelný. Miller nám předvádí dru
hou atomovou válku, aby nám ukázal, že se nedovedeme poučit z vlast
ní historie; či spíše že jediné, čemu se člověk z historie naučí, je opaková
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ní vlastních chyb. V druhé polovině dvacátého století se anti-utopie ne
mohou vyhnout tomu, co mnozí vidí jako hrozící globální pohromu:
světový nedostatek potravin, energetickou krizi, přelidnění a vzrůstající
ekonomické nerovnosti. Tak se s tím setkáváme například v The Limits
o f Growth: A Report for the Club o f Rome’s Proiect on the Predicament of
Mankind (1972).
Po Orwellovi máme dva historické doklady o tom, co Orwell dobře
věděl již v roce 1948 a zčásti si alespoň dovedl představit: Chruščovovu
tajnou řeč k dvacátému sjezdu KSSS o zločinech Stalinovy éry (1956) a
zprávu Hannah Arendt o soudu nad Eichmannem, Eichmann in Jerusa
lem (1963). Barbarství, v nichž skončily nacistická a komunistická uto
pie, spojuje tyto dva historické záznamy o nelidskosti člověka k člo
věku s Orwellovým 1984. Není možné nevidět v těchto svědectvích
obrazy, jež spolu s ostatními vzpomínkami a postřehy vedly Orwellova
génie k jeho vlastní anti-utopii.
Orwell
V básni napsané ke konci roku 1935, kdy Hitler byl už u moci a Stalin
hubil staré bolševiky, Orwell o sobě napsal, že se “bohužel narodil ve
zlém čase” , a onen zlý čas ho stále provázel. V roce 1947, kdy již psal
1984, se vyzpovídal v článku Why I Write: “Každý řádek vážného díla,
jež jsem napsal od roku 1936, byl napsán přímo nebo nepřímo proti totalitarismu. . . . Když si sednu, abych začal psát knížku, neříkám si já
vyrobím umělecké dílo. Píšu, protože někde tam je lež, kterou je třeba
odhalit, skutečnost, na niž chci upoutat pozornost; má hlavní starost je,
abych byl slyšen.”
Debata, která se rozvinila o Orwellově 1984 a která se znovu oživuje
ve skutečném roce 1984, brala a bere v potaz autenticitu Orwellova
popisu, platnost jeho úsudku o lidské povaze, nosnost jeho předpovědi
a naléhavost jeho varování. V těchto kontroverzích se často zapomíná,
že 1984 není pamflet, nýbrž umělecké dílo, a to nejen formou, nýbrž
také obsahem.
Hlavní hodnotou románu 1984 je vystižení podstaty totalitního fe
noménu a jeho důsledků v lidských vztazích. “Náš systém je pravý opak
pitomých hedonistických utopií, jak si je představovali staří reformá
toři,” vysvětluje během výslechu O’Brien Winstonu Smithovi. V Orwel
lově totalitním světě “cílem moci je moc” . Stát je systémem monopolů.
Hlavním účelem války je ničit plody lidské práce. Člověk má na vybra
nou kapitulovat pod údery “výchovy” nebo mučení. Kde Orwellovi
bratři-spisovatelé ještě cítili nutnost ospravedlnit anebo aspoň vysvět
lit volbu mezi svobodou a tak zvaným “štěstím” ve svých anti-utopiích,
Orwell zná jen jednu budoucnost: “botu dupající lidskou tvář — na
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vždy” . “Doublethink” a “Newspeak” jsou výrazem přetvořeného
člověka stejně jako nástrojem, který jej přetváří. Nade všechno však
tyto dva vynálezy přervaly spojení lidstva s jeho vlastní minulostí. Vy
mazaly lidskou paměť — o třicet let později si Milan Kundera vzpomněl
na toto strašlivé zaujetí všech totalitních režimů ve své Knize smíchu a
zapomění (1981). Láska, lidská vzpoura proti totalitní nelidskosti, ne
zná naplnění. Její milostná útěcha, i v tragické chvíli našeho života, je
ztracena. Láska je pouze začátek své vlastní zrady.
1984 zajisté není zrcadlem totalitní skutečnosti, jak ji vidíme kolem
sebe, a Orwellovo umění napodobuje život pouze zčásti. Avšak namísto
zrcadla, jako pravý anti-utopista. Orwell nás možná staví před daleko
těžší mravní výzvu: “Co když život napodobuje mé umění příliš doko
nale?”

58

Nad pamětmi Václava Černého
(Václav Černý: Paměti IV, Sixty-Eight Publishers
Corporation, Toronto 1983, stran 603)
Tento nový díl Pamětíje označen římskou číslicíjako čtvrtý, aleje to
zatím svazek třetí a pokračuje tam, kde přestal svazek předcházející, za
bývající se podrobně domácím odbojem a nazvaný Pláč koruny české
(Sixty-Eight Publishers, Toronto, 1977). Není to pokračování jen ná
sledné, nýbrž bytostné. V Pláči koruny české se Václav Černý s domá
cím odbojem bez výhrad identifikoval jako jeho aktivní účastník a roz
hodný zastánce. Na konci svého vyprávění o odboji tam Černý s pohnu
tím apostrofuje své druhy z odboje, druhy nezapomenutelné, a vyznává,
že zvou knihu sepsal jenom pro vzpomínku na ně a pro šest let spojení s
nimi v odboji, ne proto, čím se jinak zapsali do české kultury - to vše ať
je klidně zapomenuto! Účast v odboji byla pro Václava Černého prubíř
ským kamenam charakteru a toto vysoké hodnocení odboje prosvěcuje
i celý nový díl jeho Pamětí. Hned na jeho začátku Černý trpce konstatu
je, že odboj byl hned po válce vyřízen, a to dohodou obou emigrací,
londýnské i moskevské, a odtud vidí rovnou cestu k zániku českoslo
venské demokracie, neboť likvidací domácího odboje byla promarněna
vůle národa utvářet si osud po svém, nepoddat se ani za cenu obětování
života. V tomto hodnocení odboje se zrcadlí Černého mravně vysoké,
heroické pojetí národa. Jím je intonována celá tato novájeho kniha. Na
prvních jejích stránkách Černý cituje svůj slavnostní projev ze 17. čer
vna 1945, pronesený v Národním divadle na tryzně na pamět padlých
spisovatelů. “Co nám dokázali naši padlí?”ptá se a odpovídá: “Že není
veliké žít mimo boj, držet se stranou pomíjivé chvíle, nýbrž vydávat se v
nebezpečí pro svou věrnost. Že nic nemůže lépe dokázat hodnotu kul
turní vůle než způsob, jím ž se snažíme ji naplnit - nasazujíce vše a přede
vším sebe. Že umění a celá vzdělanost jsou podstaty heroické, jsouce
podstaty aktivní... Že neníjiné nesmrtelnosti díla krom té, která je dělá
na za smrtí lidí. ” Český spisovatel, zakončil svůj projev Černý, nemá ji
nou naději a cestu než právě čistotou charakteru a svobodu dál statečně
hájenou, má-li se dočkat dob, kdy svobodná česká vlast se v kruhu závidějících národů promění v dílnu nového lidství, a kdy každá myšlenka,
protože vznešená, bude pokládána za myšlenku českou. A z pozice to
hoto svého češství, ve kterém láska k vlasti splývá s ideálem lidskosti,
češství mravně nekompromisního a čistého, ušlechtilého ale také hrdé
ho, Černý líčí patnáct let poválečné doby až do konce let padesátých a z
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části i let šedesátých. Je to strhující proud událostí politických, kultur
ních a sociálních v nejširším slova smyslu, lidských osudů, tragedií a heroismu, ale stejně tak i zrady, zbabělosti a kariérnictví, zachycených
pronikavým pohledem analytickým a podaných vyprávěčským talen
tem, který dovedl zachytit skutečnost tehdejších let v celéjejí hrůze a dě
sivé barvitosti.
Pozornost Černého je obrácena především k českým spisovatelům.
Jim přisoudil úlohu obzvlášť odpovědnou při vytváření nové české sku
tečnosti. A proto na ně tvrdě dopadljeho soud po zklamáních, které mu
spisovatelé připravili svou horlivou účastí při velebení dobrodince Sta
lina hned po květnových dnech 1945. Černému, po právu hrdém na
svou účast v odboji, tuhla krev nad naprostým nedostatkem národního
sebevědomí a skličující malomyslností, ochotné přijmout “za jistotu
všech jistot, že tu jsme znovu opravdu jen cizí zásluhou a milostí.”Jeho
zklamání se později stupňovalo v odpor nad nesmírnou devótností, sja
kou se strana rozhodla oslavit Stalina gigantickým pomníkem na Letné
a kohorta umělců a spisovatelů tomu přisluhovala s obludným podlézá
ním. Jeho opovržení se pak vystupňovalo, když při procesech s Mila
dou Horákovou a Závišem Kalandrou, a při procesech s představený
mi řádových kněží a s katolickými spisovateli se našli režimní spisovate
lé, kteří těmto nevinným obětem spílali anebo sejim vysmívali. Se zlost
nou lítostí Černý píše o tom, že se spisovatelé dali naprosto zkorumpo
vat a sami korumpovali, poplivali celou stránku národních dějin, jež
mohla být stránkou výsostnou, a přiznává, že měl mezi nimi drahé přá
tele. Dodejme, že k nim patřil také přítel z nejdražších, František Halas.
Odcizení mezi nimi nastalo už v roce 1947 a rozchod byl zpečetěn, když
Halas setrval ve funkci sekčního šéfa v Kopeckého ministerstvu infor
mací i po únoru 1948. Co v Černém zbylo z nadějí, upínalo se k nezná
mým mladým lidem některé z budoucích generací. Splnilo-li se už něco
z těchto nadějí, o tom Černý nepíše v tomto svazku svých Pamětí. Něko
lik jmen nových autorů, mezi nimi především Václav Havel a Jiří Gruša,
je uvedeno na konci knihy, spíš jako doplňkový okrajový záznam, Čer
ného Paměti však budou pokračovat a tam se čtenáři snad dovědí o
tom, co do dílo IV. už nepatřilo. Odpor proti stalinismu a kompromi
sům se stalinismem u Černého převýšil vztahy přátelské. Po ztroskotání
přátelství s Halasem mu zůstalo přátelství s Janem Patočkou, Josefem
Palivcem a na krátkou dobu s Karlem Teigem. Srdečný vztah se vyvinul
mezi ním a Bedřichem Fučíkem a Františkem Hrubínem, spisovatelé
odlišné orientace ideové. Černý kolem sebe nikdy nevytvořil koterii ka
marádstva, kde by přátelská družnost převyšovala věrnost zásadním
hlediskům kritickým. Tak je rozumět tomu, co o sobě Černý na jednom
místě říká, že byl výlupek nedružnosti. Našel však uspokojení v přátel
ských stycích s lidmi neliteráty domácího odboje a osvědčoval vřelý zá
jem o osoby postižené stalinskou perzekucí.
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Spisovatelé byli u Černého vysoko na stupnici vůdcovských hodnot
národa a proto na ně uplatňoval přísná měřítka. Politiky nestavěl tak
vysoko a připouštěl, že ve svěrací kazajce Národní fronty byly jejich
možnosti omezené. Byl si vědom toho, že metodika Národní fronty je
aplikací metodiky stalinismu na československou situaci, považoval
věc československých demokratických stran v systému Národnífronty
za ztracenou. Nezbylo mu však než se s tím ja kž takž smířit, obzvlášť
když vláda Národní fronty byla, podle jeho slov, národem přijata s
obecným souhlasem. Černému nevadil sociální radikalismus programu
Národní fronty, neboť sám se hlásil k radikální levici. Nevytýká de
mokratickým stranám, že systém Národnífronty akceptovaly, neboť v
dané situaci neměly jiné možnosti, nýbrž že si nebyly vědomy prekérnosti své situace, nezabývaly se jinou možností čelit nebezpečné a do de
tailu připravené konspiracijinak než v přijatých zvyklostech naší demo
kracie, a urychlily si svůj konec neprozřetelností, nepředvídavostí a ne
obratností. Černý se nijak neskrývá pohrdáním vůči vedoucím politi
kům demokratických stran a neztrácí čas rozlišováním. Na milost bere
Krajinu a Majera “dva odhodlané a statečné bojovníky za přesvědčení”,
o poschodí níž mu stojí monsignoři Šrámek a Hála a Prokop Drtina a
na nejnižším poschodí, o hodně hloub, “malý zástup těch Zenklů, a Šrobárů, Ripků a Laušmanů, Stránských a Procházků”. V takovýchto
paušálních soudech se projevuje skutečnost, že Černý nebyl dostatečně
obeznámen s těžkým politickým zápasem, jejž bylo vedoucím politi
kům demokratických stran vést. Jeho nepoučený soud o Petru Zenklovi
a Adolfu Procházkovi je obzvlášť frapantní. Pro Černého neexistuje
jméno poslance Oty Hory, neohroženého kritika stalinistických metod
ve veřejné a státní bezpečnosti. Když psal své Paměti, Václav Černýješ
tě nemohl znát Horovo Svědectví o puči, aby si oživil události, které v
jeho jinak vynikající paměti zapadly. Při úvaze o Černého pohrdavém
stanovisku k vedoucím politikům demokratických stran by bylo příliš
snadné podlehnout pokušení a vysvětlovat jeho stanovisko příslušností
k radikální levici, ale tomu pokušeníje potřeba se ubránit. Černý okusil
něco z politického zápoleníjako referent revolučního Zemského národ
ního výboru, v němž se rozplynula Česká národní rada. Tam však Čer
ný chápal svůj úkol jako reprezentant domácího odboje, nikoliv politic
ké strany, a jeho čtyřměsíční působení tam je dobře zapsáno. Pomohl
zachránit mnoho osvědčených demokratických pracovníků a hodnot
kulturních. Počet ze své působnosti tam, jak jej podává na počátečních
stránkách přítomného dílu svých Pamětí, je četbou velmi uspokojivou.
Černý ovšem nijak nezakrývá, že se hlásil k radikální levici. Nedivil
se, že byl od některých považován za komunistu nebo při nejmenším za
“poputčika”. Hlásí se s pocitem hrdosti k tomu, že v době nacistické
okupace otevřel Kritický měsíčník umlčeným komunistickým spisova
telům nepochybné hodnoty a že s komunisty pracoval v odboji. Vyzná
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vá, že nepochyboval o jejich demokratické loajalitě. Jen od “tlaku a
charakterní nepovolnosti” komunistické složky Národní fronty očeká
val záruku radikální obrody a spravedlivé sociální přestavby národní
společnosti. Černý se však s žádnou politickou stranou neidentifikoval,
odmítl poslanecký mandát nabídnutý mu komunisty, stejnějako nabíd
ku Krajinovu, aby přijal mandát čs. strany národně socialistické v kate
gorii spisovatelů. Neviděl mezi stranami rozdílu v odpovědnosti za poli
tické poměry po roce 1945, ale od komunistů očekával mravně nekom
promisnější postoj. Bylo ovšem nevyhnutelné, že se toto zidealizované
pojetí komunistické strany docela rozbilo o brutální skutečnost. Z dů
vodů mravních se Černý s komunismem rozešel, když už bylo nepochybno, že stalinismus naplno ovládl program i praxi komunistické
strany. Bylo mu naprosto nepřijatelné, že se lež přijímala za nástroj
pravdy a v důsledku toho, že samotná lidská řeč se manipulovala tak,
aby její počestná slova znamenala svůj pravý opak. Děsila ho představa,
že by v českém národě zvítězily stalinské mravy a staly se vládnoucím
stylem národní kultury.
Tady se stalinismus rovnou srazil s Černého koncepcí češství mravně
ryzího, hotového k obětem a boji. Úzkostlivě citlivý k projevům české
malosti, Černý sleduje, jak se stalinismus v Čechovi obracíjen k tomu,
“co v něm od jakživa bylo, a teď po strašné demoralizaci Protektorátu
zvlášť a dvojnásob, malomyslné a nahlodané, poděšené a strašpytlovské, patolízalské a bezcharakterní, ochotné poklonit se cizí síle a vzít za
vděk lží místo pravdy”. “Stalinismus počítal v Čechovi jen s jeho nedů
stojnou, pokryteckou a závistivou malostí, jen s Čecháčkem.” Úzkostně
Černý sleduje, jak se dílo našeho vnitřního osvobození a obrození za
posledních 150 let ztrácí, vyvolává Nerudovu otázku, měla-li námaha
národních buditelů vůbec smysl. Odpor proti čecháčkovství se v Pamě
tech vynořuje na mnoha místech, je vlastně jejich stálým motivem, mo
tivem podvojným, provázejícím Černého vysoké hodnocení domácího
odboje, v němž česká velikost zvítězila nad českou malostí. Nakonec se
však Černý brání tomu, že by čecháčkovství bylo konstantní složkou
národního psychismu, nevěří na neproměnné národní duše, čecháčkov
ství je historickou akvizicí a úhonou a čeho národ historicky nabyl, z to
ho lze dějinami a převýchovou i vyrůst!
Při posuzování vývoje politických událostí Černý označuje odmítnu
tí Marshallova plánu na nátlak Stalinův za předěl, z něhož už nebylo
záchrany pro československou demokracii. V tom se rozcházís druhým
pamětníkem, přímým účastníkem moskevských jednání, Prokopem
Drtinou, který podrobení se Stalinovu zásahu chápejako důsledek, sice
nepříjemný, ale nevyhnutelný, spojenecké smlouvy se Sovětským sva
zem, ale v podstatě neporušující politickou základnu, ze které se česko
slovenské demokratické strany pokoušely o obnovení demokracie. Čer62

ný správně viděl, že osud Československa a původní Národní fronty se
od té chvíle mohl poěítat jen na měsíce. Z pozdějších událostí Černý
správně hodnotí plzeňské pozdvižení z června 1953, vyvolané měnovou
reformou, jako povstání a uvádí je v korelaci s povstáním ve Východ
ním Berlíně ze stejného roku a s budapešťským a polským povstáním z
r. 1956.
Ze tří komunistických prezidentů, které Černého Paměti zahrnují, je 
nom Antonín Zápotocký je vybrán jako osobnost zasluhující sympatie.
Černý mu přiznává charakter všenárodního dělnického vůdce, spjatého
intimněji s historií českého dělnického hnutí než se Stalinovou M osk
vou. Má porozumění i pro Zápotockého aktivní účast v českém sloves
ném umění, mluví s respektem o jeho úctě k svébytné národní duchov
nosti. Zaznamenávájeho snahu redukovat policejní zvůli do zákonných
mezí, zmírnit kolektivizaci zemědělství a exkulpuje Zápotockého z mě
nové reformy 1953 (‘‘dědictví, jež mu spadlo doslova na záda”).
Kapitola věnovaná Edvardu Benešovi patří k nejpozoruhodnějším
stránkám Černého Pamětí. Černý měl příležitost častého styku s prezi
dentem. Na jeho přání byl pravidelným účastníkem spisovatelských
schůzek, které se u prezidenta v malém kruhu střídajících se účastníků
konaly ve čtrnáctidenních intervalech. Černý měl dojem, že se před ním
prezident skrýval méně než před jinými, a o tomto dojmu není potřeba
pochybovat. Poměr vzájemné důvěry se nepochybně vyvinul v době pří
prav na sjezd českých spisovatelů v červnu 1946, na němž prezident pro
slovil přednášku o poslání literatury v novém Československu. Po prá
vu Černý vyzvedá význam tohoto prezidentova projevu, na nějž se v
pozdější politické vřavě zapomnělo. Sjezdová řeč, vzpomíná Černý p ů 
sobila jako puma: naprosté a bezpodmínečné vyznání zásady úplné
tvůrčí svobody myšlenkové i umělecké jakožto nutného předpokladu
opravdu plodné duchovní práce a národního mravního zdraví a poža
davku pravé demokracie. Černý vzpomíná, že prezident přišel na sjezd
ještě v síle a svěží, neunavený, kypěl chutí do práce a dobrou pohodou.
To byla chvíle, kdy v Černém znova ožila víra v prezidentovo vůdcov
ství, získaná hlavně účastí v domácím odboji. S tímto jasným, optimis
tickým počátkem drasticky kontrastuje závěr kapitoly, obsahující zprá
vu o posledním rozhovoru Václava Černého s prezidentem v Sezimově
Ústí 12. března 1948, zprávu detailní, věrně zaznamenanou. Beneš v ní
už je jen lidská troska, neschopná logického výkladu. Mezi těmito dvě
ma kontrasty, optimistickým začátkem a skličujícícm koncem, Černý
shrnuje své úvahy o Benešovi, jež se převážně opírají o jejich dřívější
rozhovory. Je v nich mnoho, co přispívá k obecnému závěrečnému sou
du o Benešovi. Mezi ně patří soud o Benešově psychologicky naprosto
chybném přístupu k Stalinovi, Černého rozlišování Beneše demokratic
kého politika a Beneše demokratického člověka. Vjednotlivostech bu
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de Černého soud vyžadovat korektury tam, kde promítá “nedemokratičnost” Benešových prostředků, uplatňovaných za druhé světové vál
ky, do Benešovy činnosti za první republiky. Zveřejnění dokumentů z
archivu Jana Papánka, v několika posledních číslech Studií, vydáva
ných Křesťanskou akademií, a Českého slova, odhaluje celé pozadí
těchto domněle nedemokratických metod a očišťuje Beneše z paušál
ních obvinění. Černý má nepochybně pravdu v poznámkách o chabosti
personálu prezidentské kanceláře a jeho bezprostředního okolí, o po
slušném sekundant ství celého Benešova personálního režimu, a právem
vyzdvihuje Arnošta Heidricha jako jedinou osobnost, která té pro
střednosti nepodlehla.
Kulturně filozofické krédo Václava Černého se v jeho pamětech pro
jevuje převážně per negationem, přísnou, pohrdavou, zžíravou kritikou
poměrů a osob. Jenom na několika místech se Černý vyznává ze své víry
pozitivně, nejvroucněji v kapitole věnované působení na Karlově uni
verzitě. Vrátil se na ni až v říjnu 1945, když skončil své veřejné působení
politické, k němuž se cítil vázán svou účastí v domácím odboji. Vyzná
vá, že návrat na univerzitu a k práci vědecké splniljeho přání nejvřelejší,
jediné jeho přání bytostné. Povolání vědce a učitele ho činilo osobně
šťastným, splňovalo jeho potřebu “poznávat a hledat jistotnou pravdu,
sdělovat ji jiným a učit je hledat j i ”. Vzpomíná na studentskou generaci,
která přišla na univerzitu roku 1945. Byla, podle jeho slov, jedním z nej
slibnějších pokolení v dějinách naší kultury za poslední století. Nemátlo
ho, že vědomostí měla málo, za to vysoce hodnotil, že znala předem a z
vlastního osobního poznatku to hlavní, že kultura není kusem přírody
a nevyrostla sama od sebe, nýbrž žeje věčně ohrožovaným výbojem lid
ské opravdovosti. S nelíčeným obdivem píše o tom, jak se tato generace
za nej těžších podmínek jala plnit svůj mravní a kulturní úkol, vzpomíná
na některá jména členů svého semináře, m.j. na Jiřího Kovtuna, Věru
Jakešovou, Vladimíra Pešku, Jana Vladislava, zjišťuje, že plnili svou
povinnost udržet živou kontinuitu našeho národního kulturního vědo
mí a naší duchovní souvislosti se světem. Drtivá většina poválečné uni
verzitní generace se skládala z lidí jejich druhu a proti nim byla mizivá
menšina, “která se cítila expoziturou a ramenem mohutné politické síly
vnější”. S opovržením píše Černý o tom, jak se po roce 1948 rozmohla
“klukokracie”, vláda a diktát stranické mládeže.
Černý přesvědčivě ukazuje, jak rozkladu univerzit za komunismu p o 
skytovaly živnou půdu poměry v učitelských sborech univerzitních už
za dob první republiky, kdy se typ profesora vyznavače pravdy svobod
ně hledané sesul na úroveň profesora stavovského a profesura se stala
vrcholem životní kariéry. Souběžně tomu napomáhal úpadek duchověd v celé šíři současné civilizace a rozpadnutí homogenní vrstvy vzdě
lanců na dvě elity, duchovědnou a technokratickou. Komunistický stát
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pak nevidí v duchovědci, humanistovi, nic než hlasatele své ideologie,
politického služebníka a odnímá mu základní podmínku jeho lidského
a společenského fungování: duchovní svobodu. Tvrdě dopadl soud
Václava Černého na ty, kteří po roce 1948 zavinili zhroucení Karlovy
univerzity, instituce, která podle jeho slov po tři generace plnila své
poslání být palladiem a nejvyšším tvůrčím pracovištěm svobodného ná
rodního ducha. Odpovědnost za její pád přičítá Černý především Zdeň
ku Nejedlému, za jehož floskulemi o jednotné škole a demokratizaci
školství nevidí nic než úmysl otrocky napodobit školu sovětskou. Velmi
vřele mluví Černý o školství první republiky, spočívajícím na staré a vy
zkoušené tradici a rozhodně obhajuje jeho demokratičnost. Zhroucení
univerzity bylo o to tragičtější, že se na jejím zhanobení podíleli její
mistři, mezi nimiž Nejedlý našel dostatek výkonných agentů. Černýjich
jmenuje několik, mezi nimi především prvního poúnorového rektora
Jana Mukařovského a prvního poúnorového děkana filozofické fa ku l
ty, Bohuslava Havránka. Havránkovi neupírá kvalitu vynikajícího
učence, ale Mukařovského označuje za vědeckého šarlatána. Také
pražský linguisticko-strukturalistický kroužek neunikl Černého posud
ku.
Únor 1948 znamenal konec univerzitního učitelství profesora Černé
ho. Postarali se o to školská byrokracie Zdeňka Nejedlého ajejípoddaj
ní přisluhovači na univerzitě, v čele s rektorem Mukařovským. Od úno
ra 1950 byl poslán na dovolenou, od května 1951 vyhozen. Po rekurzu
na ministerstvo školství byl přidělen Ústavu pro lidovou píseň - porozu
mění ředitele ústavu, profesora Jiřího Horáka, je tu sympaticky zdůraz
něno - ale nakonec přece jen neunikl síti politické a policejní perzekuce.
V září 1952 se ocitl v Bartolomějské ulici ve vazbě policejní a pak na
Pankráci ve vazbě soudní. Díky své nepovolnosti a z části díky uvolněné
atmosféře - přelíčení se konalo 20 dní po smrti Stalinově a 11 dní po
smrti Gottwaldově - se Černý ubránil a byl propuštěn. Líčení zachycují
cí 6 měsíců policejní a soudní vazby přidalo jeho Pamětem velmi pozo
ruhodnou kapitolu. Černý se v ní nezdržuje popisem materiálního ne
dostatku a nepříjemností vězeňského života (“jídlo mi nikdy nic neříka
lo - bylo by dost nesnadné mučit mě a lámat hladem”), polovinu své
denní dávky chleba dával spoluvězňům, ale nijak se s nimi neztotožňo
val. Vězením prošel ve vzdorném odporu k nesvobodě na něj uvalené.
Prudce odmítal Dostojevského uvažování, ze Zápisků z mrtvého domu,
že člověk je tvor všemu přivykající. To může být talent ruský, ale Černé
mu se přímo fyzicky oškliví. Za to zcela souhlasí s Dostojevského analý
zou promiskuitního vězeňského systému, který ve výkonu trestu míchá
vraha, prostituta, zloděje se vzdělaneckým politickým disidentem. Oč
krutější je týž trest pro vzdělance odsouzeného sdílet jej v lidovém da
vu!, stěžuje si Černý a utvrzuje se s Dostojevským: Za nic na světě mezi
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nevzdělanci neponižovat své vzdělání, nenadbíhat jim, nelísat se svou
vzdělaností k jejich barbarství, neobdivovat hlasitě jejich prostotu ani
sprostotu! Ve vězení si Černý uvědomoval identitu stalinismu s chová
ním barbarského hrubce k spoluvězněnému intelektuálovi. V této vě
zeňské úvaze se nejvýrazněji projevuje Černého hrdé sebevědomí vzdě
lancovo.
Osvobozující rozsudek neznamenal pro Černého konec politické per
zekuce. Byl sice povolán do Kabinetu pro moderní filologii Českoslo
venské akademie věd, ale kádr ovací štvanice dosáhla toho, že jako
“otevřený nepřítel a odpůrce marxistické literární vědy" byl z Kabinetu
vypuzen a degradován na pouhého odborného pracovníka, s pověře
ním soupisu a studia rukopisů v jazycích románských. I z této takřka
beznadějné polohy Černý dokázal dosáhnout světového uznání své vě
decké práce, ačkoliv byl režimními závorami úplně odříznut od světa.
Dopomohly mu k tomu nové studie jeho o podstatě baroka a o fran
couzském baroku, přijaté mezinárodní kritikou s velkým uznáním, a
objev dvou anonymních rukopisů ze 17. století v zámecké knihovně v
Mladé Vožici. Historickou a slohovou analýzou je Černý agnoskoval
jako neznámá dramata největšího španělského dramatika Calderona.
Jeden rukopis, který obsahoval celý text slavnostní hry o svátém Fran
tišku Borgiášovi, druhém generálu řádu Jezuitů, Černý vydaljako pub
likaci Československé akademie věd. Byla to světová senzace literární
vědy a madridská Královská akademie jmenovala Černého plnopráv
ným zahraničním členem. Ve svých Pamětech o tom Černý podává
zprávu s pocitem nesmírného uspokojení a nijak netlumí svou hrdost
nad tím, jak z podřadné práce cizíjeho určení si “dovedl udělat nástroj
nového vzestupu na výšiny svého poslání vědce a vzdělance, před očima
celého světa, bez jakékoliv cizí pomoci, bojem proti všemu a všem”.
Není to jediné místo, kde jeho sebevědomé “já ” vystupuje do popředí,
ale tady na vrcholu svého životního triumfu se Černý bez zábran honosí
svým výkonem. “Moje nová hodnost byla celá z mé zásluhy a z mé svo
body.” Sebevědomá hrdost je konstantním rysem jeho osobnosti. Mar
ně byste u něj hledali něco z křesťanské pokory, jakož vůbec v jeho zá
pase není přímé náboženské inspirace. A přece se v něm ozývá vědomí,
že bojovat má “mravní a Boží smysl”. Je to vědomí individualistický
motivované jak Černý sám vykládá na závěr kapitoly o Edvardu Bene
šovi, když byla Ferdinandem Peroutkou nadhozena otázka stojí-li ten
to národ ještě za to, aby se za něj bojovalo. “Bojovat má mravní a Boží
smysl pokud za to stojím já, pokud si vážím sebe samého, a třebas i po 
sledního a jediného. Pro mne jasný, úplný a dokonalý smysl podržuje i
představa mít osaměle pravdu jediný proti všem a bojovat jeden proti
všem. ” Jeho sebevědomé jáství se obvykle ozývá ve chvílích, kdy šlo do
tuhého, v zápase s ideologickými fanatiky a zaprodanci, ve vězení, kde
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ho posilovalo v sebeobhajobě a v obraně proti ponižujícímu prostředí.
Všude tam se jeho jáství uplatňovalo jako velká síla mravní v boji proti
mocnostem zla. Černého mravní zanícení má spíš rysy starozákonní.
Jeho líčení politické a kulturní pohromy po únoru 1948 zníjako naříká
ní starozákonních proroků, jeho lamentace vyznívají jako prorocká
sudba Jeremiášova.
V souvislosti s Černého výrazným sebevědomím je na místě zazname
nat, že jeho vylíčení historie Kritického měsíčníku, úsilí ojeho obnovení
a udržení, je podáno se značnou rezervou. Namnoze jsou tam jen heslo
vitě vyjmenovány články trvalé hodnoty, které by zasluhovaly přetisku
v plném znění. Doufejme, že se najde exilový nakladatel nebo mecenáš,
který se takového úkolu ujme. Nikdo nemůže Černému upřít, že měla-li
česká kultura v osudovém intermezzu let 1945-48 ještě pořád literární
kritiku hodnou toho jména, bylo to zásluhou Kritického měsíčníku.
Když Černý dospěl k vylíčení hrůzovládv stalinsko-gottwaldovských
let 1948-1953, označil svůj příspěvek jen za “zlomek, snitek, prášek, řá
dek z díla o nekonečném počtu svazků”, které jednou budou napsány o
martyrologii českého národa pod tyranií nejnesmyslnějšího omylu 20.
století. Doposud však nikdo nepodal obrazu ucelenějšího, hutnějšího
přesvědčivějšího. Je to obraz zaplněný fa kty a přes úspornost výrazu za
chycující děsivou hrůzu tehdejší doby. Je prostě obdivuhodné, s jakou
vytrvalostí a systematičností dovedl Černý zvládnout nesčíslné množ
ství fakt, bez jakékoliv pomoci, a při tom zachytit i něco z životnosti
osob, o kterých vypravuje. To bylo možné jenom díky jeho neobyčejné
mu talentu psychologického postřehu a schopnosti vyjádřit ve výrazné
zkratce charakteristické rysy. A mohl to dokázat jenom autor tak hlu
boce zúčastněný ve všem co národ prožíval. Při tom se Černého talent
analytický snoubí s pozorovacím talentem citlivého reportéra. Přesahu
je schopnost recenzentovu, aby aspoň vypočetl stránky nejpozoruhod
nější. Je na čtenáři, aby si přečetl záběry o tom, jak se prováděl odsun
Němců, o tom, jak se autor v létě 1945 ocitl na prahu kostela v Sedloňově, v jeho rodných Orlických horách, kde se v mrtvém tichu kněz s mlčí
cím houfem věřících loučil s rodným hnízdem, nebo o tom, jak se ničily
kulturní hodnoty v zámcích a zámečcích, a to nejen v pohraničním úze
mí, pustošily kláštery a kostely a ničily masarykovské památky. Jenom
autor intimně zžitý s českou kulturou mohl psát s takovým porozumě
ním o českém učitelstvu, jeho účasti na národním obrození a díle osvoboditelském a s účastí pozorovat, jak se morálka českého lidového uči
telstva zhroutila pod demagogickou školskou politikou Zdeňka Nejed
lého. Anebo o postupujícím rozkladu rodiny, způsobeném stalinským
socialismem. “Život se bortil a puchřel, plesnivěl a mokval jako plaz a
nebylo úniku, vnikalo to za tebou zdmi a zavřenými dveřmi, sám
vzduch, který jsi vdechoval v nejosobnějším soukromí, byl otrávený.”
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Černého Paměti jsou kniha dynamická, militantní, napsaná auto
rem, který byl hluboce účasten v bojích své doby a ubránil se veteránské
mentalitě. Vedle soudů definitivní povahy jsou tam soudy vyzývající k
diskuzím, daleko přesahujícím možnosti tohoto referátu. Je to však
kniha v každém ohledu dokumentární, nejen tam, kde shrnuje fakta ne
sporná, ale i tam, kde pronáší soudy kontroverzní, neboť jejich autor
sám mnoho událostí spolutvořil. Je to kniha, kterou nemůže nechat
stranou nikdo, komu léta národního úpadku v letech 50. a 60. nejsou
lhostejná. Je to kniha nepostradatelná pro české exulanty všech uprch
lických vln. A nelze tento referát zakončit jinak než díkem autoru Pa
mětí za spisovatelské dílo vpravdě obrovité, a výrazem odůvodněné na
děje, že to není svazek Pamětí poslední.
Miloslav Kohák
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Psychologie politického stranictví
Z odkazu dr. Edvarda Beneše
U příležitosti stoletého výročí narozenin druhého prezidenta Českoslo
venské republiky (27. května 1884) otiskujeme výtah ze 4. statě osmé ka
pitoly jeho knihy Demokracie dnes a zítra (2. české vydání, Cin, Praha
1946). Tato stať má název P sy c h o lo g ie p o litic k é h o str a n ic tv í ja k o zje v
a n tid e m o k ratick ý.

Kritika v této stati obsažená byla jedním z důvodů, proč dr. Beneš poklá
dal omezení počtu politických stran za jeden z prostředků k ozdravění
demokracie. O tom pak blíže pojednává další stať uvedené knihy.
Demokracie je ve své politické organizaci zásadním odpůrcem dvou
extrémů; anarchistického rozkladu bez společenské autority na straně
jedné a totalismu s potlačením individuální svobody na straně druhé.
V mnohých předválečných demokraciích dospěly politické strany
jednak svou přílišnou početností, jednak svým přehnaným stranickým
duchem a sobeckým vykořisťováním státní moci ve prospěch svůj a
svých straníků tak daleko, že státní a národní politický život skutečně
rozkládaly a atomizovaly a přiváděly národy až na okraj občanských
válek a anarchie. Z toho pak reakce autoritativních režimů proti politic
kým stranám docházela k absurdnímu závěru, že se mají potlačit strany
všechny, vytvořit autoritativně strana jediná a s její pomocí že se má
ovládat stát a národ politickou diktaturou. Populárně se tomu říkalo:
zavést pořádek do stranického rozvratnictví. V praxi to znamenalo
zničit občanské svobody moderního občana a vládnout s pomocí jedné
totální strany diktátorsky.
Politické strany jsou sociálními organismy, jejichž vlastnosti, psy
chologie, metody práce a vůbec sklonnosti v politickém životě mohou
opravdu být nebezpečné. V jistém smyslu je politická strana nutné zlo.
Praví demokrati mají a musí si být vědomi zlých vlastností a sklonností stran stejně jako si musí být vědomi toho, že politické strany jsou pro
svobodu občanskou a pro demokracii prostě nezbytné. Nemá tudíž
smyslu je zatracovat nebo proti jejich existenci mluvit. Je prostě třeba
nutnost jejich existence vzít na vědomí a politicky postupovat tak, aby
zlo z nich pocházející bylo omezováno na minimum.
Život politické strany je boj. Zásada většiny při volbách a hlasová
ní ve sněmovnách jí dává buď skoro naprostou moc a volnost jednat ve
státě a obci podle své vůle, často úplně bez ohledu na kohokoli nebo
podlehnout stejné libovůli strany nepřátelské. Proto strana, má-li uplat
nit své hlavní požadavky, musí chtít moc a vládu; a když je při vládě,
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má přirozenou sklonnost své nabyté moci co nejvíce využitkovat. To
znamená, že má trvalou sklonnost být bezohlednou, k druhým absolu
tistickou a téměř despotickou. . . .
Zásada většiny připouští jen jednu pravdu, jedno právo, jedno roz
hodnutí. Zásada demokratické většiny dává také vládnoucí straně
oprávnění téměř ke každému politickému opatření. Vede tudíž snadno
k nesnášenlivosti, neústupnosti, fanatismu: strana, která dosáhne pře
vážné většiny, pravidelně se nechodí dohadovat se svým poraženým
odpůrcem. Být neústupným, neomylným a nesnášenlivým vyplývá pro
to z podstaty každého stranictví. Nesnášenlivost a fanatismus u straní
ků pak působí, že strana bývá při svém usuzování naprosto neobjektiv
ní.
Jsouc hnána především svým stranickým zájmem a chtíc za každou
cenu získat co největší počet straníků, chápe se všeho, co by ukázalo,
že ona má pravdu, že jen její snahy jsou správné, že jen ona je vrcholem
dobroty, oprávněnosti i dokonalosti. . . . A tato neobjektivnost se ne
zastaví ani tam, kde objektivnost je přímým základním požadavkem a
vychází přímo z podstaty věci: ve vědě. Vědec posledního řádu se octne
rázem mezi nejlepšími z nejlepších. . . .
A v tomtéž duchu se na druhé straně neobjektivně snižuje, zmenšuje,
nedoceňuje. . . .
Poklesek straníkův se v řadách jeho strany vykládá jako zcela běžný
způsob hospodářského boje, obchodních manipulací, průmyslových a
peněžních spekulací, jichž se přihází tisíc denně a jež nic neznamenají.
Týž poklesek druhá strana líčí jako zločin nejhoršího druhu, pro nějž
není ani dost přísných a odstrašujících trestů. . . .
Důsledkem těchto psychologických sklonů straníkových je další je
den docela zvláštní druh stranické neobjektivnosti: úžasně rychlé za
pomínání vad a špatných činů odpůrcových, jakmile se straně z těch ne
bo oněch důvodů přiblíží. . . .
Neobjektivnost zprvu neuvědomělá přechází téměř nepozorovaně
v neobjektivnost více méně uvědomělou; a ta na straníka působí nejprve
ve formě neupřímnosti a pokrytectví, dříve nežli přejde v přímou lež,
podvod a klam. Straník, jsa si vědom chyby své strany, musí se předem
halit v požadavky taktiky, a z důvodů taktických, aby neškodil své stra
ně, omlouvá, nevidí a nechce vidět chyby své skupiny. Každý straník
spojuje kus své osobnosti se svou stranou. Proto boj proti jeho straně,
výtky proti ní a chyby její dotýkají se ho i osobně. . . .
Tak duch stranictví odnaučuje střízlivému a samostatnému myšlení a
přímo ničí duchovní svobodu jednotlivcovu. Do každé otázky se vmí
sí, do každého sporu zasáhne, ve všem se projevuje jeho vliv; zasahuje i
tam, kde by to nikdo nečekal: do vědy, umění, veřejné správy, soud

70

nictví, soukromých úřadů a zaměstnání atd. To je jedna z největších ne
řestí stranictví vůbec. . . .
Strana, dostávši se až do tohoto stavu, přijme příliš snadno zásadu
machiavellismu za svou. Žádný prostředek jí není špatný v tomto boji o
hlasy, o počet a o většinu a nezastaví se ani před obětováním lidí. I pro
tento důsledek stranického sobectví je příkladů v dějinách politických
stran až nazbyt. Jsme denně svědky mravně nejzavržitelnějších intrik,
štvaní, sočení a denuncování. Je známa řada osnovaných zločinů a na
strojených spiknutí, která byla zosnována jedině proto, aby buďodstranila vlivné lidi nebo zdiskreditovala odpůrčí stranu. Známe z historie
politických stran uměle vyvolané procesy, jež měly sloužit stranickým
cílům a jež měly přinést určitým stranám v oběť řadu nevinných hlav;
známe agenty provokatéry, nastrojené atentáty a skutečně provedené
zločiny od určitých lidí na svých vlastních druzích, aby se to mohlo stát
záminkou k zničení nenáviděné strany.
Není snad ani třeba dodávat, že tato psychologie špatné demokracie
a špatného stranictví je především psychologií jejího tisku. . . . Mocný
vliv jeho cítíme všichni právě proto, že za ním tušíme sílu strany, velkou
část tak zvaného veřejného mínění, nějakého velkého celku. Proto je
tisk nejstrašnější zbraní ve stranickém politickém boji. Stačí, aby před
rozhodujícím hlasováním, volbou, veřejným činem přinesl nepřátelský
tisk klamnou zprávu, vrhající do tváře odpůrce nejhorší obvinění — a
představa, že tu mluví ne jedinec, nýbrž mnoho jedinců, do žurnálu vtě
lené veřejné mínění a duše davu, okamžitě působí na každého jedince
tak, že věří hned v pravdivost útoku: strana napadená je poražena a než
se v následujících dnech věc vyvrátí, je cíle dosaženo. Stačí den před roz
hodující volbou zeskandalizovat odpůrce a přinést pak třetí den i odvo
lání nějakým zahaleným a věc podceňujícím způsobem — cíle je přesto
dosaženo.
Strana a její tisk zná tuto kolektivní psychologii a využívá jí__ A po
něvadž v demokratické společnosti moderní tisk je právě předním orgá
nem všeho veřejného života a jedním z prvků, jež demokracii umožňují,
znamená to pak přímé rozsévání demoralizace a zesurovění nejširších
vrstev a veřejných mravů vůbec. Tyto mravy vykvetly do nemožnosti
právě v posledních letech před dnešní válkou. . . .
Sociálně důležitý důsledek stranického ducha bývá časté a dost roz
šířené ubíjení talentů a duchů vynikajících, jejich umlčování, znechucování a demoralizování. . . .
Všechny tyto zjevy, zejména však bezohledná kritika a štvavá a lživá
agitace stranická způsobují, že se veliké části veřejnosti začne jevit
všechna veřejná práce a všechny ideály jako předstírané, vymyšlené, po
krytecké. Lidové vrstvy ztrácejí víru v pravdu, v ctnost a v čest v politice
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a mají tendenci odsoudit všechny strany a všechny politiky bez rozdílu.
Idealismus šmahem z veřejného života mizí. . . .
Vznikají nesnesitelné poměry. Lidé, kteří jsou oprávněnými zástupci
politického, hospodářského, kulturního, vědeckého a uměleckého ná
rodního života, se dostávají do osobního nepřátelství, navzájem se odcizují a vyhýbají se spolupráci. V obcích a krajích se vytvářejí osobní
kliky, jejichž cílem je bořit to, co protivník postavil. Vytváří se tím rozdrobenost celého národního tělesa, živená stálými rozpory a zaujatostmi
stranickými a osobními. Národ se rozdrobí a rozkouskuje tím, že se
vytvářejí v jeho nitru četné nenávidějící se a zarputile a vášnivě se potí
rající společenské organismy, koterie a kliky, které se bojkotují na poli
uměleckém, vědeckém a hospodářském; bojkotují se i ve společenském
životě. . . . Vyvolávají se malicherné, zbytečné a osobní boje, které nad
míru vyčerpávají všechny zúčastněné lidi a stravuje se tak naprosto bez
užitku úžasně mnoho energie společenské a národní.
V takovém prostředí mohou se obyčejně uplatnit lidé dvojího druhu:
na jedné straně nepoctivci, bezohlední, sobečtí dobrodruhové, prospěcháři, demagogové, lidé nevybíraví v prostředcích, hrubí, všem útokům
odolávající a na vše připravení; cynikové, jimž čest vlastní i cizí není ni
čím, nebo lidé moci, chvalořečníci moci politické nebo hospodářské.
Anebo na druhé straně krajně stateční a poctiví lidé, neobyčejně silných
charakterů, silné, vzdělané osobnosti a idealisté, nadšeni pro demokra
tické ideály, kteří dobře chápou, odkud všechny ty vady stranictví po
cházejí a dobře znají všechen ten rmut, který se nezbytně nachází na
dně nebo periferii demokratických politických společností. A jsouce
idealisty, věří, že náprava každé společnosti je možná jen trvalým bojem
dobrých proti špatným a mají dost mravní síly, aby v tom boji přes
všechny obtíže a osobní strasti vytrvali.
Pro lidi poctivé, inteligentní, vzdělané, slušné a jemné povahy zna
mená proto veřejný život v dnešní demokracii nejčastěji úžasné oběti,
strádání, utrpení, plýtvání energií, duševní útrapy a stálé rozechvění;
proto stále uvažují zda nelze lépe pracovat jinde. Vzniká u nich odpor
a hnus nad lidskou malicherností a ubohostí takových bojů a sta a sta
rozhodnutí opustit politickou činnost; a opětný návrat a rozhodnutí
přinášet dále oběti. Té druhé skupině lidí se žije v tom prostředí jako
rybě v čisté horské říční vodě.
To je onen vylučovací postup, jejž provádí moderní demokracie proti
tak zvané duchovní elitě. Proto se říkává, že demokracie nenávidí elity,
proto se říká, že demokracie si žádá a podporuje prostřednost, že jí je
vlastní hrubost, demagogie, bezohledné sobectví a hrubý materialis
mus. Proto konečně sejí vytýká egalitarismus (rovnostářství), jenž prý
chce odstraňovat skutečné a sociální hodnotu mající aristokraty ducha
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a strhnout je na úroveň těchto nízkých, bezohledných a neplodných
bojů. —
Které společenské zlo nám ještě zbývá, jež by nebylo přímo nebo ne
přímo následkem nebo doprovodným zjevem stranických krajností
nebo aspoň nebylo jimi zvyšováno? Není pak ovšem divu, že se ozývají
protesty proti takové demokracii a buď se opěvují staré dobré časy pa
triarchálních aristokratických a feudálních vlád, anebo se hřmotně
oslavují různé fašismy a totalismy, které zavádějí své tak zvané nové
řády, potlačují politické strany a individuální svobody a zastírajíce ná
silně své vlastní úžasné nedostatky a neřesti, vyvolávají v řadách prostomyslných lidí dojem, že se prostým potlačením občanské svobody od
straní rázem z politického života všechna zla, s tím životem související.
Všechny takové úvahy o demokracii přes všechno to, co jsem zde snad
až příliš ostře kritického o politických stranách a stranickém tisku řekl,
jsou však jen povrchním, ledabylým, neplodným a dočasně módním
kritizováním demokracie. Sociálně a politicky dnešní politickou společ
nost v ničem tato přehnaná kritika neozdraví. Z těchto obtíží není vý
chodiska jiného než demokracii jako systém se zachovat, ale pokusit se
politické stranictví jako nezbytný nástroj svobodného politického živo
ta zlepšit, zdokonalit, obrodit.
To je jeden z nejtěžších politických problémů dnešní demokracie.
Z toho, co jsem výše pověděl o pravé demokracii a o vůdci v demo
kracii, a z toho, co jsem nyní pověděl o psychologii a o duchu politic
kých stran, plyne zcela jasně, že všechny vlastnosti a sklonnosti politic
kých stran mají vlastně tendence protidemokratické. Nesnášenlivost,
neomylnost, fanatismus, neobjektivnost, nevěcnost, nenávist, zauja
tost, neupřímnost, stranické pokrytectví, machiavellismus, štvaní, lživá
agitace, sklonnost k vytváření oligarchie ve straně, k despotismu a
k diktátorství — to vše je svou podstatou naprosto nedemokratické. A
přitom všechny tyto vlastnosti politických stran jsou jen kolektivní psy
chologií zmnoženým obrazem osobního egoismu každého jednotlivce,
jeho vášní a instiktů, jeho nevědomosti a nevzdělanosti, jeho touhy po
moci a ovládání jedinců ostatních. Avšak systém demokracie politic
kých stran jako záruky svobody politické vůbec, stejně tak jako jejich
vzájemného boje, to jest jejich vzájemné slušné, poctivé a stálé kritiky
a kontroly, nezbytně potřebuje. Jaký to zvláštní protiklad a anomálie!
Jak má demokracie z této sobě vlastní paradoxní situace vyjít?
Především je nezbytně nutno, aby si opravdoví, poctiví demokraté
stále uvědomovali všechny uvedené vlastnosti politických stran, politic
kého stranictví a straníků vůbec a aby chápali, že tato psychologie poli
tického stranictví je psychologie lidského přirozeného sobectví, lidské
instinktivní animality a lidské omezenosti a nevědomosti. Ve své pře
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hnané, nezdravé sobeckosti lidský tvor je takový. A právě proto, aby
člověk v politické společnosti mohl se svými druhy slušně žít, je třeba,
aby vědomě a důsledně hledal cesty a stále znovu a znovu usiloval v
denní politice o to, jak tyto vady lidského charakteru napravovat a tyto
poměry přemáhat. Vedou k tomu, jak jsem již výše pověděl, dvě cesty,
které byly vždy v každém sociálním prostředí jedinými cestami k zdoko
nalení lidské společnosti vůbec: jednak mravně zdokonalovat lidi jako
jedince, jednak zdokonalovat instituce politické jako instituce samy o
sobě.
V boji o zdokonalení lidí půjde o stálé překonávání sama sebe, o zvý
šení vlastní úrovně, o zdokonalení své vlastní morální neegoistické
osobnosti v duchu toho, co jsem řekl na počátku této kapitoly o koncep
ci politika v demokracii a o vůdcovství v demokracii poválečné. V boji
o nového demokratického poválečného člověka půjde o to, jak odolá
vat nezdravému stranickému duchu nesnášenlivosti, neomylnosti a neobjektivity, proti němuž je nutno stále a stále stavět demokratického
ducha objektivity, vědy a tolerance. Proti stranickému sobectví stále
a důsledně je nutno stavět zájem všeobecný, odosobnění, nesobeckost,
poctivost a demokratickou přímost. Proti stranickým tendencím oligarchickým a diktátorským stále je nutno být na stráži a bdít nad ideály
svobody a individuálními právy svobodné lidské bytosti tak, jak je hájí
pravá demokracie. Individuálně pak vůdci stran a vůdčí politikové vů
bec by měli mít na paměti, že přímo jako mor nebo paralýza působí
v politickém životě ješitnost a prestižnost vůdců, nedostatek sebekritiky,
egocentrismus a velikášství.
Ve věci zdokonalení demokratických institucí půjde o to, jakými
opatřeními kolektivního rázu omezíme všechny zlé a nebezpečné vlast
nosti politického stranictví, jak omezíme počet politických stran, jak
správně vytkneme jejich funkce v budoucí demokracii, a jak správně
určíme jejich místo v celém novém demokratickém životě.
Přitom nikdy nesmíme zapomenout, že každé zdokonalení demokra
cie vzhledem k úvahám o politických stranách musí být založeno na
dvou zásadách:
1. Politické strany všechny bez výjimky jsou, zůstávají a musí vždy
zůstat činitelem jen ceny relativní vzhledem k svému vyššímu celku —
státu a národu — a tudíž vše, co podnikají, musí být podřízeno zájmům
tohoto celku.
2. Při každé kritice nebo snaze o zdokonalení politických stran a
demokracie se nakonec vždycky dostaneme k otázce, nikoli zda demo
kracie a strana jako systém a instituce či celý demokratický organismus
jsou dobré či špatné, nýbrž k otázce, zda demokrati jako lidé jsou dobří
či špatní. Budou-li demokraté skutečnými demokraty, bude-li demokra
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tický občan skutečně demokraticky na výši, budou stranické výstřelky a
zlé vlastnosti stran automaticky eliminovány nebo aspoň co nejdříve
omezovány a jejich zlé důsledky odstraňovány do té míry, že k tomu, co
se stranám od autoritativních systémů vytýká, nejčastěji ani nedojde.
Opakuji: demokracie není jen otázkou dokonalejších demokratic
kých institucí, nýbrž především otázkou dokonalejších demokratických
lidí. Ne politická strana jako taková je zlem, nýbrž nevzdělaní a nevyspělí, nevychovaní a nedemokratičtí občané a jejich vůdcové v režimu
svobody jsou zlem. Každý občan nechť kritizuje především sebe jako
straníka a svou vlastní stranu jako jednu z těch možných hříšníků proti
demokracii! Angličané mají heslo: “Men, no measures!” — jde o lidi,
nikoliv o instituce nebo všeobecná opatření! Opakuji, že v poválečné
demokracii půjde o obojí: o lidi i o instituce. Ale dodávám, že nejlepší
instituce bez dobrých lidí velmi málo prospějí a že i méně dobré instituce
s dobrými lidmi dovedou vykonat divy. Poválečná demokracie musí
tudíž mít — má-li se obrodit — lepší instituce, ale především, jako je to
v životě vůbec, lepší a vyspělejší lidi. Proto také každý kritik a reformá
tor demokracie musí začít s kritikou a zkoumáním sama sebe a všeho
toho, co sám dělá. Já vím, že je pohodlnější skrývat své vlastní chyby,
slabosti a osobní zájmy za prudkou kritiku institucí. Ale ten, kdo to dělá
a celou skutečnost vidět nechce, skrývá prostě hlavu do písku a dělá po
litiku pštrosí. Masaryk to všechno vyjadřoval svou známou větou: krize
demokracie je především otázkou mravní.
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Benešovo “Ano” a “Ne” ke komunismu
J. W. Brügel
Není účelem následujících vývodů přispět k diskusi o tom, zda dr. Be
neš, jak mnozí tvrdí, v roce 1943 před Stalinem kapituloval a tím zavinil
všechno anebo hodně toho, co následovalo, nebo zda, jak tvrdíjiní, se sna
žil zachránit, co se zachránit dalo. Úmyslem autora článku je pouze upo
zornit na dosud nediskutovaný rozpor v názorech Edvarda Beneše na mož
nost spolupráce Sovětského svazu se západními demokraciemi, na roz
por, který se projevil vpublikaci, která dává na tuto otázku jak zápornou
tak i kladnou odpověď.
V první polovině roku 1939 přednášel dr. Beneš na univerzitě v Chi
cagu; tyto předášky pak vydal knižně pod titulem Democracy Today
and Tomorrow (London, 1939). Tato kniha však v tehdejší situaci ne
vzbudila zvláštní zájem. Dr. Beneš v ní několikráte — v souhlase se
svým politickým smýšlením před rokem 1938 — zdůraznil přesvědčení,
že Hitlerův režim se neprávem vydává za mluvčího celého německého
národa. Na rozdíl od pozdější doby vyslovil víru v existenci potlačené
německé demokracie:
“Existuje Německo Hitlera, Goebelse a Německo Thomase Manna...
Vím, že to (národní socialismus) nejsou zásady celého německého ná
roda. Německý národ je sám potlačen. Po dobu čtrnácti let spolupra
covalo demokratické Německo v míru s Československem. Nynější
německý režim a jiné diktatury v Evropě vytvořily tuto situaci straš
ného zmatku a rozpolcení, nenávisti a násilí, války a revoluce.” (str.
229, angl. vydání)
Stejně rozhodně a jednoznačně se tehdy Beneš vyjádřil o komunismu:
“Nemíním zde rozebírat základní téze komunismu či každodenní
vnitřní a zahraniční politiku .. . Sovětského svazu. Chci jen zdůraznit
podstatné rozdíly a vztahy mezi komunismem a demokracií a chci
uvést, proč já, jako demokrat, nemohu souhlasit s komunismem v je
ho základních tézích. . . . Celou svou teorií a praxí jakož i svou poli
tickou činností po válce má komunismus značný podíl na pádu pová
lečných demokracií. . . . Ze dvou důvodů jsem byl vždy proti činnosti
III. internacionály. Jednak jsem vždy odmítal ortodoxní marxismus a
z něho vyplývající přenesení třídního boje na mezinárodní pole. Dále
jsem vždy odmítal doktrinální obavy socialistických stran z kolabora
ce s progresivním měšťanstvem. Byl jsem vždy přívržencem sociální,
byť radikální spravedlnosti, která by ovšem byla docílena evolučními
metodami a etapovým bojem, nikoliv pomocí tzv. diktatury proleta76

riátu. Dále jsem pevně přesvědčen o tom, že to byl... omyl komunistů
předpokládat, že západoevropská měšťanská společnost po válce byla
u konce své moci a zralá pro rozpad, anarchii a chaos.... Vycházeje
z těchto dvou základů, poválečný komunismus razil heslo, že demo
kratická buržoazie a nastávající fašismus jsou v podstatě stejné, poně
vadž oba směry jsou ve stejné míře protidělnické, a že je proto nutno,
oba stejně nekompromisně potírat a dokonce zničit.
Můj závěr jest, že poválečný komunismus . . . až do roku 1933 . . .
měl značný podíl na zhroucení některých evropských demokracií__”
(str. 92, angl. vydání)
Dlužno dodat, že v období smluvního poměru mezi Hitlerem a Sta
linem šel Beneš ještě dál. Do prvního čísla nového amerického časopisu
(Journal o f Central European Affairs, duben 1941) přispěl článkem, v
němž vyjádřil kladný postoj k polským představám o cordon sanitaire
jak proti Německu tak proti Sovětskému svazu. Tehdy dr. Beneš napsal:
“Bylo by v zájmu Evropy, kdyby byla vytvořena v zóně mezi Němec
kem a Ruskem politická formace federativního charakteru představu
jící vojenskou moc a také obsahující velké politické, hospodářské a
kulturní možnosti.”
Těsně před Hitlerovým útokem na Sovětský svaz promluvil dr. Be
neš k vojákům v anglickém Leamingtonu a odpovídal na jejich otázky.
Nebyl to připravený projev, ale jeho ex tempore odpovědi byly zachy
ceny a reprodukovány ve vojenském deníku Naše noviny (4. června
1941, zde podáno podle překladu do němčiny):
“Pro nás je nejdůležitější, kdo nám pomůže vyhnat Hitlera. Nejdřív
musíme být loajální. Jsme zde ve Velké Británii; z toho vyplývá také
náš postoj k Rusku. Kdyby Německo padlo a Rusko by se snažilo z to
ho těžit a zmocnit se rozhárané Evropy, pak by se tento moment stal
aktuálním. My a Poláci máme zájem na tom, aby ruská armáda ne
přišla na naše území. Bojuje-li proti Německu, tož dobře. Kdyby šla
nad to, budeme se bránit jako proti každému jinému.... Do polskoruského sporu se míchat nebudeme, ale máme pochopení pro zájem
Polska, aby ruská armáda nevnikla na polské území. . . .”
V roce 1944 vyšel ve Švýcarsku německý překlad sbírky Benešových
amerických přednášek pod titulem Demokratie Heute und Morgen.
Prostřednictvím mezi autorem a nakladatelstvím Oprecht (dnes Europaverlag) byl neoficiální zástupce Československa u Společnosti náro
dů dr. Jaroslav Kopecký (po válce komunisty perzekvován). Švýcarská
cenzura, která byla jak známo velmi přísná, zdržela publikaci po celý
rok; svůj “placet” dala až v dubnu 1944, když byly v rukopise provede
ny změny jí žádané. Z toho vyplývá, že text německého vydání byl při
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praven nebo schválen Benešem dříve, než nastoupil cestu do Sovětské
ho svazu koncem roku 1943.
Pozoruhodné na tomto německém vydání knihy Democracy Today
and Tomorrow (veřejnosti celkem neznámém) je, že autor v něm na jedné
straně ponechal veškeré negativní úsudky o komunismu, napsané v do
bě, kdy Moskva nebyla ještě spojencem ve válce proti Třetí říši; na dru
hé straně se však snažil zmírnit tuto kritiku komunismu přidáním nové
kapitoly, propagující, i když opatrně, tehdy běžné iluze o možnostech
pozitivní a plodné poválečné splupráce mezi Východem a Západem.
Byly to, jak dnes víme, marné naděje domnívat se, že tato spolupráce
bude možná, protože po válce Západ bude víc sociální a Východ víc de
mokratický. Z obou nadějí se splnila jen ta, která očekávala větší sociálnost Západu. Kapitola o možnosti poválečné spolupráce válečných
spojenců v německém vydání knihy byla podle zmínek v textu zřejmě
psána před rozpuštěním Kominterny v květnu 1943, což byl taktický
trik, který se Moskvě podařil. Nicméně se Beneš v této kapitole ptá:
budou váleční spojenci spolupracovat nebo se aspoň vzájemně tolero
vat nebo snad po určité přestávce dokonce dojde k boji mezi nimi? Sám
dává na tuto otázku optimistickou odpověď, aniž však zamlčuje jisté
pochybnosti:
“Konsekventní teoretický marxismus musí ovšem věřit v konečnou
likvidaci liberální demokracie jakožto systému buržoazního kapita
lismu; Komunistická Internacionála vede tento boj za triumf beztřídní
socialistické společnosti teoreticky dál. Bude v tom po válce nadále
prakticky pokračovat jako tomu bylo v minulosti? A bude přitom
podporovaná sovětským státem? Podle odpovědi na tuto otázku se po
válce vyvine praktický poměr mezi západními demokraciemi a Sovět
ským svazem.” (str. 254, německé vydání)
“Sám odpovídám na všechny tyto otázky zcela jednoznačně: věřím,
že je možné, správné a nutné, aby tyto dva systém y. .. po válce ve sho
dě spolupracovaly a vrájemně se tolerovaly.. . . Jest faktem, že se sys
tém politické demokracie a systém dnešního sovětského socialismu
rozcházejí v řadě zásadních koncepcí. . .” (str. 255 tamtéž)

Dr. Beneš dále rozebírá tyto rozpory a přichází k závěru, že spolu
práce je přece jen možná, protože Západ již nelpína systému klasického
liberalismu a kapitalismu (str. 260). Ale jak je to s politikou demokracií?
“Je v podstatě politické demokracie oponovat každé formě diktatury
a proto také diktatuře proletariátu. Chtěl bych však podotknout, že
podle mého úsudku demokraté by měli objektivně pochopit důležitý
rozdíl mezi fašistickými diktaturami a tak zvanou diktaturou pro
letariátu, jak existuje v systému sovětského socialismu.
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Diktatura proletariátu v marxisticko-leninském smyslu je teore
ticky dočasnou diktaturou — má existovat jen v revolučním, pře
chodném údobí mezi provedením proletářské revoluce proti buržoáz
ni společnosti a konzolidací nově vzniklé beztřídní společnosti. . . .
S postupem hospodářské a politické konzolidace nové společnosti se
diktatura bude zmírňovat a přejde do údobí tzv. socialistické demo
kracie, která je podle komunistické teorie demokratičtější a svobod
nější než jakákoliv buržoázni demokracie. V této fázi demokracie
vládne nejen svoboda myšlení a přesvědčení, tj. duševní svoboda, ale
také politická a hospodářská svoboda___” (str. 261, německé vydání)

Tento podivný pokus rozptýlit pomocí komunistických klišé obavy
před komunismem je obsažen v knize, která na jiném místě proklamuje
zásadní opozici proti komunismu. Dr. Beneš se tím však nespokojil a
napsal k německému vydání novou předmluvu, ve které je mimo jiné i
tato věta:
“Nedáme se odradit od přesvědčení, že musí dojít k vyrovnání mezi
lidovým státem (Volksstaat) Západu, totiž demokracií, a lidovým stá
tem sovětů, k vyrovnání, které způsobem rozumným, vzájemně se do
plňujícím, tolerujícím a upřímným umožní budoucí spolupráci.”
(str. 6)

Pokus nalézt rovnítko mezi “lidovým státem” na Západě a “lidovým
státem” sovětským je snad nejpodivuhodnější stránkou této publikace.
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Haiku z Ticina

l-OCA C V #

Karel Trinkewitz
L o ca rn o

Alpy mi cloní
modř parná.
Z Bellinzony
jdu do Locarna.
Z mlh okruží má
dnes měsíc.
V ostružinách
pavouk síť pne si...
Déšť kape u stěn
v síni.
A v mlze husté
šnek trávu sliní.
Ve výších kvete
protěž.
Mák v hnoji. Světe,
je ti to totéž?

P ra to

Nad Pratem modře
tkví páry.
Vonný ořech
mi prsty barví...
V poledni horkém
psí hlas!
To jak se dvorkem
ještěrka mihla.
Srpnová mračna
jak vata.
Cvrčci, nač nám
je k smrti chvátat?
Zas k dětství, srpne,
pohlédni.
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Čmelák smrt měl
v louce polední...
Požali humna,
vzduch to ví.
A z Alp zní šumná
báj dnů srpnových...

)

D v a n á c t teď bije

Zářijový dni v Alpách
v Alpách!
Kam jdem, my bídní?
Smrt už náš skalp má...
Vy noční šnečci v
v Pra tu!
Já pryč jít nechci,
kdo zbyde vám tu?
Alpská vsi smutná,
jdu jinam —
trpce chutná
mi ostružina...
Bdím, nepozvané
nostalgie.
Slyš: dvanáct
teď v Pra tu bije...
Pít kravek pár jde
k vodě.
Štít nad Gothardem
se mlhou oděl...
Gothard strmě ční
nad tratí.
Pár slunečnic
průvan rozklátí...
Gothardem vlaky
ženou se.
Smrt je taky
tunel bez konce...
Kdo dovypráví
mou píseň:
stébla trávy
jak větrem chví se?...

Prohry
Jaroslav Strnad
(závěrečná kapitola stejnojmenné knihy; edice

R o z m lu v y ,

Londýn 1982)

U znojemských estébáků jsem pobyl krátce. Odjel jsem do Prahy, kde
už byl socialismus v plném proudu. Spousta mých známých byla zavře
na nebo nezvěstná a že bych dostal zaměstnání, se stalo ještě nepravdě
podobnější než dřív. Několikrát jsem ještě šel “jen dál, jen dál, v tichu
hlubokém krok dej za krokem, pozor největší, jsme-li v bezpečí” ale cel
kem bez chuti, maminka byla mrtvá a jen proto, abych se sám najedl, se
mi riziko zdálo neúměrně veliké. Na lehčí přechod přes Moravu bylo
ještě chladno a pod Znojmem už hlídali jako psi. Ale já znal nejen ces
tičky, ale i své pappenheimské pohraničníky, dosud vyjukané z přemíry
moci, které se jim náhle z vůle lidu dostalo a byl jen malý problém se jim
vyhnout.
Z města jsem se vydával za večera, takže nejchoulostivější úsek jsem
prošel za ochranné tmy. Na prvního máje jsem stál na znojemském ná
draží, vlahý větřík pohazoval zbytky praporků z průvodu špinavými
podvečerními ulicemi, měl jsem dost času vyrazit na jih a četl jsem si v
ruďasu o naší skvělé budoucnosti a slavné únorové minulosti. Z úřadov
ny vyšel zástup lidí, po dvou se drželi, mezi nimi, mezi dvaceti páry se
táhl dlouhý, těžký řetez, dvojice poutal neúprosně k sobě, mladé, staré,
ženy i muže, také dvě děti, šestiletou holčičku držel v zápěstí a chlapce
asi desetiletého po jejím boku, všechny dohromady, pěkně přistrojené i
lajdácky, jak je sebrala zvlášť svědomitá hlídka, při každém kroku, po
malém, znaveném, rezignovaném řetěz řinčel, až mne uši bolely.
A v té chvíli jsem se rozhodl. Bylo to docela možné, že takhle v řetě
zech povedou zítra mne, podruhé bych už asi tak lehce nevyváži. V
tomhle cirkuse, kde medvědy nahradili lidé a medvědáři byli státní
úředníci, nemohu žít, ještě jeden pochůdek do teplejších krajin, snad
dojdu, snad ne, mezi těmihle českými Morozovy a Meresjevy bych do
zajista chcípl.
Dalo se do deště a to bylo výhodné, z šedočerných mraků cedilo osto
šest, to byl ten pravý čas, hlídky, pokud vyšly na obchůzku, se někde v
křoví krčily před lijavcem, na pašeráky a kopečkáře kašlaly, suchá kůže
byla alespoň některým milejší než prémie za chyceného, nebezpečí, že
narazím na nějakého horlivce, který si bude chtít i v lijáku vysloužit
šporny, se zmenšilo na nic.
Vypadalo to, že se čerti hned tak ženit nepřestanou. V polovici cesty
se přidal divý vítr a tahle čina byla přesným obrazem mé nálady “na
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posledním z vlasti kroku” . Když jsem docházel k cíli, byl jsem promo
čen na kůži, hlady jsem skytal, ale sotva jsem překročil hranici, déšť ja
koby z vyšší moci ustal a já si zalezl do svého obligátního útulku v první
rakouské stodole, svlékl jsem se do naha, rozvěsil jsem mokré hadry po
trámech, zavrtal jsem se do slámy a nic mi nevadilo, že píchala a svědila.
Vědomí, že se nebudu vracet, mi poskytlo překvapivě euforii štěstí, byl
jsem náhle strašně šťasten, šťasten.
Ráno byly hábky ještě dost vlhké, ale považoval jsem je za ranní ro
puchu, po které už nic horšího přijít nemůže. Zkušeně jsem se dostal do
amerického sektoru Vídně a musel jsem se starat, jak přesídlit do spo
jeneckého pásma země přes území, obsazené sovětskými jednotkami,
projet je byl kumšt, rudoarmějci kontrolovali vlaky. V záchytném stře
disku nás Amíci zaregistrovali.
“Buďte ve dvě na nádraží. Támhle pan Morgan vám tam dá lístky,
travel documents. Pojede taky tím vlakem, jenže se k němu nesmíte hlá
sit, ať se stane cokoliv. Zapřel by vás. Sedněte si každý do jiného kupé,
a když budete mít štěstí, dojedete do Salcburku.”
Na nádraží jsme druhý den dostali od Mr. Morgana lístky, rozdě
lili jsme se po celém vlaku, já jsem měl kupé pro sebe, sedl jsem si do
rohu k okénku, hlavu jsem si zakryl kabátem, předstíral jsem spá
nek, na mé nervy mohl houslista hrát bláznivé pizzicato. Hned za Vídní
se otevřely dveře, jedním okem jsem zahlédl dva sovětské vojáky, tak
se to nepovedlo, zavezou tě zpět mezi vítězné pracující, řekl jsem si,
kontrola bude chtít papíry, a já mám jen československou občanku, už
se vezu, strach, tentokrát ne Godunovův ani Katkovův, mě ochromo
val, že jsem se ani nehýbal. Ti dva se usadili proti mně, zdálo se mi ve
tmě pod kabátem, že si se mnou hrají jako kočka s myší, že se pasou na
mých straších, ani nos jsem nevystrčil, v kupé bylo ticho a po mých zá
dech klouzaly kapičky potu, neztratili ani slovo, teprve za hodnou chví
li jsem se odvážil trochu pohnout, chrounil jsem se, jako bych se pro
bouzel, přitom jsem mrkal štěrbinou na rudoarmějce, civěli tupě před
sebe, o mne se nestarali, nezajímala je krajina, uklidňoval jsem se. Ale
ještě na salzburském nádraží jsem měl mokrou košili, jako bych se byl
vykoupal. Potom už jen ve skupině vláčkem do Wegscheidu.
Ostatní zpívali národní písničky, radostně, osvobozeně. Já jsem mlč
ky prožíval závrať poutníka, který po dlouhém strádání a hledání do
sáhne kýženého místa, kde může klesnout na kolena a vzdávat dík Bohu
nebo někomu podobnému. Přitom jsem už věděl, že zázraky neexistují,
ti druzí je očekávali, přinejmenším si mysleli, že jsou na Západě žhaví
na uprchlíky z Československa, třásli se nedočkavostí aby užuž mohli
sdělit, jak se chránit před podobným osudem, zatím nezájem, tu a tam
dokonce odpor, nebo ještě hůř, povýšený soucit.
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Obyčejní uprchlíci nebudili pozornost, denně jich přicházelo tolik a
stále noví a noví. To jen když se někdo dostal z domácí ohrady senzač
ním způsobem, když se třeba pod Železnou oponou podkopal nebo při
plul ponorkou, soustředil na sebe chvilkový zájem takzvané světové
veřejnosti. Co to bylo za poprask, když se od jednotky odpoutalo čtr
náct československých vojáčků v plné polní, ve Wegscheidu šije podá
vali novináři s rozhlasovými reportéry, obklopili je špiónci všeho dru
hu, chtěli vědět, kolik knoflíků má československá erárni bunda, zdaje
možno nosit na vojně kšandy, jak hluboké jsou ešusy, jak dlouho trvá ve
Svobodově armádě jeden měsíc. Frmol kolem nich trval tak týden, pak
stáli gerojové s ostatními v hladové řadě před táborovou kuchyní.
Já se svou “oxfordskou” angličtinou měl hned nevídané štěstí. Ještě
se dvěma jinými uprchlíky jsem měl uklízet v přepychové vile, bydleli v
ní důstojníci americké armády. Za práci jsme dostali v poledne trochu
polévky s kousky masa, balíček camelek jsme jakoby dohodou svorně
odmítli, ačkoliv kámošům šly huby šejdrem, jak by byli kouřili. Důs
tojník, který nám je nabídl, jen zvedl údivně obočí, ale vstrčil je bez
rozpaků zpátky do kapsy, vůbec mu nenapadlo, že bychom mohli být
uražení. Tímhle haurovským gestem jsem stoupl sám u sebe v ceně,
myslel jsem si, že jsem si jím uchoval kus lidské důstojnosti. Celou cestu
zpět jsme nadávali, “spolupracovníci” proto, že se těšili na šilinky, za
které by si bylo možno koupit kus pořádné flákoty nebo se řádně zlinýrovat, aby se pozapomnělo na zklamání prvních kroků v cizině, já
proto, že mi s naléhavou prudkostí došlo, že nemá smysl se za něco brát,
někam se stavět na barikádu, že Západ tíhne pudově jako lumíci k záhu
bě, že si o no koleduje, že otvírá brány páté koloně, která se tváří náram
ně sociálně, že není jakási historická nutnost, když se svět pomalu lumíkovsky sune do soudružského náručí, to že je pouze nehorázná bl
bost západního člověka, který se nestará, co se děje u sousedů, hlavně
že nehoří u nás, hlavně že lupič je ve vedlejším domě, k nám nepřijde, u
nás se to stát nemůže, my máme minimax a štěkavého pudlíka. Místo
aby naslouchali pozorně uprchlíkům, kteří chtějí svědčit o tom, co se
neodvratně blíží, proti bestialitě, považují je za póvl, který jen obtěžuje
vymyšlenými historkami. Mají uši otevřené jen pro řev reklamy a pro
něžnou vějičku míru a sociální spravedlnosti, míru opět pro dnešní do
bu, a sociální spravedlnosti, která je nejvyšším bezprávím, vítají nebo
bez odporu přijímají olivovou ratolest, kterou jim pod nos strkají sym
patičtí Miljutinové, čirá petitio abyssi.
A tak jsem sekundoval těm dvěma zklamaným, nenechali jsme na
tom dobráckém kapitánovi, který se chtěl v náš prospěch zříci camelek,
chlup dobrého, zatratili jsme ho i s celou rodinou do horoucího pekla.
Do tábora jsme se docaprtali hodně pozdě, večeře byla dávno rozdána,
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naše porce snědl někdo jiný, nemělo smysl pátrat kdo, nebyli bychom se
zasytili, i kdybychom tomu naničdobrému rozpárali břicho. Sli jsme
tedy na kutě s prázdnými žaludky a do vily jsme samozřejmě druhý den
nepáchli, ať si kapitán a majoři ve špíně shnijí. V noci se mi zdálo o
“ Ili nět” z Válek, dával jsem jeho holínkám wasserglanz slinami a bříš
kem palce a právě když mi přinášel misku kouřícího pošušňáníčka,
probudil jsem se. V žaludku mi kručelo prázdnem.
K desáté přišla do tábora jakási skupinka amerických dobročinných
paní a pánů, byli mezi nimi dva členové kongresu či senátoři, rozdali
mužům loňské kalendáře, ženy podarovali brožemi, ať počítáme hodně,
za padesát centíků v obchodním domě, dítka dostala bambíky a mickymausky, dva bambíci byli jen třínozí, ale radosti bylo stejně po celém
táboře jako na Starém bělidle. Když jsme viděl tu šlechetnost, něco do
mne vjelo a z minuty na minutu jsem se rozhodl, že jim povím o událos
tech v Camp du Verdun, o tom, jak Američané prodali za pár frází ně
kolik tisíc lidí Sovětskému svazu, Nikolaje Tichonoviče, Ahmeda,
Andrejka a Ivana a Duňu a Marfu a Afroňku a všechny ty, co přežili až
do rennesského tábora a nechtěli pod Stalinův knír, do Vorkuty, na Só
lovky.
Vzal jsem si ty dva senátory, nebo co to vlastně bylo, i s jejich manžel
kami, jimž kvetly na hlavách zahrady umělých květů, stranou a jal jsem
se líčit, jak to tehdy bylo, Miljutina jsem jim vypodobnil jako hnusného
krysaře z Leningradu a prodávané jako otroky, toužící po americké
svobodě. Od pravdy jsem se neuchýlil, podrobnostmi jsem nešetřil, zno
vu jsem byl jedním z těch, kdož odmítali být bestiálně zavražděni sou
druhem filologem. Když jsem byl v nejlepším, podíval se jeden z ame
rických zákonodárců na hodinky.
“Tak my už musíme jít, musím napsat ještě několik důležitých dopi
sů. Víte,” naklonil se ke mně, jako by mi sděloval přísně střežené tajem
ství, “víte, my v Americe máme takový stroj, který píše docela sám, stačí
hrát na klávesnici jako na klavír, my už nepíšeme rukou.”
Zatroubil k všeobecnému odchodu, a než jsme se nadáli, byli jsme
zase sami uprostřed špinavého wegscheidského lágru. Lidé kolem mne
však byli vděčni, že se o ně zajímají tak důležití Američani, dodalo jim
to náladu, prohlíželi si dárky, ženským se skleněné nevkusné brože lí
bily a ta dvě dítka, která dostala třínohé smečky se dotazovala mami
nek, zda bambíkům naroste i ta čtvrtá noha. Spokojenost a naději bylo
možno nahmatat.
Jen já, pitomec, jsem propadl zoufalství a zažádal jsem si o emigraci
do Austrálie. Kupodivu se australské komisi zalíbilo v mé vizáži, kon
zulovi zaimponovaly mé bicepsy a přijal mne, abych se u protinožců
trochu zcivilizoval.
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A tak lodí do Freemantlu, do žhavých baráků z vlnitého plechu, do
nichž celičký den pralo slunce a kde zbytek elánu dobila nuda. Aspoň
že jsme se slušně najedli, i kouřit bylo co, takže se to dalo vydržet. Ostat
ně netrvala ta otravná lehárna příliš dlouho, brzo nás některé odvezli
přes kontinent na východ do Adelaide. Tam jsem jakž takž zakotvil,
zprvu jsem makal v Holdence, pomáhal jsem vyrábět sedany, přesněji
řečeno jsem zametal haly. Ne, byl jsem spokojen, už jsem nekladl na ži
vot příliš vysoké nároky. Koneckonců i zametat někdo musí právě tak
jako ředitelovat. Ale za nějaký čas mě přece jen začalo pálit dobré byd
lo a já jsem přešel do továrny na vodovodní potrubí v Outer Harbour.
A brzo jsem litoval, že jsem nezůstal u koštěte. Fabriku ovládaly komu
nistické odbory, které ve svém orgánu hlásaly soudružský blahobyt po
celém světě, sbratření všech lidí třebas takhle: “Delegáti naší Unie na
cestě do Sovětského svazu. Nadšené uvítání delegátů při zastávce v
Československu. Pražské letiště zaplaveno davem dobře oblečených li
dí, zdravými dětmi, takovými, jaké se rodí jen v komunistických ze
mích...” a tak podobně, snůška úděsných pitomostí, promísených nej
otřepanějšími frázemi, z nichž si i partajníci v Československu dělali
potají šoufky. Zastihl jsem pár dělňasů, jak si o polední přestávce cpou
břicha stejky a mozky těmi bláboly. Začal jsem jim barvitě malovat
skutečnost Sovětského svazu a poúnorové zlodějny a vraždění v Česko
slovensku, na příkladech ukazovat rozdíl mezi hesly a praxí. Koukali na
mě jako jeleni. Samozřejmě, má kresba byla černobílá, polotóny jsem
úmyslně vynechal, ale nikde jsem nezalhal, agitoval jsem pravdou.
“Ty si zase jednou vymýšlíš, Victor boy. Neblbni nám tu hlavu a radši
si tady zakousni kus stejku, možná že kecáš z hladu.”
Přestávka končila a už mě závodní rozhlas volal do místnosti závod
ní odborové organizace. Nebyl jsem sice členem, ale z nějakého záhad
ného důvodu jsem šel. Tam seděl za stolem podmračený tajemník, přizrzlý McCofrey, vyjel zostra, cože si dovoluju pomlouvat socialismus
(neřekl komunismus, dobře jsem si všiml). Bylo mi jasné: nějaký aust
ralský Čehona na mne šel ke strýčkovi tajemníčkovi žalovat. Mlčel
jsem, co mu budu, troubovi vykládat, a McCofreye to rozzuřilo tak, že
prskal, až papír před ním zmokl. Upozornil jsem ho na tuto národohos
podářskou škodu a myslel jsem, že ho trefí šlak.
“To se vám nevyplatí!”
Pravděpodobně mi tykal, ale to se v angličtině nepozná a já, snad ze
zbytku úcty k sobě, jsem si to překládal do slušnější formy. Zeptal se
mě, zda jsem v odborech, a když jsem se zeptal, proč bych tam byl, že
to pro mě vůbec nepřichází v úvahu, mlčky mi ukázal, kde nechal tesař
dveře. Při nejbližší výplatě jsem s penězi dostal padáka a když jsem se
víc z hecu než proto, abych si potvrdil své tušení, poptal na personálním
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oddělení po příčině výpovědi, sdělili mi s ledovou tváří, že prý vyvo
lávám mezi osazenstvem nepokoje.
Moc jsem se nermoutil, McCofreyova moc nesahala dál než k branám
fabriky. Tehdy bylo v Austrálii práce fůra, nemusel bych být ani den bez
zaměstnání. Sel jsem si dát hned z fabriky do baru vizoura na uklidnění
a setkal jsem se tam s Honzou, který se mnou přijel z Rakouska do
Austrálie a z Freemantlu do Adelaide. Vyprávěl jsem mu o potyčce se
strýčkem tajemníčkem. Neotřáslo jím to.
“Kurva panenka!”
To byla celá jeho reakce. Dali jsme si každý jednoho old fashioned a
povídali jsme si o tom, jak jeden krajan chová na svém pozemku u Melbourne pstruhy, a kde najít levné a slušné holky. Honza měl v tom smě
ru zkušenosti.
“ Pojď se mnou, já dnes jdu na pastvu. Zítra kdovíjak to bude.”
“Co je zítra?”
“Člověče, to se ale výborně hodí! Nechceš letět se mnou?”
“Za holkami? Ani ne...”
Nebo bych měl, aby se mi vymazala z mysli odporná McCofreyova vi
záž?
“Ale ne, za holkami jdu dnes. Zítra letím do Coober Peddy. Poleť ta
ky, bude prča.”
“Na opály? Nikdy jsem nic podobného nedělal.”
“Ani já ne. Jednou se musí začít. Je tam možné zbohatnout.”
“Taky jsem o tom slyšel.”
Stát se prospektorem? Přemýšlel jsem o Honzově nabídce, z jedné
whisky byly do zavírací hodiny čtyři a když jsme se v mátožném stavu
rozcházeli, viděl jsem se opálovým magnátem.
“Tak zítra v deset na letišti!”
“Jo.”
Letělo nás na bonanzu osm. Nad ní nás uvítala prudká písečná bouře.
Honza zvracel, jakmile vichr začal letadélkem prudčeji házet a když začal
opravdový fofr, už neměl v žaludku vůbec nic a jenom bezmocně říhal.
Já jsem se jen hrozně bál, ale pozoroval jsem z druhé pozice svůj živočiš
ný strášek, který se mnou lomcoval jako s Honzou nespokojený žaludek.
Kruci, říkal jsem si, tohleto bude blbá smrt, tolikrát bylo možné umřít
jaksi vznešeněji, jaksi rafinovaněji než tady nad pouští se zřítit do písku a
pojít. Můj Bože, ten chlap se bojí, až se mi chce zvracet, povídal mi ten
druhý a dohromady jsem to byl já, kdo se začal modlit. Za to, aby let ne
skončil špatně, i za to, abych se tak uboze nebál.
Modlitbu kdosi vyslyšel, bouře ustala jakoby uťal. Oddechl jsem si,
když jsme se octli nad přistávací plochou letišťátka toho opálo-kopeckého
městečka. S výšky kraj vypadal jako narudlá planina, plná krtčích hromá
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dek s dírou ve vrcholku. Byly to kupky odpadové zeminy, které vynesli na
zádech prospektoři z hlubinných claimů na povrch. Nejdřív jsem hledal
floatry, povrchové opály, ale nacházel jsem samé šedé, celkem bezcenné
kamínky. Dotěrné mouchy, kterés takřka nemohl odehnat s očí a úst, a
drobný písek mě doháněly k malému šílenství, už jsem se chtěl vrátit.
Noci byly chladné a dny zuřivé horkem a já byl rád, že jsem se mohl
usídlit v komůrce podzemního bytu Jacka Sullivana, s kterým jsem se
seznámil v obchodě s kopáčskými potřebami, kde jsem si kupoval dláto
a kladivo, protože jsem měl dost povrchového hledání a chtěl jsem pod
zem. Pokojík byl prostě, ale pohodlně zařízený jako někde v Adelaide,
jenže byl jako celý Sullivanův byt pod povrchem hliníkovce. Od svého
bytného jsem se dozvěděl spoustu užitečných rad. Jedné jsem použil
hned druhý den ráno. Vyjel jsem najatým autem za město, stoupl jsem si
do planiny a hodil jsem za sebe svůj prospektorský klobouk. Kam do
padl, začal jsem kopat, ohlásil jsem claim asi 500 čtverečních metrů a
kutal jsem. Ale bylo to jiné kopání než tehdy v Bochumu, byla to přece
jen má půda, můj majetek, můj claim. Tři měsíce jsem se lopotil zadar
mo, spáry byly prázdné, ale zakousl jsem se do toho a nepopustil jsem.
Honza už dávno zdrhl zase do Adelaide, ale já jsem si předsevzal, že tu v
horku, prachu a mouchách zbohatnu. A podařilo se mi. V hloubce tří
metrů jsem narazil na stopu a po ní dál, ukázalo se, že je vydatná, hodila
několik stovek velkých mléčných a také dobrých sto padesát krystalo
vých opálů, když jsem je podržel proti slunci, hrály všemi barvami a
přece jsem viděl zlatý žhavý kotouč. Za rok jsem prokutal tři claimy,
vždycky se slušným výtěžkem. Bohatl jsem a jak těžkla má kapsa, zne
chucovala se mi cooberpedyská poušť a dřina, ze dne na den jsem opus
til opály a odletěl jsem prvním letadlem, ve kterém bylo místo, do Ade
laide i já. S dolárky v kapse mi ani nenapadlo jít ke stroji nebo ke
koštěti, užíval jsem nicnedělání, pil jsem víc než zdrávo a přišel jsem na
to, že leju do sebe whisky, abych potlačil stesk po Evropě. Nikdy bych
nebyl řek, že Evropa může být ve mně zakořeněna tak, že se budu pro
bouzet imaginární a iluzorní touhou po ní, že ve mně bude růst do ne
možných rozměrů, až to prostě nevydržím, půjdu do cestovní kancelá
ře a koupím si letenku do toho zpropadeného světadílu. Zůstal jsem
zkrátka Evropanem, nevím, v čem mé evropanství vězelo, bylo prostě
něco ve mně, pro co jsem se nemohl cítit v Austrálii doma, ani když se
ze mně stal Novoaustralan a když jsem zakusil další metamorfózu, pro
tože moji noví krajánci se nemohli naučit vyslovit to hezké české slo
víčko Václav a překřtili mě na Viktora a z pračeského příjmení vyhoto
vily jejich jazyky občana Sejdylika. Když mě tak kterýsi potomek
anglického trestance pojmenoval poprvé, vzpomněl jsem si na scénu z
filmu “Alexander’s Ragtime Band”, kdy hospodský na protest právě
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angažovaného dirigenta “ But I am not Alexander!” odpoví: “You are
Alexander for me!” Pro Australany jsem se zjejich vůle stal já Alexanddrem, Mr. Viktorem Sejdylikem.
V Mnichově, kde jsem přistál, jsem nabral hned skoro svou původní
podobu, Faklavem Sadylkem jsem už jednou přece byl, byl jsem jako
doma. Hřálo mi to srdce právě tak, jako je zahřívala plná prkenice. Ko
jil jsem se nadějí, že v Německu budu moci zůstat, že se tu jako Austra
lan snadno uchytím při té konjunktuře, kterou jsem viděl na každém
kroku. Mnichov vstával z ruin a nemělo dát práci sehnat nějaké místo.
Ukázalo se, že má kalkulace nepočítala s hostinským. Nikdo v celém
Německu nebyl zvědav na Australana, a pokud jsem sehnal podivína,
který by byl po mých silách či vědomostech sáhl, zakročil pracák a jeho
zámysl vetoval. Což o to, v Mnichově by se mi bylo líbilo. Setkal jsem se
s fajn lidmi, s babičkou Lindtnerovou, se kterou jsem si mohl popovídat
po rusky, s Rudlou a jeho Anni, která přerozkošně lámala češtinu, po
kusil jsem se dostat do Svobodné Evropy, kde bylo cizinců naseto, celé
české oddělení. Ale i tam to ztroskotalo, prý na výlohách na eventuální
přepravu zpět na pátý kontinent. Objevil jsem u Anglické zahrady Kris
týnu Rožankowskou, a kdyby nebyla zmizela tak, jak se objevila, byl
bych si ji snad i vzal, a byl bych se s ní mnohem raději rozjel k adelaidskému Oválu, k zálivu svátého Čeňdy, k abosům, ke kookaburám, ke
koklouškům, a snad bych se byl stal kývalem toho ryšouna McCofreye,
abych ji uživil. Takhle jsem setrvával, sháněl místo, kde se jen dalo, ale
na zarputilost německých pracovních úřadů jsem se všemi svými zku
šenostmi nestačil. Až se mi potom nedostávalo na letenku, ale ani na
lodní lístek do krásné Adelaide a musel jsem si vypůjčit od chudáka
Rudly.
Téměř dva měsíce jsem se plavil zpět. A byla to pořádná nuda, přeru
šovaná jen kraťoučkými zastávkami v některých přístavech. Samozřej
mě jsem byl mezi prvními pasažéry, kteří opouštěli loď, a mezi posled
ními, kteří se na ni jako kajícní synové navraceli. Ale ta doba mezi pří
stavy, ta byla k nevydržení. Brzo po ránu jsem míval té nekonečné vody
plné zuby, společenské floskule na palubě, v jídelně, u baru mi lezly z
krku, hned první týden jsem znal životopisy všech spolucestujících, sám
jsem jim hodil do zvědavých chřtánů jen opálová dobrodružství, ta jim
úplně stačila. Stahoval jsem se do kabiny, býval jsem v ní většinu času
sám, singapurský Číňan, který ji se mnou sdílel, proseděl u baru dobrou
polovinu přeplavby. Vrhával jsem se ustrojený na lůžko a hledívaljsem
tupě do stropu, objevil jsem na jeho mléčném nátěru skvrnu, která mi
s trochou fantazie dávala kudrnatou hlavu černocha a s ní jsem vedl ne
konečné rozhovory. Byl rozhodně příjemnějším posluchačem něž ti na
hoře, nechtěl uplatnit své pravdy, jen poslouchal, a občas se usmál,
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zvláště ve chvílích, kdy se hladina whisky, kterou jsem si brával s sebou,
blížila ke dnu.
Zpovídal jsem se mu, mlčenlivci, bilancoval jsem s ním svůj život.
Znovu a znovu jsem sobě a jemu přivolával jednotlivá zastavení. Byl
jsem dítětem a čučel jsem s truhly oknem ven, kde se ženili čerti, memo
roval jsem Bendovi kmenotvorné přípony sloves podle mnemotechnic
ké pomůcky “nouze cikánova” , rozkmotřil jsem se s ním pro pitomé
Rukopisy a napadlo mi, co by se bylo stalo, kdybych netrval na oné své
volné stylizaci Masarykových zásluh na odhalení jejich nepravosti. Co
by se bylo stalo? Můj život by třeba nebyl tak pošmodrchaný. Německé
gymnázium bych byl znal jenom zvenku, a to by asi hrálo roli při ma
minčině rozhodování o přijetí občanství, kterým jsem vstoupil bez své
vůle na šikmou plochu. Pak už jsem se nemohl nikde zachytit, šinul jsem
se dolů, dolů. Ne, docela tak tomu nebylo, mohl jsem to sesouvání za
razit, mohl jsem zavřít oči a nevidět, že si osvoboditelé počínají na
Ukrajině jako džingischánové, mohl jsem ty věšené odbýt ruským éto
vojna a nebylo by se nic stalo, byl bych táhl až ke Stalingradu, ach ne,
to nevypadalo lip, dobře, že jsem dal průchod své holubičí nátuře. Ale
po Slavgorodu, poté, co jsem na sebe navlékl kutuzovský plášť, co jsem
se rozloučil pohlazením s Olgou Staško, už jsem nebyl pánem nad se
bou, uchvátila mne cizí moc, a šoupla se mnou bezbranným, do Vlasovky k ukrajinským žlutomodrákům, do Válek, nechala mne vyváznout
odtud i z Cholodné Gory, jakž takž mě ochránila na tom dlouhém
transportu, i v Proskurově dala uniknout tyfové smrti, kárce, naložené
vrchovatě mrtvolami. . . . Co naplat, účet mých dnů vycházel v můj
neprospěch. A nemohl jsem zapřít, že v klíčových momentech jsem měl
slovo já a nikdo jiný.
Nemělo cenu hrát na “co by se stalo kdyby...” , v tom bylo příliš mno
ho x a y, které jsem nedovedl při nejlepší vůli vypočítat. Tohle byl můj
život a já ho musím nějak dožít. Pokusím se o to. Mým posledním světo
borným úkolem bude říci pravdu o konci tábora v Rennes, opakovat
pokus z wegscheidského lágru, snad budu mít podruhé větší úspěch,
budu moci dopovědět do konce, v Austrálii nejsou všichni lidé senátoři,
že by začali uprostřed vyprávění psát dopis na stroji, který píše sám,
stačí hrát na klávesnici jako na piano. Toto předsevzetí ve mně sílilo,
čím víc jsem se blížili australským břehům a provedl jsem je ještě než
jsem se důkladně rozkoukal. Ohlásil jsem se v největším adelaidském
deníku a dostavil jsem se přesně v ujednanou hodinu. Cekal na mne
redaktor asi v mém věku, na pohled velmi sympatický, představil se ja
ko David Guy a posadil mě naproti sobě ve své kanceláři.
“Tak co máte na srdci?”
Redaktorská blahosklonnost mě trochu zarazila, ale byl jsem připra
ven překonat nezájem, profesionální zdvořilost mě zarazit nemohla.
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Nabral jsem dech a spustil jsem a bez přestávky jsem to ze sebe sypal
dobrou půlhodinu, rychle, bez ohledu na gramatické či frazeologické
omyly. Ustal jsem docela vyčerpán, ne povídáním, nýbrž obsahem, kte
rý mi i dnes tiskl srdce tak, že se mi nedostávalo dechu.
“Zajímavé... A co s tím máme udělat?”
“Proboha, otisknout přece!”
“Co si od toho slibujete, pane... pane...”
“Sadílek.”
“Ach ano, Sadylek. Čeho tím dosáhneme, když tuhle hrůzostrašnou
historku otiskneme?”
“Tahle křivda musí vyjít najevo!”
“Proč by musela? Je tolik aktuálnějších křivd, které by bylo nutno
ventilovat a na které prostě není čas. Svět je, pane... Sadylek, správně?
Fajn, svět je plný bezpráví, o všech se psát nedá. A to, které jste mi tu
líčil, se stalo tak dávno, že už ani není pravda.”
“ Pravda zůstane pravdou, i kdyby od ní uplynulo tisíc let.”
“To je fakt. Ale, prominete mi, je to, co jste mi vyprávěl, pravda?”
“Nevymyslel jsem si to, byl jsem při tom.”
“Američané by nebyli něčeho takového schopni.”
“Viděl jsem je na vlastní oči, jak ty lidi hnali do kamiónů. Military
police jim pomáhala kolbami, když nelezli dost rychle.”
“Tohle se mi nechce věřit, a hned z dvou důvodů. V Americe je jed
nou z hlavních hodnot vůle jednotlivce a kdyby ti vaši známí nechtěli
do Sovětského svazu, Američané by je nebyli nutili. A za druhé: kdy
bych já byl tak dlouho mimo Austrálii, chopím se první příležitosti,
abych se mohl vrátit.”
Jen jsem nadskakoval, držel jsem se vší mocí, abych se nerozesmál
nebo nevybuchl.
“ Pane Gyui, Austrálie není Sovětský svaz.”
“Je to v Sovětském svazu opravdu tak zlé? Podívejte se, zrovna tady
mám prohlášení pana Chruščova, že v jeho zemi nejsou političtí vězni.
Ten by to přeci musel vědět.”
Najednou mi chyběla slova. S takovou stupiditou se nedá debatovat.
A tenhle člověk je redaktorem jednoho z největších adelaidských dení
ků, jednoho z největších v Austrálii vůbec. Proježíšekrista, to se mi
snad zdá, probudím se a budu v posteli...
Pan Guy byl skutečnost. Díval se na mne výsměšně.
“Naši odboráři tam byli a žádné krutosti tam neviděli. A George
Bernard Shaw, víte, kdo to je? To je jeden z největších britských drama
tiků, zemřel před, tuším, sedmi lety. Ten také navštívil Sovětský svaz a s
politickými vězni se nesetkal. Myslím, že se sovětské kriminály neliší od
našich, australských. Jsme přece ve dvacátém století...”
Asi jsem zesinal, protože mi pan Guy podával sklenici vody.
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“Není vám dobře?”
Napil jsem se a trochu jsem se uklidnil. Lumíku, lumíku, opakoval
jsem si a silně jsem si zapřál vidět pana Guye v Lubjance.
“Ale dejme tomu, že jste si to nevymyslel, že se všechno odehrálo tak,
jak jste vyprávěl. Copak to mohu uveřejnit? Copak můžeme kydat ta
kovouhle nepravděpodobnou hanu na našeho spojence? Dvakrát Ame
ričané zachránili svět. Můžeme jim vytýkat malé chyby? Dopustil se
jich i nejspravedlivější, nesmíme být tak malicherní.”
Něco ve mně povolilo. Uchopil jsem těžítko, setinu vteřiny jsem zauavžoval, zda je mám hodit panu Guyovi na hlavu, nakonec jsem je
mrštil do okna. Prolétlo tabulkou a spadlo někam venku na dvůr. Vy
vedli mě ovšem, strkali se mnou, mohl jsem být rád, že nezavolali poli
cii. Někdo mi vlepil slušnou facku, až jsem krvácel z nosu. Octl jsem se
před redakci, aniž jsem věděl jak. Ještě s kapesníkem u nosu jsem si bě
žel zamluvit místo v Cessně do Coober Peddy.
Teď jsem věděl definitivně, že nemá smysl usilovat na Západě o
veliké věci. Člověk vypadá jako nebezpečný šílenec.
A teď jsem tedy v Adelaide, doma. Mám dobrodružství po krk. Spad
la na mne z toho pekelcování po celém světě únava, ideály jsem nechal v
té redakci, kde mi dali pro pravdu do nosu. Přestalo mi záležet na tom,
kam běží svět, pádí do pekla, oukej, jeho věc. Až si to uvědomí, bude
pozdě. Ale to já se už, doufám, budu na tu paseku dívat z obláčku.
Už mě netrápí ani svědomí, že jsem se víc nestaral o slib, na nějž jsem
dal v Camp du Verdun Nikolaji Tichonoviči ruku. Každá taková snaha
je pro kočku, minulost není vítaná. Ostatně pan Guy měl pravdu, čeho
bych tím dosáhl? Na záchranu je pozdě. Já už taky nechci nikoho za
chránit, ani “neporušenost svých myšlenek” , jak praví filozof, a kašlu
na svou pověst. Opály, které jsem našel při druhém zátahu v Coober
Peddy, jsem tentokrát neinvestoval do potvrzení a oživení svého evropanství, koupil jsem si v Adelaide krámek a mou jedinou starostí je
mít zboží v regálech a prodávat pěkným i ošklivým, aniž se starám, zda
jsou demokraty, antisemity, fašouny nebo komouši, nakupují u mne
žlutí, hnědí, černí i bílí, zaplatí stejné peníze a dostanou stejné zboží.
Krajané mě neznají, já neznám je, na jejich slavnosti a merendy necho
dím, v únoru se nermoutím nad rokem 48 a v srpnu mi nepřipadne, že
jednadvacátého byla potřena kontrarevoluce. Raduji se z vítězství své
ho rugbyového mužstva a sotva si přitom vzpomenu na doby, strávené
na letenských tribunách. A na to ostatní, čím jsem byl obdarován, čím
jsem byl vláčen. A jestliže se kdesi v mých mozkových závitech zdvihne
myšlenka na minulost, přelétne beze stopy jako pták, jako by jí nikdy
nebylo. Zítra je pondělí, to znamená uklidit kvelb předtím, než otevřou
dveře první kunčafti, objednat ovoce, zeleninu a ty věci.
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Po tolika převlecích jsem natáhl pohodlnou košili malého australské
ho člověka. Vymýtil jsem ze svých dnů velká zklamání, dovoluju si jen
taková docela všední. Však jsem se dost naprohrával, než jsem si zvykl
na šeď nevzrušeně plynoucího Torrence tak, že nebudu mít nic proti to
mu, když tu zhebnu.

93

Kritické marginálie
Ludvík Vaculík:

Český snář

Sixty-Eight Publishers, Toronto 1983
V jednom z mnoha snů, které Vacu
lík zaznamenal ve svém Č e s k é m sn á ři,
jedou vyšetřovatelé na koních, první
má na hlavě korunu českých králů.
Všichni jsou ošperkováni a vybaveni
meči a kolem se sesouvají postupně
domy do naprosté zkázy. “Byl jsem
tam jediný člověk a uvědomoval jsem
si, že jenom já to budu moci všechno
dosvědčit”, píše Vaculík v jedné osvět
lující větě, která by mohla sloužit jako
motto pro jeho velký román, který
vlastně románem v tradičním slova
smyslu ani není. Jeho zdánlivě matou
cí název vyvolává představu docela ji
né knížky z dávno zapadlého času,
kdy snáře vysvětlovaly svým čtená
řům předpokládaný pravý význam
snů a dovolovaly jim nalistoval bu
doucnost. Vaculíkův snář však nic ta
kového na první pohled nenabízí. Je
to deníkový záznam o jednom roce,
“jakýsi snímek roku” , který se zabývá
česem po výtce přítomným.
“Moje nejvtíravější téma, a palčivé,
je to, jež se mi děje”, píše autor na po
čátku a uvědomuje si, že k pořízení
skutečného obrazu doby “žádná příz
nivější situace nemusí už přijít” . Pro
tože ve vzduchu ustavičně visí hrozba
domovní prohlídky, má Vaculík ze
svého deníku doma vždy jen posled
ních několik stran. Ty předchozí jsou
uloženy na bezpečném místě, takže
autor je po sobě nečte a vrací se k nim
až při závěrečné redakci rukopisu na
jaře roku 1980. Spisovatel, který si
nemůže doma nechat rukopis, na
němž pracuje, by se dal v jiné době
považovat ve střední Evropě za smut
nou anomálii. Dnes je to bohužel pra
vý stav věcí.
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K pravému stavu věcí patří i rozho
vory, které se vedou raději venku než
doma, telefon, jehož se raději nepou
žívá, blok na stole, do něhož se píší
sdělení určená jen pro jedno ucho,
patří k němu i dozor, který se zdoko
naluje, policajti usazení před dveřmi
bytu, děžurný fízl v kavárně Slávii,
výslechy na policajtuře a řidičské tes
ty, které se skládají pořád dokola. To
všechno dnes tvoří součást každoden
ního života, který jinak vyhlíží docela
normálně, je zde plno práce s Petlici a
s fejetony, s vlastním psaním, s běž
ným obstaráváním, se zahradou v
Dobřichovicích, jsou zde přátelé a ta
ky rodina a láska, která náhle končí
rozloučením navždycky, protože od
jet dnes z Čech do Vídně je jako odjet
na Mars. Podnebí v Čechách se prostě
změnilo a je to podnebí “drsné, nečes
ké a možná smrtelné” .
Tak jako v každém deníku zápisy
pokračují, aniž by bylo dopředu roz
hodnuto, co se stane zítra nebo za mě
síc. Občas se objeví pochyby o tako
vém psaní, o tom, zda se to vůbec má. “
Co ještě napíšu? Kdo mi to schválí?”
Pochyby o tom, co do knihy patří
(“Sny samozřejmě”) a zda uchovat
“ostrou dokumentárnost zápisů či je
rozostřit porcí smyšlenky” . Domní
vám se, že první alternativa nabyla
vrchu. Vaculík dobře ví, že podrobný
popis prostředí, zvláště je-li jazyk,
jehož se používá, stejně unikavý a při
tom absolutně přesný jako jazyk jeho,
převrací všednost ve fantazii a že lite
rární dílo má svůj vlastní život bez
ohledu na to, zda v něm byly poctivě
vylíčeny vlastní zážitky, protože od
lehlost v prostoru a v čase vykoná své:
“Teprve Šimečka v Bratislavě a Kadleček až v Pukanci můžou si pro vzdá
lenost místa a citovou odlehlost líče
ných věcí myslit, že co tu čtou, je stejně

dobré či špatné, jako kdybych si to
vymyslil” .
Český snář je tedy především svě
dectví. Je to svědectví o době, o pomě
rech, které se neustále zhoršují, takže
počátek tohoto století se jeví jako zla
tý věk. Mladým lidem by se mělo začít
říkat, že jsou to poměry, které vydrží
padesát let. Na poměry se doma umí
rá, chodí se kvůli nim do nemocnice,
poměry na člověka jednoduše padají.
Jsou nesnesitelné a nedávají důvod k
naději. Přesto jde o to, jak si v nich po
čínat, protože absolutní negace je ne
plodná — jejím důsledkem může být
jenom rezignace nebo útěk.
Základní téma života zasazeného
do prostředí, které se v Čechách a ve
střední Evropě vyvinulo po druhé svě
tové válce, je neustále doprovázeno
tématem vedlejším, neméně palčivým.
Je to téma starosti o národ, téma úz
kosti a bezesných nocí nad tušením
špatných konců. Najdeme je už v Se
kyře, která vyšla v roce 1966. V jedné z
nejpůsobivějších kapitol tohoto mnohovrstevnatého románu se popisuje
návštěva u podivínského bratrance,
který na autorovo tvrzení, že “určitě
to u nás zraje k obratu do lepšího”,
odpovídá takto: “Ty vidíš? Já nevi
dím. A já ťa varuju před dobrýma
znameníma, protože milosrdný čas
odvívá všechno, aj ten nerozum ve
zdejším kolchozi, jak větr odvívá se
mena bodláku, a právě proto: nikdy
nevíme, kdy zaprší a všady vyraší ti
síc nových bodláků. Jelikož tato éra je
příznivě nakloněná blbější polovičce
člověka. Tož teda — beze mňa.” Dnes
ta citace zní jako smutné proroctví,
které se splnilo, i když těch do bojkotu
je daleko víc. Z hlediska národního
celku je to však pořád hrstka a Vacu
líka trápí její výlučnost, protože sluš
ný standard by mohli a měli dodržo

vat všichni, jak se píše v jeho P o z n á m 
k á ch o s ta te č n o s ti. Není náhodné, že
diskusi kolem tohoto fejetonu se vě
nuje v Č e s k é m sn á ři tolik místa. Sláva
skupinky “nezlomných bojovníků”,
která podle Vaculíka kontrastuje s
mravním rozkladem celé společnosti,
neposkytuje útěchu. “Nedosažitelné
vzory zhoršují depresi ostatních. Mi
liónům lidí by měl někdo dát rozhřeše
ní za to, že se neupálili jako Palach,
pak že nestávkovali, že šli k volbám,
že nepodepsali Chartu 77 a že by nevy
drželi ani různá násilí,” píše Vaculík,
ale uzavírá: “Je však třeba říct jim, že
všechny ostatní povinnosti jim zůstá
vají.”
Jsou to povinnosti plynoucí ze sta
rodávných norem, které kdysi řídily
práci, lidské jednání a vztahy mezi lid
mi, jsou to také povinnosti občana v
původním smyslu, jak o nich mluvil
Vaculík už na XV. sjezdu spisovatelů
v roce 1967. Protože “ ... dobrý řád vě
cí můžeme považovat za trvale nasto
lený, jestliže se změní v dobrý zvyk a
styl celé obce. Deset buditelů nebo i
tisíc revolucionářů vladaři snadno
zavřou, ale zatvrzelé chování miliónu
v rozhodnutém směru vladaře vlastně
suspenduje.” Nic zatím nenasvědčuje
tomu, že by se situace vyvíjela tímto
žádoucím směrem. Naopak — je zde
utrpení “z hrozné netečnosti národa”
a hořká otázka: “Je tu spousta zavře
ných lidí, a národ?” S krutou ironií se
Vaculík na prohlášení, že mu všichni
drží palce, zeptá: “A po čem to poz
nám?” Je to pravda, která až bolí.
Národ, který jde k nesmyslným vol
bám a švejkovsky zvolí představitele,
jímž pohrdá, by měl opustit “pohodl
nou domněnku, že kdosi jiný předsta
vuje jeho ctnosti”, protože povinnosti
zůstávají všem, nejenom hrstce lidí,
krerá překročila svůj Rubikon. Český
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snář je tedy nejen svědectvím, je také
výzvou. Porozumí se jí?
I když má podle Vaculíka každý být
tak dospělý, aby to vydržel a rozpočí
tat svou statečnost jako “vodu na
poušti nebo chleba v obležení”, občas
se ani on neubrání pocitům bezvý
chodnosti. Bylo by divné, kdyby se to
nestávalo. Vaculík se nikdy nestylizoval jako hrdina a někdy mu i jeho vý
jimečné postavení jde na nervy: “Být
přitom nikdo! To by bylo!” Uvědo
muje si však zároveň, že se může stáh
nout do soukromí jenom za cenu na
prostého odmlčení. I na emigraci mys
lel, ale ví, že on nesmí: “Nemám už
vlastně jiný prostředek boje, než zůs
tat.” Emigrace přátel ho bolí: “Nemů
žu to brát jináč, než že každý, kdo od
jel, dal mi výpověď.” S každým od
chodem ubývá lidí do bojkotu a ohro
žení se zvětšuje. Člověka zaplaví smu
tek, když si uvědomí, kolik Vaculíko
vých přátel, zalidňujících Č e s k ý sn á ř,
je dnes v exilu. A přesto všechno s od
stupem čtyř let v Petlici dál vycházejí
knížky, píšou se fejetony, národní
sebezpytování jde dál a Charta 77
trvá. Rezistence se nedala zahnat do
kouta, nedala se přitisknout ke zdi.
Č e s k ý sn á ř se dá ovšem taky číst
jako se četly snáře. Dá se v něm hledat
takový výklad přítomnosti, který vede
do budoucna. Vaculík to sám nazna
čuje, když píše, že se dnešní poměry
dají posuzovat jako “hrozně špatné
nebo jako rozdrcené v prvotní chaos,
do něhož ten, kdo by měl postřeh,
může vzít semena nového, svého řá
du”. V poslední kapitole knihy jede
Vaculík se všemi svými přáteli, k nimž
postupně přibývají i ti, kteří tam ne
mohou být, za přáteli do Brna. Živé
mu snu zde autor dává přednost před
papírovým snářem. Epitheton živý
naznačuje, že se stírá hranice mezi

96

skutečností a imaginací a sen je zde co
do významu identický s vroucím přá
ním, s touhou, která se může zdát po
šetilá, ale která nás přesto naplňuje
radostí. Imaginární výlet do Brna je
datován na Hromnice a poslední věta
knihy připomíná prastarou pranosti
ku, že na .Hromnice musí skřivan vrz
nout, i kdyby měl zmrznout. Nic nám
nebrání, abychom si to nevyložili jako
přece jenom nadějné poselství.

Zdenka Brodská

