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Brouk, Bohuslav Brouk    
Filozof, sociolog, esejista, a pro-

vokatér Bohuslav Brouk (1912–
1978) je jednou z pozapomenutých 
postav meziválečné levicově orien-
tované avantgardy. V devadesátých 
letech se reedice jeho prací vyskytly 
spíše jen výjimečně (např. stať s kul-
tovním statusem Autosexualismus  
a psychoerotismus), teprve v posled-
ní době se Broukovu dílu dostává 
větší pozornosti; díky péči editora 
Viktora A. Debnára a nakladatelství 
Volvox Globator se do knihkupectví 
nedávno dostaly dva útlé svazky 
Broukových esejů, které jsou zrca-
dlem autorova osobního zaujetí pro 
psychoanalýzu a její závěry. 
První z nich, O pošetilosti života  
i smrti, pojednává o fenoménu sebe-
vraždy. Nezaujatý vhled do přihrádky 
lidské duše, kde se myšlenky na 
dobrovolnou smrt rodí, způsobil, že 

první vydání knihy bylo v roce 1936 
kvůli „veřejnému podněcování ke 
zločinu“ soudně zabaveno. Druhá 
kniha, O funkcích práce a osobi-
tosti, pojednává o činnosti, jíž si 
lidstvo vzalo za svou jako z nejdůle-
žitějších – pracovním procesu. Jako 
zapřísáhlý freudián ovšem podrobuje 
tento základní tmel našeho koná-
ní nekompromisní kritice, honbu za 
lepší budoucností, hromadění majet-
ku a vytváření si společenského 
postavení vidí jako upachtěné ero-
tické soupeření o nedosažitelného 
ideálního partnera. 
Rozporuplná Broukova osobnost 
sarkastickým rozkrýváním pseu-
dohodnot moderní společnosti (po 
únoru 1948 musel samozřejmě emi-
grovat) by přesně zacíleným pojme-
nováním našich nejbytostnějších 
poklesků byla nejspíš černou ovcí  

i dnes. Nelichotivé závěry, ke kterým 
dochází, jsou totiž platné, ať už žije-
me pod srpem, kladivem a hvězdou 
nebo v dnešní demokracii. 

(Více na: www.metropolislive.cz!)
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Chlastem a melancholií prosáklý soubor šestatřiceti 
povídek, uměleckých manifestů, fejetonů a úvah, jež 
Bukowskému za půlsetletou kariéru vyšly nanejvýš 
v undergroundových, literárních a pornografi ckých ča-
sopisech. Raritními kousky jsou jeho rané, sarkasmem 
a nihilismem prodchnuté povídky z poloviny 40. let, 
historicky první sloupek Zápisků starého prasáka, repor-
táž z koncertu Rolling Stones, recenze Artaudovy sbír-
ky či esej o Poundovi. Bukowského literární alter ego je 
moudra trousící opilec, děvkař, provokatér, rváč a bu-
dižkničemu, avšak za psacím strojem se v malé cimře 
tísní rozervaný génius, meditující o poezii, vážné hud-
bě a opravdovosti.
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