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Viktor A. Debnár vydává průřez
publicistiky Bohuslava Brouka,
enfant terrible české meziválečné
avantgardy a pozdějšího obránce
demokratických svobod.

PETR Z ÍDEK

B ohuslav Brouk (1912–1978) zřej-
mě nebyl v životě úplně šťastný,
štěstí má ale po smrti na svého

editora. Viktor A. Debnár zpřístupňuje
systematicky Broukovo dílo a také mu za-
ložil a vzorně vede webovou stránku (bo-
huslavbrouk.wordpress.com). Debnár
nyní vydal v nakladatelství Academia vý-
bor z Broukovy publicistiky z let
1930–1960).

Bohuslav Brouk je dnes znám převáž-
ně v kontextu českého surrealismu 30. let
(např. Derek Sayer ho v knize recenzova-
né na této straně zmiňuje asi dvacetkrát).
Svými články i většími pracemi jako Au-
tosexualismus a psychoerotismus
(1935), Manželství. Sanatorium pro mé-
něcenné (1937) šokoval měšťáky, tedy
společenskou vrstvu z níž vyšel – jeho
otec byl spolumajitel známých obchod-
ních domů Brouk a Babka.

Německé zvrhlosti
Debnárův výbor z publicistiky, který je
doplně hned čtyřmi hutnými studiemi Vla-
dimíra Papouška, Bruna Solaříka, Milana
Drápaly a editora, vnímání Brouka rozši-
řuje. Vedle jeho statí o psychoanalýze, se-
xuologii, umění a kultuře, přináší také od-
díly věnovaný politické publicistice. Na-

vazuje tím na Antologii české nesocialis-
tické publicistiky z let 1945–1948, kterou
před čtrnácti lety vydal Milan Drápala
pod titulem Na ztracené vartě Západu.

Broukovy psychoanalytické články
jsou z dnešního pohledu již jen pouhou ku-
riozitou. Například jeho interpretaci nacis-
mu jako produktu sexuální zvrhlosti Něm-
ců: „Jestliže se v jiných zemích rozlišovali
lidé podle politického nebo náboženského
přesvědčení, třídili se Němci především
podle své specifické pohlavní zvrácenosti.
Ten příslušel k homosexuálům, onen k ma-
sochistům, jiný k fetišistům, další k sadis-
tům a nejumírněnější, nejslušnější Němci
byli zase alespoň stoupenci nudismu...“

Naopak Broukovy texty z let
1945–1948 jsou dodnes aktuální svou jas-
nozřivostí, a především odvahou. To, co si
dovolil napsat v tehdejší době omezené

svobody slova Bohuslav Brouk o komunis-
tech, bylo zcela výjimečné. Čteme napří-
klad: „Lid, lidovost a podobná hesla jsou
pro naše komunisty jen nevinně vzhlížejí-
cím pláštíkem, pod jehož ochranou se sna-
ží uchvátit veškerou moc ve státě pro sebe
samé.“ Ve stejném článku ze srpna 1947
přirovnává komunisty ovládanou SNB
k „četám esesáků a gestapáků“.

Brouk biologem
V této době již Brouk nemohl v českých
zemích publikovat ani v tisku demokra-
tických stran a útočiště nalezl ve sloven-
ském časopise Nové prúdy založeném
předsedou Demokratické strany Jozefem
Lettrichem, který byl podle Milana Drá-
paly „jedním z nejvýraznějších a nejlep-
ších politických listů v celém tehdejším
Československu.“ Jeho hlavní význam

spočíval v tom, že překročil národněfron-
tovní rozdělení tisku a dal prostor široké-
mu spektru nekomunistických autorů.

Bohuslav Brouk odešel v roce 1948 do
exilu, čímž si pravděpodobně zachránil ži-
vot. Pobýval nejprve ve Francii, odkud od-
jel na počátku 50. let do Austrálie, která
jako jedna z mála poskytovala uprchlíkům
víza. V roce 1958 se přestěhoval do Britá-
nie, kde o dvacet let později zemřel. Bohu-
žel se mu nepodařilo získat místo ve Svo-
bodné Evropě, snad vinou svého krátkého
členství v KSČ, z níž vystoupil v únoru
1946. Také do exilových periodik až na vý-
jimky nepsal. Živil se jako biolog, což byl
jeden z oborů, který v Praze vystudoval.

Bohuslav Brouk: Na obranu individualismu.
Publicistika z let 1930–1960. Viktor A. Debnár
(ed.). Academia, Praha 2014. 567 stran.

Od svého vydání sbírá kniha Dereka
Sayera Praha, metropole
dvacátého století s podtitulem
Surrealistická historie jednu
významnou cenu za druhou.
Jejím základním problémem je,
že dvacáté století redukuje
v podstatě jen na jeho třetí dekádu.

PAVEL KOLÁŘ

V
analogii k Paříži coby

„hlavnímu městu devate-
náctého století“, jak ji cha-
rakterizoval esejista a filo-
zof Walter Benjamin, staví

britský sociolog a kulturní historik Derek
Sayer ve své nové knize Prahu do středu
kulturních dějin století následujícího.
V Sayerově studii se ovšem minulé stole-
tí jeví v silně zhuštěné podobě, neboť je
nahlíží hlavně prizmatem zlaté éry české
meziválečné moderny. Těžištěm studie
Prague, Capital of the Twentieth Centu-
ry. A Surrealist History jsou dějiny litera-
tury a výtvarného umění; urbánní, sociál-
ní dějiny nebo dějiny každodennosti zů-
staly převážně mimo autorův zorný úhel.
Praha samotná je přitom spíš prostředím,
v němž se tyto dějiny odvíjejí, než jejich
subjektem. Jde tedy více o umělecké
a kulturní dějiny ve městě, méně o dějiny
města.

Sayerův vypravěčský postup se vyzna-
čuje faktografickou plností a razantním
tempem. Stěží se přitom lze ubránit
dojmu, že kniha byla psána hlavně pro
již hotové znalce a milovníky Prahy, kte-
ří hledají nové aspekty v jim už známém
či aspoň tušeném. Množství informací
a detailů je často tak veliké, že jisté vý-
znamy a souvislosti budou srozumitelné
jen zasvěceným.

Malé, ale nejen naše!
Autor práci rozčlenil do tematických ka-
pitol, které svůj příběh odvíjejí vždy od
jedné určující kulturněhistorické události
nebo uměleckého impulzu. Vstupním
momentem knihy je Bretonova a Éluardo-
va pražská návštěva v roce 1935, která
vyobrazuje československou metropoli
jako evropský průsečík inovativních
uměleckých směrů. Následující kapitoly
pojednávají různorodá témata – Alfonse
Muchu i filmovou avantgardu, Oskara
Kokoschku i Jaroslava Ježka. Vyprávění
se větví do často ne zcela přehledného
pletiva příběhů. Ústřední linii nicméně
tvoří osudy pražské surrealistické skupi-
ny s jejími mezinárodními styky.

Sayerův důsledně „transnacionální“
pohled, díky němuž se dovídáme stejně
tolik o Apollinairovi a Maxu Ernstovi
jako o Jaroslavu Seifertovi či Janu Zrza-
vém, může často do sebe zahleděným tu-
zemským kulturněhistorickým studiím je-
dině prospět. Jedním z těžišť knihy jsou
umělecké kontakty mezi Prahou a Fran-
cií, jak se zračí například v umělecké a or-
ganizátorské činnosti, kterou v Paříži roz-
víjeli Toyen se Štyrským. Sayer poukazu-
je i na různice mezi francouzským a čes-
kým surrealistickým hnutím. Rovněž
spor mezi Karlem Teigem a Le Corbusie-
rem vynáší na světlo obtíže, jimž byl me-

zinárodní pohyb uměleckých směrů vy-
staven.

Srovnávací přístup umožňuje Sayero-
vi osvětlit zvláštnosti české moderny,
včetně jejích paradoxů. Sem patří dilema
našich modernistů mezi národním a kos-
mopolitním přístupem k umění, které se
projevilo například ve sporu o „národní
sloh“ (rondokubismus) nebo v protikla-
du mezi lidovou rustikální tradicí a urbán-
ní pokrokovou modernou. Sayer vyzdvi-
huje především typicky české úsilí o sym-
biózu obou momentů – třeba u Václava
Špály, jenž se ve svých – nakonec veřej-
ností odmítnutých – ilustracích Babičky
pokusil sjednotit kubismus s venkovskou
idylou, jakož i v Janáčkově hudbě nebo
u bratří Čapků. Sayer připomíná, že spor
mezi světovou orientací a národní se-
bestředností se odráží i v ustálených rče-
ních jako „malé, ale naše“ a „malý český
člověk“, která jsou často doplňována ty-
pickými ženskými figurami jako „ma-
minka“ nebo „babička“. Také toto speci-
fické pojetí ženství spojuje tradici s mo-
dernou, pokrokovost s jednoduchostí a li-
dovostí.

Jiný rys českého sonderwegu (vývojo-
vé cesty) tvoří radikálnost české avant-
gardy v otázkách morálky a sexuality. Ta
se projevuje v krajně liberálních názo-
rech např. na rovnost pohlaví nebo ho-
mosexualitu. Sayer upozorňuje na první
erotické filmy natočené v Praze, časopis
Erotická revue nebo Nezvalovo Sexuální
nokturno. Tyto postoje kontrastovaly
s Bretonovým a Éluardovým konzervatis-

mem a machismem v otázkách sexuality.
Zároveň nelze zapomínat na konzervativ-
ní až reakční variantu československé
moderny, přítomnou kupříkladu v baťov-
ské ideologii.

Rychlé uzavření věci
Důraz, jejž Sayer klade na zvláštní charak-
ter české moderny, později přechází v bě-
dování nad jejím úpadkem a pádem na
konci třicátých let (kapitola Na okraji pro-
pasti). S podobnou lítostí upozorňuje na
to, jak rychle se česká moderna vytratila
z kulturního povědomí Západu během stu-
dené války. Ústup české moderny lze roz-
poznat v kontrastu dvou nejdůležitějších
výstav surrealistického umění: pařížská
výstava z roku 1939 vznikala za význam-
ného přispění českých umělců, výstava
v newyorském Muzeu moderního umění
roku 1968 českou tvorbu ignorovala.

Sayer zde svému vyprávění dodává
nostalgickou až tragickou notu, jako by
s Mnichovem a válkou všechno nadobro
končilo. Role Prahy coby hlavního města
dvacátého století se tak uzavírá již ve tři-
cátých letech s rozpuštěním surrealistic-
ké skupiny a rozbitím Československa.
Lze ale takhle zakončit dějiny dvacátého
století? Poněkud přehnaným důrazem na
historické přeryvy a zlomy Sayer takřka
vyretušoval z obrazu dějin moderny dru-
hou polovinu dvacátého století, respekti-
ve podává ji v silně redukované podobě.
Pokud se dotkne poválečné doby a socia-
lismu, činí tak jen pomocí nostalgické
vzpomínky na meziválečný rozmach, tře-
ba v Kunderových odkazech na hovory
s Aragonem nebo v Hrabalových příbě-
zích ze šedesátých let, v kterých ožívá za-
niklý duch první republiky.

Stručné pasáže o protektorátu a stali-
nismu tak spíš působí jako doslov než pl-
nohodnotné součásti dějin moderního
umění. Také význam let 1968 a 1989
pro vývoj moderny autor jen chvatně na-
hodil. Škoda, neboť právě pohled na reál-
ný socialismus i postsocialismus nabízí
příležitost vystopovat paradoxy evrop-
ské moderny, její kontinuitu i zlomy,
její tísnivé dilema mezi ideologií a umě-
leckou svobodou. Navíc by mohl tento
záběr ještě lépe vyjádřit význam Prahy
jako hlavního města dvacátého století,
například s ohledem na to, proč právě
české „umění přežít“ představuje v jis-
tém smyslu kvintesenci evropských sou-
dobých dějin.

Jinou vadou na kráse této živě napsané
a k přemýšlení podněcující knihy jsou
četné pravopisné chyby u českých výra-
zů. Paradoxně jich není ušetřen ani
glosář, v němž jsou vysvětlovány klíčo-
vé pojmy a výslovnost. České vydání by
i přesto bylo dobrým podnikem.

Autor je historik, působí na Evropské
univerzitě ve Florencii

Stěží se lze ubránit dojmu,
že kniha byla psána hlavně pro
již hotové znalce a milovníky
Prahy, kteří hledají nové
aspekty v jim už
známém či aspoň
tušeném
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Derek Sayer
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Bohuslav Brouk, obránce demokracie

Když Praha byla metropolí Evropy
Derek Sayer zasazuje českou modernu do mezinárodního kontextu. Dává tím vyniknout jejím zvláštnostem a paradoxům


