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Názvy jeho prací ze 30. let minulého sto‑
letí, vydávaných časopisecky, v soukro‑
mých tiscích i oficiálně, zná snad kaž‑
dý, i ten, kdo je nečetl: Onanie jakožto 
světový názor, Máchův kult, Manželství 
– sanatorium pro méněcenné, Patologie 
fyzické zdatnosti aj. Narodil se jako ,bur‑
žoa‘ ještě  za rakousko ‑uherského moc‑
nářství, v roce 1912 – a zemřel před tři‑
ceti lety, 19. ledna 1978, a to v situaci 
naprosto ,neburžoazní‘: jeho myšlenko‑
vé východisko – subverze, přerůstající 
v totální negaci – jako by jej zadusilo. 
Odešel rezignovaný nejen na svět, ale 
i na vlastní život. Stal se příkladným dí‑
tětem revoluce, jež tatáž revoluce při‑
vedla pod gilotinu. Zemřel v popření ra‑
dikálního novátorství avantgardy, která 
jej zrodila a vynesla na výsluní, po bok 
Štyrského, Toyen, Nezvala, jako nostal‑
gik, ctitel starých pořádků, jako misan‑
trop, nihilista, popírač všeho – i sebe 
samého. Bohuslav Brouk: jeden z prv‑
ních českých propagátorů psychoanalý‑
zy, bio log, estetik, lingvista, autor esejů, 
poezie, publicistických textů, vědeckých 
prací i ztracených či dosud nenaleze‑
ných próz a memoárů. Autor, jehož lec‑
kdy kruté ironii nelze nikdy upřít vtip, 
člověk ,po camusovsku‘ skeptický ke 
své existenci i k bytí veškerého okolní‑
ho světa, bytostně podvratný filozof, je‑
muž byla individualita a konkrétní smys‑
lový, namnoze sexuální prožitek vždycky 
víc než teorie tisícihlavého davu. Básník, 
jenž „snaží se protlouci světem jako ne-
zúčastněný divák, který má právo hvíz-
dat, kdykoliv se mu hra nelíbí...“

Svůj vrchol – první a zřejmě také po‑
slední – prožil za první republiky, zejmé‑
na ve 30. letech, kdy se co břitký útoč‑
ník na měšťáckou morálku, kulturu a její 
hodnotový sys‑
tém, na všemož‑
né konvence, ta‑
bu, klišé a fráze, 
s pobaveným 
úsměškem vy‑
dával – s Freu‑
dem a Jungem 
po boku – na 
lov kolektiv‑
ních neuróz, 
jehož výsledky pak 
s gustem předváděl na 
všech ryncích: pošťuchoval, pro‑
vokoval, rozkládal a demytizoval. Ne‑
náviděl ideologie a alibistickou posluš‑
nost lúzy, byť sám, až do svých pozdních 
let, fedroval sociální rovnost, odvozenou 
z Marxe, byť sám, podobně jako Wolker, 
v čase své první slávy, nikdy hmotně ne‑
strádal a s komunismem koketoval spíš 
salonně než z reálné potřeby. Druhá svě‑
tová válka a gottwaldovský puč v osma‑
čtyřicátém roce ale jeho život postupně 
obrátily naruby – ačkoliv byl proti dikta‑
turám vždycky podezřívavý a pronikavě 
je, zvláště  v poválečných letech, demas‑

koval, právě nacismus a především ko‑
munismus v něm roznítily fatální „smu-
tek ze života“. V březnu 1948, ve svých 
šestatřiceti letech, byl donucen k emi‑
graci, k dalšímu pobytu v cizí, nehostin‑
né krajině, zprvu Francii, poté Austrá‑
lii a v letech 1958–78 ve Velké Británii, 
které nikdy nepřivykl a která nikdy ne‑
přivykla jemu. Ale měl možnost volby? 
Pakliže by Brouk zůstal ve své vlasti, 
stihl by jej zřejmě záhy osud Kalandry, 
Teiga či Biebla – tedy jistojistá potupná 
smrt, snad jen s možností vybrat si ka‑

tanský nástroj.
Temno, které zachvátilo Čes‑

koslovenskou republiku na konci 
40. let, jako by se simultánně roz‑

lilo i v duši Bohuslava Brouka: jeho 
existenciálně laděná poezie, byť for‑

málně klasického střihu, spadající spíš 
do století devatenáctého, přes Gellnera 
a Machara snad až k Havlíčku Borov‑
skému, vypovídá o samotě i touze tuto 
samotu přetnout – sebevraždou. Čty‑
ři Dopisy z exilu příštím milenkám ješ‑
tě  bravurně splétají demytizaci pojmů 
jako vlastenectví, demokracie, odchod 
ze země či revolta s totální tělesnos‑
tí: spontánně a (bá)snivě erotizují, resp. 
sexualizují myšlenku – zatímco publi‑
cistické a korespondenční výpady ze‑
jména vůči fenoménu tuzemského exilu 
po osmačtyřicátém roce, jemuž se rak‑
ví staly bezvýznamná mocenská pře‑
tahování a půtky, prozrazují houstnou‑
cí hořkost, trudnomyslnost a ústup ze 
všech pozic. Ne náhodou shrnuje vět‑
šina čtyřsetstránkové knihy Zde trap‑
no existovat (Host, 2008), záslužně su‑

„Svoboda. Demokra‑
cie… ano, znám ji! Mě‑

la velkou ošklivou prdel 
a srdce ‑ducha snad 
vůbec žádného.“

(B. Brouk: O svobo
dě a demokracii, 

1951)

Bohuslav Brouk, nedatováno

Slušný člověk je vždy  
 a vždy sám a
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marizující autorovu slovesnou činnost po 
odchodu ze země, Broukovy texty ze‑
jména z 50. let; poslední dvě dekády 
svého žití autor věnoval raději činnosti 
odborné (viz do svazku nezařazená vě‑
decká práce Plants Consumed by Man 
z roku 1975) – anebo, příznačněji, za‑
rytému mlčení.

Ohlíží ‑li se autor – na přiložených fo‑
tografiích zachycený jako podsaditý, 
předčasně zestárlý muž, jehož tvář 
brázdí směs urputnosti, cynické ne‑
zúčastněnosti a bolesti – z pozice 
exulanta za svým avantgard‑
ním, bohémským mládím, 
pak tak činí bezskrupu‑
lózně, avšak s prosakují‑
cí nostalgií. Šlehne sice 
po Mukařovském (jis‑
tě v lecčems tref‑
nou) charakteristi‑
kou člověka oportunisticky střídajícího 
kabáty a milujícího funkce a tituly, kari‑
kuje sice Nezvala jako opilce a sexuální‑

ho zhýralce, potopí sice československý 
surrealismus – vyjma Štyrského a Toyen 
– coby „reklamní záležitost“, avšak cí‑

tíme za těmito slovy vysílanými do mi‑
nula i dávku stesku, byť nepřiznaného 
a všemocně potlačovaného. Vždyť Fran‑
cie na přelomu 40. a 50. let Broukovi 
byla „bezedným kráterem noci – / bez-

nadějí k uzou-
fání“, Austrá‑
lie zas nudnou 

a spálenou, za‑
ostalou zemí – 

a též v Anglii bylo 
vždy „trapno exis-
tovat jak ve dne, tak 

i v tmách“. Cizinec se 
nikdy, ani jedinou svo‑

jí fasetou nestal našin‑
cem. Naopak zůstal do 
smrti věrný svému pře‑

svědčení, že „slušný člo-
věk je vždy a vždy sám 

a sám“. Navzdory nuzným zaměstná‑
ním, která musel přes svoji mnohostran‑
nou kvalifikaci vykonávat. Navzdory ne‑
možnosti publikovat svůj zásadní spis 
O šalbě svobody a filosofie, na němž 
pracoval v letech 1954–58. Navzdory 
odvážné autoanalytické cestě do svého 
dětství, ke zřejmě klíčovému traumatu 
z otcovské autority a náhlému odcho‑
du milované vychovatelky, o nichž ote‑
vřeně hovoří v textu O svobodě a de-
mokracii.

Četná místa jak v jeho knihách z prv‑
ní republiky, tak v nynějším mnohovrs‑
tevnatém svazku Zde trapno existovat 
prokazují, že Bohuslav Brouk byl přes 
všechny destruktivní masky, jež si na‑
sazoval, člověkem jemného citu – básní‑
kem, který z obav před agresivitou uni‑
formního světa kolem chtěl tento svět 
neslitovně přetavit k obrazu svému, 
podřídit jej své v lecčems výjimečné,  
v lecčems však též aristokraticky pový‑
šené individualitě. Tvůrcem, jehož devi‑
zou byla permanentní ostražitost před 
všemožnými prodejci prefabrikované 
a umravněné reality. On ve své kom‑
plikovanosti a nevyzpytatelnosti toužil 
po průzračném: po skutečnosti syrové, 
bez rtěnky a líčidel, po životě, za nějž ru‑
čí svým životem. Než se dobral krutého 
poznání, že vlastně neví jak smyslupl‑
ně existovat, několikrát se tohoto své‑
ho snu dotkl.

Radim Kopáč

„Samá 
proč umořila 

život a nejstřízli‑
vější lidé západní 
civilisace jsou  

tak nalinkovaní,  
jako ještě  nebyl  
žádný opilec.“

(B. Brouk: Dopisy 
z exilu příštím 

milenkám, 1949)

Co tě přivedlo k zájmu o exilovou 
tvorbu Bohuslava Brouka: fenomén 
exilu, nebo výjimečnost samotného 
autora?

V Broukově osobě se v mém případě 
protnuly tři faktory – a jejich průsečík 
mě nakonec dovedl k zájmu o Broukův 
život v exilu, a především o jeho taměj‑
ší tvorbu. Za prvé, a to byl podnět nej‑
mocnější, jsem znal Broukovu provo‑
kativní tvorbu z třicátých a čtyřicátých 

let, která mě po myšlenkové i stylistické 
stránce ve svých jednotlivostech i cel‑
ku nesmírně oslovovala. Za druhé sehrál 
podstatnou roli můj zájem o české exilo‑
vé literáty, konkrétně o autory, kteří byli 
nuceni odejít z republiky po únorovém 
převratu v roce 1948. Jedná se v na‑
prosté většině o osobnosti, v porovnání 
s exulanty tzv. posrpnovými, které byly 
v bývalém domově kvůli svému odcho‑
du zapomenuti nebo polozapomenuti. 

Život je trpělivé čekání 
na špatný konec

Rozhovor s Viktorem A. Debnárem, 
editorem knihy Bohuslava Brouka Zde trapno existovat

Bohuslav Brouk, Londýn 1968
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A přitom šlo v mnoha případech o tvůr‑
ce významné, kteří ,měli jméno‘. Jed‑
ním z nich byl Bohuslav Brouk. A ko‑
nečně se v mém zájmu o tohoto autora 
odráží náklonnost k české meziválečné 
avantgardě, jejíž byl Brouk nepřehléd‑
nutelnou osobností.

Broukovy texty ze 30. let – tedy ty 
jediné dosud dobře známé – byly 
krásně bezskrupulózní, výsměšné 
a otevřené. Jak se jeho tón změnil 
s odchodem z Čech?

Svůj nezaměnitelný, pronikavý styl si 
Brouk zachoval i v exilu – nadále se v je‑
ho textech, hlavně zpočátku, tj. z konce 
čtyřicátých let a v raných letech padesá‑
tých, odrážely ironická podvratnost vů‑
či tehdejším společenským diskurzům, 
demystifikace tradičních hodnot, resp. 
pseudohodnot, a konvencí. Broukova 
zkušenost s exilem, se vším, co v je‑
ho případě obnášela, tedy mj. 
pocitem dvojí cizoty (v nezná‑
mých zemích a v rámci exilové 
a krajanské komunity) a zhoršu‑
jícím se zdravotním stavem, nic‑
méně postupně umocňovala jeho 
pesimismus, prohlubovala jeho re‑
zignaci a lhostejnost vůči lidskému 
údělu a životu. Zřetelné náznaky ta‑
kovéhoto Broukova životního postoje by‑
ly ostatně patrné již v jeho tvorbě vzni‑
kající v ČSR. V každém případě jsou však 
Broukova nejlepší exilová díla pravdivá, 
a to slovy jeho vrstevníka Jana Hanče ve 
smyslu „naléhavosti jakéhokoliv druhu 
a mravnosti třeba nepochopitelné“.

Zůstal Brouk i v exilu dál věrný svým 
prvorepublikovým tématům, tedy 
psychoanalýze a antropologii?

Může to být pro někoho možná pře‑
kvapující, ale Brouk se psychoanalýze 
tak, jak se jí zabýval v některých prvore‑
publikových publikacích a článcích, ne‑
věnoval. Pokud jde o antropologii, ani té 
se nevěnoval ve smyslu své knihy Pato-
logie životní zdatnosti (1937) – ovšem 
pokud bychom tento vědní obor chápa‑
li jako nauku o člověku, jeho podsta‑
tě, postavení a poslání ve světě atp., 
antropologická hlediska by‑
chom našli v mnoha Brouko‑
vých exilových písemnostech. 
Na druhou stranu se Brouk, 
jelikož byl absolventem mi‑
mo jiné pražské přírodově‑
decké fakulty, začal z čistě 
existenčních důvodů věno‑
vat biologii. Nejdříve v Aus‑
trálii, později především ve 
Velké Británii, kde působil 
v roli pedagoga postupně 
na několika školách.

Jak vypadal Broukův všednodenní ži‑
vot po roce 1948? Z jeho poezie, kte‑
rá je do svazku Zde trapno existovat 
rovněž zařazena, často vystupují mo‑
tivy samoty, odcizení, strachu, dokon‑
ce úvahy o sebevraždě...

V prvé řadě je nutné zmínit, že Brou‑
kův život v ČSR a v exilu se diametrálně 
odlišoval. S příchodem do exilu se do‑
stával do situací, které mu byly jakož‑
to příslušníkovi české intelektuální elity 
a členovi jedné z nejznámějších podni‑

katelských rodin (firma Brouk a Babka) 
naprosto neznámé. Zejména v prvních 
letech byla Broukova životní situace ne‑
smírně napjatá, a to jak z pohledu exis‑
tenčního, tak existenciálního. Být vyrván 
ze svého předchozího života, ocitnout se 
z ničeho nic v novém prostředí bez ro‑
diny, být obklopen novými lidmi apod. 
– to vše znamenalo obrovský nápor na 
psychiku. Ex post svou situaci ve Fran‑
cii Brouk shrnul v jedné ze svých bás‑
ní: „Zajdeš na svobodu, jež jediná ti by-
la ponechána.“ K těmto prožitkům se 
postupem času přidávalo ,rozleptávání‘ 
jeho přesvědčení o smysluplnosti exilo‑
vých aktivit. Po nabytí celé řady veskr‑
ze negativních lidsko ‑politických zkuše‑
ností mezi ostatními exulanty a krajany 
se rozhodl veřejného exilového angažo‑
vání stranit. Vedle toho tu i tam do jeho 
života – a následně i tvorby – vstupuje 
prvek teskné touhy a sentimentálnos‑

ti, narušující a otupu‑
jící Broukovu radikál‑
nost a subverzivnost. 
Výsledkem je rezigna‑
ce na život, trpná ode‑
vzdanost osudu a sa‑
mota. „V nic nevěřím, 
v nic nedoufám, nic ne-
miluji,“ jak ve své Kni-

ze neklidu napsal Fernando Pessoa.

Brouk žil po osmačtyřicátém roce ve 
Francii, v Austrálii a nakonec ve Vel‑
ké Británii. Potkal tam někoho z Čes‑
koslovenska?

Jelikož z poúnorového Českosloven‑
ska odešlo mnoho významných osob ze 
sféry kultury, politiky nebo školství, s ni‑
miž se Brouk stýkal již předtím, s celou 
řadou z nich se potkával i později v za‑
hraničí. Styky tak – a platí to především 
pro Francii a Velkou Británii – udržoval 
kupříkladu s malíři Toyen a Jindřichem 
Heislerem, výtvarným teoretikem Fran‑
tiškem Kovárnou, politikem Jaroslavem 
Stránským nebo bohemistou Karlem 
Brušákem. A vedle těchto osob přišel 
do kontaktu s velkým množstvím nových 

lidí: seznámil se na‑
příklad s Františkem 
Listopadem, s nímž 
během pařížských let 
navázal blízké přátel‑
ství, nebo s bývalým 
ministrem Hubertem 
Ripkou.

Co se s Broukovým 
jménem a dílem dělo 
v Československu po 
letech zostouzení a za‑

pomnění? Připomněl je někdo v li‑
berálnějších šedesátých letech?

Bohužel ne. Ačkoliv bylo během še‑
desátých let mnoho význačných ,umě‑
le zapomínaných‘ postav připomenuto, 
Broukovo jméno mezi nimi nefigurova‑
lo. Proč tomu tak bylo, se dnes může‑
me pouze dohadovat. Pravděpodobně se 
jednalo o souhru několika důvodů: od‑
chod do exilu, ,velkokapitalistický‘ tříd‑
ní původ, vystupování proti komunis‑
tické politice (zejména v poválečných 
letech), názorový radikalismus či po‑
vrchní vnímání jeho osoby a tvorby ja‑
kožto úsměvné kuriozity.

„Malý člověk zůstane 
vždy malým 

a malost je opak 
charakteru.“

(B. Brouk v dopise 
H. Ripkovi, 1950)

„Hodím se do 
emigrace jak parník 

na Saharu, a proto se 
nedivte, jestliže se 

domýšlím, že emigrace 
je trpělivé čekání 

na špatný konec.“

(B. Brouk v dopise 
H. Ripkovi, 1949)
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Ve dvaasedmdesátém roce se Brou‑
kovi podařilo přijet do Prahy. Ví se, 
proč se vracel? A proč tu nezůstal?

Brouk navštívil Československo na 
základě přání své bývalé manželky Mi‑
roslavy a staršího bratra Jaroslava. 
A samozřejmě byl taktéž zvědavý, jak 
se Praha, resp. celá země, změnila. Bě‑
hem přibližně dvoutýdenního pobytu se 
– po více než dvaceti letech – setkal 
s řadou svých starých přátel; další jako 
Biebl, Kalandra či Nezval již nežili, ně‑
kteří rovněž zvolili exil... Brouk opouště l 
republiku rozčarován, podle svých slov 
se „smíšenými pocity“. O rok později 
měl přesto snahu se do ČSSR opět po‑
dívat, nicméně komunistický režim mu 
začal klást podmínky, které pro něj byly 
neakceptovatelné, např. povinnost slo‑
žit vysoký finanční obnos ve valutách – 
takže jakákoliv další návště va se neko‑
nala. A jeho eventuální trvalý návrat? Ten 
byl z řady důvodů naprosto vyloučený. 
Ač byl Brouk s mnoha věcmi v Británii 
nespokojený, v porovnání s nastupující 
normalizací v Československu se co do 
kvality života jednalo o diametrálně od‑
lišnou situaci. Se svým původem a svou 
minulostí by to zde – velmi mírně řeče‑
no – neměl jednoduché.

V knize Zde trapno existovat chybě‑
jí dvě podstatné práce, které Brouk 
v exilu napsal: studie O šalbě svobo
dy a filosofie a anglicky psaná kníž‑
ka Plants Consumed by Man. Měl jsi 
možnost ty texty číst?

Ano, obě práce jsem měl v ruce. 
V prvním případě se jedná o značně 
rozsáhlý filozofický spis, na němž au‑
tor pracoval pět let a jehož předmětem 
zájmu jsou otázky spojené s pojmem 
svoboda a s jeho proměňujícími se vý‑
znamy v lidském myšlení. Necelé dva 
roky po dokončení této práce publiko‑
val Brouk na stejné téma článek v revui 
Svědectví, kde některá ze svých nekom‑
promisních tvrzení ze spisu zmírnil. Ani 
to ovšem nezabránilo ostré reakci ze 
strany některých čtenářů. V případě pu‑
blikace Plants Consumed by Man z roku 
1975 jde o text vzniklý na základě Brou‑
kovy již zmiňované pedagogické činnos‑
ti. Od roku 1968 působil na jedné z lon‑
dýnských polytechnik, kde se věnoval 
problematice aplikované biologie a po‑
travinám. V samotné knize se zaměřil, 
jak ostatně titul napovídá, na plodiny vy‑
užívané člověkem, a to z hlediska jejich 
geografického rozšíření, fyziologie a ety‑
mologie názvů. Za zmínku rovněž stojí, 
že Brouk publikaci doprovodil vlastními, 
velice zdařilými kresbami.

Z Broukova díla byly po devětaosm‑
desátém roce reeditovány, a to bo‑
hužel s minimálním ohlasem, někte‑
ré jeho spisy v knihách Lidská duše 
a sex a Autosexualismus a psycho

erotismus. Jako by autor stál hluboko 
ve stínu svých avantgardních kolegů 
Štyrského, Nezvala či Toyen. Nebo je‑
ho druhý čas teprve přijde?

Kdyby ten čas přišel, bylo by to samo‑
zřejmě jedině dobře. Z velké části závi‑
sí na nakladatelích, zda budou ochotni 
Broukovy texty tisknout. Co se týká exi‑
lové tvorby, jedná se o uvedený filozo‑
fický spis, jehož eventuální publikaci ale 
komplikuje dlouhodobá a náročná editor‑

ská práce, kterou je třeba rukopisu vě‑
novat, a zároveň – vzhledem k zaměře‑
ní, rozsahu a náročnosti textu – výhled 
na minimální prodejnost knihy. Nemé‑
ně přínosné by bylo podruhé vydat dí‑
la z třicátých a čtyřicátých let, z nichž 
některá jsou dnes téměř nedostup‑
ná. A přitom obsahují myšlenky v sou‑
časnosti mnohdy aktuálnější, než byly 
v době svého prvního vydání. Jde o ti‑
tuly O smrti, lásce a žárlivosti, věnující 
se otázkám sebevraždy, průkopnickou 
lingvisticko ‑estetickou studii Jazyko-
vá komika, dále ,psychologický portrét 
lidstva‘ O funkcích práce a osobitosti či 
Lidé a věci. Posledně jmenovaný text – 
pokud bychom chtěli názorně ilustrovat 
aktuálnost Broukových děl – zkoumá po‑
měr člověka k věcem, které jej obklopují.  
Zavádí mimo jiné pojmy chrematofilie 
a chrematoklastie, jež symbolizují opačné 
extrémy: lpění na věcech a odpor k vě‑
cem. Což je tematika v nynější hédonis‑
tické společnosti více než aktuální.

Radim Kopáč
Foto archiv 

Ivana Brouka

Publicista a editor Viktor A. Debnár se narodil v roce 1979 v Praze. Vystudoval 
mezinárodní teritoriální studia a americká studia na Institutu mezinárodních stu‑
dií FSV UK. Spolupracuje s knihovnou Libri prohibiti; žije v Praze. Publikoval his‑
torickou práci Konopí a marihuana: Spojené státy americké a cannabis v první 
třetině 20. století (Volvox Globator, 2005). V lednu t. r. vydalo brněnské naklada‑
telství Host v jeho uspořádání soubor exilových textů psychoanalytika a biologa 
Bohuslava Brouka (1912–78).

Bohuslav Brouk, Londýn 1967


