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A vůbec, tenhle ten Brouk!
zakroutil nad ním hlavou
velký F. X. Šalda. Adresá-

tem byl čtyřiadvacetiletý mladík,
který už několik let psal články
o psychoanalýze, přispíval do Ero-
tické revue, publikoval pamflety,
platil za zázračné dítě české avant-
gardy. Po únoru odešel do exilu, ze-
mřel pozapomenutý v roce 1978.

Dílem jednoho z nejzajímavěj-
ších českých esejistů klasické mo-
derny se léta soustavně zabývá lite-
rární historik Viktor A. Debnár.
Probírá se jeho pozůstalostí, oprašu-
je, co po něm zbylo. Nedávno vy-
dal Broukovu studii z pozůstalosti
Životní sloh.

JIŘÍ PEŇÁS

LN Jak jste se k zájmu o Brouka
vlastně dostal? Předpokládám,
na začátku je nějaké setkání s tex-
tem, který vás fascinoval. Který
to byl? Přiznám se, že já od něj
četl první ten o autoerotismu...

Ano, předpokládáte správně.
Otázkou nicméně zůstává, který
z textů to byl. Od mého prvního se-
tkání s Broukem jsem při ediční
přípravě jeho textů, ale i při „oby-
čejném“ čtení pro radost četl ty kni-
hy a články tolikrát, že při nejlepší
vůli nedokážu odpovědět. Je dobře
možné, že se i v mém případě jed-
nalo o ony sexuologicko-psycho-
analytické texty, neboť ty mají při-
rozený „skandální nádech“, který
člověka vábí. Postupně nicméně
zjišťujete, že provokativní náboj
mají téměř všechny Broukovy
texty.

LN Čím byl Brouk vlastně ve své
podstatě nejhlouběji? Filozofem,
umělcem, cynikem, dandym?

Byl od každého trochu, a ještě
mnohé navíc... což nemyslím jako
„pohodlnou“ odpověď nebo frázi.
Pokud bychom jej chtěli označit
jednou „nálepkou“, alespoň pro mě
by jí bylo označení myslitel, a to
bez jakéhokoliv patetického náde-
chu ve vnímání tohoto slova.
Avšak ať bychom mu přiřkli jakéko-
liv nálepky, všechny by je v prvé
řadě spojovalo několik charakteris-
tik jeho života a tvorby, s nimiž
soustavně nabourával společenské
konvence, klišé, (pseudo)hodnoty
a tabu: myšlenková objevnost, záro-
veň radikálnost a nekompromis-
nost, provokativnost a subverziv-
nost, sarkasmus a cynismus, skep-
se (vůči sobě i okolí), ale rovněž zá-
sadovost, férovost či nebojácnost
(viz jeho poválečné články, v nichž
s břitkostí jako jeden z mála v té
době systematicky demaskoval ko-
munistickou ideologii a praktickou
politiku komunistické strany, nebo

Dopisy z exilu příštím milenkám,
jdoucí proti všem tehdejším před-
stavám exilu o sobě samém). Vše
řečené se odráželo v Broukově
mnohovrstevnatém díle, jdoucím
od psychoanalýzy a sexuologie
přes přírodní vědy, estetiku, lingvis-
tiku, uměleckou kritiku až po poli-
tickou publicistiku.

LN Jak to vlastně bylo s tím jeho
skandálem s Máchovými dení-
ky?

Velmi stručně: Brouk uveřejnil
ve sborníku Ani labuť ani Lůna, vy-
daném k 100. výročí básníkova
úmrtí, provokativní esej Máchův
kult. V něm ostře napadl průběh ofi-
ciálních oslav, „ziskuchtivé vydři-
duchy“, „slavomamské osobičky“,
„vlastence“ atd., kteří si Máchu
a jeho dílo přivlastňují a upravují
ke svým nízkým účelům. A nutno
dodat, že soudy, jež Brouk v pří-
spěvku vznáší, jsou z drtivé větši-
ny platné i dnes. Důvod podání ža-
loby badatele Karla Janského byl

nicméně jiný: Brouk volal po zve-
řejnění intimních částí Máchova de-
níku, s čímž Janský nesouhlasil,
a v této souvislosti použil výrazy
jako „olysalí duchové“ či „pohlaví
zarostlé mechem“, v nichž se Jan-
ský údajně poznával. Spor skončil
nakonec smírem a Broukovou
omluvou v tisku. Celý proces de-
tailně zmapoval Pavel Vašák ve
své práci Šifrovaný deník Karla
Hynka Máchy (2007).

LN Neplatí u Brouka, co se někte-
rým geniálním mladíkům stává,
že po úžasném rozjezdu pak brzy
vyhoří? Ty nejšťavnatější texty
psal přece jen jako mladík. Pak
myslím převládá spíš už ta hoř-
kost, výsměch, cynismus. Nebo to
tak není?

V jistém smyslu ano, v jistém ne
– museli bychom si přesně říci, co
rozumíme pod pojmem „nejšťavna-
tější“. Řada Broukových textů
z pozdějších let je také dost „šťav-
natých“, psaných lehkým stylem

a ironickým tónem, a zase naopak
i v textech z 30. let se objevuje vý-
směch a cynismus... Zevrubnou od-
pověď by na vaši otázku mohla při-
nést až kvalitní Broukova monogra-
fie. Sám bych byl nesmírně rád,
kdyby se našel někdo, kdo by ji do-
kázal napsat, nicméně vzhledem
k Broukovu širokému tematické-
mu záběru se obávám se, že tak
brzy to nebude.

LN Jak to vlastně vypadá s jeho pí-
semnou pozůstalostí? Vyšlo už to
podstatné? Kolik toho zůstává ne-
vydáno?

Po vydání souboru textů z exilo-
vých let 1948–1978 Zde trapno
existovat (2008) a po letošním Ži-
votním slohu už toho bohužel mno-
ho nezůstává. De facto se jedná
pouze o rozsáhlý, téměř pětiset-
stránkový filozofický spis O šalbě
svobody a filosofie, který vznikal
v letech 1954–1958. Momentálně
jednám s jedním nakladatelem
o eventuálním vydání, jež by však

zahrnovalo pouze závěr celé stu-
die, který je nicméně z celého spisu
tou nejzajímavější a nejhodnotnější
částí. Studie Dnes a zítra a esej s ty-
picky „broukovským“ titulem
O krásách přírody a smutcích nedě-
le, které byly napsány po druhé svě-
tové válce a jejichž vydání již byla
připravována, se doposud nepodaři-
lo nalézt, i když určitá naděje tu
zřejmě je...

To ovšem neplatí o Broukově
románu, na němž začal pracovat
v Austrálii v 50. letech,, a přede-
vším potom jeho memoárech; šan-
ce na nalezení obou rukopisů
– pakliže ještě vůbec existují – je
téměř nulová. A přestože se nejed-
ná o rukopisné texty, je nutné se
zmínit o dvou knihách – v příštím
roce by měl vyjít objemný svazek
zahrnující časopisecké a novinové
příspěvky z let 1930–1960; tento
výbor představí Broukovo dílo
v plné šíři jeho zájmů.

Také bych rád dotáhl do konce re-
edici Lidí a věcí z roku 1947, průkop-

nické práce, dnes svým obsahem ak-
tuálnější než v době vzniku.

LN Brouk zemřel na předměstí
Londýna v roce 1978, zřejmě
opuštěn a zapomenut. Víte něco
podrobnějšího o jeho posledních
letech?

Brouk působil do roku 1977,
kdy odešel do důchodu, na jedné
z tamějších polytechnik, na níž se
věnoval problematice aplikované
biologie a potravinám. V roce
1975 vydal na toto téma odbornou
práci Plants Consumed by Man,
v níž se zaměřil na plodiny využíva-
né člověkem, a to z hlediska jejich
geografického rozšíření, fyziologie
a etymologie názvů; knihu si také
zdařile ilustroval.

V roce 1970 prodělal Brouk moz-
kovou příhodu, v roce 1973 se po-
třetí rozvedl, v polovině 70. let se
jeho zdravotní stav začal ještě zhor-
šovat – k důsledkům nadměrného
kouření a k cukrovce se připojily
problémy se zrakem. Potíže se poz-
ději zkomplikovaly dopravní neho-
dou, ke které došlo nedlouho před
Broukovou smrtí. Vedle celoživot-
ního pesimismu přispíval navíc
k zhoršení stavu i pocit opuštěnos-
ti, který Brouk vzhledem ke své
značné nepraktičnosti snášel velmi
těžce. Zcela příznačně bylo Brouko-
vo tělo nalezeno až několik dní po
úmrtí; pohřeb se uskutečnil s mini-
mální účastí, jak odpovídalo Brou-
kovu téměř naprosto samotářské-
mu životu.

LN Mluvil jste s někým, kdo ho
znal? S básníkem Františkem
Listopadem?

Ano, s Františkem Listopadem
jsem se několikrát sešel, navíc
mám k dispozici jeho dopisy Brou-
kovi z 50. let. Listopadovo svědec-
tví je nesmírně cenné, neboť byl
Broukovým blízkým přítelem, člo-
věkem „naladěným na stejnou
vlnu“ – díky tomu a díky své vní-
mavosti básníka znal Brouka jako
málokdo jiný.

Vedle Listopada jsem měl mož-
nost hovořit či korespondovat
s mnohými dalšími osobami, které
znaly Brouka v různých obdobích
– Jiří Kárnet, Eva Jiránková, Zde-
něk Mastník, Hana Pravdová, Zde-
na Ehrlichová, Zdeněk Hruban,
syn Ivan či švagrová Miroslava ad.

LN Představte si, že byste se s ním
setkal. O čem byste s ním mluvil?
Na co byste se ho zeptal?

Asi bych s Broukem rád mlčel.
Přesně tak, jak napsal Broukovi
v jednom dopisu František Listo-
pad: „S Tebou člověk mohl být ně-
jakým způsobem dál samoten,
a přece byl s Tebou.“

SOLITÉR

Bohuslav Brouk
Narodil se roku 1912 v bohaté
podnikatelské rodině, jeho otci
patřily prosperující obchodní domy
firmy Brouk a Babka. Materiální
zázemí mu tedy zajistilo klid
k pěstování zájmů, které ho
zavedly do levicové avantgardy.
Do Surrealistické skupiny vstoupil
v roce 1934. Vystudoval biologii
a antropologii na Přírodovědecké
fakultě UK a estetiku na
Filozofické fakultě UK Praha.
Na jaře 1948 odešel do exilu,
zemřel v roce 1978 v Londýně.
(Snímek pochází z druhé poloviny
dvacátých let minulého století.)

PŘIŠLO NA STŮL
E. L. Doctorow:
Homer a Langley
Zatím poslední román žijího
amerického klasika vyšel v Americe
loni. Je psán v ich-formě a stylem i
dobou zasazení připomene Ragtime.
Dílo spisovatele na vrcholu sil.
Přeložila Veronika Volhejnová,
vydal Odeon

Jan Poláček:
Spěšný vlak CH.24.12
Co by se stalo, kdyby se Češi
přidali na stranu Říše a dovedli po
jejím boku její boj do vítězného
konce. Temná varianta dějin.
Román zajímavého autora, který
doposud psal především sci-fi.
Vydalo Argo, odpovědný
redaktor Miloš Urban

Vladimír Liška:
Kruté vášně římských císařů
Kdo byl větší šílenec, zvrhlík
a psychopat? Caligula? Tiberius?
Nero? Domitianus?
A proč se na římském trůnu
objevovali tak často psychopati?
Dozvíme se to v této knize. Autor
(ročník 1957) je specialista na
krváky.
Vydalo CXYZ

JÁCHYM TOPOL

Jsou knihy, které trvá přečíst
chvíli, snad pár hodin, ale pak
se ve vás sváří celé roky.

A dost možná změní i váš náhled
na skutečnost. K podobným literár-
ním úkazům patří útlá próza Dag-
mar Šimkové Byly jsme tam taky.

Bývalá „dívka swingu“, inteli-
gentní a vzdorná krasavice jak z ro-
mánů Josefa Škvoreckého, poslé-
ze vězeňkyně, zaznamenala čtr-
náct let strávených v nelidských
podmínkách komunistických kri-
minálů.

To, že právě její knížka je zvlášt-
ní a vymyká se, dosvědčuje i nebý-
valý čtenářský zájem. Próza Byly
jsme tam taky, kdysi vydaná
v exilu a do vlasti pašovaná, se
nyní dočkala pátého vydání.

Vězeňské osudy z let padesá-
tých už byly letmo či zevrubněji za-
chyceny snad ve stovkách příběhů
(osud Julie Hruškové v minulém
Pátku LN například popsal Adam
Drda). Existuje též celá vlna kon-

centráčnické literatury, zasvěceně,
neboť především očima přeživších,
popisující ony kruhy pekla, do kte-
rých vehnal své oběti českosloven-
ský stalinismus nebo jak to hrůzné
období nazvat. Jak se ale od toho,
co již známe, odlišuje tahle tenká
knížka?

Rozhodně není černobílá. Toto
není model, kdy proti sobě stojí hr-
dinky světice: řádové sestry, inte-
lektuálky, prostě politické a na dru-
hé straně dozorkyně a kriminálni-
ce, holota.

Příběhy z propadlišť
Četba Šimkové naopak uvádí do
spletitého víru, chvílemi až surrea-
listického běsnění, nejsou tu jasní
hrdinové, jde spíš o mikropříběhy,
postavy přicházejí z propadlišť ji-
ných lágrů, okamžik se v zorném
poli vypravěčky zdrží, pak jsou ubi-
ty, popraveny či přežívají, leckdo,
kdo se nám snad zapíše do vědomí
(dívka, která na záchodě porodí
chlapečka, vražedkyně dávající
svým dětem pod jazyk pijavice,

všechny ty cikánky, řádové sestry,
lesby...), nenávratně zmizí. Sadis-
tické násilí tu střídá něha a solidari-
ta, včerejší kamarádka se mění
v udavačku, surovec ohromí názna-
kem lidskosti. Sondu do hrůz živo-
ta v lágrech Šimková prostřídá s ci-
kánským morytátem, zaslechnu-

tým kdesi v cele, či vysněným úle-
tem, kdy se slastně protahuje kdesi
na písečné pláži.

Megery a lasice
Na rozdíl od odbojného ducha, kte-
rý v sobě nesou hrdinové Motáků
nezvěstnému, lágrového opusu Kar-
la Pecky, či snad hrdinové děl Jiří-
ho Stránského, Dagmar Šimková
rovnou přiznává, že aby vězeňkyně
přežily, staly se „megerami a lasice-
mi“. Ženy tu nesní o heroických
vzpourách či útěcích – pokud musí
nahé běhat po chodbách, stačí jim
síla už jen k tomu, aby si představo-
valy, že dozorci jsou pouze „sochy
chlípných kentaurů“. Učí se jíst čer-
vy. Studují slovíčka. Snaží se neza-
pomenout tváře svých dětí. Šijí za-
kázané podprsenky z hadrů. „Krá-
dež je chvalitebná, když se nekrade
jednotlivci. Nestěžujeme si, neplá-
čeme, nefňukáme.“

Monika Elšíková se v doslovu
zmiňuje o nevoli, kterou vydání
Šimkové kdysi vyvolalo v exilu
i mezi bývalými vězni.

Šimková jde totiž na dřeň, tam
kde ostatní svědkové snad váhali,
popisuje lesbické orgie „nahý, objí-
mající se, pářící se dav“, kamarádí
se s prostitutkami a zlodějkami, ne-
lakuje nic na růžovo, nebuduje po-
mníček vězňům komunismu.

S kapkou cynismu lze podo-
tknout, že snad právě pro tuto odva-
hu se bývalá vzpurná vězeňkyně,
která mimochodem dostala za útěk
tři roky navrch, může stát tou pra-
vou autorkou, zpřítomňující pade-
sátá léta otrlému čtenáři 21. století.

Dagmar Šimková byla propuště-
na roku 1966. A snad aby byl její
neuvěřitelný příběh završen s pat-
řičným rozmachem a grácií, stala
se mimo jiné i manekýnkou a kas-
kadérkou a též ceněnou vězeňskou
terapeutkou, to vše ovšem až po
emigraci do Austrálie, kde v roce
1995 umírá.

Dagmar Šimková:
Byly jsme tam taky
Vydala Monika Vadasová-
-Elšíková, 2010, 163 stran

Brouk, mercedes české avantgardy
Editor Bohuslava Brouka Viktor A. Debnár: „Provokativní nádech mají vlastně všechny Broukovy texty“.
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Nemilosrdná paměť vzpurné lasice

Dagmar Šimková Repro LN

Broukolog. Viktor A. Debnár (1979, Praha) je absolventem Fakulty sociálních věd UK. Publikoval historickou prá-
ci Konopí a marihuana: Spojené státy americké a cannabis v první třetině 20. století (2005) a editoval esej Jiřího
Kárneta Posmrtný deník: Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi (2009) a čtyři Broukovy publikace: soubor exilo-
vých próz Zde trapno existovat (2008), O funkcích práce a osobitosti, O pošetilosti života i smrti (obě 2009) a Ži-
votní sloh (2010); vloni zprovoznil webové stránky www.bohuslavbrouk.cz. Foto LN – František Vlček

Literární středa – Osamělý psychoanalytik a drsné vzpomínky z vězení ve vězení


