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Abstrakt
Předkládaná práce je věnována vztahu československé kulturní levice k sovětskému
Rusku v meziválečném období. Zabývá se obrazem sovětského Ruska, který se v tomto
prostředí utvářel, přičemž poukazuje na to, že pro řadu československých levicových
umělců a intelektuálů sloužil jako nosná konstrukce pro vlastní vize ideálního
společenskopolitického uspořádání. Obraz sovětského Ruska tak v jejich pojetí
představoval utopii v tom smyslu, jaký tomuto fenoménu připisuje sociolog Karl
Mannheim. Předkládaná práce popisuje proces vzniku tohoto utopického obrazu v
prostředí československé kulturní levice počátkem dvacátých let, mapuje proměny jeho
tematické a motivické struktury a sleduje jeho rozpad na pozadí ideového štěpení
československé kulturní levice na konci třicátých let. Tento proces je sledován na
souboru cestopisů, v nichž levicoví umělci a intelektuálové formulovali své
bezprostřední dojmy a zkušenosti z této země. K jejich analýze je pak využita metoda
sémiotické

textové

analýzy.

Prostřednictvím

analýzy

konfrontačních

a

transformativních funkcí utopického obrazu sovětského Ruska se předkládaná práce
pokouší objasnit postoje a stanoviska československých umělců a intelektuálů k
sovětskému Rusku v kontextu společensko-politické situace meziválečného období a v
širších souvislostech meziválečného evropského vývoje, s důrazem na roli a
odpovědnost intelektuálních elit. Dospívá k závěru, že rozchod s utopickým obrazem
sovětského Ruska nastal ve chvíli, kdy pro část levicových intelektuálů přestal plnit
potřebné konfrontační a transformativní funkce, a začali proto z nitra tohoto utopického
myšlení poukazovat na jeho ideologické znaky. Katalyzátorem tohoto procesu se stal
eskalující útok na moderní umění v podobě sovětské kampaně proti formalismu, který
pro avantgardu znamenal zásadní ohrožení jejího utopického projektu proměny světa
pomocí magické moci obrazu a slova.

Abstract
The proposed dissertation is devoted to the relations of the Czechoslovak cultural left to
Soviet Russia in the interwar period. It focuses on the image of Soviet Russia, pointing
out that for many Czechoslovak leftist artists and intellectuals it served as a framework
for their own vision of an ideal socio-political arrangements. In their view, the image of
Soviet Russia stood out as a utopia in the sense that the sociologist Karl Mannheim
attributes to this phenomenon. The dissertation follows the evolution of this utopian
image among the Czechoslovak cultural left in the early 1920s, maps the changes in its
thematic structure and motives and follows its disintegration against the ideological split
of the Czechoslovak cultural left in the late 1930s. This development is perceived
through the analysis of travelogues in which left-wing artists and intellectuals presented
their immediate impressions and experiences from this country. The semiotic text
analysis method is being used for this purpose. By analysing the confrontational and
transformative functions of the utopian image of Soviet Russia, the

dissertation

attempts to clarify the attitude of Czechoslovak artists and intellectuals towards Soviet
Russia in the context of the socio-political situation of the interwar period and in the
broader context of interwar European development. It draws a conclusion that some
leftist intellectuals broke with the utopian image of Soviet Russia when it ceased to
fulfil necessary confrontational and transformative functions. Therefore, they began to
point out from within this utopian thinking on its ideological features. The escalating
attack on modern art in the Soviet Union may be considered as a catalyst of this process,
as it posed a major threat to the avant-garde utopian project of transformation of the
world through the magical power of the image and the word.
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Cesty do utopie
K obrazu sovětského Ruska v prostředí československé kulturní levice
v meziválečném období

Ptát se, proč lidé, kteří SSSR navštívili, neviděli pravdu, se
míjí s meritem věci. Většina lidí, kteří pochopili, co se
v SSSR děje, tam kvůli tomu nepotřebovala jezdit a zemi si
prohlížet – zatímco ti, kdo do Sovětského svazu odjížděli
s plamennou vírou, se obvykle vraceli ve stejném stavu.
Pravda, jakou hledal oddaný stoupenec komunismu,
nebyla testovatelná dobovou realitou: jediným měřítkem
tu byly budoucí výsledky.
(Tony Judt)

Návštěva v Rusku sama ještě mnoho neznamená: člověk
může vidět, a nemusí, podle toho, jakou má náladu.
(Ferdinand Peroutka)

Georges:

Prosím vás, pane, já už jsem vás takovou dobu neviděl, vy jste cestoval určitě.

Jehan:

Jo, já jsem byl v Rusku.

Georges:

Pane, vy jste byl s odpuštěním v Rusku?

Jehan:

Jo.

Georges:

To snad… Co mi… Co mi řeknete, já visím na Vašich rtech! Objektivní pravdu bych
potřeboval vědět!

Jehan:

Objektivní pravdu?

Georges:

Jak to tam vypadá?

Jehan:

Z který Vy jste strany, abych věděl, co mám říkat, víte?

Georges:

Dovolte, přeci jsem váš člověk!

Jehan:

No to, já ještě nevím, kterej!

Georges:

No jak bych vám to řekl… Potřeboval bych vědět to nejhorší!

Jehan:

Á, Slovan! No tak to vám posloužím. No je to tam hnusný, je to tam hrozný, co
Vám mám povídat.

Georges:

Bída, hlad?

Jehan:

Ale horší než bída, horší než hlad! Přetvářka, faleš, přetvářka, lež! Malý děti. Malý
děti, ty nevinný děti – červený, vypasený, dobře živený… Lidi – dobře živený…
Mladý holky – pche, krásný, vyvinutý… A to všecko jen proto, aby se zdálo, že tam
není hlad.

Georges:

Prosím, tak oni ten podvod na ty cizince ženou tak daleko, že aby se zdálo, že tam
je blahobyt, oni snad nakonec dají tomu obyvatelstvu najíst!

Jehan:

No ovšem, no! Ale já jsem to prokoukl, já jsem tam přijel, vidím jídlo, vidím tady
tlustý, zdravý, vyjedený lidi, povídám si: No pozor, pozór!

Georges:

To nebude samo sebou!

Jehan:

Taky to není, je to od jídla, víte? No prosím Vás, to on si tam nikdo nemůže
odpočinout vůbec.

Georges:

No to jsem taky slyšel, že prej nezaměstnanost vůbec netrpěj. Prý: tady budeš
pracovat, pane, pracovat budeš. A dostaneš za to svoje peníze!

Jehan:

No teror! Teror! No lidi by se rádi zasebevraždili, ale nesměj!

Georges:

No to jsem slyšel, že prej se tam tlačej, úplný fronty jsou u věží, chtěj se střemhlav
vrhnout do propasti, učinit všemu konec, oni jim to nedovolej, když letí dolů, tak
mu přidělaj padák!

Jehan:

A co by vás dožralo, ten padák se otevře, pane! Oni nenechaj ani takovýho ředitele
přivydělat po straně, že by mohl dodávat padáky, který se neotevřou. Vždyť tam
snad fungujou i plynový masky… No ale já bych neztrácel hlavu, já myslím,
poslouchejte, že přeci jenom optimisticky na to!

Georges:

Jo, jo, jo. Nesmí se ztrácet hlava, pane! Já doufám, víte, že se všecko v lepší obrátí
a že ten lid se tam probudí a ten blahobyt ze sebe setřese…

Jehan:

Já taky doufám. Přeci jenom optimismus, víte, optimismus! Vždyť oni ty lidi přece
jenom, tam snad možná příjde nějakej car, zase se to všecko zanedbá, jak to
bejvalo, a zas to bude naše bratrská slovanská země.

Georges:

Zdravstvujtě, tovaryš Treťjakov.

Jehan:

Zdravstvujtě.

Georges:

Zdravstvujtě. Pozdrav z Prahy Vám posíláme.

Tento text, známý jako Pravda o sovětském Rusku, je záznamem předscény k sedmému
obrazu ikonické inscenace Balada z hadrů, kterou v listopadu roku 1935 v divadle
Rokoko znovu zahájila činnost divadelní scéna Jiřího Voskovce a Jana Wericha,
tentokrát pod názvem Spoutané divadlo.1 Jedovatá forbína vznikla jako reakce na
zářijovou cestu Jana Wericha do Sovětského svazu, kde se spolu s Jaroslavem Ježkem a
početnou delegací československých divadelníků zúčastnil moskevského divadelního
festivalu. Z dnešního pohledu, daného časovým odstupem i odstupem současné
úrovně poznání, navozuje tento cynický text, který tak necitlivě ironizuje dostupné
zprávy o ukrajinském hladomoru i nesvobodném charakteru sovětského společenskopolitického zřízení, celou řadu palčivých témat –
− okatou relativizací dostupných informací zpochybňuje možnost podání
jakéhokoli objektivního svědectví o sovětské skutečnosti;
− poukazem na manipulace se zahraničními návštěvníky sovětského Ruska, kteří
mohou vidět jen to, co je jim umožněno vidět, zpochybňuje hodnotu očitých
svědectví z cest do této země;
− ostře konfrontačním tónem se vymezuje vůči názorům přicházejícím z jiné části
ideového spektra;
− a ironickou hyperbolou cílí na klíčové problémy vlastní společnosti.
Právě tomuto komplexu problémů je věnován můj disertační výzkum věnovaný obrazu
sovětského Ruska v prostředí československé kulturní levice v meziválečném období,
jehož výsledky jsou touto prací předkládány.

1

Text forbíny byl poprvé otištěn knižně pod názvem „Slovo dá slovo“ v publikaci VOSKOVEC, Jiří;
WERICH, Jan. Balada z hadrů. Divadlo o prokletém básníkovi v 15 obrazech. Praha, Fr. Borový, 1936.
V různých textových variantách je pak součástí poválečných vydání hry Balada z Hadrů. Zde je text
převzat v původní podobě z audionahrávky VOSKOVEC, Jiří; WERICH, Jan. Pravda o sovětském Rusku
(1935). Osvobozené divadlo I.–VII. 1929 -1938. CD 6. Praha, Suprafon, 2007.

ÚVOD
První světová válka překreslila politickou mapu Evropy a radikálním způsobem narušila
fungování evropské společnosti prakticky ve všech oblastech jejího života.
V rozkolísaném světě plném nových výzev a nejistot po prožitém traumatu největší
války moderních evropských dějin proto bylo nezbytné nejen nově nastavit
společensko-politické, sociální a ekonomické vazby a principy, ale také najít nové
normativní hodnoty fungování společnosti a jejího směřování. Ruská revoluce, sovětský
sociální experiment a jeho možné důsledky pro křehké poválečné uspořádání proto
patřily mezi nejdůležitější témata, která rezonovala meziválečnou Evropou. Soudobé
uvažování přitom často spíše než reflektovanou skutečnost odráželo světonázor svých
nositelů a jejich očekávání, obavy i frustrace z poválečného vývoje. Rozporné a často
vzájemně protichůdné postoje, dokládající pestrou hodnotovou orientaci a ideovou
pluralitu meziválečné evropské společnosti, se projevovaly v (často velmi vyhrocených)
diskusích a polemikách napříč názorovým spektrem i generacemi. Vznikal tak značně
polarizovaný obraz, v němž zbývalo jen málo prostoru pro hledání obecně platných
odpovědí na otázky, které vznik sovětského státu před evropské politiky a intelektuály
stavěl.
Evropská politická reprezentace reagovala na převzetí moci bolševiky, jejich rezignaci
na koaliční závazky a podpis separátního míru s ústředními mocnostmi politickým
bojkotem, hospodářskou blokádou a vojenskou intervencí. Opatrné pokusy o nalezení
určitého modu vivendi, o nějž se na mírové konferenci v Paříži pokoušeli Britové
a Američané, selhaly zejména kvůli odmítavému postoji Francie, trvající na splacení
předrevolučních dluhů, a pod vlivem revoluční vlny, která se na přelomu let 1918 a
1919 šířila Evropou. Teprve ke konci roku 1920 v souvislosti s faktickým koncem ruské
občanské války, resp. v březnu 1921 po uzavření rižské mírové smlouvy, stvrzující
výsledky sovětsko-polského válečného konfliktu, začala evropská politická
reprezentace (již bez angažmá Spojených států, které se vydaly cestou izolacionismu)
hledat kompromisní politická řešení vedoucí k normalizaci vzájemných vztahů. Výrazně
tomu napomohl i ústup bolševické vlády od drastické politiky válečného komunismu
směrem k tzv. Nové ekonomické politice (NEP), která nahradila nucené rekvizice
naturální daní, umožnila směnný obchod, aplikovala tržní stimuly v průmyslové sféře a
otevřela sovětské Rusko a jeho rozsáhlé trhy západním investicím. První vlaštovkou
bylo v tomto ohledu uzavření obchodní dohody mezi Londýnem a Moskvou v březnu
1921, následované květnovou německo-sovětskou obchodní smlouvou a německosovětským sblížením na konferenci v Janově v dubnu 1922. Nadále však zůstávaly
vzájemné politické vztahy velmi křehké, ohrožované oboustrannou nedůvěrou a
vystavené subverzní činnosti Komunistické internacionály.

1

Jednoznačně negativní přístup k bolševické vládě a revoluční hrozbě s evropskými
vládami sdíleli také intelektuálové, které je možné, byť poněkud schematicky, označit
adjektivem „pravicoví“. Patřila k nim jak konzervativně orientovaná inteligence,
nacházející se často pod vlivem ruských emigrantských kruhů, tak intelektuálové
přitahovaní světonázorovými koncepcemi fašismu.2 Opatrně rezervovaný a kritický
přístup pak zastávali liberálně a reformisticky smýšlející intelektuálové důvěřující
v mechanismy parlamentní demokracie.3 Se sílícími sympatiemi však ruské revoluční
dění a zrod sovětského státu sledovala řada veřejně angažovaných osobností, kteří
hledali alternativy ideového ukotvení poválečného společenského uspořádání
v intelektuální osnově revolučního marxismu s jeho ideály sociální rovnosti a
spravedlnosti. Pro účely této práce je budeme označovat sice rovněž spíše
schematickým, ale poměrně běžně používaným pojmem levicoví intelektuálové, při
vědomí šíře a neukotvenosti tohoto pojmu na levé škále politického spektra
rozkročené mezi ideovými variantami anarchismu, socialismu a komunismu. Právě
jejich hlas byl v meziválečné Evropě velmi silný, výrazně vstupoval do veřejného
prostoru, významně ovlivňoval společensko-politickou i kulturní atmosféru i veřejné
mínění a utvářel kánon sociálně-politické kritiky. Protože literatura byla v této době
dominantní vrstvou kultury s největším celospolečenským dopadem, patřily mezi
nejvlivnější a nejrespektovanější z nich zejména (nikoli však výlučně) literárně činné
osobnosti.
Právě západoevropští levicoví intelektuálové jako stávající či potenciální sympatizanti
sovětského státu byli nejdůležitějšími partnery sovětské veřejné diplomacie, která
skrze jejich angažmá usilovala o dosažení vlastních cílů – šíření pozitivního obrazu
sovětského státu, legitimizaci jeho postavení a ovlivňování společensko-politického
vývoje v západní Evropě. Levicoví intelektuálové se v meziválečném období ve
prospěch sovětského Ruska systematicky, dlouhodobě a energicky angažovali,
obhajovali jeho ideové směřování i politické strategie, sloužili jako vlivný spojovací
článek mezi ním, západoevropskou veřejností i politickou reprezentací, významně
ovlivňovali veřejné mínění a do jisté míry i diplomatické postoje západních zemí vůči
sovětskému státu. Zároveň udržovali široké kulturní kontakty se sovětskými umělci,
intelektuály a emisary sovětské kulturní politiky, jako byli např. Ilja Erenburg, Michail
Kolcov či Sergej Treťjakov, s nimiž je pojily blízké osobní přátelské vztahy.
Levicoví intelektuálové v sovětském Rusku hledali a nacházeli referenční rámec pro
vlastní vize ideálního společenskopolitického uspořádání. Fascinoval je proces

22

Podrobněji k roli fašistických či fašizujících intelektuálů 20. a 30. let, jako byli např. Němec Ernst
Jünger, Francouzi Robert Brasillach a Pierre Drieu La Rochelle či Rumuni Mircea Eliade a Emil Cioran
srov. např. SNYDER, Timothy. Intelektuál ve dvacátém století. Rozhovor Timothyho Snydera s Tonym
Judtem. Praha, Prostor, 2013, s. 169-189.
3
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industrializace proměňující zaostalou agrární zemi v dynamické průmyslové impérium
s uplatňovaným právem na práci, nulovou nezaměstnaností a všem dostupnou
volnočasovou zábavou. Přitahovala je snaha o dosažení sociální rovnosti, založené na
nové organizaci společenských a vlastnických vazeb, provázená procesem emancipace
ženy a jejího společenského a sociálního zrovnoprávnění. Vyzdvihovali budování
systémů sociální ochrany, zejména kolektivní péče o děti, i nové pojetí nápravného
systému, založeného na převýchově prací. Oceňovali vymycování negramotnosti a
důraz na celoživotní vzdělávání. Zároveň velmi pozorně sledovali hledání nových forem
uměleckého vyjadřování a výrazových prostředků na úkor tradičních estetických
kánonů, které by lépe odpovídaly požadavkům na nové, revoluční umění. Zajímali se o
sovětskou kulturní politiku, redefinující vztah umění a politiky, o roli umění ve
veřejném prostoru a pozici umělce ve veřejném životě. Deklarovanou cestu sovětského
Ruska od socialismu ke komunismu tak chápali jako pokus o uplatnění revolučních
ideálů radikální transformace společnosti a jejího uspořádání i forem uměleckého
vyjadřování. Sovětské Rusko v jeho civilizačním celku pak vnímali jako komplexní
projekt proměny světa, tedy jako uskutečňovanou utopii, ovšem jen v té podobě a
s těmi akcenty, které konvenovaly jejich vlastní ideální představě. Tento utopický obraz
pak poměřovali se skutečností vlastní společnosti, jeho prostřednictvím identifikovali
závažné problémy a nedostatky jejího fungování a hledali cesty jejich nápravy.
Utopický obraz sovětského Ruska byl také jedním z pevných pojítek umělecky i ideově
různorodého prostředí československé kulturní levice, rozpínajícího se mezi stoupenci
formálně průbojné tvorby z okruhu Karla Teigeho a zastánci Neumannova pojetí
sociálně a politicky angažovaného umění se silnou agitační a výchovnou složkou.
Polemiky a spory těchto dvou epicenter československé kulturní levice o formální a
obsahové znaky revolučního (proletářského) umění, o vztah umění a politiky a roli
levicového umělce provázely celé meziválečné období a dokládají ideovou
rozrůzněnost tehdejšího veřejného života. Teprve koncem třicátých let byli (nejen
českoslovenští) levicoví umělci a intelektuálové postaveni před zásadní dilema, a to
zvolit mezi bezvýhradným přijetím stalinské (kulturní) politiky a praxe, konzervujícím
tento utopický obraz, nebo jeho radikálním odmítnutím. Dosud jednotná, byť vnitřně
bohatě diferencovaná československá kulturní levice se ve vztahu k utopickému obrazu
sovětského Ruska na konci třicátých let dramaticky rozešla.
Mezi ty, kteří měli možnost spatřit sovětskou skutečnost na vlastní oči, patřila značná
část nejvýznamnějších československých meziválečných levicových umělců a
intelektuálů. Pro mnohé z nich tato cesta nepředstavovala jen důležitý zdroj podnětů
pro uvažování o soudobém Rusku, ale také zásadní formativní zážitek. Své
bezprostřední dojmy a zkušenosti z těchto cest pak hojně publikovali v žánrově i
stylově velmi různorodých cestopisných textech, v nichž předkládali vesměs pozitivní
obraz sovětské skutečnosti. Právě tento soubor textů proto dobře zachycuje ten
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utopický obraz, který se v prostředí československé kulturní levice utvářel a s nímž její
představitelé vstupovali do celospolečenského diskursu o sovětském Rusku.
Předkládaná práce sleduje vznik tohoto utopického obrazu sovětského Ruska v
prostředí československé kulturní levice počátkem dvacátých let, jeho vývoj v průběhu
druhé poloviny dvacátých a první poloviny třicátých letech až po jeho rozpad na konci
třicátých let. Věnuje se institucionálním i individuálním aktérům tohoto obrazu, na
příkladu analýzy cestopisných textů mapuje základní prvky jeho tematické a motivické
struktury a interpretuje je prostřednictvím kánonu utopického žánru. A zabývá se
důvody jeho rozpadu na pozadí ideového štěpení československé kulturní levice.
Na tomto pozadí je možné definovat základní výzkumnou otázku předkládané práce:
Jakou funkci měl pro československé levicové intelektuály v meziválečném období
utopický obraz sovětského Ruska a proč došlo k jeho rozpadu na konci třicátých let?
Právě akcent na utopismus, zejména jeho konfrontační a transformativní funkce,
umožňuje vnímat a hodnotit postoje západních levicových intelektuálů, s nimiž
vstupovali do veřejného diskursu o sovětském Rusku, jinak než pomocí korespondenční
teorie pravdy, odpoutat se od hodnocení pravdivosti a objektivity jejich svědectví a
upustit od schematického hodnocení jejich pozice jako „správné“, anebo „špatné“ a
jejich postoje jako „zaslepenosti“, anebo „prohlédnutí“. Nabízí naopak možnost
objasnit jejich postoje a stanoviska v kontextu společensko-politické situace
meziválečného období a v širších souvislostech meziválečného evropského vývoje. Na
konkrétním příkladu vztahu meziválečných československých intelektuálů
k sovětskému Rusku tak může být předkládaná práce vnímána také jako příspěvek
k obecným úvahám roli intelektuálních elit a o možnostech i mezích její snahy hledat
ideální společensko-politické uspořádání.
Dílčí výzkumné otázky předkládané práce se pak ptají po následujícíh problémech:
-

v jakém názorovém poli se utopický obraz sovětského Ruska utvářel?

-

kteří aktéři se na jeho utváření podíleli?

-

jakou roli hrály při utváření tohoto obrazu cesty do sovětského Ruska a jakým
způsoběm probíhaly?

-

z jakých témat a motivů se skládal utopismus tohoto obrazu?

-

jaké faktory přivedly k rozpadu tohoto obrazu a jaká byla v tomto ohledu
dynamika mezi uměleckými a politickými aspekty levicového utopismu?

Těmto základním východiskům je přizpůsobena také struktura předkládané práce.
V první kapitole jsou z důvodu kontextualizace československého dění nastíněny
základní informace o relaci západních (francouzských, neměckých, britských a
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amerických) levicových intelektuálů a sovětského Ruska s důrazem na nejvýznamnější
osobnosti, instituce a události. Poté je představeno názorové pole, v němž se postoje
levicových umělců a intelektuálů k sovětskému Rusku uplatňovaly v meziválečném
Československu. Pozornost je věnována také klíčovým organizacím orientovaným na
sovětské Rusko jako hlavním institucionálním aktérům kulturní levice. Důraz je přitom
kladen na dění ve Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem,
která byla v meziválečném období hlavním partnerem sovětské veřejné diplomacie
v Československu.
Druhá kapitola se soustředí na individuální aktéry a zprostředkovatele obrazu
sovětského Ruska v prostředí československé kulturní levice a jejich kontakty se
sovětským Ruskem, zejména v podobě cest do této země, které jsou chápány jako
klíčový zdroj pozatků, z nichž byl utopický obraz skládán. Předkládá zejména dosud
nejsystematičtější a nejúplnější analýzu cest československých levicových intelektuálů
do sovětského Ruska a textů očitých svědectví o těchto cestách. Tato analýza byla
zpracována na základě obsáhlé dobové literatury i archivních pramenů, které umožnily
zmapovat i cesty, o nichž dosud nebyl dostatek informací. Přehled cest je koncipován
chronologicky od prvních výjezdů na počátku 20. let do roku 1938, čímž je vřazuje do
souvislosti s celkovými kontakty mezi Sovětským svazem a Západem i do dějinného
kontextu meziválečného období. Zároveň jsou v této kapitole připomenuty
nejvýznamnější návštěvy představitelů sovětské kultury v Československu a jejich
význam pro formování obrazu sovětského Ruska.
Třetí kapitola pak nabízí interpretaci tematických a motivických okruhů, které v textech
cestopisů levicových umělců a intelektuálů formovaly utopický obraz sovětského
Ruska. Tato kapitola se opírá o obsahové a funkční elementy cestopisného žánru,
především kánonu utopického cestopisu a jemu blízkého románu zasvěcení. Pozornost
je věnována prostorovým a časovým aspektům utopického obrazu i motivickým
okruhům, které v těchto textech pomáhaly modelovat utopismus zobrazovaného
světa. Jedná se zejména o motivický okruh spjatý s významovým polem práce, motivy
související s významovým polem biopolitiky a motivický okruh spjatý s uměním a
kulturní politikou. Za využití Mannheimových tezí o konfrontační a transformativní
funkci utopismu se pak snaží rozkrýt význam a roli tohoto utopického obrazu v
kontextu soudobé společensko-politické reality první republiky.
Závěrečná čtvrtá kapitola pak mapuje zhroucení utopického obrazu sovětského Ruska
na konci třicátých let, kdy levicový utopismus v jistém smyslu narazil na své vnitřní
limity v souvislosti s recepcí moskevských procesů a štvavé kampaně proti formalismu
v umění. Právě tehdy došlo k ostrému vymezení mezi těmi, kdo utopický obraz
sovětského Ruska radikálně odmítli a těmi, kdo jej nadále bezvýhradně prosazovali.
Dynamika tohoto procesu, zejména vztah mezi uměleckými a politickými aspekty
levicového utopismu, je demonstrována na příkladech událostí ze čtyř dominantních
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uměleckých oblastí, které se odehrály v přelomovém roce 1937 a které se v prostředí
československé kulturní levice staly důležitým katalyzátorem rozpadu tohoto
utopického obrazu. V oblasti literatury to byl kulturně-politický projekt oslav stého
výročí Puškinova úmrtí v únoru 1937, v oblasti architektury první sjezd sovětských
architektů v červnu 1937, v oblasti výtvarného umění příprava výstavy
československého umění v Moskvě, která byla zahájená v září 1937, a v oblasti
divadelního umění ozvuky kampaně proti Vsevolodu Mejercholdovi a likvidace jeho
divadelní scény na přelomu roku 1937 a 1938.

Koncepce, pojmy a metody
Sovětský stát plánoval uskutečnit radikální transformaci společensko-politického
uspořádání, založenou na syntéze politiky a umění, tedy komplexní projekt proměny
světa. Významný kulturolog ruského původu Boris Groys v dnes již kanonické práci
z roku 1988 věnované kontinuitě ideologií ruské avantgardy a stalinského umění
charakterizoval toto úsilí o syntézu umění a politiky jako snahu rozvinout „specifický
typ umělecko-politického diskursu, v němž se jakékoli rozhodnutí týkající se estetické
konstrukce uměleckého díla hodnotilo jako rozhodnutí politické, a naopak hodnocení
jakéhokoli politického rozhodnutí se řídilo jeho estetickými důsledky“.4 Sovětskou
skutečnost té doby proto chápe jako všeobsáhlé umělecké dílo (Gesamtkunstwerk),
uspořádané podle celkového uměleckého plánu, které dokáže zcela pohltit svého
diváka a integrovat jej do sebe. Umění se tak stává nástrojem přetváření člověka i
světa v rámci totálního esteticko-politického plánu. Tento avantgardní požadavek
přechodu umění od znázorňování života k jeho přetváření se však podle Groyse
podařilo naplnit až počátkem třicátých let ve stalinském období, a to radikalizací
původně avantgardního projektu.5 „Sovětský člověk v těchto letech nežil v reálném
světě, ale uvnitř uměleckého díla,“ píše Groys, přičemž autorství tohoto totálního
uměleckého díla, tedy roli demiurga v platonsko-wagnerovském smyslu, přisuzuje
přímo Stalinovi.6
Také Katerina Clarková v obsáhlé publikaci věnované vývoji sovětské kultury
v desetiletí 1931 – 1941 Moskva, čtvrtý Řím akcentuje souvztažnost politické moci a
umění jako „ideologie vtělené do estetické formy“. Kultura je tak v jejím pojetí
nositelem nejen estetické, ale etické i noetické funkce, a zajišťuje tak „kritické rozhraní
mezi politikou a mravy při systematizaci hodnotového systému a stanoví kodex hodnot
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a chování.“7 V této souvislosti používá Clarková pro počátek sovětských třicátých let
pojem kulturní obrat (cultural turn) a od Josefa Chytryho přejímá termín estetický stát
(The Aesthetic State) jako označení pro komunitu, v níž má estetický rozměr lidského
vědomí a konání prvenství.8 Jakkoli je tedy běžné v souvislosti s totalitárními režimy
hovořit o politizaci kultury, Clarková ze souvztažnosti politiky a umění vyvozuje také
tezi o estetizaci politiky, čímž v podstatě potvrzuje Groysovy teze.9 Dovádí je však ještě
dál, když tvrdí, že právě kulturní reprezentace, definující sovětskou identitu, byla
hlavním konstitutivním prvkem sovětské hegemoniální ambice, o níž sovětský stát
prostřednictvím své veřejné diplomacie usiloval.10
Právě tento Goysův Gesamtkunstwerk, resp. projekt estetického státu v pojení Kateriny
Clarkové, byl hlavním vývozním artiklem sovětské veřejné diplomacie, jímž působila na
své stávající i potenciální sympatizanty v západních zemích. Velmi receptivní k tomuto
kulturně-sociálnímu transferu byli právě západní levicoví intelektuálové, neboť v něm
nacházeli nosnou konstrukci pro vlastní vize ideálního společenskopolitického
uspořádání. Sovětská skutečnost tak pro ně představovala matérii pro konstrukci
vlastních utopických představ, kterým dodávala na působivosti a přesvědčivosti. Jak
totiž uvádí britský sociolog Krishan Kumar ve vlivném díle věnovaném fenoménu
utopického myšlení, „utopie vždy stojí jednou nohou v realitě“.11 Poukazuje tak na
jeden z hlavních rysů utopismu, jímž je napětí mezi reálnou a hypotetickou
proveditelností (practicability X possibility): „Hodnota utopie neleží v jejím vztahu ke
stávajícímu stavu, ale v jejím vztahu k možné budoucnosti. Jejím ´praktickým´ využitím
je překonat bezprostřední realitu k zobrazení stavu, jehož jasná žádoucnost nás
přitahuje jako magnet. V tom je vizionářská a ´neproveditelná´ (impracticable) kvalita
utopie její silou.“12 Toto pnutí je také charakteristické pro způsob, jakým se levicoví
intelektuálové vztahovali k sovětské skutečnosti během svých cest do této země a jak
tuto skutečnost inscenovali v textech očitých svědectví z těchto „cest do utopie“. To
jim umožňoval právě specifický charakteru cestopisu jako literárního žánru.
Cestopis je jedním z nejstarších literárních žánrů, jehož počátky sahají hluboko do
starověku. Na půdorysu jeho narativní výstavby (vyprávění o putování) a syžetové
organizace textu (putování objevovaným zeměpisným prostorem) se formovaly
klasické literární žánry, zejména epos a román. Jak však podotýká Veronika Faktorová
v knize věnované cestopisům českých obrozenců v první polovině 19. století, jakýkoliv
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pokus o jeho přesné žánrové vymezení předem selhává.13 Důvodem je zejména
hraniční a hybridní charakter tohoto žánru, který stojí na pomezí krásné, populárněnaučné a odborné literatury. Plní tak zároveň funkci estetickou (uměleckou),
praktickou (informační, didaktickou) i naučnou (poznávací). Cestopisu je také bytostně
vlastní napětí mezi snahou o objektivní postižení skutečnosti, subjektivním
charakterem této snahy daným osobou autorského vypravěče. Cestopis tak na jedné
straně usiluje o to, podat skutečný, pravdivý a autentický obraz cesty a navštívených
míst, tedy „mimesis konkrétní zkušenosti právě v jednom určitém okamžiku a místě“.14
Na druhé straně je však založen na jedné konkrétní individuální zkušenosti autorského
vypravěče, který poměřuje výsledky přímého pozorování s vlastním sociokulturním
prostředím, a slouží tak jako „kulturní (nebo interkulturní) překladatel“ pokoušející se
zprostředkovat neznámé prostřednictvím známého.15 Objektivita tohoto překladu je
tedy nutně deformována tím, že subjekt překladatele posuzuje výsledek pozorování
v souladu se svými názory a postoji, představami, očekáváními i předsudky, danými
původem, vzděláním a vlastním hodnotovým systémem. „Vyplývá z toho, že neznámý
svět je ve skutečnosti už zaplněn předjednanými významy a možnostmi jejich
reprezentace.“16 Cestopis tak integruje zprávy o vnějším světě s dobovými představami
o něm, a jako takový představuje významný kulturní fenomén: „Má schopnost
legitimizovat poznání, ale také jej zpochybňovat. Stává se nositelem ideologických
schémat i noetických konfesí.“17
Zároveň se však v cestopisech odráží role cestování jako prostředku formování
vlastního já prostřednictvím konfrontace a projekce s jiným (l´Autre – termín C. L.
Strausse). Cestopisný žánr se v tomto ohledu prolíná s románem zasvěcení, jak jej
definovala literární teoretička Daniela Hodrová.18 Tím se i moderní cestopis blíží
mytickým počátkům tohoto žánru, které vyrůstají z vyprávění o vyhnání z ráje a touze
po jeho znovunabytí prostřednictvím cesty k sebeočistě.19 Tento sakrální charakter
„putování po vnitřní krajině“ je vlastní zejména poutím v jejich primárním významu
jako putování za účelem návštěvy a uctění určitého posvátného místa, ať už jím je Boží
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Srov. BURKE, Peter. The Cultural History of the Travelogue. Przegląd Historyczny, 101, 1 (2010), s. 111, zde s. 6.
6. Též KUBÍČEK, Tomáš. Invarianty cestopisu. In: HRABAL, Jiří (ed.). Fenomén cestopisu v literatuře a
umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 11-12.
16
Tamtéž.
17
HRABAL, Jiří. Předmluva. In: TÝŽ (ed.). Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy.
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 4.
18
HODROVÁ, Daniela. Román zasvěcení. Jinočany, H&H, 1993.
19
Srov. KŠICOVÁ, Danuše. Cesty do Svaté země XII.- XX. století. Mýty a realita v ruských a českých
cestopisech. Brno, Masarykova univerzita, 2013.
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hrob ve svaté zemi, rodiště proroka Mohameda v Mekce, hrob sv. Jakuba v Santiagu de
Compostela či místo mariánského zjevení v Lurdech. A pro levicové umělce a
intelektuály ve sledovaném to byl Sovětský svaz jako svatyně nové civilizace založené
na ideálu sociální spravedlnosti. V kontextu utopického myšlení vlastního evropské
kulturní levici se proto nabízí možnost interpretovat texty jejich očitých svědectví o
sovětském Rusku (a jejich intertextuální vazby) také pomocí kánonu utopického žánru,
který často využívá právě literární formu cestopisu. Jeho definice a funkční vymezení je
již součástí příslušné obsahové kapitoly.
Texty cestopisů jsou však zároveň také autonomními uměleckými díly. Chceme-li tyto
texty analyzovat, jeví se proto jako nejvhodnější metoda sémiotické textové analýzy
v podobě, kterou využívala tartuská (nebo též moskevsko-tartuská) sémiotická škola
jako klíč ke strukturálnímu studiu kultur a která zůstává, alespoň z pohledu
historiografie či kulturologie, pravděpodobně nejproduktivnějším směrem sémiotickostrukturalistického bádání, které inspirovalo řadu moderních badatelských strategií
v humanitních vědách.20 Tartuská škola, nazvaná podle estonského Tartu, kde na tamní
univerzitě v šedesátých letech 20. století vznikla, je spjata především s osobností a
dílem Jurije Lotmana. Kromě něj jsou k ní přiřazováni lingvisté a literární vědci jako
Boris Uspenskij, Alexandr Pjatigorskij, Vadimir Toporov a další, kteří od roku 1964
přispívali do sborníku Studie o znakových systémech (Trudy po znakovym sistěmam) a
které pojí zejména metoda bádání. Posun oblasti zájmu charakteristický pro tartuskou
školu definoval Lotman jako posun od popisu všeobecných struktur (jazyky, kódy) k
problematice textu a ke konkrétním textům a od přísně synchronního přístupu k
přístupu historickému.21 Lotman ve svých pojednáních Struktura uměleckého textu
(Struktura chudožestvennogo těksta, 1970) a Analýza básnického textu (Analiz
poetičeskogo těksta, 1972) chápe umělecké dílo jako tzv. „sekundární modelující
systém“, tedy systém odvozený od obecného jazykového systému. „Sekundární
modelující systém uměleckého typu konstruuje svůj systém denotátů, který není kopií,
ale modelem světa denotátů v obecném jazykovém významu“, tedy jakýmsi vlastním
„miniaturním jazykovým systémem“.22 Tartuská škola tak přistupovala k objektům
svého bádání, ať už jimi bylo město, karetní hra nebo karneval, jako k textu, který je
možné číst, tj. rozebírat a dešifrovat, tedy jako ke znakovému systému. Význam
takového textu však není tvořen pouze zevnitř jeho inherentními jazykovými
vlastnostmi, ale konstituuje se také ve vztahu k širším významovým systémům, k jiným
textům i ve vztahu k čtenářovu očekávání i jeho předporozumění. Nešlo tedy zdaleka

20

Srov. GLANC, Tomáš (ed.). Tartuská exotika. In: Exotika. Výbor z prací tartuské školy. Brno, Host, 2003,
s. 287-305, zde s. 294.
21
LOTMAN, Jurij Michailovič. Text a kultúra. Bratislava, Archa, 1994, s. 92.
22
EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Praha, Triáda, 2005, s. 175. Srov. též LOTMAN, Jurij.
Struktura uměleckého textu. In: MACURA, Vladimír; JEDLIČKOVÁ, Alena (eds.). Průvodce po světové
literární teorii 20. století. Brno, Host, 2012, s. 466-473.
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pouze o posun oblasti zájmu, jak to charakterizoval Lotman, ale o vypracování zcela
nové koncepce textu. Využití sémiotické textové analýzy v předkládané práci umožňuje
přesáhnout úzce politicky a historicky orientovanou analýzu směrem ke kulturněhistorickému pojetí daného tématu v širším slova smyslu. Významným
metodologickým podnětem pro mne byly v této souvislosti také sémiotické eseje
Vladimíra Macury, analyzující systém vyjadřování a kánony socialistického kulturního
diskurzu, v nichž uvedl metodologická východiska tartuské školy do českého
kontextu.23
Semiotická textová analýza umožňuje rekonstruovat utopický obraz sovětského Ruska,
s nímž levicoví intelektuálové vstupovali do celospolečenského diskursu o této zemi.
Při analýze funkce tohoto utopického obrazu v prostředí meziválečné kulturní levice se
předkládaná práce opírá o klíčové dílo maďarského sociologa Karla Mannheima
Ideologie a utopie z roku 1929, zejména o dichotomie utopií a ideologií.24 Utopii, plnící
konfrontační a transformativní funkci, zde staví Mannheim do protikladu k ideologii,
která má funkci stabilizující ve smyslu trvalé reprodukce stávajícího životního řádu. Jak
utopie, tak ideologie se přitom odvolávají na realitu, tu však pozorují a hodnotí
z různých sociálních pozic: „Obě představy obsahují požadavek, že myšlenka se má
prokázat podle svého reálného krytí. Jenže problém skutečnosti se mezitím stal sporný.
Tuto skutečnost hledají ve svém jednání všechny strany, a není tedy žádný div, jestliže
se jim jeví různě.“25 Různý sociální kontext tedy vede k odlišným poznávacím
perspektivám, zdůrazňujícím různé aspekty stejné skutečnosti. Sociolog Miroslav
Petrusek v této souvislosti hovoří o „partikulárních pravdách“, které vznikají
pozorováním a hodnocením světa z různých sociálních pozic.26 V tomto pojetí tak
neexistuje realita ani vědění jako neměnná danost, významy vznikají výlučně jako
sociálně podmíněný fenomén, kontinuálně konstruovaný v sociální interakci a sociální
komunikaci, zejména prostřednictvím jazyka, který je nejen nástrojem sociální
komunikace, ale i konstituce sociálního života. Jak se mění významy, které jsou
objektům přisuzovány interpretačními a komunikačními procesy, tak se mění i povaha
sociální skutečnosti. (V této práci je pro takovou sociálně konstruovanou skutečnost
využíván v soulasu s pojmoslovím sociálního konstruktivismu pojem obraz). Místo
posuzování pravdivosti myšlenkových obsahů se proto sociologie vědění, jak ji Karl
Mannheim ve dvacátých a třicátých letech 20. století postuloval, orientuje na zkoumání
jejich platnosti a funkce v daném sociálním kontextu. Právě tento přístup zaměřený na
funkční specifika utopií a ideologií nabízí jiný interpretační rámec, než je hodnocení

23

MACURA, Vladimír. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha, Academia, 2008.
MANNHEIM, Karl. Ideologie und Utopie. Bonn, Cohen, 1929. Český překlad, z nějž je v této práci
citováno, vyšel v roce 1991 v Bratislavě. Srov. MANNHEIM, Karl. Ideologie a utopie. Přednášky a eseje.
Bratislava, Archa, 1991.
25
MANNHEIM, Ideologie a utopie, s. 143.
26
PETRUSEK, Miroslav. Predslov k československému vydaniu. In: MANNHEIM, Ideologie a utopie, s. 15.
24
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pravdivosti a objektivity jejich svědectví o sovětském Rusku, na něž byla dosavadní
odborná literatura zaměřena.
Na tomto místě je třeba osvětlit, že v předkládané práci je úmyslně používán výraz
sovětské Rusko, ačkoli se nejedná o oficiální název bolševického státu, který od října
1917 nesl jméno Ruská sovětská republika, od července 1918 Ruská socialistická
federativní sovětská republika a v roce 1922 se stal zakládající částí Svazu sovětských
socialistických republik. Důvodem je, že sousloví sovětské Rusko v českém veřejném
prosoru mezi válkami převažovalo v souladu s vnímáním východního prostoru jako
tradiční domény Ruska. Cesty československých umělců a intelektuálů v meziválečném
odbodí také většinou směřovaly do ruských (případně ještě ukrajinských) oblastí SSSR.
Periferní oblasti SSSR, zejména kavkazské oblasti, Střední Asie či Dálný Východ stály
vesměs mimo jejich pozornost, případně byly v souvislosti s nimi akcentovány odlišné
otázky a problémy. Proto zůstaly i stranou pozornosti předkládané práce.
Pro úplnost zbývá podrobněji vyjasnit samotný pojem intelektuál. Ten je od
devadesátých let 19. století, kdy se objevil ve veřejném prostoru v souvislosti
s vystoupením francouzských vzdělanců v tzv. Dreyfusově aféře27, užíván běžně, avšak
o to volněji, a bývá proto zatíženou řadou (pozitivních i negativních) stereotypizujících
konotací. Protože neexistuje obecná shoda na sémantice a sémiotice tohoto pojmu,
neexistuje ani jeho jednoznačná, obecně platná a přijatelná definice. Vrátíme-li se
k latinskému základu slova, je významovým jádrem tohoto pojmu intelektuální činnost
zaměřená na promýšlení podstaty věcí a výklad světa.28 S oporou v četné literatuře
tomuto fenoménu věnované se proto spíše než o přesnou definici můžeme pokusit o
charakteristiku identity, role a reprezentace intelektuála prostřednictvím vymezení
významového pole tohoto pojmu.29 To se rozkládá mezi dvěma základními
významovými osami – nezávislostí a odpovědností. Za intelektuála je tak možné označil
především veřejně známého vzdělance s vysokým, často mezinárodním renomé,
kriticky reflektujícího společensko-politickou realitu a konfrontujícího její nedostatky

27

Srov. např. CHARLE, Christophe. Intelektuálové v Evropě 19. století. Historickosrovnávací esej s novým
původním doslovem autora. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, s. 167-173.
28
Intel-legō, -ere, -lēxī, -lēctum (lat.) – rozumem (něco) vnímati, poznávati (proti smyslovému vnímání);
dovtípiti se, pochopiti; rozuměti; věděti, vědomost míti, znáti; mysliti si, představovati si. Z lat. inter +
legere (číst mezi řádky), příp. intus+legere (číst zevnitř textu). PRAŽÁK, Josef Miroslav. Latinsko-český
slovník. 1 sv (A-K). Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1955, s. 713.
29
Využité pojmosloví vychází z teoretických východisek sociálního konstruktivismu, který postuluje
realitu jako sociálně podmíněný fenomén, utvářený v sociální interakci jedince a společnosti
v specifickém sociálním a kulturním kontextu. V tomto ideovém rámci představuje identita výslednici
vzájemného působení jedince a společnosti během sociálních procesů, role je označením pro typizaci
chování jedince ve formě určitého vzorce chování a reprezentace (obraz) jako sociálně konstruovaná,
zobecněná představa o charakteristice určité (v tomto případě) skupiny. Srov. např. BERGER, Peter L.;
LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologie vědění. Brno, Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2001. ŘEZNÍKOVÁ, Lenka. Identita/alterita. In. STORCHOVÁ, Lucie et al.
Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Scriptorium, 2014, s. 233-243.
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s univerzálními etickými a normativními hodnotami, na jejichž obranu se staví.
Intelektuál vstupuje do veřejného prostoru s aktuálními, novými nebo kontroverzními
tématy, navrhuje a prosazuje alternativní strategie a silou své osobnosti spoluvytváří a
ovlivňuje veřejný diskurs. Působí tedy pro společnost jako názorový vůdce (opinion
leader/opinion maker). Myšlenkovou svobodu a nezávislé veřejné angažmá
intelektuálů však podmiňuje jejich odpovědnost za veřejné dění, celkový stav i
budoucnost společnosti a ochota tuto odpovědnost přijmout. Pokud bychom se přeci
jen chtěli zaštítit nějakou obecnější definicí, mohla by to být ta z pera sociologa
Miloslava Petruska: „[Intelektuál] je obvykle vymezován těmito znaky: je nezávislý na
byrokratických strukturách, je schopen reflexe, tedy problematizace základů daných
poměrů, platných norem a hierarchického řádu, klade zásadní civilizační, morální,
politické a případně filosofické otázky, ptá se všude, kde to je možné, po smyslu a
prolamuje omezený prostor profese, původu či specifických zájmů.“30 Zejména
v publicistice je často používá termín „veřejný intelektuál“ nebo „angažovaný
intelektuál“, ve světle výše specifikovaného významu však můžeme považovat taková
spojení za sémantický pleonasmus. Intelektuální prostředí formované levicovými
umělci a intelektuály je v předkládané práci označované pojmem kulturní levice.

Prameny
Literatura očitého svědectví o sovětském Rusku
Základní korpus pramenných textů tvoří v souladu s obsahovýma metodickým
vymezením předkládané práce literatura očitého svědectví o meziválečném sovětském
Rusku z období mezi lety 1920 a 1938. Její jádro tvoří texty československých umělců a
intelektuálů, kteří se hlásili k levicovému světonázoru, sovětské Rusko v meziválečném
období navštívili a po návratu publikovali knižně výpovědi o svých zážitcích, dojmech a
zkušenostech, v nichž předkládají pozitivní obraz sovětské skutečnosti. Jedná se o
následujících dvanáct osobností: Julius Fučík, Adolf Hoffmeister, Egon Erwin Kisch,
Josef Kopta, Marie Majerová, Vítězslav Nezval, Ivan Olbracht, Marie Pujmanová,
Bohumír Šmeral, Géza Včelička, Jiří Weil a Franz Carl Weiskopf. K nim řadím také
účastníky delegace Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem,
kteří navštívili sovětské Rusko v roce 1925 a podíleli se na kolektivní publikaci SSSR,
úvahy, kritiky, poznámky v redakci Bohumila Mathesia (Jindřich Honzl, Josef Hora,
Bohumil Mathesius, Jaroslav Seifert, Karel Teige), dále pak šest osobností, které své
reflexe z cesty publikovaly sice pouze časopisecky, nicméně osobností natolik
významných v rámci československé kulturní levice, že svými texty i působením
výrazným způsobem přispěly k formování obrazu sovětského Ruska v meziválečném
období (E. F. Burian, Vladimír Clementis, Zdeněk Nejedlý, Bedřich Václavek, Vladislav

30

PETRUSEK, Miloslav. Proč jsou intelektuálové na světě. In: HLAVÁČEK, Petr (ed.). Intelektuál ve
veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika. Praha, Academia 2012, s. 75.
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Vančura a Jan Werich). Takto predefinovaný výběr sice nezahrnuje všechny
návštěvníky sovětského Ruska z řad kulturní levice a pomíjí cestovatele z řad
stoupenců nelevicového ideového okruhu, ale umožňuje obsáhnout zásadní aktéry
z řad levicových umělců a intelektuálů a jejich cestopisné texty, v nichž je utvářen
utopický diskurs sovětského Ruska.31 Jedná o zároveň o značně heterogenní skupinu,
to jak generačně, tak umělecky a ideově, což dává tomuto výběru dostatečně
reprezentativní charakter.
Nespojuje je příslušnost k některému z dobových kulturních či politicko-programových
uskupení, pokoušejících se sjednotit levicově smýšlející umělce a intelektuály do jedné
platformy vřazené do struktur komunistické strany, jako byl Proletkult ve dvacátých
letech a Levá fronta v letech třicátých. Nespojuje je ani členství v komunistické straně.
Mnozí byli sice v meziválečném období členy KSČ (např. E.F. Burian, Vladimír
Clementis, Julius Fučík, Jindřich Honzl, Vítězslav Nezval, Bohumír Šmeral, Bedřich
Václavek, Géza Včelička, Franz Carl Weiskopf; Egon Erwin Kisch byl členem německé
komunistické strany), řada dalších se však se stranou v meziválečném období rozešla.
Jedná se zejména o vyloučené signatáře manifestu sedmi předních komunistických
spisovatelů proti politické linii KSČ přijaté na jejím pátém sjezdu v roce 1929, který
spolu s Ivanem Olbrachtem a Josefem Horou podepsali Marie Majerová, Jaroslav
Seifert a Vladislav Vančura.32 V roce 1935 byl z KSČ vyloučen Jiří Weil. Jiní, jako Adolf
Hoffmeister, Bohumil Mathesius, Zdeněk Nejedlý, Marie Pujmanová, Karel Teige a Jan
Werich, sice patřili k sympatizantům komunistického hnutí, nicméně zůstávali po celé
meziválečné období nestraníky. Jejich levicové smýšlení je tak dovozováno z jejich
individuálních společensko-politických, světonázorových a etických postojů.
Jsou mezi nimi mladí umělci a intelektuálové „devětsilské“ generace, narození okolo
roku 1900 (Burian, Clementis, Fučík, Hoffmeister, Nezval, Seifert, Teige, Václavek,
Včelička, Weil, Weiskopf, Werich) i generačně starší souputníci narození v osmdesátých

31

Více pozornosti reflexím sovětského Ruska z nelevicové (případně levicové, ale vůči SSSR kritické)
pozice, které jsou v předkládané práci vědomě pominuty, je věnováno v antologii Cesty do utopie. V ní
jsou vybrané texty levicových umělců a intelektuálů doplněny o svůj ideový nebo významový pandán
v podobě paralelního textu, který je komentuje nebo koriguje z jiné světonázorové pozice či z jiného
úhlu pohledu. Tímto způsobem jsou stanoviska levicových umělců a intelektuálů konfrontována s názory
a zkušenostmi jejich oponentů, vesměs také meziválečných návštěvníků sovětského Ruska (např. Josefa
Čapka, národně-socialistického novináře Františka Klátila, sociálně-demokratického politika Jaromíra
Nečase, profesora slavistiky Jiřího Polívky, historika Jana Slavíka, liberálního demokrata Václava Tilleho či
tolstojovce Karla Velemínského). Představena je tak pestrá a vyvážená mozaika dobových pohledů na
sovětské Rusko. Srov. ŠIMOVÁ, Kateřina et al. (eds.) Cesty do utopie. Obraz sovětského Ruska ve
svědectvích československých intelektuálů. Praha, Prostor, 2017.
32
Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům. In: VLAŠÍN, Štěpán a kol. (ed.). Avantgarda známá a
neznámá. Sv. 3. Generační diskuse 1929–1931. Praha, Svoboda, 1970, s. 47- 48. Proti manifestu
vystoupilo dvanáct levicových umělců zejména z mladší, děvětsilské generace, kteří se postavili za nové
vedení KSČ. Byli to Konstantin Biebl, Vladimír Clementis, Julius Fučík, František Halas, Karel Konrád,
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letech 19. století (Kisch, Majerová, Mathesius, Olbracht, Šmeral; Nejedlý již 1878) nebo
před polovinou let devadesátých (Honzl, Hora, Kopta, Pujmanová, Vančura). Patří sem
umělci a intelektuálové, kteří se k revolučnímu umění vydali cestou experimentální a
formálně průbojné tvorby, reprezentované ve dvacátých letech poetismem a ve
třicátých letech surrealismem (např. Burian, Hoffmeister, Honzl, Nezval, Seifert, Teige,
Werich) i stoupenci Neumannova pojetí proletářského umění jako umění sociálně a
politicky angažovaného, se silnou agitační a výchovnou složkou, později přetaveného
do postulátů socialistického realismu (např. Clementis, Fučík, Majerová, Pujmanová,
Václavek či Nejedlý). Je však třeba zdůraznit, že ačkoli řada z nich tíhla sumou své
tvorby a postojů, pokud jde o pohled na formu a obsah revolučního umění, k jednomu,
či druhému pólu meziválečné kulturní levice, mnozí umělci a intelektuálové takto
jednoduše zařaditelní nejsou nebo se jich to týká pouze v určité životní etapě.
Zastoupeni jsou básníci (Hora, Seifert, Nezval) i prozaici (Majerová, Kopta, Olbracht,
Pujmanová, Vančura, Weil), divadelníci (Honzl, Werich), výtvarní umělci (Hoffmeister),
literární kritici a teoretici (Clementis, Václavek) i novináři (Kisch, Fučík, Weiskopf). Řada
z nich se věnovala několika tvůrčím oborům a najdeme mezi nimi i mnohostranné
osobnosti širokého záběru, jako byl Zdeněk Nejedlý či Karel Teige. Reprezentativnost
výběru zastoupených autorů byla také posílena aspekty genderovými (Majerová,
Pujmanová) a národnostními (Slovák Clementis, Němci Kisch a Weiskopf). Je však třeba
dodat, že specifickým aspektům slovenského nebo německého pohledu na sovětské
Rusko se předkládaná práce nevěnuje.
Také cesty do země sovětů, jak bude ukázáno dále, probíhaly různě, ať už se jednalo o
cesty oficiálních delegací, organizované zejména ve spolupráci s Všesvazovou
společností pro kulturní styky se zahraničím (VOKS) při různých slavnostních
příležitostech, výročích či kongresech (Clementis, Hoffmeister, Hora, Kisch, Kopta,
Majerová, Mathesius, Nejedlý, Nezval, Teige, Václavek, Vančura, Včelička, Werich),
zájezdy zajišťované sovětskou cestovní kanceláří Inturist (Pujmanová), samostatně
organizované delší cesty (Kisch, Olbracht či Weiskopf) i dlouhodobé pobyty spjaté s
profesním uplatněním, což je případ zejména Julia Fučíka a Jiřího Weila. Někteří
českoslovenští levicoví umělci a intelektuálové navštívili v meziválečných letech
sovětské Rusko opakovaně, což jim umožnilo srovnávat a hodnotit změny, kterými
sovětská společnost procházela (Clementis, Fučík, Hoffmeister, Honzl, Kisch, Kopta,
Majerová, Nejedlý, Weiskopf).
Řada těchto cestopisů byla v poválečném období vydávána opakovaně, často
v přepracované podobě (Fučík, Majerová, Olbracht), jiné byly naopak spolu se svými
autory odsouzeny k zapomnění (Clementis, Teige, Weil). Z těch prvních, které se

Vítězslav Nezval, Ladislav Novomeský, Karel Teige, Vojtěch Tittelach, Bedřich Václavek, Jiří Weil a Vilém
Závada. Srov. Tamtéž, s. 54-55.
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dočkaly opakovaných vydání, vzniklo také několik výborů. V roce 1973 přinesla
publikace První cesty do země Leninovy v edici Viléma Kúna výňatky z textů Bohumíra
Šmerala, Ivana Olbrachta a Marie Majerové.33 Několik meziválečných reflexí bylo v roce
1982 zařazeno do souboru textů z cest po carském i sovětském Rusku autorů z
východních Čech.34 K sedmdesátému výročí říjnové revoluce v roce 1987 pak byla v
edici Kateřiny a Milana Blahynkových publikována antologie Dobrá zvěst, která nabídla
pečlivě sestavený výběr textů v původním (byť místy účelově kráceném) předválečném
znění.35 Volba konkrétních textů v těchto výborech, a zejména jejich schematická
interpretace, zamlčující mnohé autory, osobnosti, události a souvislosti, však byly plně
poplatné dané době. V období po roce 1989 stál pak tento typ textů (i některých jejich
autorů) až do nedávné doby naopak mimo jakýkoli zájem.
Dobová literatura a periodika
Tento základní korpus pramenných textů byl výběrově doplněn o další dobové
prameny. Přihlédnuto bylo k dokumentům soukromého (deníky, korespondence) i
veřejného charakteru (publicistika, memoáry), které poskytují kontextuální informace,
případně dále rozvíjejí, zpřesňují či polemicky reagují na některé dílčí motivy,
skutečnosti nebo události cestopisů. Kromě obsáhlého souboru publikovaných
monografií věnovaných dílčím aspektům sovětské skutečnosti36byla pro účely
předkládané práce excerpována také klíčová dobová levicová periodika kulturněspolečenská a kulturně-politická, která hrála významnou roli pro formování veřejného
obrazu sovětského Ruska. Jedná se především o tiskové orgány Společnosti pro
hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem Nové Rusko (1925-1929), Země
Sovětů (1931-1936) a Praha – Moskva (1936-1939), v menší míře rovněž tribunou
Svazu přátel SSSR Svět sovětů (1932-1938).
Z periodik dvacátých let byly prostudovány týdeníky Červen a Kmen redigované
Stanislavem Kostkou Neumannem. Kolem týdeníku pro radikální směry a kulturní
politiku Červen (1918-1921) se sdružovali levicoví intelektuálové vycházející
z anarchistických ideových pozic, od léta roku 1919 sdružení v Socialistické radě
osvětových dělníků (Josef Hora, Hana Malířová, S.K. Neumann, Ivan Olbracht, Hugo
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KÚN, Vilém (ed.). První cesty do země Leninovy. Praha, Práce, 1973.
VACINA, Ladislav (ed.). Příběhy z cest na východ. Hradec Králové, Kruh, 1982.
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třicátých letech. Praha, Československý spisovatel, 1987.
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Sonnenschein a další). V roce 1922 se časopis Červen transformoval v první stranickou
tribunu pro kulturní politiku Proletkult (1922-1924), tiskovou platformu stejnojmenné
organizace, jež měla na bázi proletářského umění sjednotit všechny kulturní organizace
hlásící se k myšlenkám komunismu a ke komunistické straně (Josef Hora, Jindřich
Honzl, Marie Majerová, S. K. Neumann, Jaroslav Seifert). Na Proletkult, poté, co jeho
roli přebralo oddělení agitace a propagandy KSČ pod vedením Klementa Gottwalda a
Josefa Guttmana, navázala v letech 1924-1933 již bez větších ambicí v oblasti kultury
Komunistická revue (1924-1933), přičemž S. K. Neumann pokračoval v prosazování
dosavadních idejí proletářské literatury v časopise Reflektor (1925-1929). Týdeník
Kmen (1918-1920) byl pak hlavní publikační platformou mladé generace levicových
intelektuálů seskupených v Uměleckém svazu Devětsil. Ten vznikl na podzim roku 1920
a sdružoval řadu tvůrčích individualit umělecké avantgardy: z básníků a spisovatelů
např. Konstantina Biebla, Františka Halase, Adolfa Hoffmeistera, Jaroslava Seiferta,
Vladislava Vančuru, Jiřího Wolkera; z literárních kritiků a teoretiků Julia Fučíka či
Bedřicha Václavka; z divadelníků E. F. Buriana, Jindřicha Honzla, Jiřího Voskovce, Jana
Wericha; z výtvarníků Františka Muziku, Toyen, Jindřicha Štýrského; z architektů Karla
Honzíka, Jaroslava Krejcara a další. Hybnou silou tohoto heterogenního uskupení řady
tvůrčích individualit i spojující článek s jejími zahraničními vzory a souputníky byli
literární kritik a teoretik umění se širokým záběrem od architektury a výtvarného
umění přes fotografii a film po divadlo a literaturu Karel Teige a básník podmanivé
lehkosti, iniciátor literárního poetismu a surrealismu Vítězslav Nezval. Umělci
z Devětsilu se sice programově přihlásili k proletářskému umění Proletkultu (také jejich
členská základna se prolínala), ovšem proti Neumannovi stavěli vlastní vizi
proletářského umění jako umění formálně novátorského, navazujícího na moderní
západní umělecké směry. Tribunou Uměleckého sdružení Devětsil bylo Pásmo (19241926), poté Revue Devětsilu RED (1927-1929).
Pro třicátá léta byla typická daleko větší vyhraněnost publikačních platforem, proto je
zastoupeno širší spektrum periodik. V roce 1930 sice vznikl v redakci S. K. Neumanna
časopis Levá fronta (1930-1933) jako tisková platforma stejnojmenného uskupení, jež
se pokoušelo o sjednocení levicové umělecké kultury na nestranické bázi, ale velmi
záhy se stalo nástrojem stranické kulturní politiky. Hlavní publikační platformou mladé
generace komunistických literárních kritiků a místem všech hlavních polemik a diskusí
na kulturní levici se tak stal ve třicátých letech časopis Tvorba (1926-1938), který vznikl
pod vedením F. X. Šaldy jako platforma pro přemostění generačních a ideových
rozporů a jehož redakci převzal v roce 1928 Julius Fučík. Koncem třicátých let pak byl
jedním z nejdůležitějších listů kulturní levice čtvrtletník literární skupiny Blok U (19361938).
Pozornost byla věnována rovněž hlavní publicistické tribuně moravské levice sdružené
okolo Literární skupiny – měsíčníku Host (1921-1929) a ve třicátých letech periodiku
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Index (1929-1939) irovněž klíčovému slovenskému levicovému kulturně-politickému
periodiku DAV (1924-1937).
Archivní prameny
Pro účely předkládané práce byly prostudovány osobní archivy výše specifikovaných
československých umělců a intelektuálů, uložené zejména v Literárním archivu
Památníku národního písemnictví (LA PNP), ale i mimo něj (např. Archiv Jindřicha
Honzla spravovaný rodinou). Díky podpoře Grantové agentury UK byl v rámci
badatelského pobytu ve Státním archivu Ruské federace (Gosudarstvennyj archiv
Russkoj federacii, GARF) prostudován zejména fond Druhého západního oddělení
Všesvazové společnosti kulturních vztahy se zahraničím (VOKS) který obsahuje mimo
jiné řadu dokumentů Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem,
jejíž archiv se nezachoval.37 Jen dílčí informace o její činnosti jsou dochovány v Archivu
Ministerstva zahraničních věcí (Archiv MZV), kde byly rovněž dohledány informace o
některých významných kulturních událostech meziválečného období.

Odborná literatura
Západním levicovým intelektuálům a jejich fascinací sovětským Ruskem se západní
(zejména americká) historiografie začala soustředěně věnovat na přelomu padesátých
a šedesátých let dvacátého století v souvislosti s nástupem chruščovovského období
tání a ústupem mccarthismu. V centru pozornosti přitom stála role těchto intelektuálů
při zprostředkování obrazu sovětského Ruska a snaha postihnout limity spolehlivosti
tohoto obrazu. Pramennou základnu pro tyto práce přitom s ohledem na nedostupnost
jiných zdrojů tvořily zejména dobové výpovědi jednotlivých osobností, případně jejich
vzpomínky formulované až s jistým časovým odstupem. Jako metodologické nástroje
bádání proto byly nejčastěji využívány metody sociologie a sociální psychologie,
případně tzv. intelektuální historie (intellectual history) a historie idejí (history of
ideas).
Jedním z prvních příspěvků z této řady odborných prací je studie sovětologa z Yaleovy
univerzity Fredericka C. Barghoorna věnovaná sovětské kulturní diplomacii a její roli v
sovětské zahraniční politice z roku 1960.38 Kulturní diplomacii přitom Barghoorn
definuje jako „systematické využívání kulturních, vědeckých a společenských vztahů (v
podobě uměleckých, vědeckých a obecně kulturních idejí, informací, materiálů,
symbolů nebo osobností) pro dosažení politických, diplomatických nebo
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propagandistických cílů“.39 Přestože se Barghoorn zaměřuje zejména na soudobou
situaci, tedy post-stalinské období a období tání druhé poloviny padesátých let,
v úvodních kapitolách se stručně věnuje i období předcházejícímu. Tehdejší západní
návštěvníky Sovětského svazu přitom označuje za ideologické poutníky (ideological
pilgrims), a zdůrazňuje tak jejich nereflektovanou víru v sovětské zřízení.40 Spojením
jejich ideologických predispozic s korupčními mechanismy sovětské kulturní diplomacie
(jako např. privilegované podmínky během pobytu a jiné materiální výhody, včetně
velkorysých honorářů za publikované práce či přeložená díla), selektivním výběrem
prezentovaných skutečností a, jak uvádí Barghoorn, často kolosální ignorací těchto
osobností, dosahovala podle Barghoorna sovětská veřejná diplomacie svého hlavního
cíle, jímž bylo vytváření a šíření pozitivního obrazu sovětské civilizace. Bargoornem
užívaný pojem kulturní diplomacie v pozdější odborné literatuře variuje s pojmem
veřejná diplomacie, který je v této práci upřednostněn.41
O šest let později vtiskla pojem pouť (pilgrimage) do názvu své práce o západních
návštěvnících Sovětského svazu americká politoložka Sylvia R. Marguliesová, která
přitom těžiště badatelského zájmu posunula právě do meziválečného období.42
Podobně jako Barghoorn, na jehož dílo vědomě navazuje, vidí roli západních
intelektuálů, ideologických poutníků, spíše jako pasivních objektů manipulativních a
kontrolních technik sovětského totalitárního systému. Úspěšnost těchto technik se
podle ní, v souladu s Barghoornovými tezemi, zakládá na třech faktorech: předem
utvořený názor o Sovětském svazu, náchylnost podléhat podbízenému pocitu vlastní
důležitosti a intelektuální limity ke kritickému hodnocení situace.43 S Barghoornem se
Marguliesová rovněž shoduje v pojmenování hlavního cíle sovětské veřejné
diplomacie, a to šíření mnohostranného pozitivního obrazu sovětského státu a jeho
obrana. Jde však ještě o krok dál, když pragmaticky dodává, že tento pozitivní obraz
měl sovětskému státu zejména otevřít cestu k materiálním výhodám, jako zejm.
zahraničním půjčkám, valutám, obchodním příležitostem a chybějící technické
expertíze.44
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V roce 1973 se k problematice západních intelektuálů a jejich vztahu k sovětskému
Rusku vyjádřil britský historik David Caute. V rozsáhlé, byť poněkud nepřehledně
strukturované práci se věnuje klíčovým tématům, kterými sovětské Rusko americké,
britské, francouzské a německé inteligenci imponovalo, a dochází k závěru, že
v základu jejich vstřícného přístupu stálo rozčarování z nenaplněných univerzalistických
idejí osvícenství. Sovětské Rusko pro ně podle Cauta představovalo návrat k osvícenské
vizi racionální společnosti, která prostřednictvím vědeckého poznání směřuje
k postupnému pokroku a zdokonalení lidstva. 45
Ve stejném roce zahájil svůj osmiletý výzkum věnovaný reflexím západních intelektuálů
z cest do SSSR, Číny a na Kubu v období vymezeném roky 1928-1978 americký sociolog
Paul Hollander.46 Ve své práci, která je pravděpodobně dosud nejrespektovanější a
nejcitovanější studií věnovanou západním levicovým intelektuálům a jejich vztahu
k Sovětskému svazu, vychází z teze, že levicoví intelektuálové, zejména ti nejznámější a
nejvlivnější z nich, vykazovali zároveň jak znaky odcizení se vlastní společnosti
(alienation či estrangement), tak inklinaci (affirmation) k těm revolučním: „Čím více se
západní intelektuál odcizil vlastní společnosti, tím pravděpodobněji skončil jako
obdivovatel jiných sociopolitických systémů představujících protipól tomu
vlastnímu“.47 Oproti Cauteho pojetí tohoto fenoménu jako „postskriptu k osvícenství“
vidí Hollander v jeho základu tradice idealismu a revolučního romantismu. Kromě
sociální spravedlnosti v celé její (materiální, ekonomické, politické i kulturní) šíři proto
definuje jako stěžejní téma snahu dosáhnout v době vrcholícího procesu sekularizace
úplnosti (wholeness) ve smyslu univerzality založené na jednotě identity a komunity i
smyslu a významu existence.48 Své teze pak staví na pojmech, které budou klíčové i pro
tuto práci, zejména odcizení (estrangement či alienation) a utopismus (utopia-seeking).
Zatímco západní historiografie se ptala především po (vnitřních i vnějších) příčinách a
důvodech nereflektovaného okouzlení Sovětským svazem, sovětská historiografie
stejné doby se soustředila hlavně na problematiku mezinárodních kulturních vztahů
v obecném rámci historie sovětské zahraniční politiky, případně kultury, a to v
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přísně ideologizovaném interpretačním rámci.49 Teprve zpřístupnění archivů
sovětských institucí v 90. letech dvacátého století přineslo do výzkumu tohoto
komplexu témat nejen nové pramenné zdroje, ale také nové podněty. Do centra
pozornosti ruských i západních historiků se tehdy dostala především dosud
neprobádaná institucionální rovina sovětské veřejné diplomacie a mechanismy,
kterými působila na návštěvníky Sovětského svazu a na jeho stávající i potenciální
sympatizanty. Jedním z prvních příspěvků ruské provenience k danému tématu
založená na práci s archivy je publikace Vladimira Fokina z roku 1999, která vychází
z metodologických principů kulturní výměny.50 Na něj navázali další ruští historici,
zejména Alexander Gulubjev, Vladimir Něvežin a Galina Kulikovová, kteří se zaměřili na
propagandistické aspekty kulturních vztahů Sovětského svazu se Západem.51
Nejnovější ruská publikace z roku 2016 sleduje dynamiku vývoje sovětské kulturní
diplomacie vůči Západu v časovém rámci ohraničeném roky 1917 – 1945, nicméně
z metodologických ani interpretačních hledisek nepřináší příliš nových poznatků.
Vychází z Barghoornovy teorie kulturní diplomacie, specificky aplikované na podmínky
tzv. uzavřené společnosti, a v chronologicky koncipovaném výkladu se zaměřuje
zejména na její institucionální aktéry.52 Specificky německé a britské intelektuální levici
se věnoval Donal O'Sullivan, francouzské pak Sophie Coeuréová a Rachel Mazuyová.53
Na základě detailního studia archivních pramenů vznikly také dvě dosud
nejkomplexnější práce, které se danému tématu věnují.
V roce 2007 byla v prestižním nakladatelství Routledge publikována práce australské
rusistky z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney Ludmily Sternové.54 Na základě
detailního studia sovětských archivních materiálů v ní periodizuje působení sovětské
veřejné diplomacie a mapuje činnost čtyř klíčových organizací, které v meziválečném
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období nejintenzivněji pracovaly se západními intelektuály: Odboru agitace a
propagandy Výkonného výboru Kominterny (Agitprop), jemu podřízené Mezinárodní
organizace revolučních spisovatelů (Meždunarodnaja organizacija revoljucionnych
pisatělej, MORP), formálně nezávislé Všesvazové společnosti pro kulturní styky se
zahraničím (Vsesojuznoje obščestvo kulturnych svjazej s zagranicej, VOKS) a Zahraniční
komise Svazu spisovatelů (Inostrannaja komissija Sojuza pisatělej SSSR). Věnuje se
mechanismům, kterými si tyto organizace získávaly a udržovaly podporu západních
intelektuálů, a jež ve svém součtu vytvořily to, co Sternová nazývá „rozsáhlým
průmyslem, který efektivně přitahoval, povzbuzoval, sváděl, ovlivňoval a odměňoval
zahraniční intelektuály“.55 Velmi vhodně přitom volí životní příběhy, na nichž tyto
mechanismy demonstruje a které rekonstruuje prostřednictvím stejně pečlivé archivní
práce ve Francii či Velké Británii. Všímá si přitom obsahových i interpretačních
nesouladů mezi obrazem sovětského Ruska, s nímž jednotlivé osobnosti veřejně
vystupovaly a který hájily, a jejich soukromými reflexemi. Z nich vyvozuje tezi, která
proti vědomé zaslepenosti (deliberate blindness) západních intelektuálů, na níž
poukazovala dosavadní odborná literatura, staví jejich vědomé mlčení (deliberate
silence).56 Tento princip nakládání s jevy, které se s potřebným pozitivním obrazem
neslučovaly, byl podle Sternové motivován především snahou neoslabovat v kritické
době budování jednotné protifašistické fronty pozici Sovětského svazu jako klíčového
spojence proti narůstající hrozbě fašismu. Tuto tezi zastává také Daniela Kolenovská,
jejíž disertační práce věnovaná Velké Británii a Francii v zahraniční politice SSSR ve 30.
letech dvacátého století je dosud nejdůležitějším domácím příspěvkem
k danému tématu.57
V roce 2011 pak vydal Oxford University Press obsáhlou monografii Michaela DavidaFoxe věnovanou kulturní diplomacii a západním návštěvníkům SSSR v letech 19211941.58 Autor se v ní soustředí na vzájemné, byť nerovné, vztahy mezi západními
návštěvníky, jejich sovětskými hostiteli a sovětským systémem jako celkem.
Soustřeďuje se přitom na typologii vztahů a implicitní pravidla, strukturující vztah mezi
sovětským státem a jeho západními návštěvníky, který označuje jako kód přátelství.
Tento kód, budovaný z obou stran a překvapivě formalizovaný, je vystavěn podél
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významových os vymezených pojmy převaha a méněcennost. Na systému přijímání
vlivných západních hostů tak dokládá, že i v dramatickém meziválečném období byl
Západ konstantním faktorem sovětské sebeidentifikace. Sám autor řadí svou práci do
okruhu transnacionální historie, přičemž její téma zasazuje do širšího kontextu tradiční
dichotomie Ruska a Evropy. V tomto ohledu má David-Fox interpretačně blízko
k fenomenálnímu kulturologickému opusu Kateriny Clarkové Moskva, čtvrtý Řím.59
V tomto komplexu cizojazyčné odborné literatury je sice místy okrajově zmíněna
situace v meziválečném Československu či připomenuty některé její významné
osobnosti, v žádné ze zmiňovaných prací však nemá československý kontext
významnější místo. V domácí odborné literatuře pak byla problematika vztahů
československé kulturní levice k sovětskému Rusku dlouhodobě zatížena dobově
podmíněným schematickým přístupem a historiografická relevance této literatury
trpěla dlouhodobě omezeným přístupem k archivním pramenům. Pojímána byla buď
okrajově v rámci obecnějších publikací o československo-sovětských kulturních
vztazích, nebo v rámci literatury o dějinách československého komunistického hnutí a
vývoji stranické kulturní politiky. K prvnímu zmíněnému okruhu se řadí např.
přehledová práce Čestmíra Amorta a Karla Brabce, Zdeňka Uherka či Jiřího Sedláčka.60
Co se týče druhého zmiňovaného okruhu, dosud nejobsáhlejší publikací věnovanou
kulturní politice komunistické strany je kniha Ve znamení avantgardy z roku 1989.61 Její
ambicí je v souladu s dobovými metodologickými postupy poskytnout „syntetické
zpracování vývoje socialistické kultury v konfrontaci s taktickým postupem strany“.62 V
částech věnovaných meziválečnému období se však kromě vývoje kulturní politiky
strany a jejího propagandistického a ideologického aparátu věnuje také názorovým
polemikám a střetům v rámci levicové kultury. Ty vidí od počátku jako střet dvou jasně
vymezených proudů – stoupenců avantgardy a proletářského umění – přičemž
vyzdvihuje zejména ty, kteří „se dokázali vyrovnat s omyly a chybami, přiznat je a
násobit úsilí o jejich překonání“.63 Kniha je plně poplatná době svého vzniku a dobovým
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ideologickým konstantám, přesto je pro tuto práci důležitá, zejména jako zdroj bohaté
faktografie.
Obdobně jako Brůžkova monografie je koncipována také novější práce Ladislava
Cabady z roku 2000 s poněkud zavádějícím názvem Intelektuálové a idea komunismu v
českých zemích. (Ve druhém pozměněném vydání vyšla s adekvátnějším názvem
Komunismus, levicová kultura a česká politika.)64 Také tato publikace se věnuje
zejména dějinám KSČ a stranické kulturní politiky, na jejichž pozadí popisuje dějiny
levicové kulturní scény. I zde je k dispozici velmi podrobně zpracovaná faktografie,
koncepčně však práce nevychází za rámec dějin levicové kultury, chápaných jako vývoj
jednotlivých umělecko-společenských a umělecko-politických organizací a platforem, a
otázky jejich vřazení do ideologických rámců kulturní politiky KSČ.
Dosud nejpodrobnějším příspěvkem k tématu vztahu československých intelektuálů
k sovětskému Rusku je proto kniha Ivana Pfaffa se silně příznakovým názvem Česká
levice proti Moskvě 1936-1938.65 Jedná se o dvě ucelené a v minulosti i samostatně
publikované studie založené na důkladném studiu dobových pramenů, zejména
publicistiky.66 První z nich je věnována ohlasu tří moskevských procesů z konce
třicátých let, druhá pak ohlasům sovětské kampaně proti formalismu v umění. Toto
rozdělení je však jedním ze slabých článků publikace, neboť obě témata jsou úzce
provázána a vzájemně podmíněná, jejich oddělením tak unikají některé podstatné
souvislosti a zároveň vzniká nutnost některé pasáže opakovat. Proměnu vztahu
československé kulturní levice k sovětskému Rusku však Pfaff interpretuje jako cestu
některých levicových intelektuálů od zaslepenosti k prohlédnutí skutečné povahy
stalinského režimu, čímž v podstatě nevybočuje z ideologického interpretačního
rámce.
Významným zdrojem poznání jsou také biografické prace věnované klíčovým
osobnostem meziválečné kulturní levice, které vznikly po roce 1989.67 Nejvýznamnější
je v tomto ohledu zejména oceňovaná obsáhlá monografie Jiřího Křesťana věnovaná
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Zdeňku Nejedlému.68 Vnějším faktorům při utváření obrazu Sovětského svazu v
meziválečném Československu, zejména roli sovětské propagandy a mechanismům
ovlivňování pohybu cizích státních příslušníků na území sovětského Ruska na příkladu
československých návštěvníků, se věnuje ve své disertační práci obhájené v roce 2016
na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Jan Lomíček.69
V roce 2017 pak vydalo brněnské nakladatelství Host publikaci ostravských bohemistů
Jaroslava Davida a Jany Davidové Glogarové pod názvem Obrazy z cest do země sovětů.
České cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917 – 1968, která se
vymezením svého tématu a volbou pramenů předkládané práci částečně blíží.70
Dobové představy českých autorů o sovětském Rusku v ní autoři mapují
na pramenném materiálu, jenž tvoří uzavřený soubor několika desítek knižně vydaných
cestopisů z 20. – 60. let dvacátého století. Věnují se jejich motivickým i kompozičním
složkám v jednotlivých obdobích a jejich transformacím v souvislosti s proměnami
kulturně-politického klimatu v Československu a vztahu k Sovětskému svazu. Za hlavní
interpretační rámec si zvolili ideologičnost cestopisů a jejich využití jako
propagandistického nástroje. V části věnované meziválečnému období volí autoři šest
základních tematických okruhů (příprava na cestu a vstup do země Sovětů; sovětská
města; sovětská propaganda; lidé Sovětského svazu; přechod od starého k novému;
komparace Sovětského svazu s dalšími zeměmi) a sledují, jak se na těchto tématech
odrážely představy jednotlivých autorů o Sovětském svazu. Výběr tematických okruhů,
jejich typologická disparátnost i výběr interpretačního rámce (ideologičnost cestopisů)
však vede k poměrně očekávanému závěru, že se v tomto období projevila zřetelná
polarizace mezi autory levicového a nelevicového spektra s tím, že texty radikálně
levicových autorů předznamenaly charakteristiky propagandistických cestopisů 40. a
50. let. Jedinou přiznanou odlišností v tomto ohledu je, že autoři levicové orientace byli
v této době částečně schopni reflektovat nedostatky sovětské společnosti.
Zatímto tedy zahraniční odborná literatura dlouhodobě promýšlí vnitřní i vnější příčiny
a důvody nereflektovaného okouzlení levicových intelektuálů Sovětským svazem a pro
jejich interpretaci nabízí různé metodické přístupy, v domácím prostředí je tato
problematika interpretována spíše okrajově a prostřednictvím schematického
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hodnocení v ideologickém rámci. Domácí literatura je proto především zdrojem
bohatých faktografických informací o vztahu československé kulturní levice a
Sovětského svazu bez jejich koncepčního ukotvení. Toto teoretické vakuum tak
nabízelo prostor promyslet a koncepčně ukotvit otázku vztahu československých
umělců a intelektuálů k sovětskému Rusku za využití některých konceptů a
myšlenkových rámců aplikovaných na situaci západních levicových intelektuálů.
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1. O NOVÉ RUSKO
Levicoví intelektuálové v dobovém diskursu o sovětském Rusku

1.1 Západní levicoví intelektuálové a sovětské Rusko
Sympatie levicových intelektuálů k sovětskému Rusku, utvářené s prvními informacemi
o říjnové revoluci, výrazně akcelerovaly v reakci na zprávy o hladomoru, který v roce
1921 zasáhl jižní oblasti země – Povolží, Ukrajinu a Severní Kavkaz – a ohrozil smrtí
hladem na 20 milionů tamních obyvatel. Způsobil jej celkový kolaps sovětské
ekonomiky v důsledku světové a občanské války a násilných rekvizic v období
válečného komunismu v kombinaci s mimořádně nepříznivým počasím. Výzvu sovětské
vlády na pomoc hladovějícímu Rusku tlumočil západnímu světu v červenci 1921 Maxim
Gorkij, přičemž svůj apel směřoval ve jménu ruského kulturního a vědeckého dědictví
na širokou veřejnost daleko za rámcem úzkých mantinelů revolučního socialismu. 71 Na
sovětské straně zaštiťovala koordinaci domácích i zahraničních aktivit ve prospěch
hladovějících Komise pro pomoc hladovějícím (Komissija pomošči golodajuščim,
Pomgol) pod předsednictvím Michaila Kalinina ustavená při Všeruském ústředním
výkonném výboru (Vserossijskij centralnyj ispolnitělnyj komitět, VCIK) v červenci
1921.72 Na její činnost pak na podzim roku 1923 navázala Komise zahraniční pomoci
(Komissija zagraničnoj pomošči, KZP) při prezidiu Ústředního výkonného výboru SSSR
(Centralnyj ispolnitělnyj komitět SSSR, CIK SSSR) pod předsednictvím Olgy Kameněvové,
první strukturovaná a oboustranně funkční organizace formující se sovětské veřejné
diplomacie a předchůdkyně Všesvazové společnosti pro kulturní vztahy se zahraničím
(Vsesojuznoje obščestvo kulturnych svjazej s zagranicej, VOKS), která sehrála v této
oblasti v meziválečném období zcela klíčovou roli. Západní liberální a levicová veřejnost
byla k tomuto sovětskému apelu mimořádně receptivní. Veřejných shromáždění na
podporu strádajících obyvatel Ruska se v západoevropských metropolích účastnily
tisíce lidí, veřejné sympatie (a finanční prostředky na humanitární pomoc) byly
mobilizovány řadou pomocných výborů a organizací, které se staly prvními partnery
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sovětské veřejné diplomacie a v nichž se angažovalo mnoho významných a pro
veřejnost důvěryhodných osobností.
Francouzský výbor na pomoc dětem (Le Comité français de secours aux enfants),
fungující pod záštitou Červeného kříže, tak například zaangažoval nestora francouzské
literatury a tehdy 77letého čerstvého nositele Nobelovy ceny za literaturu Anatola
France.73 Organizátorem a jedním z hlavních ideových vůdců francouzského levicového
intelektuálního prostředí však byl v meziválečném období zejména Henri Barbusse. Ten
spolu s Raymondem Lefebvrem a Paulem Vaillant-Couturierem v roce 1919 inicioval
vznik hnutí Clarté, pojmenovaného podle Barbussova stejnojmenného protiválečného
románu, jehož cílem bylo propojit na mezinárodním základě evropské intelektuály
odhodlané zasazovat se o mír a budování sociálně spravedlivé společnosti. Zájem
významných evropských progresivních osobností o působení v tomto hnutí však
poměrně rychle opadl poté, co se francouzská sekce přihlásila ke Kominterně a začala
se aktivně podílet na formování francouzské komunistické strany.74 Zatímco Raymond
Lefebvre v roce 1920 tragicky zahynul v Barentsově moři při návratu z druhého
kongresu Kominterny, Vaillant-Couturier postupoval stranickou hierarchií do
ústředního výboru a politbyra strany a formoval její ideologickou linii z pozice
šéfredaktora stranického deníku L'Humanité. Sám Barbusse do komunistické strany
vstoupil v roce 1923 a ve prospěch komunistických idejí aktivně vystupoval na
stránkách periodika Clarté (1919-1924), v literární sekci L'Humanité (1926-1928) a ve
vlastní nestranické revue Monde (1928-1935), v níž poskytoval prostor i
nekomunistickým přispěvatelům a jejich názorům, za což byl ostře pranýřován ze
strany sovětské veřejné diplomacie i francouzských komunistických kruhů.75 V
Sovětském svazu Henri Barbusse pobýval mezi roky 1927 a 1935 celkem šestkrát,
opakovaně projednával se Stalinem podobu jeho chystaného životopisu a v Moskvě v
srpnu 1935 také zemřel. 76 V roce 1932 stál Barbusse rovněž u zrodu Asociace
revolučních spisovatelů a umělců (L'Association des écrivains et artistes
révolutionnaires, AEAR), francouzské pobočky kominternovské Mezinárodní organizace
revolučních spisovatelů (Meždunarodnaja organizacija revoljucionnych pisatělej,
MORP), zastávající přísně ideologickou linii proletářské literatury. Její směřování a
činnost proto daleko více ovlivňovali komunističtí intelektuálové Louis Aragon, Paul
Vallaint Couturier, Jean Fréville, Léon Mousinac, Paul Nizan a Georges Sadoul, zatímco
prominentní osobnosti, jako byl Barbusse nebo další významný levicový intelektuál,
nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1915 Romain Rolland, rigidita AEAR spíše
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odrazovala.77 Redaktorem tiskové platformy AEAR Commune se stal v roce 1933 André
Gide, který se dosud přímému zapojení do levicových organizací vyhýbal. V roce 1934
se s AEAR sblížil další výrazný levicový intelektuál Jean-Richard Bloch. Ve třicátých
letech byl právě Barbusse spolu s Rollandem spoluorganizátorem řady mezinárodních
protifašistických a protiválečných aktivit, v nichž se nejvýrazněji angažovali André Gide
a André Malraux.
Jako protiváha americké pomoci poskytované hladovějícímu Rusku humanitární misí
American Relief Administration (ARA)78 vznikla v srpnu 1921 v Německu úsilím sovětské
vlády Mezinárodní dělnická pomoc (Internationale Arbeiter Hilfe, IAH), známá též pod
svým ruským názvem Meždunarodnaja rabočaja pomošč (Mežrabprom). U jejího zrodu
stál vlivný německý komunistický aktivista a politik Willy Münzenberg, blízký Leninův
spolupracovník ze švýcarského exilu a v roce 1918 člen skupiny Spartakovců, z níž se
zformovala Komunistická strana Německa (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD),
nejpočetnější evropská meziválečná komunistická strana s rozsáhlou členskou
základnou a silným zastoupením v parlamentu. Münzenberg byl neúnavným
organizátorem mezinárodních komunistických aktivit. V roce 1919 spoluzakládal
Komunistickou internacionálu mládeže (Kommunističeskij internacional moloďoži),
v roce 1922 Mezinárodní organizaci pomoci revolucionářům (Meždunarodnaja
organizacija pomošči revoljucioněram, MOPR), známou též jako Die Rote Hilfe,
zaměřenou na poskytování materiální pomoci pronásledovaným komunistickým
aktivistům. V roce 1923 převzal vedení nakladatelství Neue Deutsche Verlag, které se
pod hlavičkou IAH a z jeho finančních prostředků stalo jádrem Münzenbergova
„mediálního impéria“ zahrnujícího zejména levicově orientované časopisy Welt am
Abend, Berliner Morgen a především Arbeiter Illustrierte Zeitung, s nimiž
spolupracovala plejáda německých levicových intelektuálů, jako např. Johannes
Becher, Wieland Herzfelde, Egon Erwin Kisch, Anna Seghersová, Arthur Holitscher,
Ernst Toller a další.79 V roce 1933 po Hitlerově nástupu k moci bylo mnoho německých
(a rakouských) intelektuálů nuceno odejít do exilu. Řada z nich, jako právě
Münzenberg, Walter Benjamin, Heinrich Mann či Lion Feuchtwanger, našla útočiště ve
Francii, kam přesídlilo v letech 1933 – 1935 i vedení KPD, a po boku francouzské levice
se zapojili do mezinárodních protifašistických a protiválečných akcí.
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Také ve Velké Británii, kde se intelektuálové dosud spíše stranili veřejného života a
politiky,
vstupovala
v meziválečném
období
do
veřejného
prostoru
s prokomunistickými a prosovětskými postoji řada významných intelektuálů,
soustředěných okolo Společnosti pro kulturní vztahy mezi národy Britského
Comonwealthu a SSSR (The Society for Cultural Relations between the Peoples of the
British Comonwealth and the USSR), založené podle německého vzoru v Londýně po
navázání diplomatických vztahů mezi Velkou Británií a Sovětským svazem v roce 1924.
Mezi její zakládající členy patřila řada významných umělců a intelektuálů jako Julian
Huxley, John Maynard Keynes, Bertrand Russell či Virginia Woolfová. Většina z nich se
však na činnosti Společnosti aktivně nepodílela.80 Nejvýznamnější roli v budování
britsko-sovětských kulturních vztahů tak sehráli bývalí zakládající členové reformní
socialistické Fabiánské společnosti (The Fabian Society) v čele s G. B. Shawem, H. G.
Wellsem a manželi Webbovými.81 G. B. Shaw navštívil Sovětský svaz v červenci roku
1931 a pompézní oslava jeho 75. narozenin v Sloupovém sále Domu sovětů byla jednou
z prvních velkých veřejných slavností k uctění návštěvníka z řad západoevropské
intelektuální elity. 29. července jej u příležitosti jeho životního jubilea přijal Stalin. O tři
roky později (32. července 1934) besedoval se Stalinem také H. G. Wells, jeden
z prvních členů a v letech 1933 – 1936 prezident PEN clubu.82 Jednalo se o jeho druhou
návštěvu sovětského Ruska. Během té první se v roce 1920 setkal s Leninem a své
dojmy shrnul v knize Rusko v mlze (Russia in the Shadows).83 Avšak právě Sidney a
Beatrice Webbovi patřili k nejvýraznějším nekritickým stoupencům stalinismu mezi
západními intelektuály, jak o tom svědčí jejich dvoudílná publikace Soviet Communism:
A New Civilisation? z roku 1935, výsledek jejich společného pobytu v Sovětském svazu
v roce 1932 (a Sidneyho samostatné cesty v roce 1934).84 Tato kniha však vycházela
především ze zdrojů a materiálů sovětské provenience, z velké části dodaných
sovětským vyslancem v Londýně Ivanem Michajlovičem Majským. Závažné pochybnosti
o správnosti a oprávněnosti adorovaného systému zůstaly před veřejností skryty na
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stránkách soukromého Beatricina deníku.85 I tak byl však oslavný opus manželů
Webbových pro sovětskou stranu s ohledem na jejich fabiánská východiska
problematický, a ruský překlad tak vyšel pouze v omezeném nákladu a do běžné
distribuce se nedostal.86
Rovněž ze Spojených států, které přeci jen ležely poněkud stranou hlavního těžiště
sovětských kulturních kontaktů se západním světem, se na Sovětský svaz orientovali
někteří významní levicoví intelektuálové. Jejich platformou byly od roku 1929 tzv. John
Reed Clubs, pojmenované po americkém novináři a komunistickém aktivistovi, autorovi
knižní reportáže o Říjnové revoluci Deset dní, které otřásly světem (Ten Days That
Shook the World) z roku 1919. Tuto platformu založilo v roce 1929 osm
spolupracovníků tiskové platformy Komunistické strany Spojených států amerických
The New Masses a se stranou byla úzce provázána. V roce 1935 byly John Reed Clubs
rozpuštěny a jejich místo zaujal v roce 1936 Kongres amerických umělců (The American
Artists' Congress).87
Západní levicoví intelektuálové, zejména ti francouzští, byli významným zdrojem
myšlenkových inspirací také pro československé partnery, kteří s nimi udržovali
intenzivní kontakty a potkávali se s nimi během světových kongresů i v průběhu svých
cest do sovětského Ruska, například u příležitosti významných jubileí revolučních dějin
a jejich představitelů. Jejich vzájemná interakce měla významný vliv na formování toho
obrazu sovětského Ruska, který se v tomto prostředí utvářel.

1.2 Levicoví intelektuálové v Československu a sovětské Rusko
Podobně jako v západní Evropě, také v meziválečném Československu byl levicový
myšlenkový proud velmi silný, uplatňoval se nicméně v konkurenci protichůdných
společensko-politických a názorových proudů. Proto byly postoje k nově
zformovanému sovětskému státu podobě jako v západní Evropě velmi polarizované a
vyvolávaly řadu polemických sporů i ostře vyhrocených ideových konfliktů.
Jednoznačně prosovětské postoje zastávalo komunistické hnutí, krystalizující na
přelomu let 1918 a 1919 v levicovém křídle Československé sociálně demokratické
strany dělnické (ČSSDD). Jeho domácí základnu, soustředěnou okolo časopisu Sociální
demokrat, posilovali komunisté z řad zajatců (a později části legionářů) vracející se ze
sovětského Ruska a svými zkušenostmi a názory přispívali k její radikalizaci. Přiváželi
také první konkrétní zprávy o průběhu revoluce a budování sovětské moci i bolševické

85

MACKENZIE, Norman, MACKENZIE Jeanne (eds.). The diary of Beatrice Webb. Volume 4: 1924-1943.
The wheel of life. London, Virago in association with the London School of Economics and Political
Science, 1985.
86
Srov. DEVID-FOKS. Vitriny velikogo eksperimenta, s. 361 a 364.
87
Srov. např. BĚLÍČEK, Pavel. Geneze levicové kritiky ve Spojených státech (1900-1940). Praha, Urania,
2009.

30

letáky, brožury a noviny, včetně těch, vydávaných Československou komunistickou
stranou na Rusi. Ta vznikla na slučovacím sjezdu socialistických a komunistických
organizací Čechů a Slováků v Rusku v květnu 1918 v Moskvě jako národnostní sekce
Komunistické strany Ruska (bolševiků) pod předsednictvím Aloise Muny a podle
vlastních údajů tehdy sdružovala přes devět a půl tisíce členů. Jejím tiskovým orgánem
byl týdeník Průkopník svobody. Vedle organizace bojových aktivit jednotek
československých rudoarmějců se soustředila na překládání bolševické literatury,
agitaci mezi válečnými zajatci a přípravu propagandistů pro Československo. Jejími
hlavními představiteli byli vedle Aloise Muny Jaroslav Handlíř, Julius Volek-Choráz a
František Koza-Permský. K spolupracovníkům této strany patřil také Jaroslav Hašek,
který od svého zajetí v roce 1915 strávil v Rusku více než pět let.88 V Československu se
Československá komunistická strana na Rusi poprvé oficiálně prezentovala na XII.
sjezdu sociální demokracie v prosinci 1918.89
Probolševické postoje zastávaly také anarchistické skupiny v rámci Československé
strany socialistické sdružující se okolo časopisu Červen, redigovaného S. K.
Neumannem. Na jeho platformě vzniklo v létě roku 1919 první významnější sdružení
levicových intelektuálů - Socialistická rada osvětových dělníků. Pod její prohlášení se
podepsali např. Josef Hora, Hana Malířová, S. K. Neumann, Ivan Olbracht, Hugo
Sonnenschein, Antonín Sova, Fráňa Šrámek a další.90 V té době se však již Neumannův
okruh posouval z anarchistických pozic ke komunismu a přihlásil se k linii Komunistické
internacionály (Kominterny). Na jaře 1920 se transformoval ve Svaz komunistických
skupin, přerušil spolupráci s národními socialisty a stal se dalším z krystalizačních
center budoucí komunistické strany. Obě komunistické formace však působily
samostatně ještě celý rok. Jejich vzájemné odlišnosti a rozporná stanoviska, daná
zejména rozdílnými ideovými východisky, se však projevovala ještě dlouho poté, co
došlo na podzim roku 1921 ke sloučení všech stávajících komunistických platforem
v Komunistickou stranu Československa. Ta pak v intencích Kominterny usilovala o
provedení bolševické revoluce a ustavení sovětského státu.
Opačný pól meziválečného společensko-politického názorového spektra reprezentoval
protisovětský diskurz konzervativně-nacionální Československé strany národně
demokratické pod vedením Karla Kramáře, který ideově navazoval na panslovanské
myšlenkové proudy devatenáctého století, na přelomu století transformované do
utopických idejí novoslovanství či panrusizmu, opírajících se o myšlenku rusko-
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rakouské spolupráce.91 Kramářova Národní demokracie byla kategorickým odpůrcem
politických jednání se sovětskou vládou a všech kroků směřujících k normalizaci
vzájemných vztahů. Orientovala se na promonarchické emigrační kruhy a usilovala o
zapojení legií do intervenčních bojů. Neúspěch této snahy vedl k diskreditaci
Kramářovy politiky a politickému úpadku strany, která však nadále zůstávala
menšinovým členem všech koaličních vlád let 1921 až 1934. Jejím tiskovým orgánem
byly Národní listy, platforma protisovětské a protikomunistické agitace, ve třicátých
letech vydatně posílená bojovným antisovětismem tiskových orgánů fašizujících
skupin.
V takto široce vymezeném názorovém poli se uplatňovaly liberálnější postoje
státotvorných stran konzervativní i socialistické orientace. Československá zahraniční
politika, formovaná zejména středolevým hradním křídlem a opírající se o intelektuální
kruhy okolo Lidových novin a Přítomnosti, odmítala principy diktatury proletariátu
odporující jejímu liberálně demokratickému programu, avšak z křehké pozice nového
nástupnického státu v nárazníkové zóně středovýchodní Evropy se odmítla aktivně
podílet na chystaném francouzsko-polském intervenčním tažení proti sovětskému
Rusku a zahájila s ním jednání, nejprve o výměně válečných zajatců. Zároveň se však
intenzivně snažila bránit šíření bolševické propagandy, mj. mezi navrátilci z řad
válečných zajatců a části legionářů. Na mezinárodním poli se pak československá vláda
intenzivně snažila zmírňovat rozpory francouzské a britské „ruské“ politiky s cílem
posílit vzájemnou spolupráci Francie a Velké Británie, garantující stabilitu poválečné
Evropy. Součástí těchto snah byl také podnět ke svolání mezinárodní konference o
společném koordinovaném postupu při pomoci hladovějícímu Rusku.92 Součástí
protibolševické politiky československé vlády byl rovněž komplexní vládní program
Ruské pomocné akce, zahájený v roce 1921 a zaměřený na podporu ruské (ale též
ukrajinské a běloruské) emigrace zejména v oblasti vzdělávání, vědecké a kulturní
činnosti, díky němuž se Praha, přezdívaná „ruský Oxford“, stala centrem ruské
emigrační vědy a školství.93 Ruskou emigraci, zejména z řad socialistů revolucionářů
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(eserů), pokládali Masaryk s Benešem za budoucí politickou elitu demokratického
Ruska, které nutně vzejde z kataklyzmatu revoluce. V jejím podporování proto viděli
základ budoucí spolupráce. Zároveň také poskytovali možnost vzdělání nové generaci
ruské inteligence, s níž se počítalo jako s lídrem budoucí rekonstrukce Ruska.94 Po
vzoru Velké Británie a pod tlakem domácích průmyslových a obchodních kruhů pak
Československo zahájilo jednání o vzájemných hospodářských stycích a v červenci 1921
bylo dosaženo dohody o vzájemné výměně obchodních misí. V červnu 1922 pak byly
v situaci politické nejistoty po nezdařené konferenci v Janově uzavřeny prozatímní
obchodní smlouvy s ruskou a s ukrajinskou republikou. Tyto smlouvy rovněž zakotvily
vzájemné zřízení zastupitelských úřadů, do té doby suplovaných činností obchodních
misí, a položily základy k rozvoji dvoustranných hospodářských, kulturních i politických
vztahů. Výslovně však deklarovaly, že se nejedná o uznání sovětského státu de iure.
Zastupitelství ČSR v Moskvě vedl od června 1922 dosavadní přednosta obchodní mise
Josef Girsa. Zastupitelství RSFSR v Praze v čele s Pavlem Mostovenkem (v březnu 1923
jej ve funkci nahradil Konstantin Jurjeňov) se v souvislosti se vznikem Sovětského svazu
transformovalo ve zplnomocněné zastupitelství SSSR v ČSR.95
Ve stejné době, kdy se ustavovaly oficiální vztahy, vznikaly také první společenské
organizace orientované na sovětské Rusko. Podobně jako v západní Evropě byla jejich
katalyzátorem vlna solidarity s obyvateli sovětského Ruska zasaženými hladomorem.
Živelnou občanskou angažovanost ve prospěch hladovějícího Ruska v podobě spolků a
výborů zabývajících se humanitární pomocí a organizujících finanční a potravinové
sbírky se československá vláda pokusila usměrnit v celostátní pomocnou akci, a na její
realizaci schválila zákon, jímž byl povolen úvěr ve výši 10 milionů Kč na pomoc
hladovějícímu Rusku.96 V rámci státní pomocné akce se významně angažovala
především Československá obec legionářská, z jejíhož popudu bylo v srpnu 1922
ustaveno Ústředí československé dobrovolné pomoci hladovějícím v Rusku, zastřešující
řadu významných spolků a organizací (např. Československá obec legionářská,
Československý červený kříž, Československá obec učitelská, Ústředí československého
studentstva, Volná myšlenka, a další) v čele s předsedkyní Československého
červeného kříže Alicí Masarykovou.97 V prostředí socialistických politických stran a
s nimi spřízněných odborových a profesních organizací působil Dělnický pomocný
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výbor pro proletářské Rusko. Také mezi početnou ruskou emigrací vznikl Ruský komitét
pro pomoc hladovějícím v Rusku v čele s profesory Jevgenijem Ljackým a Alfredem
Bemem. Tyto spolky ze své podstaty působily pouze krátkodobě, již na počátku
dvacátých let však vznikly také první organizace zaměřené na hlubší poznávání
sovětského Ruska. To byl případ Česko-ruské jednoty, ustavené již v dubnu 1919
z iniciativy Karla Kramáře. Jejím prvním předsedou se stal překladatel a propagátor
ruské literatury a kultury František Táborský, kterého v roce 1920 vystřídal přední
český a světový slavista a folklorista Jiří Polívka; ten však vtiskl spolku spíše akademický
charakter. Jeho směřování ve dvacátých letech ovšem určovaly zejména
národnědemokratické a emigrantské kruhy, což odrazovalo od spolupráce řadu
levicově orientovaných intelektuálů, zejména z okruhu Socialistické společnosti.
Socialistická společnost jako volné uskupení levicově orientovaných osobností
z různých politických stran, skupin a sdružení vznikla v listopadu 1921 na bázi levého
křídla bývalého Realistického klubu, kulturně politického sdružení založeného roku
1919 částí členů Masarykovy České strany pokrokové (realistické) v čele se Zdeňkem
Nejedlým a Emanuelem Rádlem, který se v roce 1921 rozpadl pod tlakem soupeření
svého levicového a pravicového křídla.98 Právě v prostředí Socialistické společnosti
v polovině dvacátých let vykrystalizovala Společnost pro hospodářské a kulturní
sblížení s Novým Ruskem (SHKS), nepolitické sdružení levicově smýšlejících intelektuálů
zaměřené na budování vzájemných vztahů v kulturní a ekonomické oblasti.99
Personální provázanost obou organizací se projevila již v přípravném výboru, který byl
zvolen 18. října 1924 a mezi jehož osmi členy měla Socialistická společnost tři své
zástupce: Ladislava Görlicha (v letech 1923 – 1925 byl jejím předsedou), Zdeňka
Nejedlého a Jaroslava Kratochvíla. Také polovina členů prvního výboru SHKS,
zvoleného na ustavující schůzi dne 2. března 1925, patřila k okruhu Socialistické
společnosti. Kromě tří výše uvedených to byl Theodor Bartošek, Bohumil Mathesius,
Vladimír Procházka a F.X. Šalda.100 Zbývajícími sedmi zvolenými členy výboru byli
Otokar Fischer, Josef Koutňák, Emil Lustig, Bohumil Přikryl (všichni jmenovaní byli již
členy přípravného výboru), Jan Macek, Ivan Sekanina a Roman Tuma.101 Mezi více než
padesáti signatáři provolání o vzniku Společnosti z listopadu 1924 byla řada
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významných osobností, které svou publicistickou, literární, překladatelskou či
organizační činností významně přispívali formování veřejného obrazu sovětského
Ruska. Kromě již zmíněných to byli např. Josef Ludvík Fischer, Josef Hora, Josef Kopta,
František Langer, Marie Majerová, Helena Malířová, Stanislav Kostka Neumann, Ivan
Olbracht, Emanuel Rádl, Jaroslav Seifert, Fráňa Šrámek, Karel Teige či Jiří Weil. 102
Jak dokládá historik Jiří Křesťan, založení nové organizace orientované na sovětské
Rusko v prostředí levicových intelektuálů z okruhu Socialistické společnosti nazrávalo
organicky.103 O vznik nepolitických organizací sdružujících prosovětsky orientované
intelektuály však také aktivně usilovala sovětská veřejná diplomacie.104 Nejpozději od
jara 1923 proto projevovala velký zájem o vznik podobné společnosti také
v Československu, jak o tom svědčí korespondence mezi sovětským zastoupením
v Praze a ústředím Komise zahraniční pomoci, vedené Olgou Kameněvovou.105 Právě
úzká spolupráce a kontakty s představiteli Komise zahraniční pomoci a její
nástupnickou organizací – Všesvazovou společností pro kulturní vztahy se zahraničím
(VOKS) – do velké míry umožňovaly Společnosti realizovat pestrou škálu vlastních
aktivit. VOKS ji zásoboval informačním a obrazovým materiálem pro vydávaný časopis,
knihami pro budovanou knihovnu a čítárnu ve Spálené ulici, materiály a exponáty pro
pořádané výstavy a jiné umělecké akce, zprostředkovával její kontakty se sovětskými
vědeckými a kulturními institucemi i významnými osobnostmi. Společnost organizovala
ve spolupráci s VOKS a později také se sovětskou cestovní kanceláří Inturist individuální
i hromadné – dělnické, studentské, odborové či profesní – zájezdy do Sovětského svazu
a podílela se na organizaci návštěv významných sovětských umělců, vědců či sportovců
v Československu. Na oplátku společnost do Moskvy pravidelně zasílala podrobné
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zprávy o své činnosti. Dění ve Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým
Ruskem sovětská strana po celé meziválečné období podrobně sledovala a snažila se je
usměrňovat a ovlivňovat. Sídlo sovětského zastupitelství ve vinohradské Vile Tereze se
stalo významným středobodem československého levicového společenského,
politického i kulturního života. Na úspěchu těchto snah měly jistě velký podíl také
osobní kvality sovětských diplomatů v Praze – velitele útoku na petrohradský Zimní
palác v listopadu 1917 Vladimira Antonova-Ovsejenka (1924 – 1928), budoucího
předsedy VOKS Alexandra Aroseva (1929 – 1933) a Sergeje Alexandrovského (1933 –
1939). Všechny tři na konci třicátých smetla vlna stalinského teroru. Přes silný vliv
sovětské veřejné diplomacie si Společnost po celé meziválečné období udržovala
nadstranický charakter a odstup od politických i podnikatelských kruhů. Již v komentáři
k provolání o vzniku Společnosti se Zdeněk Nejedlý distancoval od její možné politické
role: „S politikou má však činnosti Společnosti jen potud co dělat, pokud vůbec každé
vzdělání a vědění činí obyvatelstvo myslivější a opatrnější ke špatné politice, jež se
provádí právě na účet jeho nevědomosti. Společnost však nechce a nemůže, jak patrno
již z jejího složení, hráti žádnou úlohu politickou.“106 Ostatně nepolitický charakter
Společnosti byl vetknut do jejích stanov, které ministerstvo vnitra schválilo za
podmínky, že „nesmí politické činnosti vyvíjeti, ani se jí zúčastniti“.107 Její výbor i
členská základna prostupovaly levicové politické spektrum, přičemž většinu tvořili
nestraníci, jímž byl i první a jediný předseda Společnosti Zdeněk Nejedlý.108
Prvním tiskovým orgánem Společnosti byl časopis Nové Rusko. Ten do svého prvního
ročníku v únoru 1925 vstupoval textem ustavujícího prohlášení Společnosti, který
dokládá, že se toho v Československu tehdy o sovětské realitě vědělo poměrně málo, a
polarizované názory a postoje proto byly málokdy podloženy věcnými informacemi:
„Jest jistě zvláštní ironií, zakládáme-li dnes českou společnost pro sblížení s Ruskem.
Vzpomeneme-li na to, čím nám Rusko vždy bylo, již v 15. století, zejména však v 19.
století, jak celý český život byl pod vlivem česko-ruských styků, může jméno naší
společnosti připadati nám skoro jako výsměch. Ale nejpodivnější na tom jest, že je nám
toho opravdu potřebí, že dnešní stav poměrů mezi oběma národy a státy jest takový,
že po tom přímo volá. (...) Pokládáme to přímo za věc cti naší inteligence, aby o věci tak
závažné a velké nemyslela tak beze všech znalostí, jako namnoze činila dosud, neboť
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prvním znakem inteligence zajisté jest nejen schopnost, ale i radost z poznávání, jakož i
vědomí, že jedině po poznání může teprve následovati i úsudek. Zrovna o dnešním
Rusku však má naše inteligence celkem velmi malé vědomosti, ano vlastně žádné, ale
zato množství předsudků, klepů, pomluv, inteligentního člověka přímo nedůstojných.
Pokládáme však věcné znalosti o dnešním Rusku i za věc prospěchu každého dnešního
člověka, stejně ze světa hospodářského, obchodního, průmyslového, jako kulturního,
uměleckého a vědeckého...“109 Redakce Nového Ruska, jehož čtyři ročníky vycházely od
února 1925 do prosince 1929 pod vedením Zdeňka Nejedlého a Emila Lustiga, proto
usilovala zejména o poskytování spolehlivých, objektivních a aktuálních informací.
Časopis přinášel obsáhlé autorské studie mapující vývoj revolučního hnutí, jednotlivé
politické, sociální, hospodářské i kulturní aspekty sovětské skutečnosti i vzájemné
vztahy, a to jak v diachronní perspektivě se zaměřením na historické vazby a procesy,
tak v synchronním ohledu, kde se redakce zasazovala především o normalizaci
vzájemných vztahů, zejména s ohledem na pozitivní ekonomické dopady takového
kroku. S prohlubováním vztahů s VOKS se proměňovala i obsahová struktura časopisu,
kde se objevovalo stále více překladových věcí na úkor těch autorských. Sovětská
veřejná diplomacie poskytovala články na požadovaná témata, další témata sama
nabízela.110
Poslední číslo Nového Ruska vyšlo v prosinci roku 1929. V této době již uvnitř
Společnosti kulminovala krize, která skončila přerušením její činnosti v následujícím
roce. Jak uvádí Jiří Křesťan, souvisela především s turbulentními událostmi v KSČ, která
procházela ideovým rozkolem, ústícím v personální obměnu jejího vedení.111 Od
mezinárodního komunistického hnutí zároveň přišel impuls k zakládání masových
organizací přátelství se SSSR, především na bázi proletariátu. První mezinárodní
kongres Přátel Sovětského svazu se sešel v říjnu 1927 v Moskvě u příležitosti desátého
výročí říjnové revoluce. Na něm byla ustavena Mezinárodní asociace Přátel Sovětského
svazu se sídlem v Berlíně (po roce 1933 v Amsterdamu), v jejímž vedení zasedla Klara
Zetkinová, Henri Barbusse, Arthur Ewert a Arthur Holitscher. Generálním tajemníkem
asociace se stal britský komunista Albert Inkpin.112 Výzvu k zakládání Svazů přátel
v kapitalistických zemích zopakoval v únoru 1930 druhý mezinárodní kongres přátel
SSSR, který se sešel v německém Essenu. V reakci na tuto výzvu byly zahájeny kroky
k ustavení Svazu přátel také v Československu. V dubnu 1930 vznikl přípravný výbor,
jehož založením a řízením byl pověřen Ivan Sekanina, dlouholetý aktivní
spolupracovník SHKS a člen její komunistické frakce. Sekanina se stal rovněž předsedou
a jednatelem prozatímního vedení Svazu. Činnosti přípravného výboru se dále účastnili
např. Theodor Bartošek, Julius Fučík, Václav Kopecký, Bohumil Šmeral. K chystanému
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ustavujícímu sjezdu Svazu na konci roku 1930 však nedošlo, neboť jeho přípravnému
výboru byla v listopadu 1930 úředně zastavena činnost, a to z důvodu porušení
podmínek práva spolčovacího. Tento zákaz trval až do dubna 1931, kdy ministerstvo
vnitra schválilo nové stanovy Svazu. Hlavní organizační rozvoj Svazu přátel SSSR
v Československu je spojen s osobností Bohumíra Šmerala, který jej od roku 1932
prakticky řídil. V této době Svaz sdružoval na 245 skupin (z nichž 100 však nevyvíjelo
činnost nad rámec platby příspěvků) a na 12 000 členů. Šmeral stál také u vzniku
tiskového orgánu Svazu, jímž byl časopis Svět sovětů. 113 První číslo vyšlo 15. února
1932 a Šmeral v něm vytyčil základní úkoly nového časopisu, a to jednak „seznamovat
širokou veřejnost, zejména široké vrstvy pracujících lidí, s tím, co se děje v zemi
sovětů…“ a za druhé „podporovati práci, zejména organizační rozšíření a upevnění
Svazu přátel SSSR v Československu.“114 Svaz byl budován jako mohutná masová
organizace orientovaná zejména na dělnickou členskou základnu a přímo řízená
komunistickou stranou. Podobně jako SHKS pořádal kulturní akce a oslavy spjaté
s významnými jubilei, spolupodílel se na vysílání dělnických delegací do Sovětského
svazu, vydával tiskoviny a četné publikace. Jeho aktivity však měly daleko výraznější
agitační a didaktický rozměr. Časopis Svět sovětů byl na Svazu formálně nezávislý, a
mohl proto vycházet i v době, kdy byla činnost Svazu jako satelitní organizace KSČ
úředně pozastavena. K tomu došlo v říjnu 1932 podle zákona na ochranu republiky.
Obnovena byla až o dva roky později v souvislosti s navázáním československosovětských diplomatických styků.115
Ustavení do značné míry konkurenčního Svazu přátel Sovětského svazu však
neznamenalo konec Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem.
Pátý sjezd KSČ v roce 1929 sice narýsoval kontury nové organizace přátel SSSR, zároveň
však vydal pokyn k dalšímu podporování Společnosti, která měla vliv jednak mezi
inteligencí, ale také mezi hospodářskými a obchodními kruhy, které viděly ve sblížení
se Sovětským svazem ekonomické příležitosti. Proto to byli právě komunističtí
intelektuálové, zejména opět Ivan Sekanina, kdo se stal aktérem obnovy Společnosti
v roce 1931. Po znovuobnovení činnosti Společnosti, zejména v období po roce 1934,
se do jejího vedení dostala řada blízkých spolupracovníků Hradu. Společnost se tak
stala důležitým nástrojem československé zahraniční politiky a fungovala jako
prostředník mezi vládními kruhy a sovětským vyslanectvím, skýtající prostor pro
„tichou a skrytou diplomatickou aktivitu“.116
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Společnost pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem sice nikdy nebyla
početnou organizací ve smyslu množství členů či regionálního pokrytí, přesto však byla
mimořádně vlivnou nadstranickou organizaci, v jejíž činnosti se angažovala řada
významných osobností kulturního, společenského i ekonomického života a která
významně ovlivňovala postoje československé veřejnosti k Sovětskému svazu. Kromě
pražského ústředí měla pobočky v Brně, Bratislavě, Olomouci, Hradci Králové, na
Kladně a v dalších městech. Sdružovala sekci studentskou, architektonickou,
legionářskou, pedagogickou, technickou a další. Byla hlavním partnerem sovětské
veřejné diplomacie v Československu a jednou z nejaktivnějších partnerských
organizací VOKS, který díky její činnosti v Československu vykazoval druhou
nejintenzivnější spolupráci (po Francii) ve věci výměny knih a organizace kulturních
akcí.117 Dnes by se asi její charakter dal označit pojmem think-tank.
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2. CESTY NA VÝCHOD
Cesty do SSSR jako zdroj poznání sovětského Ruska
Z Prahy není patrně nikam tak daleko jako do sovětského Ruska
(K. Teige)

Jedním z klíčových zdrojů informací o sovětském Rusku byla svědectví lidí, kteří ho
v meziválečném období navštívili. Počet zájemců o takovou cestu narůstal od druhé
poloviny dvacátých let v souvislosti se vznikem Všesvazové společnosti pro kulturní
vztahy se zahraničím (VOKS), zejména však s rozvojem sovětské státní cestovní
kanceláře Inturist po roce 1929. Zatímco VOKS se orientovala spíše na exkluzivní
exkurzní program pro vybrané jednotlivce a kolektivy zejména z oblasti vědy, umění a
kultury, Inturist organizoval cesty ve větším měřítku a pro širší okruh zájemců a ve
třicátých letech péči o zahraniční návštěvníky postupně v podstatě převzal.
V Československu začal Inturist působit v letech 1931 – 1932, nejprve prostřednictvím
cestovních kanceláří Travema a Čedok. Přímé zastoupení Inturistu zde vzniklo v roce
1935 v souvislosti s normalizací československo-sovětských diplomatických vztahů.
Paralelně s organizačním zázemím a turistickou infrastrukturou se však v Sovětském
svazu rozvíjely také kontrolní a monitorovací mechanismy, které možnosti poznání
značně limitovaly a usměrňovaly, včetně většího omezení volnosti pohybu cizinců po
sovětském území. Ideologická práce se zahraničními návštěvníky se stala pevnou
součástí mechanismů sovětské veřejné diplomacie. Individuální neorganizované cesty
byly v této době již jen velmi obtížně uskutečnitelné. Výmluvné je v tomto ohledu
srovnání cest spisovatelky Marie Pujmanové a historika Jana Slavíka v roce 1932. Marie
Pujmanová podnikla v červenci 1932 dvoutýdenní turistickou cestu organizovanou
Inturistem a ve svém reportážním cestopisu Pohled do nové země podotýká: „Cesta
z Berlína do Berlína s bytem, stravou (kromě jídla ve vlaku), auty, autobusy a různými
vstupenkami stojí Kč 2000,- za osobu, čili Kč 142,- za osobu denně, jízdné započítáno.
Nekupovali jsme než cigarety, noviny a pohlednice. Najedli jsme se dosyta. (...)
Nepředstavím si, kde bychom byli bydleli a kdy a zač bychom byli jedli, kdybychom tu
byli sami, nemajíce známých, kteří by nám dali nocleh a poradili.“118 Jan Slavík, který ve
stejnou dobu cestoval do SSSR s pětiletým odstupem potřetí po vlastní ose, tuto změnu
popsal velmi výstižně: „Před pěti lety, měli-li jste peníze, mohli jste se po sovětském
Rusku pohybovat jako v každé jiné zemi. Dnes dolary a rubly zabezpečí vám sotva
pobyt ve velkých městech, nikoli však volné cestování (bez sovětské podpory),
nechcete-li riskovat zdraví. (...) Dík známým měl jsem pobyt v Moskvě usnadněn, sotva
však jsem opustil tuto bázi, dostavovaly se překážky, v západní Evropě směšné, ale
v sovětské zemi takřka nepřekonatelné.“ A o něco dále pro ilustraci dodává, že koupit
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například v Novgorodě chleba, mléko či kousek uzeniny bylo pro cizince vzhledem
k existenci nákupních knížek, přídělového systému a interní sítě prodejen zcela
nemožné.119 Je však třeba zdůraznit, že ani na pomoc známých již v této době nešlo
spoléhat, neboť kontakty s cizinci začaly být vnímány jako problematické a podezřelé.
Připomeňme, že v této době již byl v rámci zvýšeného boje proti kontrarevoluci
součástí sovětského trestního zákoníku článek 58(3) o trestném činu udržování
kontaktů s cizími státy nebo jejich jednotlivými představiteli v zájmu kontrarevolučních
cílů.120 I to Slavíkův cestopis výmluvně dokumentuje: „Roku 1927 lidé nepatřící k
bolševické straně, ale loajálně sovětskému státu sloužící, nebáli se promluvit mezi
čtyřma očima. Letos jim to působilo zřejmé rozpaky, takže jsem po několika
zkušenostech rezignoval na návštěvy, jež jsem měl v plánu.“ A vzápětí tuto zkušenost
dokresluje popisem návštěvy u jednoho svého známého z akademických kruhů, které
byl po celou dobu přítomen jistý „mladý nadějný adept vědy“ dosti neakademických
způsobů a vystupování.121
Z Československa cestovala do sovětského Ruska v meziválečném období velmi
různorodá skupina lidí, ať už šlo o jednotlivce na pozvání VOKS nebo v rámci zájezdů
Inturistu, profesně či odborně zaměřené delegace, zejména dělnické a mládežnické,
osoby cestující s obchodním či politickým posláním, případně dělníky vyjíždějící za
prací. Zájemci o cestu přitom procházeli dvojím filtrem: jednak československých
úřadů, kde museli žádat o rozšíření územní platnosti cestovního pasu a vysvětlit přitom
účel své cesty, jednak při žádosti o sovětské vstupní vízum. Běžné československé
cestovní pasy měly totiž omezenou teritoriální platnost „pro všechny státy světa vyjma
SSSR“. V praxi přitom nebyly s odkazem na státní zájmy povolovány cesty, které by
sloužily k propagaci sovětského režimu, což se týkalo zejména členů KSČ a jejích
sympatizantů.122 Některé třetí státy však na hranicích se SSSR často benevolentně
propouštěly československé občany bez ohledu na platnost jejich pasu, případně
umožňovaly vycestovat např. jen na náhradní cestovní doklad vystavený sovětským
zastoupením v některé třetí zemi. Tato omezení byla postupně rušena až v souvislosti
s navázáním diplomatických styků mezi Československem a Sovětským svazem v roce
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1934.123 O jistou kvantifikaci počtu československých návštěvníků sovětského Ruska se
pokusil ve své studii věnované této problematice historik Jan Lomíček. Podle jeho
odhadů, podložených materiály z archivu československého zastoupení Inturistu,
navštívilo ve třicátých letech jeho prostřednictvím sovětské Rusko přibližně pět set
cestovatelů z Československa ročně, nepočítaje v to ovšem ty, kteří cestovali z jiných
států, zejména z Německa (například právě Marie Pujmanová), a také návštěvníky pod
patronací jiných státních a stranických organizací. Nejvíce cestovatelů z Československa
– přibližně patnáct set osob – přijelo do sovětského Ruska s Inturistem v roce 1936.124
Pro dvacátá léta je situace mnohem méně přehledná vzhledem k daleko živelnějšímu
pohybu osob mezi oběma zeměmi (legionáři a váleční zajatci, účastníci
vystěhovaleckých projektů, navrátilci z řad emigrace apod.) a jen obtížně
kvantifikovatelná kvůli absenci relevantních archiválií. Celkově odhaduje Lomíček se vší
opatrností a s vědomím možného zkreslení počet československých návštěvníků SSSR v
letech 1921 až 1938 na maximálně osmnáct tisíc osob.125 Tento relativně malý počet
dokládá, že návštěva Sovětského svazu v meziválečném období sice nepředstavovala
záležitost výjimečnou, přesto však dosti vzácnou. O to významnější pro formování
veřejného obrazu sovětského Ruska byla svědectví těch, kteří mezi ně patřili, zejména
jednalo-li se o významné a důvěryhodné osobnosti kulturního či společenskopolitického života s přístupem do sdělovacích prostředků a nakladatelství.

2.1 Cesty československých levicových intelektuálů do sovětského
Ruska ve dvacátých letech
Jako jedna z prvních významných osobností z řad československých levicových umělců
a intelektuálů se do sovětského Ruska vypravil počátkem roku 1920 spisovatel Ivan
Olbracht, cestující společně se členem Československé komunistické strany na Rusi
Jaroslavem Salátem-Petrlíkem a novinářem Emanuelem Vajtauerem. Na dobrodružnou
cestu v době doznívající občanské války a krátce před vypuknutím polsko-sovětského
konfliktu Olbracht vzpomínal o třicet let později v reedici Obrazů ze soudobého Ruska:
„Je zřejmé, že jsme o tom, jak se pohraniční poválečné poměry vyvinuly, neměli ani
zdání, a že budeme nuceni cestovat také přes Estonsko a Lotyšsko, taky ne. Před
odjezdem jsme navštívili soudruha Handlíře, on nám na kousek hedvábí napsal
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inkoustovou tužkou pověření pro Všesvazovou komunistickou stranu (bolševiků) a
odborně nám pomohl zašít dokumenty vzadu do kalhotových pásků. Já jsem pas ještě
několik dnů platný měl, doktor [Vajtauer] měl prošlou už legitimaci nějakého státního
ústavu a Salát neměl vůbec nic...“126 Cesta na falešné doklady z Berlína přes nově
ustavené pobaltské republiky, kde byli k vlastnímu překvapení mylně považováni za
oficiální československou delegaci pověřenou navázáním mezistátních styků a přijímáni
s mnoha oficiálními poctami, jim trvala celých pět týdnů. Z Estonska nakonec po
mnoha peripetiích a dlouhém čekání na sovětské vstupní vízum vycestovali spolu
s estonskou delegací jedoucí do Moskvy k mírovým jednáním. Jen cesta z Narvy přes
estonsko-sovětskou hranici do příhraničního Jamborku v saňových povozech tažených
koňmi tajícím jarním sněhem trvala celý den. Také zpáteční cesta o půl roku později
byla neméně dobrodružná. Olbracht, maskován dlouhým plnovousem, cestoval
s velkým transportem válečných zajatců přes Estonsko na doklady rakouského
důstojníka, který v ruském zajetí zemřel. Z Narvy do Štětína je zaminovaným Baltem
převážela německá válečná loď.127 Olbrachtova tehdejší životní partnerka, novinářka a
spisovatelka Helena Malířová, která se k němu v Moskvě připojila jako členka
československé delegace na druhém sjezdu Kominterny, se vracela spolu s Emanuelem
Vajtauerem a básníkem a politickým aktivistou Hugem Sonenscheinem riskantní
severní cestou z ruské Vajdaguby do norského Vardø, kde byli pro nelegální překročení
hranic krátce zatčeni. Stejnou trasou se krátce po nich pokusili vrátit také tři
francouzští delegáti v čele s Raymondem Lefebvrem, cestu rozbouřeným Barentsovým
mořem však nepřežili.128
Část Olbrachtových cestopisných textů, jež tvoří triptych Obrazů ze soudobého Ruska,
vyvezl z Moskvy tehdejší vůdce levicové opozice v československé sociální demokracii
Bohumír Šmeral, který zde na jaře 1920 jednal s čelnými sovětskými představiteli
včetně Lenina a Trockého o situaci a dalším směřování krystalizujícího
československého komunistického hnutí. Obsáhlé záznamy ze své šestitýdenní cesty,
které Šmeral publikoval pod názvem Pravda o sovětovém Rusku, vzbudily velmi
polemické reakce. Vyprovokovaly mimo jiné jeho ideového odpůrce ze
sociálnědemokratických řad Jaromíra Nečase, který ve stejné době podnikl pětitýdenní
cestu do Moskvy a Charkova, k sepsání vlastní reflexe, příznačně pojmenované
Skutečná pravda o sovětském Rusku. Vymezuje se v ní nejen vůči Šmeralovi, jehož
obvinil ze zamlčování skutečných poměrů v Rusku, ale také vůči textům Olbrachtovým,
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který podle něj „podlehl úplně sovětské hypnóze“ a stal se „hlasatelem sovětského
evangelia“.129
Pozdější cesty československých intelektuálů do Sovětského svazu měly již podstatně
klidnější průběh. Přesto si však například Marie Majerová, vracející se o čtyři roky
později z pátého sjezdu Kominterny a následného sjezdu komunistických žen cizinci
málo frekventovanou trasou přes Ukrajinu, musela vypomáhat k získání místa ve vlaku
legitimací delegátky Komunistické internacionály.130 Stejnou cestou po trase Kyjev –
Šepetovka – Lvov se při své třetí cestě do sovětského Ruska v roce 1932 pokoušel
vycestovat také Jan Slavík. Sovětské úřady mu to však neumožnily, a Slavík se tak musel
z Kyjeva vracet velkou oklikou přes severní Ukrajinu do Moskvy, aby dostál povinnosti
vycestovat přes stejný hraniční přechod, kterým do země vstoupil.131
Na podzim roku 1925 odjela do Sovětského svazu jako jedna z prvních hromadných
výprav zahraničních intelektuálů devítičlenná delegace nově ustavené Společnosti pro
hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem. Původně byla přizvána k zářijovým
oslavám dvoustého výročí založení Ruské akademie věd, jedné z prvních velkých
událostí sovětské veřejné diplomacie organizovaných v SSSR.132 S ohledem na
„technické překážky“ však mohla delegace vycestovat teprve v polovině října. Oslav se
tak zúčastnil pouze předseda společnosti Zdeněk Nejedlý spolu s dalšími třemi
osobnostmi československého vědeckého života: předním slavistou a předsedou
Česko-ruské jednoty Jiřím Polívkou z České akademie věd a umění, slavistou a jedním
ze zakladatelů Slovanského ústavu Matijou Murko z Karlovy univerzity a profesorem
klasické filologie Heinrichem Edgarem Martinim z pražské Německé univerzity.133
Skupina devíti československých umělců a intelektuálů, jejímiž členy byli divadelní
režiséři Gabriel Hart a Jindřich Honzl, básníci Josef Hora a Jaroslav Seifert, překladatel
Bohumil Mathesius, právní teoretik a úředník ministerstva sociální péče Vladimír
Procházka, tajemník odborové organizace Jiří Stolz a teoretik umění Karel Teige,
strávila pod vedením advokáta Theodora Bartoška v Moskvě a Leningradě čtyři
podzimní týdny (od 16. října do 13. listopadu 1925). Jejich cesta již probíhala na
pozvání VOKS a pod jejím patronátem. Na polsko-sovětském hraničním přechodu
v Něgoreloje očekával delegaci česky hovořící referent Lipa Nimen, bývalý přidělenec
sovětského zastupitelství v Praze, který její členy po dobu pobytu provázel. Na
moskevském Běloruském nádraží je pak slavnostně uvítali zástupci sovětských
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kulturních a vědeckých institucí a tehdejší tajemník československého zastupitelství v
Moskvě Josef Šrom.134 Pro první týden pobytu jim VOKS sestavila pestrý program
zahrnující návštěvu továren, dělnických, sociálních a vzdělávacích zařízení i kulturních
akcí, zatímco další dny si návštěvníci vymínili ponechat ve vlastní režii. Delegace se
rozdělila na skupinu právnicko-hospodářskou a umělecko-kulturní a jednotliví členové
si také vytyčili individuální program podle svých profesních a soukromých zájmů. Jak je
však patrné ze soupisu navštívených institucí a kulturních akcí, jeho naplnění se
nemohlo bez součinnosti VOKS obejít. Změny plánovaného programu si vynutilo
nečekané úmrtí lidového komisaře vojenství Michaila Frunzeho, jehož pohřbu dne 3.
listopadu 1925 se delegace zúčastnila.135 Cesta do sovětského Ruska se stala pro
většinu jejích účastníků důležitým tvůrčím impulzem. Vzešly z ní například dvě klíčové
sumarizující práce o porevoluční ruské divadelní scéně z pera Jindřicha Honzla, Teigova
monografie o sovětské kultuře, Ruskem inspirované verše v Seifertově sbírce Slavík
zpívá špatně či Horových Strunách ve větru.136 V roce 1926 pak byl publikován
nákladem Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem sborník
SSSR. Úvahy, kritiky, poznámky, zahrnující statě členů delegace o jednotlivých
aspektech sovětského zřízení a veřejného života, který se stal významným referenčním
textem pro řadu meziválečných rusik. Sborník obsahuje glosy Bohumila Mathesia o
sovětské společnosti, stať Vladimíra Procházky o sovětském státním zřízení, Bartoškovo
pojednání o církevní politice sovětského státu, stať Jiřího Stolze o sovětské sociální
vědě, Teigovu kapitolu o sovětském výtvarném umění a hned dvě obsahově
komplementární studie věnované sovětskému divadlu: Hartovu práci Ruské divadlo
před revolucí a po ní a Honzlovu stať Čtyři kapitoly o novém ruském divadle. Tyto texty
doprovázejí Ruskem inspirované verše Seifertovy a Horovy.
Sedmého listopadu 1925 delegace SHKS na Rudém náměstí sledovala monumentální
oslavy říjnové revoluce, které každoročně nabízely (podobně jako ty prvomájové)
sovětskému Rusku vhodnou příležitost k pozitivní sebeprezentaci před zahraničními
návštěvníky. O dva roky později, u příležitosti oslav desátého výročí říjnové revoluce,
završených mezinárodním kongresem přátel Sovětského svazu, se do Moskvy sjelo
bezmála tisíc zahraničních hostů z více než čtyř desítek států.137 Československo na
něm bylo počtem 74 delegátů čtvrtou nejzastoupenější zemí po Německu, Francii a

134

Josef Šrom působil v Rusku v letech 1921-1922 a 1924-1930. Psal pravidelné přehledy o vývoji SSSR
do Zahraniční politiky a sepsal obsáhlé kompendium Sovětské Rusko (1924) a publikaci V říši Stalinově
(1929). Srov. ŠROM, Josef. Sovětské Rusko. Praha, Orbis, 1924; TÝŽ. V říši Stalinově. Praha, Melantrich,
1929.
135
Srov. Deník výpravy. In: MATHESIUS, SSSR. Úvahy, kritiky, poznámky, s. 348-359.
136
HONZL, Jindřich. Vznik moderního ruského divadla. In: TAIROV, Alexandr. Odpoutané divadlo. Praha,
Orbis, 1927; TÝŽ. Moderní ruské divadlo. Praha, [Jan Fromek], 1928; TEIGE, Karel. Sovětská kultura.
Praha, Odeon, 1927; SEIFERT, Jaroslav. Slavík zpívá špatně. Praha, Jan Fromek, 1926; HORA, Josef Struny
ve větru. Praha, Fr. Borový, 1927.
137
MARGULIES, The pilgrimage to Russia, s. 39.

45

Velké Británii. Delegáty československých dělníků, rolníků, žen, mládeže, družstevníků
či bezvěrců vedl a jejich jménem na kongresu vystoupil komunistický politik a
organizátor Svazu proletářských bezvěrců Theodor Bartošek.138 Oslav se zúčastnily také
čtyři významné osobnosti kulturního a společenského života: „Společnost čtyř lidí,
jakési kvarteto, v němž prim nechť náleží komunistovi, druhé housle vášnivému
příznivci SSSR bez stranického určení, přitlumená viola legionáři a cello osvícenému
liberálu...“139 Metaforické první housle patřily spisovateli Vladislavu Vančurovi, který
byl od roku 1921 členem KSČ, druhé Zdeňku Nejedlému, vůdčí osobnosti SHKS a
hybateli řady aktivit zaměřených na kulturní a vědeckou spolupráci se Sovětským
svazem. Přitlumená viola náležela redaktorovi legionářského deníku Národní
osvobození, spisovateli a bývalému legionáři Josefu Koptovi, violoncello pak
divadelnímu kritikovi a teoretikovi Václavu Tillemu, který měl stejně jako Kopta
zkušenost s pobytem v předrevolučním Rusku – v létě 1912 a 1913 byl hostem Karla
Kramáře v jeho krymské vile, o čemž se však v souvislosti s touto cestou raději nikde
nezmiňuje.140 Jejich duševní rozpoložení na počátku cesty přiblížil Josef Kopta: „Toto
kvarteto, které se předtím nikdy nesešlo, začíná z podivného vnuknutí svou cestu velmi
sehranou písní. Aniž si bylo rozdalo noty, shoduje se v myšlenkách, které mu jako
předehra před spuštěnou oponou, za níž se připravuje něco nepředstavitelného,
táhnou hlavami. To, co si je nutno intenzivně uvědomit, nežli zhlédneme život nový, je
probíráno takřka beletristicky. Staré Rusko, Rusko carské a předrevoluční, je
interpretováno v zážitcích těch, kteří je poznali, a v literárních reminiscencích těch,
kteří se je učili znáti u ruských klasiků. A pokud se chvílemi mlčí, pokud se pozorují
plochy podzimních, kruhovitě se šinoucích polí, stejně v duších pokračuje veliká
příprava, bez níž by nebylo možné odpověděti na stěžejní otázky našeho i vašeho dne:
Bylo zapotřebí té krve?“141 Srovnání publikovaných svědectví této různorodé čtveřice je
pak zajímavé jak tematickou a interpretační blízkostí, tak jemnými nuancemi pohledu
na některé aspekty sovětské skutečnosti.142
Cesty sovětských spisovatelů a vlivných aktérů sovětské veřejné diplomacie do západní
Evropy nebyly ve dvacátých letech tolik frekventované jako v pozdějším období. Přesto
však v této době došlo k události, která měla pro československou kulturní levici
mimořádný význam. Jednalo se o pražskou návštěvu titána ruského revolučního umění,
básníka Vladimira Majakovského. „Majakovskij se objevil v Praze jaksi náhle a
nečekaně. Přijel náhodou v době, kdy se konaly v Lucerně řecko-římské zápasy, a tak se
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mu dostalo nezasloužených ovací ve vinárně Kumanovo, kde ukazoval svou atletickou
zdatnost s Jaroslavem Seifertem a Karlem Konrádem,“ zapsal v dobové vzpomínce
jeden z jeho průvodců jarní Prahou roku 1927 Jiří Weil, který tehdy pracoval jako
překladatel na tiskovém oddělení sovětského zastupitelství v Praze.143 Majakovskij byl
v českém uměleckém prostředí legendou, byť jeho dílo bylo známo spíše
zprostředkovaně, zejména díky popularizačním textům o nové sovětské literatuře
z pera právě Jiřího Weila, ale též Josefa Hory, Františka Kubky či Bohumila Mathesia.144
Jiří Weil byl také autorem několika prvních kusých překladů, publikovaných
v Neumannově časopise Kmen a v Rudém právu.145 Jako jediné meziválečné knižní
vydání vyšla v roce 1925 ve vydařeném překladu Bohumila Mathesia Majakovského
revoluční poéma 150 000 000.146 Ukázkou z této deklamativní patetické apoteózy
světové revoluce z roku 1920 otevřel svůj první ročník časopis Nové Rusko, což svědčí o
ikonické roli tohoto textu v československém levicovém prostředí.147 Majakovského
návštěva Prahy proto mezi levicovými umělci a intelektuály rezonovala podobně jako o
deset let později setkání s druhou klíčovou osobností ruské umělecké avantgardy –
divadelním režisérem Vsevolodem Mejercholdem. Do Prahy přicestoval 19. dubna
1927 cestou z Moskvy přes Varšavu a Berlín do Paříže. Na nádraží ho přivítal jeden
z jeho někdejších nejbližších přátel: „Na pražském nádraží – Roma Jakobson. Je stále
stejný. Poněkud ztloustl. Práce v tiskovém oddělení pražského sovětského
zastupitelství mu dodala na solidnosti a diplomatické opatrnosti v řeči,“ zapsal si
Majakovskij ve vzpomínkové črtě z tehdejšího putování.148 Majakovského pražský
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pobyt se pokusil podrobně zmapovat jeho přední poválečný překladatel Josef
Taufer.149 Ani on však nedokázal rozkrýt některá bíla místa, zejména dobu od
Majakovského příjezdu a následující recepce na sovětském zastoupení do sobotního
večera 23. dubna, kdy vystoupil na scéně Osvobozeného divadla v sále Umělecké
besedy: „V levém Osvobozeném divadle (revuální pásmo, drobné scénky, věci v duchu
music-hallu a Modré blůzy) jsem v meziaktí přednesl Náš pochod a Levý pochod,“
zaznamenal si Majakovskij k tomuto večeru.150 Na toto Majakovského vystoupení
vzpomínal ve své autobiografii v silně stylizované vzpomínce, psané s již značným
časovým odstupem, jeden z herců toho večera – Vítězslav Nezval:
„O přestávce této druhé či třetí reprízy Malé revue potkalo nás herce i naše
obecenstvo ohromné překvapení: jako nějaký gigantický pylon, který by
prorazil střechu a přiletěl stropem, objevil se na naší scéně dohola ostříhaný
obr Vladimír Majakovskij a jal se recitovat své básně. (..) Majakovského
mohutný bas přibíjel rytmicky s akcentem na druhou slabiku verši svého
Levého pochodu obecenstvo k židlím. Jeho otřásající číslo bylo mimo program
a naše mladé obecenstvo, v němž se choulili ustrašení a uražení měšťáci,
odměňovalo básníka bouřlivým, spontánním potleskem. My účinkující bychom
byli nejraději strhali ze sebe maškarní cáry a šli za básníkem, který zmizel
z divadla právě tak záhadně, jak se tam objevil. Měli jsme sotva kdy zahrnout
ho svým potleskem a stisknout mu ruku.“151
Další dny pak Majakovskij trávil především ve společnosti Romana Jakobsona, svého
překladatele Bohumila Mathesia, Josefa Hory, Adolfa Hoffmeistera a mladých umělců
z Devětsilu, s nimiž se nad ránem vracíval z pražských vináren a na jejichž schůzi
v kavárně Opera ve Vítězné ulici na Smíchově zavítal: „Básníci, spisovatelé, architekti:
Hora, Seifert, Mahen [Jiří Weil ve svém soudobém překladu přepisuje na Teige - KŠ],
Biebl, Nezval, Krejcar a další. Ukazují mi v časopise 15 básní o Leninovi,“ zaznamenal si
Majakovskij.152 Vrcholem Majakovského pobytu byl literární večer organizovaný 26.
dubna Společností pro hospodářské a kulturní styky v hlavním sále Národního domu na
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Vinohradech (který dodnes nese Majakovského jméno): „700 míst. Prodaly se všechny
lístky, potom útržky lístků, potom tam lidé prostě jen tak vcházeli, pak zase prostě
odcházeli, protože už nebylo místo. Bylo tam kolem 1500 lidí.“153 Večer zahájil jménem
Společnosti Josef Hora a prováděl jím Zdeněk Nejedlý. Vladimir Majakovskij přednesl
referát o ruských revolučních básnících a recitoval jejich verše. Zazněl úryvek z druhého
zpěvu poémy 150 000 000 v překladu Bohumila Mathesia, recitovaný hercem a vůdčí
osobností dělnických dramatických kolektivů (Dědrasbor) Josefem Zorou, a tytéž verše
v přednesu Majakovského. Následující den Majakovskij odcestoval do Berlína. V Praze
po něm zůstalo pár fotografií, dosud uchovaných v archivních fondech jeho pražských
hostitelů, a řada jejich nadšených vzpomínek, publikovaných ve sborníku k 20. výročí
básníkovy smrti v roce 1951.154 Navázané vztahy pokračovaly – Majakovskij např.
v listopadu 1929 v pařížské Galerie d´art contemporain přišel na zahájení
Hoffmeisterovy první velké výstavy karikatur, jak mu v Praze přislíbil.155

2.2 Cesty československých levicových intelektuálů do sovětského
Ruska v první polovině třicátých let
Také ve třicátých letech určoval dynamiku cest do sovětského Ruska především právě
cyklus sovětských slavnostních výročí. Druhý mezinárodní sjezd revolučních spisovatelů
se tak konal v době listopadových oslav ruské revoluce. Zatímco ten první byl víceméně
jen náhodným setkáním několika zahraničních spisovatelů během oslav desátého
výročí revoluce, v roce 1930 se do ukrajinského Charkova sjely delegace z pětatřiceti
zemí. Organizaci sjezdu zajišťovalo Mezinárodní byro revoluční literatury
(Meždunarodnoje bjuro revoljucionnoj litěratury), jakási literární sekce Kominterny
podřízená Odboru agitace a propagandy jejího Výkonného výboru (Agitprop). V
průběhu Sjezdu bylo přejmenováno na Mezinárodní organizace revolučních spisovatelů
(Meždunarodnaja organizacija revoljucionnych pisatělej, MORP). MORP zastával přísně
ideologickou rappovskou linii literatury jako nástroje třídního boje, dogmaticky
prosazoval vulgarizované obsahové a formální postupy proletářské literatury a usiloval
o sjednocení všech revolučních a proletářských spisovatelů v národních asociacích
podléhajících místním komunistickým stranám a zastřešených moskevským ústředím.
Jakékoli nekomunistické kontakty MORP odmítal a ostře vystupoval proti řadě
sympatizujících západních spisovatelů, literárním směrům a tiskovým platformám. 156
Československo zastupoval v Mezinárodním byru revoluční literatury německy píšící
spisovatel a novinář Franz Carl Weiskopf, autor ceněné reportážní knihy Umsteigen ins
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21. Jahrhundert.157 Ten ovšem přesídlil v roce 1928 z Prahy do Berlína a sjezdu se
účastnil, stejně jako Egon Erwin Kisch, jako zástupce německého Svazu proletářských
revolučních spisovatelů (Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, BPRS). Ústředí
MORP bylo sice po jeho odjezdu do Německa v občasném kontaktu s Ivanem
Olbrachtem a Josefem Horou, po jejich vyloučení z KSČ v roce 1929 v souvislosti s
manifestem sedmi předních komunistických spisovatelů proti bolševizaci KSČ však
spojení mezi MORP a československou literární scénou ustalo.158 Československou
revoluční literaturu proto na sjezdu reprezentovali zástupci mladé literárně-kritické
generace, věkově i ideově blízké novému vedení KSČ – Bedřich Václavek, organizátor
levicového kulturního života v Brně, a Vladimír Clementis, přední představitel
slovenské intelektuální levice a šéfredaktor její publicistické platformy, kulturní a
politické revue DAV. Referát o vývoji proletářské literatury v Československu přednesl
na sjezdu Vladimír Clementis. Spolu s Bedřichem Václavkem pak koncipoval otevřený
dopis, kterým se charkovský sjezd obracel k československým spisovatelům. Tento
dokument, otištěný v komunistickém týdeníku Tvorba, velmi dobře ilustruje
ideologická východiska sjezdu, který pod vedením direktivní Ruské asociace
proletářských spisovatelů (Rossijskaja asociacija proletarskich pisatělej, RAPP)
prosazoval podřízenost umění zájmům proletariátu. Vývoj proletářské literatury v
Československu je zde zachycen jako série ideologických pochybení, formalistického
sektářství, pravých i levých úchylek, způsobených ve velké míře absencí pevného
stranického vedení v kulturní oblasti. Teprve v souvislosti s bolševizací KSČ a „dezercí
maloměšťáckých živlů v literatuře“, čímž bylo míněno vyloučení signatářů „manifestu
sedmi“ z KSČ, se prý otevřela cesta ke konsolidaci revolučních sil v literatuře.
Etablování proletářského uměleckého kánonu ovšem podle dokumentu nadále stojí
v cestě řada překážek: „... podceňuje se vliv literatury jako revolučního nástroje,
význam hnutí děldopů a roldopů [dělnických a rolnických dopisovatelů - KŠ], význam
Svazu dělnických divadelních ochotníků československých (DDOČ), nevěnuje se
pozornost velikým zjevům proletářské literatury a literárně-politickému vývoji v SSSR,
v Německu a jiných zemích, zůstávají zbytky sektářského formalismu, neprovádí se
přísná ideologická kritika poputčiků (souběžců), neprovádí se vedení jich a ovlivňování
a pomíjí se též teoretická práce a marxistická práce v otázkách literatury.“ Provolání
proto vyzvalo k organizaci revoluční literatury v Československu na platformě MORP po
vzoru některých jiných evropských zemí.159 Jak však v bilanční stati v lednu 1931
podotkl Bedřich Václavek, „hnutí, které započalo po zveřejnění Otevřeného listu,
nedostalo se žádného vedení, nebylo organizováno a usměrňováno. Zůstalo proto
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jakýmsi ,hnutím‘ jednotlivců.“160 Rázná výzva ke sdružení všech revolučních literárních
sil v Československu napříč generacemi i národnostmi do jedné organizace včleněné
do MORP, adresovaná sekretariátem MORP Svazu proletářských spisovatelů
Československa a Egonu Erwinu Kischovi v roce 1932, proto neměla a ani nemohla mít
žádný praktický efekt.161 Nenastalo ani přílišné oživení proletářské literatury ve smyslu
prosazovaném charkovskou konferencí. Řada československých spisovatelů se sice
angažovala společensky i politicky ve prospěch revolučního hnutí, do jejich tvorby,
inspirované mnohem spíše západními modernistickými směry i výboji ruské
avantgardy, však principy a tendence proletářské literatury příliš nepronikaly.162
Francouzskou revoluční literaturu na charkovském sjezdu zastupovali Louis Aragon a
Georges Sadoul, kteří se v rappovské linii postavili proti Henrimu Barbussovi a jeho
koncepci vedení deníku Le Monde a krátce nato se distancovali také od surrealismu.163
To bylo pro československou avantgardu, směřující od poetismu k surrealismu, velkým
zklamáním. Vítězslav Nezval na své rozčarování vzpomínal ještě o čtyři roky později,
kdy se s Aragonem setkal v Moskvě osobně během Sjezdu sovětských spisovatelů: „Od
okamžiku, kdy si Louis Aragon uvědomil, že jsem pisatelem dopisu, uveřejněného
v pátém čísle Le Surréalisme au service de la Révolution, kde je kritika delegátů
charkovského kongresu, naše oči se vyhýbají setkání. Ničeho tak nelituji jak roztržky
surrealistů a tohoto subtilního muže s jinošským úsměvem a s naivní zatvrzelostí. Je
bezmocný uprostřed literárních idejí, které bojují na tomto sjezdu o úroveň literatury,
jíž se smál v Traité du style, je rozpačitý ve svém poblouznění.“164 Jako by tím Nezval
prorocky předjímal vlastní roztržku se surrealismem i svou pozici v ideových a
ideologických bojích konce třicátých let, a snad i své osudy poválečného kulturního
funkcionáře.
Spolu s Vítězslavem Nezvalem se prvního Sjezdu sovětských spisovatelů v létě roku
1934 zúčastnili komunistický publicista a spisovatel Vladimír Borin, Adolf Hoffmeister,
kritik, historik a teoretik filmu a fotografie Lubomír Linhart, slovenský básní a
publicista, přední osobnost skupiny okolo revue DAV Laco Novomeský a spisovatel
Géza Včelička. Mimo rámec delegace se sjezdu účastnil ještě novinář a spisovatel Peter
Jilemnický a básník a publicista Ilja Bart. Mezi čtyřmi desítkami zahraničních účastníků
byla šestičlenná československá delegace druhou nejpočetnější, hned po desetičlenné

160

VÁCLAVEK, Bedřich. Situace české proletářské literatury. Tvorba, VII, 1 (7. ledna 1932), s. 11.
Rossijskij gosudarstvennyj archiv socialno-političeskoj istorii (Ruský státní archiv sociálně-politických
dějin – RGASPI), Moskva, f. 541 (Meždunarodnoje objediněnije revoljucionnych pisatělej – MORP, 1925–
1935 gg.), o. 1 (Meždunarodnoje objediněnije revoljucionnych pisatělej – MORP, 1924–1940 gg.), s. 59–
62, Projekt pisma MORP Sojuzu proletarskich pisatělej Čechoslovakii, kopija E. E. Kišu. Černoviki.
162
VÁCLAVEK, Bedřich. Dvě léta boje o čsl. proletářskou literaturu. Tvorba, VIII, 1 (5. ledna 1933), s. 1011.
163
STERN, Western Intellectuals and the Soviet Union, s. 78.
164
NEZVAL, Vítězslav. Neviditelná Moskva. Praha, Frant. Borový, 1935, s. 79-80.
161

51

delegaci německé, v níž figuroval také Franz Carl Weiskopf.165 Tento detail bezpochyby
svědčí o zintenzivnění vzájemných kontaktů v období krátce po navázání
československo-sovětských diplomatických styků. Zároveň však také dokládá (zejména
ve srovnání se seznamy pozvaných), že pro řadu zahraničních intelektuálů nebyly
dosavadní úzké mantinely vzájemné kulturní spolupráce přijatelné a sjezdu se prostě
nezúčastnili.166 Po návratu zdůrazňovali českoslovenští účastníci zejména antifašistické
poselství sjezdu, zatímco otázky tvůrčí metody socialistického realismu, jež byla na
sjezdu přijata za normativní směr sovětské literatury a literární kritiky, reflektovali
zejména v duchu protirappovského referátu Nikolaje Bucharina, jenž vyzdvihl v rámci
socialistického realismu význam tvůrčí svobody a odmítl závazné direktivy v umělecké
oblasti.167 V tomto smyslu se také Nezval na sjezdu pokoušel obhajovat surrealismus
jako metodu, která sice používá vlastní experimentální prostředky, vychází však
z dialektických a materialistických pozic revolučního světonázoru. Jeho výklady o
slučitelnosti surrealismu a socialistického realismu však sovětský tisk odbyl stručnou
poznámkou o autorově příslušnosti k surrealismu a zcela vypustil jeho zmínky o André
Bretonovi, ačkoli na jejich otištění Nezval velmi lpěl.168 Celý incident se však odehrál
bez zvláštní pozornosti, a tak mohl zástupce VOKS v Praze Alexandr Fjodorovič IljinŽenevskij spokojeně referovat svým moskevským nadřízeným, že „Nezvalovo
vystoupení na sjezdu prošlo nepozorovaně, na surrealismus tam nikdo neútočil, a
Nezval tak zůstal v klidu a vystupoval s přesvědčením, že jedno druhému nepřekáží“169.
Na domácí půdě se však teoretická stanoviska k metodě socialistického realismu a jeho
vztahu k surrealismu dále tříbila v diskusích vedených na platformě Levé fronty a tyto
polemiky dokládají názorovou a tvůrčí pluralitu tehdejší československé levicové
umělecké scény.170
Pro Adolfa Hoffmeistera byla cesta na sjezd sovětských spisovatelů již druhou
návštěvou Sovětského svazu. Poprvé sem přijel v létě roku 1931 spolu s architektem
Bedřichem Feuersteinem, aby během šestitýdenního pobytu obstaral materiál pro
chystanou výstavu sovětské architektury a urbanismu. Dojmy a postřehy ze své
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tehdejší cesty shrnul v klipovité koláži stylizovaných dopisů Povrch pětiletky a částečně
také v knize rozhovorů s významnými západními i sovětskými intelektuály Piš, jak
slyšíš.171 Hoffmeisterovy karikatury zachycující účastníky sjezdu spisovatelů pak vyšly v
souboru Podoby nákladem Spolku výtvarných umělců Mánes a o rok později také
v Moskvě pod názvem Šarži.172 Během svého druhého moskevského pobytu
Hoffmeister začal projednávat se zástupci VOKS možnost uspořádání reprezentativních
partnerských výstav československého umění v Moskvě a sovětského umění v Praze.
V souvislosti s organizací těchto výstav pak navštívil Sovětský svaz znovu na jaře 1935
spolu se sochařem Vincencem Makovským a svou tehdejší životní partnerkou,
novinářkou a překladatelkou Stašou Jílovskou. Přípravy výstavy, původně plánované na
konec roku 1935, se však protahovaly a komplikovaly. Hoffmeister proto jel do Moskvy
ve stejné věci ještě dvakrát, a to na jaře 1936 a na jaře 1937 spolu se státním
komisařem výstavy Kamilem Novotným.
Posledních dvou dnů prvního sjezdu sovětských spisovatelů se zúčastnil také novinář a
literární kritik Julius Fučík, který zrovna přijel do Moskvy ilegálně jako dopisovatel
Rudého práva. Za sebou měl již tříměsíční cestu po Sovětském svazu v roce 1930, kdy
doprovázel jako žurnalista čtyřčlennou dělnickou delegaci Svazu přátel SSSR, pozvanou
k návštěvě československé vystěhovalecké komuny Interhelpo v Kyrgyzstánu.173 Zážitky
z této více než tříměsíční cesty (27. dubna – 8. srpna), během níž navštívila delegace
také některé průmyslové giganty první pětiletky na Ukrajině a v jižním Rusku, přetavil
Fučík do sugestivní knihy reportáží V zemi, kde zítra již znamená včera, která je
strhujícím čtením o Sovětském svazu očima vášnivého stoupence sovětského režimu,
adorujícího transformační a modernizační sílu první pětiletky.174 Po návratu se Fučík
vrhl do neúnavné prosovětské agitace. Absolvoval stovky přednášek a diskusí po celé
republice. „Vystupoval na dělnických shromážděních, schůzích a všude tam, kde se
shromažďovali pracující lidé. Nerozpakoval se využít ani schůzí a shromáždění jiných
politických stran, když věděl, že mezi shromážděnými jsou přítomni dělníci a prostí
pracující lidé. Často se stávalo, že mu dělníci do redakce Tvorby a Rudého práva
telefonovali nebo přicházeli oznámit, že tam a tam, např. na Smíchově, v Malešicích či
v Libni nebo jinde, bude mluvit o Sovětském svazu F. Klátil, jeden z nejnečistějších
pomlouvačů Sovětského svazu. V takových okamžicích Julius Fučík s úsměvem odkládal
pero a spěchal, aby se na takové schůzi přihlásil o slovo a usvědčil lháře. Že při tom
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svým bystrým vtipem pravidelně rozveselil celé shromáždění, to už patřilo k jeho stylu
boje,“ vzpomínala po válce na jeho ideové souboje se zastánci jiných názorových
proudů Gusta Fučíková.175 V trestním rejstříku se mu tak hromadily rozsudky kratších či
delších podmíněných trestů a finančních pokut. V létě 1931 si nakonec v pankrácké
věznici odseděl trest čtyř měsíců odnětí svobody, zostřených jedním půstem týdně, za
buřičský obsah přednášky v Kostelci nad Černými lesy. V roce 1934 na něj byl znovu
vydán zatykač, z rozhodnutí strany však trest nenastoupil a ilegálně odjel jako
dopisovatel Rudého práva do Moskvy. Následoval tak vedoucí představitele KSČ
Klementa Gottwalda a Václava Kopeckého, na něž byl vydán zatykač pro revoluční
agitaci při prezidentské volbě v květnu 1934. Fučík strávil v Moskvě dva roky, během
nichž zaslal do Rudého práva i dalších periodik bezmála dvě stovky článků.176
Na sjezd sovětských spisovatelů navázal druhý moskevský divadelní festival. Tím
prvním byla v květnu 1933 mezinárodní olympiáda revolučních divadel, uspořádaná
kominternovskou Mezinárodní organizací revolučních divadel (Meždunarodnaja
organizacija revoljucionnych těatrov, MORT), na niž se sjela dělnická ochotnická
sdružení z jedenácti zemí. Z Československa se tehdy do Moskvy vypravili ochotníci ze
Svazu dělnických divadelních ochotníků československých (DDOČ), mezi nimi básník a
budoucí literární funkcionář Jiří Taufer, avšak vzhledem k problémům s vycestováním
jich nakonec dorazila jen část a své vystoupení museli improvizovat na místě, což se
projevilo v jeho hodnocení. 177 Moskevský divadelní festival v prvním zářijovém týdnu
roku 1934 nabídl reprezentativní přehlídku soudobého sovětského divadla, na níž byla
znovu uvedena i některá starší, v tu dobu již světoznámá představení sovětské
divadelní avantgardy. Na festival se z Československa vypravilo čtyřiadvacet umělců,
mezi nimi řada významných osobností pražské (ale i brněnské a bratislavské) divadelní
scény, například ředitel Národního divadla Stanislav Lom, režisér jeho činohry Jiří
Frejka a herci Václav Vydra, Ludvík Veverka a Zdeněk Štěpánek, umělecký ředitel
Vinohradského divadla Jan Bor či ředitel divadla D34 Emil František Burian. 178 O tom,
že se investice do tak početné delegace sovětské straně vyplatila, svědčí aktivity jejích
členů po návratu do Československa. Jak spokojeně referoval svým nadřízeným do
Moskvy zástupce VOKS v Praze Iljin-Ženevskij, „z divadelních činitelů, které jsem vyslal
a z nichž většina nám není tak blízká jako českoslovenští spisovatelé, kteří se vrátili ze
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SSSR, skutečně nikdo nezůstal po návratu do Československa zticha, ale naopak všichni
vystoupili s velmi pochvalnými referáty a prohlašovali často v místních podmínkách
smělé myšlenky a názory. Referát herce Pražského městského divadla, zopakovaný
v jeho rodném provinčním městě, vyzněl velmi revolučně a ředitel pražského
Národního divadla Mojžíš-Lom, který využil pro popis svých obecných dojmů z Moskvy
časopis pražského Národního divadla, vyvolal zlostné pobouření pravicového tisku,
který ho obvinil z bolševismu a rovnou vyzval k jeho odvolání.“179
Úspěch divadelního festivalu a nadšené reakce jeho účastníků přilákaly o rok později
z Československa do Moskvy osmadvacetičlennou delegaci, zahrnující například
režiséry Národního divadla Karla Dostala, Vojtěcha Nováka a Hanuše Theina, režiséra
Vinohradského divadla Františka Saltzera, scénografa Františka Zelenku a také
protagonisty Osvobozeného divadla Jaroslava Ježka a Jana Wericha (Jiří Voskovec
nedostal k cestě vízum).180 O svém moskevském pobytu referoval Werich 16. října
1935 v přeplněném sále pražské Městské knihovny. Ačkoli vyjádřil zklamání nad
náměty některých uváděných her a ani program festivalu jako celek nepovažoval za
nejzdařilejší, přesto oceňoval mimořádné technické provedení všech zhlédnutých
představení. Vyzdvihnul zejména hru Aristokrati Nikolaje Pogodina ve Vachtangovově
divadle, které mu i přes odlišnou poetiku připomínalo domovskou scénu a v němž viděl
„svou představu onoho Osvobozeného divadla, jehož jsme nemohli v Praze nikdy pro
omezené jevištní prostředky dosáhnout“.181 V době, kdy se v důsledku ekonomického
tlaku i stupňujících se útoků ze strany německých nacionalistů a pravicového tisku
rozhodl uzavřít Osvobozené divadlo a kdy nátlak těchto skupin znemožnil realizaci
inscenace Komenského Labyrintu světa v Národním divadle s Voskovcem a Werichem
v roli Všudybyla a Mámení, vyzdvihl Werich zejména organizační a správní zázemí
sovětských herců a divadelních scén, které v jeho očích divadelníkům poskytovalo
uměleckou a tvůrčí autonomii bez vynucených kompromisů diktovaných ekonomickými
potřebami, konkurenčním bojem či politickým tlakem. V tomto kontextu pak
formuloval výzvu k zorganizování „antifašistické divadelní fronty“, jež by sdružovala
pokrokové umělce i diváky, a ohlásil návrat k divadelní práci ve Spoutaném divadle.182
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2.3 Cesty československých levicových intelektuálů do sovětského
Ruska v období jednotné protifašistické fronty
Rostoucí hrozba nacistického Německa a jeho úsilí o mocenskou expanzi do prostoru
středovýchodní Evropy vedly v polovině třicátých let k politickému sblížení Sovětského
Svazu s Francií, stvrzenému v květnu 1935 smlouvou o vzájemné pomoci. Tento posun
sovětské zahraniční politiky provázela také změna politické linie Kominterny, která na
svém sedmém sjezdu v létě téhož roku vyzvala komunistické strany k utváření
jednotné protifašistické fronty se všemi odpůrci nacismu a fašismu na široké platformě
bez ohledu na stranickou příslušnost. V ideji široké protifašistické fronty nabízel
sovětský režim všeobecně platný pozitivní program, který v houstnoucí atmosféře
konce třicátých let oslovil světovou intelektuální veřejnost a přivedl ji k větší
angažovanosti v levicovém hnutí. Významnou roli v tomto ohledu sehrál Mezinárodní
kongres spisovatelů na obranu kultury (Congrès international des écrivains pour la
défense de la culture), který se z iniciativy francouzských intelektuálů sešel v červnu
roku 1935 v Paříži za účasti více než 230 účastníků z 38 zemí světa. Oproti předchozím
mezinárodním protifašistickým a protiválečným aktivitám (zejména Hnutí Amsterdam
Pleyel) probíhal na širším ideovém základě a bez přímé kontroly Kominterny a sovětské
veřejné diplomacie.183 Na tomto kongresu, v jehož čele stáli kromě Henri Barbusse také
André Gide a André Malraux, se zrodilo nové mezinárodní hnutí spisovatelů
angažované proti válce, fašismu a dalším hrozbám evropské civilizace – Mezinárodní
asociace spisovatelů na obranu kultury (l´Association internationale des écrivains pour
la défense de la culture, AIEDC).184
Českoslovenští umělci a intelektuálové se do těchto mezinárodních protiválečných a
protifašistických akcí aktivně zapojili po boku nejvýznamnějších osobností evropského
kulturního a duchovního života. Jejich obecně humanistické zaměření přivedlo k účasti
i liberálně smýšlející osobnosti, které dosud vyhraněně prosovětské politické akce
neoslovovaly. Na platformě odporu k mezinárodnímu i domácímu fašismu se tak ve
třicátých letech sblížili levicoví umělci a intelektuálové s humanistickým liberálně
demokratickým proudem z okruhu Lidových novin a Přítomnosti. Na pařížském
kongresu proto Československo zastupovali dosud umělecky i ideově mimoběžní
Vítězslav Nezval a Karel Čapek. Průběh sjezdu však i tak do značné míry ovlivnily
manipulace ze strany Kominterny, takže vyzněl nakonec spíše jako bouřlivá politická
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manifestace podpory Sovětského svazu a jeho mezinárodní i kulturní politiky. To se
projevilo mimo jiné tím, že spisovatelé představující západní literární avantgardu,
zejména surrealista André Breton či právě Vítězslav Nezval, se na sjezdu nedostali ke
slovu. Z tohoto důvodu také zůstalo neobsazeno místo v užším byru nově ustavené
Asociace, jež bylo pro Československo vyhrazeno.
V tomto kontextu se formovala také československá zahraniční politika, která usilovala
především o upevnění vlastní mezinárodní pozice, ohrožované velkoněmeckou agresí.
V červnu 1934 Československo jako jedna z posledních evropských zemí navázalo se
Sovětským svazem diplomatické styky a Edvard Beneš v rámci Společnosti národů
aktivně pracoval na jeho přijetí do ženevské organizace, k němuž došlo v září téhož
roku. Československo-sovětské vztahy byly dále posíleny uzavřením kulturní dohody, a
zejména československo-sovětskou spojeneckou smlouvou z května 1935. Mezinárodní
sblížení obou zemí pak bylo stvrzeno červnovou návštěvou Edvarda Beneše v Moskvě.
V prosinci téhož roku pak KSČ v souladu s kominternovskou politikou jednotné
protifašistické fronty státotvorně podpořila volbu Edvarda Beneše prezidentem
republiky. Sovětský svaz se tak, k velké nelibosti pravicových politických kruhů, stal
spolu s Francií druhou velmocenskou oporou československé zahraniční politiky. Jeho
význam pak ještě více posílila rostoucí inklinace Velké Británie a Francie k politice
appeasementu vůči hitlerovskému Německu.
Československo-sovětské politické sblížení posílilo vzájemné kontakty obou zemí, což
se projevilo také v rostoucím počtu cest československých občanů do Sovětského svazu
v letech 1935 a 1936. Tajemník československého zastupitelství v SSSR Ctibor Melč
v nadsázce hovořil o „úplné invazi z Československa“.185 Vedle řady dělnických,
odborářských, profesních a odborných delegací a turistických zájezdů Inturistu se
jednalo o delegaci dvanácti československých novinářů a tiskových pracovníků pod
vedením redaktora Lidových novin, Benešova důvěrníka s vlivným postavením v SHKS
Huberta Ripky, která navštívila Sovětský svaz v lednu 1935. Mezi jejími členy byl další
vlivný člen Společnosti pro hospodářské a kulturní styky, spisovatel a redaktor
německojazyčného levicového deníku Prager Presse František Kubka, Jan Vaněk za
sociálně-demokratické Právo lidu, novinář Max Brod z liberálně demokratického Prager
Tageblatt či Václav Cháb z legionářského deníku Národní osvobození, který o této cestě
vydal útlou cestopisnou brožuru pod názvem Cesta Sovětským svazem.186 Březnového
moskevského filmového festivalu, první mezinárodní filmové přehlídky v SSSR, se pak
zúčastnil filmový publicista a tajemník Společnosti Lubomír Linhart, avantgardní filmař
a fotograf Alexander Hackenschmied, herec a zvukař Josef Zora, malíř Otakar Mrkvička
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a herec Jiří Hlinomaz.187 Na festivalu byl uveden snímek režiséra Martina Friče Hej Rup!
v hlavní roli s Voskovcem a Werichem, kterého pak během jeho moskevského pobytu
na divadelním festivalu v září 1935 přátelsky oslovovali „Továryš Gej Rup“.188 V létě
1935 navštívil Sovětský svaz již potřetí Zdeněk Nejedlý a o své cestě, zahrnující
Leningrad, Moskvu a Kyjev, po návratu přednášel v řadě českých měst a obcí.189 Jeho
čtvrtá návštěva SSSR na přelomu let 1936 a 1937 pak vedla především na premiéru
Smetanovy Prodané nevěsty, inscenované ukrajinskou státní operou v Kyjevě. Na
přelomu července a srpna 1936 do Sovětského svazu odjela početná delegace SHKS
pod vedením svého tehdejšího tajemníka Lubomíra Linharta, mezi jejímiž členy byl také
legionářský spisovatel Jaroslav Kratochvíl.190 V delegaci divadelníků cestujících na
moskevský divadelní festival na podzim 1936 navštívil Sovětský svaz například dramatik
a prozaik František Langer, režisér Antonín Kurš či operní režisér a dramaturg
Národního divadla Ferdinand Pujman, manžel Marie Pujmanové.
Vzájemné styky zintenzivnily také v opačném směru. V říjnu 1935 přijela do Prahy
reprezentativní delegace sovětských žurnalistů a spisovatelů vedená tehdejším
předsedou Zahraniční komise Svazu spisovatelů SSSR Michailem Kolcovem. Jejími členy
byli vedle novinářů z hlavních sovětských periodik také přední sovětští spisovatelé a
vlivní aktéři sovětské veřejné diplomacie Alexej Tolstoj, Sergej Treťjakov či Alexandr
Fadějev. Koncem listopadu 1935 je následovala do Prahy skupina sovětských básníků
(Alexandr Bezymenskij, Ilja Selvinskij, Semjon Kirsanov a Vladimir Lugovskij), na
přelomu prosince 1935 a ledna 1936 pak dorazil spisovatel, novinář a organizátor
mezinárodních protifašistických akcí Ilja Erenburg. V únoru 1936 se cestou do Paříže
zastavil v Praze přední sovětský politik Nikolaj Bucharin, v dubnu přijeli režisér Jefim
Dzigan a spisovatel, dramatik a scenárista Vsevolod Višněvskij, kteří zde uvedli svůj film
My z Kronštadtu, a koncem října navštívil Československo Vsevolod Mejerchold, klíčová
osobnost porevolučního avantgardního divadla.
Mejercholdovým pražským pobytem, jehož podrobnosti mají v tomto textu místo
jinde, byla inspirována známá Hoffmeisterova karikatura E.F. Buriana a Vsevoloda

187
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Mejercholda, na níž Burian obdivně vzhlíží k sovětskému režisérovi, který zoufale lomí
rukama. Karikaturu doprovází popisek následujícího znění: „Ve Španělsku je revoluce,
umírají ženy a děti – a kde jsou dramata?“ Hoffmeister touto kresbou reagoval na
pochvalu, kterou Mejerchold adresoval Burianovu divadlu D36 za představení
Lazebníka sevillského, v němž podle něj Burian pohotově reagoval na aktuální události
španělské občanské války.191 Sounáležitost s republikánským Španělskem v tu dobu
manifestovala celá řada předních evropských intelektuálů, kteří se aktivně zapojovali
do organizace podpůrných a pomocných akcí. Někteří z nich, jako Ernest Hemingway,
André Malraux, Arthur Koestler či George Orwell se po boku tisíců interbrigadistů
zapojili do revolučních bojů. Také v československém intelektuálním prostředí se
španělská občanská válka stala tak významným tématem, že ji literární historik Jaroslav
Med neváhal nazvat „neuralgickým bodem“ domácího kulturního a literárního
života.192 Význam španělských bojů pro československou budoucnost lakonicky
vyjadřovalo bojové (i obranné) heslo „U Madridu se bojuje za Prahu“. Ve zjitřeném
období nadcházejícího střetu s německým fašismem se v domácím diskursu bez ohledu
na reálné rozložení sil uplatňoval především celoevropsky platný romantizující mýtus,
jehož nositeli byli především právě levicově orientovaní umělci a intelektuálové, o
střetu levicových a pravicových sil jako sil dobra a zla.
Španělská problematika zaplavila na podzim roku 1936 společensko-politická, kulturní i
umělecká periodika. Dlouhá řada umělců a intelektuálů připojovala své podpisy pod
otevřené výzvy solidarity (např. provolání Všechna pomoc Španělsku, nemáme-li sami
zahynout, které na Nový rok 1937 podepsalo přes 270 československých umělců) a
svými příspěvky plnila manifestační sborníky.193 Ve dnech 6. – 20. září 1936 se do
Španělska vypravila delegace československých intelektuálů ve složení František Halas,
Helena Malířová, Zdeněk Nejedlý a Ivan Sekanina. Navštívili Barcelonu, Valencii,
Madrid i guadarramskou frontu. Právě František Halas se stal jedním z nejaktivnějších
bojovníků za demokratické Španělsko. Jeho burcující politická epištola Desatero o
Španělsku, otištěná v Tvorbě 9. října 1936, se stala emblematickým textem
československé solidarity se Španělskem bojujícím proti náporu evropského fašismu.194
Také druhý Mezinárodní kongres spisovatelů na obranu kultury byl symbolicky svolán
4. července 1937 do Valencie, kde od listopadu 1936 sídlila republikánská vláda. Poté
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byl přesunut do Barcelony, Madridu a dokončen byl z bezpečnostních důvodů v Paříži.
Z Československa se ho zúčastnil člen levicového sdružení Blok a redaktor jeho
čtvrtletníku U Jaroslav Kratochvíl, slovenský davista Laco Novomeský a pražský
německy píšící spisovatel a reportér Egon Erwin Kisch. Jejich reportáže z válčícího
Španělska sekundují záznamům o dění na španělské frontě z per světové reportážní
špičky.195 Španělská občanská válka však nerezonovala jen v publicistice a pomezních
literárních žánrech. Španělská tématika, motivické okruhy i žánrové inspirace zanechaly
otisk také v poezii (Seifertova sbírka Zpíváno do rotačky z roku 1936, Holanova sbírka
Kameni, přicházíš z roku 1937, Halasovo Dokořán či Sonáty horizontálního života S. K.
Neumanna), próze (např. román prozaika Zdeňka Němečka Ďábel mluví španělsky z
roku 1939), dramatu (za všechny Čapkova Matka z roku 1938), inspirovaly se jimi
soudobé divadelní inscenace (již zmiňovaná inscenace Lazebníka sevillského Burianova
D36 či Frejkova inscenace dramatu Lope de Vegy Fuentevejuna) a projevovaly se
rovněž v intenzivní překladatelské činnosti (např. překlady soudobé španělské poezie
Františka Nechvátala).
V říjnu 1936 vznikl z iniciativy KSČ Výbor na pomoc demokratickému Španělsku (od
roku 1937 reorganizován a legalizován pod názvem Společnost přátel demokratického
Španělska), sdružující okolo čtyř desítek zejména levicově orientovaných
československých organizací a spolků. Jejím předsedou se stal sociálnědemokratický
novinář Emanuel Viktor Voska. Výbor, mající desítky místních poboček, organizoval
kulturní, osvětové a vzdělávací akce, vydával časopis Španělsko, pořádal finanční sbírky
a poskytoval bojujícímu Španělsku přímou materiální pomoc. Z jeho prostředků byl
mimo jiné do Španělska vyslán v březnu roku 1937 polní lazaret Jana Amose
Komenského, v jehož čele stál nejmladší bratr zuřivého reportéra Friedrich Kisch,
financován útulek pro válečné sirotky na jihu Francie a zasílány dodávky potravin a
léčiv. KSČ také organizovala nábor dobrovolníků a logisticky zajišťovala jejich dopravu
na španělská bojiště. Českoslovenští interbrigadisté, kteří se rekrutovali na bázi
širokého antifašistického programu z řad komunistů, socialistů, anarchistů i antifašistů
bez politické příslušnosti, patřili v poměru k počtu obyvatel země svého původu mezi
nejsilněji zastoupené skupiny. Na frontách španělské občanské války jich bojovalo přes
dva tisíce a několik set jich zde položilo život. Jejich životní osudy jsou výmluvnou
sondou do turbulentních československých dějin dvacátého století: po krátkém období
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na politickém výsluní v poválečném Československu se většina významných
„španěláků“ dostala počátkem padesátých let do soukolí politických procesů.196
Idea široké protifašistické fronty měla v intelektuálních kruzích velkou podporu a
Sovětský svaz byl stále více považován za jedinou hráz proti nastupujícímu fašismu.
Nečitelná vnitropolitická situace státu, v němž bylo ve stejné době prvními
moskevskými procesy zahájeno období takzvaného Velkého teroru, však vrhala stín i na
jeho zahraničněpolitické směřování a cíle. Zatímco roky 1935 a 1936 byly z hlediska
vzájemných československo-sovětských vztahů velmi intenzivní, v roce 1937 referovali
činovníci VOKS o značném poklesu těchto aktivit, který dávali do souvislosti s napjatou
společensko-politickou situací: „Bez ohledu na velký zájem Československa o SSSR, o
čemž svědčí velký počet žádostí týkajících se nejrůznějších oblastí sovětské vědy,
průmyslu, umění atd., je třeba příčinu oslabení činnosti částečně hledat v rostoucím
fašistickém tlaku na obyvatele Československa, který se projevuje na jedné straně
takovými jevy, jako je zákaz představení Zkáza eskadry či zákaz profesoru Nejedlému a
Feuchtwangerovi vystoupit s přednáškou o sovětském životě. Druhým důvodem jsou
pak pravděpodobně obavy dávat najevo své sympatie k SSSR tak otevřeně, jak tomu
bylo v minulých letech.“197 Důležitou okolností, kterou sovětský úředník ve zprávě
nezmínil, však bylo také postupné uzavírání „země sovětů“ před zahraničními
návštěvníky v době, kdy stalinský teror vstupoval do své vrcholné fáze. Ačkoli soukolí
sovětské veřejné diplomacie pokračovalo ve svých aktivitách ve vztahu k zahraničním
umělcům a intelektuálům, praktické a byrokratické překážky jejich realizaci
nabourávaly. Dobře je to možné ilustrovat na příkladu moskevského divadelního
festivalu v roce 1937. V prosinci 1936 byl tajemník sovětského vyslanectví v Praze
instruován, aby festival, jehož program byl rozšířen na Leningrad a Kyjev, náležitě
propagoval a aby zajistil co největší delegaci československých osobností. Oficiální
pozvánky ale nakonec dorazily do Prahy až den před zahájením festivalu, kdy už
s odjezdem nikdo nepočítal a většina zájemců svou účast dávno zrušila.198 Meziválečné
výpravy československých intelektuálů do SSSR pak symbolicky uzavřela cesta
spisovatelů Marie Majerové, Josefa Čapka a Josefa Kopty na prvomájové oslavy roku
1938 v Moskvě (Vladislav Vančura, který pozvání také přijal, nakonec pro nemoc
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neodcestoval; slovenským spisovatelům nebylo údajně vyhotoveno polské vízum).
V souvislosti s aktuálním dějinným vývojem v předvečer československé květnové
mobilizace všichni tři účastníci ve svých reportážních textech kladli hlavní důraz na
obeznámenost sovětských občanů s aktuální politickou situací střední Evropy, na jejich
solidaritu s Československem a na bojeschopnost Rudé armády.199

199

Viz MAJEROVÁ Marie. Rok 1938. In: Vítězný pochod. Sovětský svaz 1924–1952. Praha, Svět sovětů,
1953, s. 217-232; ČAPEK, Josef. Návštěvou v Sovětském svazu. Lidové noviny, IVL, 243 (14. května 1938),
s. 5; KOPTA, Josef. Slovo o zemi ruské čili sovětské. Čin, X, 10–12 (1938), s. 145-150, 163-165 a 180-183.

62

3. CESTY DO UTOPIE
Utopický obraz sovětského Ruska ve svědectvích meziválečných
československých levicových intelektuálů
Utopie je virtuální prostor, nereálná realita, nepřítomná
přítomnost, alterita bez identity. Utopie je vše, co se
odehrává na jiném místě nebo v jiném čase, příslib,
náznak, naděje, noční můra, zlý sen. Utopie je stav, který
je nám navždy uzavřen, stav, k němuž nevyhnutelně
směřujeme.
(P. Ouředník)

Patrik Ouředník ve své monografii věnované dějinám utopického myšlení
charakterizuje kánon utopického žánru jako „co možná zevrubný popis institucí a
mravů imaginární země, v níž ideální vláda řídí společenství šťastných jedinců“.200
Takovému popisu dobře vyhovuje právě literární forma cestopisu, která umožňuje
akcentovat základní dynamický prvek utopického žánru. Tím je přechod mezi dvěma
světy: dobře známým vlastním světem a světem cizím, který je vystavěn na odlišných
principech a hodnotách (lepších v případě utopie, či veskrze problematických v případě
antiutopií). Tento přechod pak bývá nejčastěji tematizován jako pohyb v prostoru
(ostrov Utopie Thomase Mora, Rabelaisova Theléma či Sluneční stát Tommasa
Campanelly) nebo v čase (Mercierův Rok 2440 či řada antiutopií počínaje Orwellovým
románem 1984), čímž je zdůrazněna uzavřenost a celistvost popisovaného světa. Také
cesta do sovětského Ruska ve svědectvích československých levicových umělců a
intelektuálů představuje takový kvalitativní, hodnotový posun mezi vlastním a cizím
světem, přičemž pohyb mezi nimi v sobě spojuje jak aspekt prostorový (cesta do
vzdálené země), tak časový (cesta do jiného času). A právě tyto aspekty ve svém
souhrnu pomáhají modelovat utopismus zobrazovaného světa.201

3.1 Čára kouzelníků
Prostorové aspekty utopického obrazu sovětského Ruska
Také sovětské Rusko je v souladu s kánonem utopického cestopisu portrétováno jako
vzdálená, neznámá a exotická země. „Kdo tam jede poprvé, neví vůbec, kam jede. Je to
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nepředstavitelné jak svou skutečností, tak novostí všeho, co se tam děje,“ popsala své
pocity krátce před cestou do Moskvy v létě roku 1924 Marie Majerová.202 A Zdeněk
Nejedlý v recenzi na její reportážně-dokumentární prózu Den po Revoluci tento dojem
ještě umocnil tím, že Rusko umístil na zvláštní kontinent, „nejzáhadnější šestý či sedmý
díl světa“, do „říše mimo svět“, tajemnější než Kongo nebo Mars.203 První cesty do
sovětského Ruska proto mají objevitelský charakter a jejich aktéři jsou přirovnáváni
k renesančním mořeplavcům, podnikajícím dobrodružnou výpravu do neznámých
končin: „První jednotlivci opatrně ohledávají situaci. Kladou nohu na sovětskou půdu,
připraveni při prvním úleku strhnout ji zpět. Ale není důvodu k útěku. Odvažují se dále.
První jednotlivci a pak první delegace odjíždějí do SSSR. A pak podávají zprávy. Jsou to
skuteční Kolumbové výprav do nového světa. Víra, že se Slunce otáčí kolem Země,
nebyla hlouběji zakořeněna než představa o Rusku pokrytém troskami a mrtvolami.
Přesvědčení, že je jakýsi konec světa, konec země a pak již nic, nebylo pevnější než
přesvědčení, že žila kdysi Rus, a teď již nežije. Moderní Kolumbové, Kolumbové
Sovětského svazu, nemají méně obtížnou práci než Kolumbus sám, aby přesvědčili své
západoevropské a americké spoluobčany, že je Země kulatá, že se otáčí kolem Slunce a
že Sovětský svaz žije, žije novým, bohatým životem, žije a tvoří.“ 204
Geografická hranice mezi Polskem a Sovětským svazem pak představuje symbolickou
hranici mezi dvěma světy: „Říkali nám, že tam, mezi Polskem a Sovětským svazem, jsou
hranice hlubší nežli mezi dvěma zeměmi, že jsou to hranice mezi dvěma světy,“ píše
Julius Fučík, který tuto „čáru kouzelníků“, jak hranici obrazně pojmenoval, překročil
spolu s čtyřčlennou dělnickou delegací ilegálně pěšky karpatskými lesy, neboť mu z
důvodů veřejné bezpečnosti nebyl československými úřady vystaven k cestě do
Sovětského svazu pas.205 Většina meziválečných cestovatelů však cestovala po
železniční trati z Varšavy do Moskvy přes tehdejší polsko-sovětský hraniční přechod
Stolpce – Něgoreloje, dnes ztracený hluboko v běloruském území. Polské Stolpce
představovaly jakousi výspu západní civilizace na prahu hraničního prostoru:
„Pohleďte, to jsme my, poslední pozdrav civilizace. Poslední sbohem kapitalistické
země...“´206 Na posledním úseku cesty pak cestovatele provází vzrušení, v němž se, jako
před první milostnou zkušeností, mísí strach s očekáváním. S blížící se hranicí napětí
roste a houstne: „Vlak zařve, skočí, pomalu se odstrkuje. My, kteří jedeme poprvé
‚tam‘, vychutnáváme to jako divnou, osudovou chvíli, a jak se zmenšuje bílý, slunečný
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břeh Stolpců, zvětšuje se naše rozechvění a srdce máme někde v jícnu.“207 Příjezdem
do Něgoreloje pak vzrušení vrcholí. Géza Včelička tuto chvíli popisuje jako stav
erektizujícího napětí: „Celé Něgoreloje, celé to nádraží se napne jako ocelový drát,
padá na ně plamenná, rudá tíha, celé nádraží má levou na švu kalhot a pravou salutuje
dlaní nebo pěstí, vojensky nebo dělnicky.“208 Slavnostní rudě natřená dřevěná
slavobrána v Něgoreloje, vyzdobená moderními symboly („rudá hvězda a pod ní jako
duha ohnivý proud azbukových písmen“)209 a zaklínadly (frivolní Pozdrav proletariátu
Západu při vjezdu a zlověstně prorocké Komunismus smete všechny hranice při
výjezdu), pak představuje topos vchodu, jak jej ve svých kapitolách z literární topologie
definuje Daniela Hodrová.210 Takový průchod z jednoho světa do druhého, od známého
k neznámému, má především iniciační funkci, je prostorem proměny, místem
přechodu z jednoho stavu do stavu jiného, místem, kde se poutník stává adeptem
zasvěcení. „Adept jako ten, který vchází, se podobá bohu Ianovi se dvěma tvářemi,
bohu vchodů a východů: jedna tvář hledí dosud ven a druhá už hledí dovnitř. (...)
Adept-Ianus, strnuvší na okamžik v mrtvém bodě prahu, je všude cizincem, nikde
domovem, zapomíná posléze na svět, který opustil, a upíná svou mysl a zrak ke světu,
který jej dosud nepřijímá,“ charakterizuje tuto klíčovou postavu románů zasvěcení
Daniela Hodrová.211 Cestovatelé do sovětského Ruska na jeho hranici procházejí
proměnou, stávají se adepty zasvěcení. Přechod polsko-sovětské hranice proto není
v jejich svědectvích tematizován jen jako pohyb v prostoru, ale také jako přechod do
jiného, změněného stavu vědomí, jehož prizmatem adept na cestě k zasvěcení nahlíží a
reflektuje vnější realitu. Marie Majerová tak do Sovětského svazu vjíždí s extatickým
výkřikem: „Kupředu Ruskem! Kupředu s Ruskem, kupředu s rudou stráží na stupátku
posledního vagónu!“ aby krátce nato upadla do jakési letargické otupělosti, ne
nepodobné dozvukům sexuálního vytržení: „…ještě mohu zřít prvního ruského vojáka
na stráži, ale pak nevidím nic, mží se mi teple a šťastně pod víčky a celá jsem
prostoupena uspokojením, že vidím skutečnost pravdy...“212 Rusista Tomáš Glanc, který
se principům změněných stavů vědomí v literárních textech dlouhodobě věnuje, na
příkladu Fučíkových sugestivních reportáží ze Sovětského svazu demonstruje, jak tento
euforický stav vědomí umožňuje proměňovat, inscenovat vnější realitu a nahrazovat ji
různými manipulativními projekcemi dogmatického, ideologického vědomí, což Glanc
výstižně nazývá „metodou kreativní sugesce“.213 V tomto kontextu se pojem pravda,
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který při popisu okamžiku přechodu sovětské hranice užívá Marie Majerová, vztahuje k
pravdě vnitřního prostoru – prostoru za hranicí, prostoru zasvěcení. Průvodcem Marie
Majerové v této iniciační chvíli je archetypální postava strážce vchodu, zasvětitele,
který spojení s vnitřním prostorem zprostředkovává. Je jím sovětský voják v dlouhém
šedém kabátě a zelené soukenné čepici s rudou hvězdou, který se v okamžiku
přechodu hranice mihne cestovatelům před očima: „Voják proletariátu se zastaví,
salutuje, v desetině vteřiny spíše ucítíš, než zahlédneš jeho úsměv, dokud ho,
nezapomenutelného, celý vlak nezanechá v dálce.“214 Znovu se pak zjevuje až při
zpáteční cestě, aby provázel poslední kroky cestovatelů po sovětské půdě: „Ve dveřích
kupé se objevila vysoká postava v šedém plášti po paty, GPU. Týž muž, jenž mě vítal při
příjezdu. (...) Ještě na stupátku se obrátil a pravil: ,Nezapomeňte vypsat všecko a věrně,
jak jste viděli.‘“ Tímto naléhavým poselstvím zasvětitele, vyzývajícím k zaznamenání
pravdivého svědectví (ve smyslu pravdy vnitřního prostoru) končí svůj cestopis Václav
Tille.215

3.2 Zítra, dnes, či už opět včera
Časové aspekty utopického obrazu sovětského Ruska
Cesta do Sovětského svazu však není tematizována jen jako pohyb v prostoru, ale také
jako pohyb po proudu času, do budoucnosti. Franz Carl Weiskopf tak nazval knihu
svých cestopisných vzpomínek Do XXI. století přestoupit (Umsteigen ins 21.
Jahrhundert), údajně podle slov, která zaslechl při přestupování do širokorozchodného
vlaku na hraničním přechodu v Něgoreloje.216 Podobný časový skok je však také možné
zažít přímo v centru sovětského Ruska – v cizineckém hotelu Metropol, jakési enklávě
západního světa uprostřed sovětské Moskvy, který představuje další variantu
literárního topos vchodu. „Tento hotel cizinců, kde se platí západní valutou, je kusem
západního města a pohled z něho ven je jako pohled ze zakletého paláce na svět, který
se změnil, zatímco jsme sto let spali. Budu se do něho vracet jako do kterékoli pražské
kavárny a budu z něho vycházet, jako se vchází do sna,“ píše Vítězslav Nezval v
surrealistické próze Neviditelná Moskva, v níž freudovský sen o Moskvě přechází do
bdělého snu (tedy opět změněného stavu vědomí) Nezvalova moskevského pobytu
v létě roku 1934.217
Budoucnost, do níž cestovatelé vstupují, však není statická, ale stává se v každém
okamžiku svého trvání zase minulostí, jak to lapidární zkratkou vystihuje název
Fučíkových reportáží V zemi, kde zítra již znamená včera. Tato proměna se uskutečňuje
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tak rychle, že ji ani nelze v reálném čase zachytit: „Jen stenografická zkratka telegramu
je literatura, jež může na hodinu zachytit vaši současnost.“ Sám Fučík proto
charakterizuje svou knihu popisující onen „zítřek světa“ jako historickou reportáž, čímž
se od chronologického pojetí běhu času vědomě distancuje: „Vykládali jste mi o tom,
co bude zítra, a je to včera. To je vaše tempo. Jste zemí, v níž zítřek už je historií a která
pracuje v pozítří. Proto má knížka je historická reportáž. (...) Chtěl jsem v ní nakreslit
křivku růstu tohoto úseku, prodlužte si ji. Za stránkami této knížky stoupá dál a tam,
v jejím pokračování, dál a výš, tam někde v nezachytitelném bodě jste vy – zítra, dnes,
či už opět včera. Ale pro nás, soudruzi, je ta historie zítřkem!“218 V takto vykloubeném,
těžko uchopitelném časovém poli vnitřního prostoru chronologický čas ještě navíc
ustupuje času cyklickému – času pětiletky. Ten ubíhá docela jiným tempem: pětiletka
za čtyři roky, pětiletka za tři roky, pětiletka za dva a půl roku, či dokonce čtyři pětiletky
za pět let. Čas se tak stlačuje do zlomku své původní hodnoty, což dává zejména
Fučíkovu textu překotnou dynamiku, která v závěru knihy ústí do jakéhosi závratného
industriálního reje: „... kruhové pily na Sibiři, odstředivky kolchozů, vrzající kolečka
přidavačů, kolesa parníků na Volze a na Baltu, kola lokomotiv v Turksibu, vřetena
taškentských textilek, šachetní kola Donbasu, soustruhy Selmaše, Traktorového,
Putilovce, housenky traktorů, dynama Svirstrojů, dynama, kolečka, kola, svět... A
všechno se točí.“219
Při cestě v opačném směru se pak tok času obrací a unáší cestovatele zpět do
minulosti: „Vrátili jsme se. Vrátili ne o několik tisíc kilometrů, ale o několik let. Těch let,
která dělí vás od roku 1916.“220 Z tohoto pohledu se pak československá, či obecně
západoevropská skutečnost nutně jeví jako dávná minulost, z níž může cestovatele
pobyt v Sovětském svazu vytrhnout, kam jej ale poté opět nemilosrdně vrací. Proti
sobě tak stojí dva světy, reprezentující základní mytické schéma života a smrti: „Svět,
který stojí, svět, který se zastavil s tváří odvrácenou od slunce, ve věčné tmě, ve věčné
noci, vyhaslý, rozpadávající se. A svět, který se točí ve slavném řádu vesmíru, má den i
noc, má světlo a stín, není to zázrak, je to život. Svět, který žije.“ 221

3.3 Z člověka vyrůstá člověk
Motivické aspekty utopického obrazu sovětského Ruska
Sovětské Rusko nepředstavuje jen odlišný časoprostor, ale celkový kvalitativní posun
směrem k nové vývojové fázi lidstva: „R.S.F.S.R. Ta písmena si třeba pamatovat a těm
slovům se naučit, neboť znamenají zítřek světa,“ píše Ivan Olbracht v roce 1920.“222
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Tento civilizační posun je demonstrován na celém komplexu témat a motivů, které se
v textech cestopisů ze sovětského Ruska v meziválečném období neustále opakují a
jejichž soubor tvoří narativní rámec utopického žánru, jak jej definoval Patrik Ouředník
(„zevrubný popis institucí a mravů imaginární země, v níž ideální vláda řídí společenství
šťastných jedinců“). Tato témata je možné s trochou zobecnění roztřídit do tří
základních, úzce provázaných motivických okruhů. Prvním z nich je motiv práce jako
základní hybatel procesu industrializace proměňujícího zaostalou agrární zemi
v dynamické průmyslové impérium. S tím souvisí nová organizace společenských a
vlastnických vazeb, jejímž výsledkem je společnost s nulovou nezaměstnaností
založená na sociální i materiální rovnosti svých občanů (byť s vůdčí rolí proletariátu).
Do tohoto okruhu spadá rovněž problematika emancipace ženy a jejího sociálního
zrovnoprávnění či emancipace národů obývajících rozsáhlé území Sovětského svazu.
Druhý motivický okruh se vztahuje k tématům, která by se dala souhrnně označit
foucaultovským termínem biopolitika, kam spadá budování systémů sociální ochrany,
zejména kolektivní péče o děti, prosazování principů hygieny, vymýcení negramotnosti
a důraz na celoživotní vzdělávání, aktivní a všem dostupná volnočasová zábava, kult
tělesnosti i nové pojetí nápravného systému, založeného na převýchově prací. A
konečně motivický okruh spjatý s hledáním nových forem uměleckého vyjadřování a
výrazových prostředků revolučního umění, sovětskou kulturní politikou, redefinující
vztah umění a politiky, rolí umění ve veřejném prostoru a pozicí umělce ve veřejném
životě. V následujících podkapitolách budou tyto motivické okruhy synekdochickým
principem pars pro toto představeny na třech reprezentativních topoi (továrna, věznice
a divadlo), jejichž prostřednictvím vznikal v textech cestopisů československých umělců
a intelektuálů utopický obraz společnosti, směřující k ideálnímu uspořádání.
Výslednicí těchto motivů je pak proces komplexní proměny člověka v bytost nového
typu, v nového, sovětského člověka: „...to hlavní není za výklady obchodů, není
v betonu nové dlažby, není ve stavbách nových domů, to vše je jen povrch změny,
která sahá do hlubin života a která už má své individuální znaky. Mění se postavení
člověka, mění se lidské vztahy, z člověka vyrůstá člověk.“223 Soubor hlavních
charakteristik sovětského člověka, jako je vysoká ideovost (ve smyslu stranického
vědomí, přesvědčení, disciplíny a oddanosti), vzdělávání se, pracovní výkonnost,
všestranný rozvoj a morální příkladnost, analyzuje ruský historik Michail Geller v dnes
již kanonické práci Mašina i vintiki (Stroj a šroubky) z roku 1985.224 Vnitřní proměnu
sovětského člověka pak provází také proměna fyzického vzhledu, jak ji prostřednictvím
motivů jara, mládí, krásy a radosti modeluje například Ivan Olbracht: „Ano, tváře lidí
jsou jiné než u nás. Jsou změněny. Takhle vždy nevyhlížely. Jako by z nich cosi spadlo,
co na nich věky leželo, jako by se byly vykoupaly ve studnici jiné vody. Jsou svěží, jsou
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jasné, jsou plné důvěry v budoucnost, je v nich poznání a jistota. Zpevněly a
zkrásněly.“225 Tuto proměnu shrnuje výstižnou metaforou Marie Majerová: „I v duších
lidí – remont iďot!“226 čímž zdůrazňuje také dynamičnost, neúplnost, nedotvořenost
této proměny, která může být završena teprve v budoucím ráji, jehož chiliastická vize
stála v základu socialistické mýtotvorby a jejího kulturního diskurzu.227
Sovětský člověk je člověkem kolektivu. Individualita jedince je potlačena cestou
radikální unifikace, jeho hodnota je dána jen mírou podílu na chodu systému jako
celku. Ten je personifikován v jediné osobnosti – vůdci. „Dva lidé jsou zde: mrtvý a živý.
Mrtvý leží, živý stojí, oba jsou stejně nehybní. Mrtvý Lenin, živá stráž. Voják pro tu chvíli
nemá jména, není jednotlivou osobou, ale zastupuje veškeren proletariát světa. Za něj
tam stojí a hlídá.“228 Zatímco jednotlivec splývá se systémem ztrátou jména (stává se
z něj lid nebo třída), jméno vůdce funkčně zastupuje celý nový společenský systém, jím
vytvořený a ztělesňovaný – stává se metaforou celého systému.229 Jméno vůdce se tak
stává univerzálním znakem reprezentujícím systém v jeho úplnosti i v každém jeho
detailu: „Lenin, to je všechno, co vidíme a co vespolek s proletářským davem konáme.
Lenin, to je sovětská pětiletka, Lenin, to je Dněprostroj, Lenin, to jsou mračna letadel
nad tajgou ... slunce svítící do Něvy, moskevský Metrostroj, tisíce kolchozů, to všechno
je Lenin. (...) Je to veliké, jednoduché a nevyhnutelné: také Stalin je Lenin.“230 V tomto
kontextu je pak jen logické nazvat celý tento utopický svět vůdcovým jménem –
Leninia, jak to učinil Josef Hora.231
3.3.1 Továrna
Jedním z klíčových motivů cestopisů z meziválečného sovětského Ruska je práce. Ta ve
státě dělníků a rolníků na rozdíl od kapitalistického světa nepředstavovala čistě
existenční faktor, tedy zdroj obživy a materiálního zabezpečení, ale především faktor
existenciální – práce jako smysl života, zdroj štěstí a spokojenosti: „Všude týž zjev,
povznášející, radostný: nový poměr člověka ku práci, zřejmá radost z díla, a zájem na
tom, co dělají, nikoli jen povinný, ale životní, jaký má kormidelník na lodi, kterou řídí,
nebo pilot v letadle."232 Právě prostřednictvím práce člověk překračuje své individuální
potřeby a zájmy, a stává se tak platnou součástí společnosti. Práce tedy slouží rovněž
jako prostředek potlačování individuální identity ve prospěch té kolektivní. Svébytně
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dichotomickou funkci v tomto ohledu zastává motiv úderníka – dělníka, který svou
pracovní výkonností daleko překračuje stanovený plán, a má tak sloužit jako vzor
ostatním. Jedná se sice o konkrétního jedince, který často vystupuje pod vlastním
jménem, jako je Václav Materna, s nímž se v moskevském Parku kultury a oddechu
setkal Géza Včelička, místopředseda české sekce zahraničních dělníků v Moskvě Štangl
a další hrdinové Weilových reportáží ze souboru Češi stavějí v zemi pětiletek či
hrdinové Fučíkových reportáží.233 Zároveň je však v jeho osobě zdůrazňována geneze
obyčejného člověka, negramotného vesničana v dělníka úderníka a frekventanta
dělnických fakult, čímž je zdůrazněno, že úderníkem se může stát opravdu každý, bez
ohledu na své individuální predispozice.
Součástí takového potlačování individuality je také nahrazování individuálních forem
sociálního života, zejména nukleární rodiny, formami kolektivními. Jak podotýká
Bohumil Mathesius v Úvodních poznámkách o sovětské společnosti, které uvozují
sborník z cesty delegace Společnosti pro hospodářské a kulturní vztahy s Novým
Ruskem z roku 1925: „... náhradou se krystalizují společenské jednotky v této zemi
diktatury práce kolem středisek pracovních.“234 Továrna není jen pracovištěm, ale
tovární komplexy nahrazují lidem domovy, poskytují ubytování, stravování, občanské
služby (jesle, školky, zdravotní péče) i volnočasové aktivity. „Taková továrna chce dávat
dělníku nejen živobytí, ale i konzum a byt v kolonii, útulek pro dovolenou někde na
venku, lacinější stravu ve společné jídelně, práci jeho ženě, opatrovnu, jesle, školku
jeho synovi; jeho prázdnému času po práci klub tělocvičný, rádiový, šachový, divadelní,
čítárenský; továrna a odborová organizace chce a umí dělníka provázet od narození až
do smrti.“235 Továrna tak vytváří samostatný, svébytný a soběstačný organismus, „žije
si i s dětmi sama pro sebe“.236 Jako taková představuje mikrokosmos celé sovětské
společnosti. V tomto duchu také topos továrny charakterizuje Vladimír Macura:
„Důsledně se /továrna/ mění v alegorii celého Ruska: to, co se děje v jednotlivé
továrně, třeba i zdánlivě ztracené na periferii země, jen nejen součástí celkového plánu
změn, ale přímo jeho zhuštěným obrazem.“237 Návštěva továrny, která byla obvyklou
součástí programu, je proto často portrétována jako první skutečné setkání s novou
sovětskou skutečností, a jako taková má doslova iniciační charakter: „Nečekali jsme
ovšem, až nám otevřou vrata, ale skočili jsme rychle ze svého automobilového vězení a
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vrazili dychtivě do vrátek. Byla to první ruská továrna, kterou každý z nás viděl, a proto
ta panenská touha.“238
Sovětská továrna nese kvalitativně odlišné znaky od továrny předrevoluční, ať už
vznikla jejím přetvořením, nebo byla nově vybudovaná tzv. na zelené louce. Nová,
světlá, čistá, moderní továrna plná ruchu a energie jako symbol pokroku stojí
v protikladu ke starému, tmavému, prašnému prostou předrevoluční továrny
symbolizující svět zastaralý a dávno překonaný. Marie Majerová pro zdůraznění tohoto
kontrastu rovnou dělí továrnu napůl: „Továrna je rozdělena ulicí na dvě části: napravo
je budova o pěti patrech, moderní a opravená, nalevo je jakýsi výminek, původní dílna
přízemní, starého typu, s provaleným stropem, s vytrhanou podlahou, s chromými a
zmrzačenými stavy, zasypanými rumem zřícenin, popelem požáru a prachem času.
Moderní budova se již chvěje od základů třeskem a rytmickými údery několika set
stavů, stará čeká na remont...“239 Sovětská továrna se tak rozchází s původním
odcizeným, vykořisťujícím prostředím, které Macura označuje jako „infernální“, a stává
se idylickým místem pokroku, pospolitosti, užitku a radosti: „ ...vidíš, že tato bývalá
mučírna se stane místem, kde budou pracovati lidé spokojení a milující svou práci.“240
Jak charakterizuje tuto proměnu v eseji věnovaném dvojímu mýtu továrny Vladimír
Macura: „Proti (...) mýtu továrny jako pekla je postaven mýtus továrny s výraznými rysy
‘ráje‘.“241
Továrna bývá popisována jako živoucí organismus s lidskými rysy. Jsou to „ocelové
kostry, ohnivá krev, elektrický mozek“, které „svítí výmluvnýma velkýma očima velkých
oken“, nalévají „živou krví páry a elektřiny všechny roury, trubky, dráty i komíny.“242
Zatímco továrny jsou personifikovány, člověk naopak svou lidskou podstatu ztrácí:
„Něco nového, neznámého, proudí nástroji do rukou dělníků a mění je, jako by
elektrický proud magnetisoval jejich póly a sestavoval molekuly jejich duše v nové
organisaci, jedním, jediným směrem. Jsou jím přitahováni a spoutáváni
s budováním.“243 Člověk ztrácí individualitu a prochází procesem mechanizace,
přizpůsobení se stroji. Jedinec se stává zaměnitelným šroubkem (vintik) v obrovském
soustrojí (mašina). Příznačná je v tomto ohledu role Ústředního ústavu práce, známého
pod zkratkou CIT (Centralnyj institut truda), jehož činnost je spjata se jménem jeho
zakladatele a dlouholetého ředitele Alexeje Gastěva a jehož posláním byla aplikace a
rozvíjení metod taylorismu v sovětském průmyslu za účelem dosažení maximální
produktivity dělnické práce. „Program CIT, toť program konstruktivismu. Přesvědčení,
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že práce musí být do krajnosti automatizována a mechanizována, má-li být ekonomická
a efektivní, má-li přinésti lidské společnosti obecný blahobyt při minimální námaze,“
charakterizoval úsilí Ústavu o mechanizaci práce Karel Teige, který jej navštívil v roce
1925, podotýká však, že zatímco americký taylorismus zvýšením pracovní efektivnosti
zvyšuje i vykořisťování práce dělníkovy, a tím udržuje kapitalistickou společnost, cílem
socialistického taylorismus, jak jej praktikuje CIT, je práci osvobodit.244 Podrobně
popsal výukový proces CIT, který usiluje o to, zautomatizovat do nejmenších detailů
hmaty a pohyby s nářadím či u stroje tak, aby odpovídaly vědeckému způsobu
racionalizace, o dva roky později Egon Ewin Kisch, přičemž jej označil za
„bioinženýrskou kliniku“´. Takto například popisuje výuku racionálního zacházení
s kladivem: „...žák ústavu vezme do ruky tyč a otáčí jí ze zápěstí různým směrem;
potom s utaženým ramenem rozhoupá palici. První cvičení s nářadím je: půl hodiny
držeti kladivo, dopadající elektrickou silou na kovadlinu. Při příštím cvičení je učňovo
předloktí uvázáno a pohyb provádí pouze zápěstí. Nato se pracuje kladivem bez
proudu, topůrko kladiva je ovšem opatřeno mulážemi pro pět prstů, úder kladiva se
vede na studené olovo nebo rozžhavené železo. Potom na železné dláto. Toto má
nejdříve asi dvacet centimetrů dlouhou vodorovnou násadku, za niž je dělník pevně
drží, aby se neuhodil. Po krátkém tréninku vezme dláto jenom s deseticentimetrovou
násadkou, potom třetí, jehož násadka je tak zkrácena, že se už svírající ruka dotýká
železa. Potom teprve smí přímo držeti dláto.“245 Zatímco běžně je na zvládnutí umění
vést ránu kladivem bez obavy, že člověk zasáhne levici, potřeba nejméně čtyř měsíců
praxe, díky mechanizované výuce v CIT stačí osm nebo dvanáct hodin.
Práce se pro člověka stala středobodem života a existence, zároveň i základní
transformační zkušeností na cestě k novému, sovětskému člověku, jak její roli
charakterizuje Sheila Fitzpatriková ve své průlomové studii o sovětské
každodennosti.246 A taková proměna se netýká jen negramotných vesničanů, ale i
zločinců: „Práce zvítězila nad kapitálem, zvítězí i nad zločinností.“247
3.3.2 Věznice
Návštěva nápravných zařízení byla jedním z častých bodů organizovaného programu
návštěv sovětského Ruska.248 Opakovaně se proto objevovala také jako téma
v cestopisech československých umělců a intelektuálů. Delegace Společnosti pro
hospodářské a kulturní styky s Novým Ruskem v roce 1925 navštívila věznici
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v Sokolnikách a ženskou věznici v bývalém Taganském klášteře. Josef Kopta (stejně jako
jeho souputník Václav Tille) popsali v roce 1927zkušenost s nejmenovanou věznicí za
Moskvou, Egon Erwin Kisch (1926) a Julius Fučík (1930) navštívili moskevskou věznici
s přísným režimem (izoljator specialnogo naznačenija) Lefortovo. Adolf Hoffmeister
(1931) a účastníci sjezdu spisovatelů Vítězslav Nezval a Géza Včelička (1934) pak
popisují své zážitky z Bolševské pracovní komuny OGPU č. 1 (Bolševo), nápravněvýchovného zařízení pro nezletilé delikventy.249
Topos věznice je v řadě těchto textech zdánlivě modelován pomocí tradičních
motivických okruhů, jako je izolace od vnějšího světa (vysoké zdi, pevné mříže, vrata,
zámky, klíče) i denního světla (tma, špína, vlhkost, úzká okna, malé, stísněné prostory)
a ustavičný dohled (strážní, dozorci). Takto popsal své první dojmy např. Josef Kopta:
„A tak jsme konečně vstupovali. Nejprve se otevřela vrata, a když jsme se nacpali do
tmavého koridoru, klíčník nás spočítal. Pak teprve otevřel železné dveře, jimiž jsme
vešli na první nádvoří, byvše zase počítáni kus po kuse. Čtyřpatrové vězení
s nespočetnými řadami malých, zamřížovaných oken zdvihlo se před námi jako bok
velké lodi. Když pak se otevřely další dveře, vyvanul na nás vzduch těžký a horký,
vzduch složený z výparů šesti set mužských vězňů. (...) Do čtyřech pater (...) zdvihají se
tři dlouhá křídla vězení, postavená jako tři ramena kříže. Z malého vestibulu, který je
uprostřed, lze vidět na všechny strany. Ale také lze přehlédnouti všecka poschodí, která
mají podél stěn úzké pavláčky, z nichž se vstupuje do jednotlivých cel. Z ústředního
vestibulu je vidět až vzhůru ke skleněné střeše a s malých plošin na železných
schodištích, kde stojí stráž, lze taktéž přehlédnouti všecka tři křídla...“ 250 Dodává však,
že se jedná o bývalé carské vězení, čímž tyto vnější atributy vyvazuje z aktuálního
časoprostoru. Vzápětí se cely otvírají, návštěvníci získají přístup do všech prostor a ke
všem vězňům. Tato otevřenost a přístupnost je pak rysem všech návštěv věznic, které
jsou v cestopisech zaznamenány. V případě komuny Bolševo už tyto vnější znaky
nefigurují vůbec, areál věznice se proměňuje v „město, ponořené do věčné zeleně
zahrad“ nebo „lázeňskou vilová čtvrť“ a její vnitřní prostory jsou popisovány za využití
motivů světla, slunce a čistoty: „Dnes nás ale vedli do bílých, čtyřpatrových krychlí,
jitřně čistých. Do světlého jara ložnic s okny hořícími plameny květin. S okny,
prostřílenými dopoledními paprsky. Jak slunce pralo do sněhu lůžek, zavíralo nám
bolestně oči.“251 Jak tuto situaci výstižně vystihl Adolf Hoffmeister: „z celé instituce
trestání nezbylo skoro nic.“ 252

249

Srov. Deník výpravy. In: MATHESIUS, SSSR. Úvahy, kritiky, poznámky, s. 351; KOPTA, Cesta do
Moskvy, s. 111-117; TILLE, Moskva v listopadu, s. 82-88; KISCH, Caři, popi, bolševici, s. 149-161; FUČÍK, V
zemi, kde zítra již znamená včera, s. 372-382; HOFFMEISTER, Povrch pětiletky, s. 67-75; NEZVAL,
Neviditelná Moskva, s. 108; VČELIČKA, Dvě města na světě, s. 55-67.
250
KOPTA, Cesta do Moskvy, s. 111-112.
251
VČELIČKA, Dvě města na světě, s. 56; NEZVAL, Neviditelná Moskva, s. 108.
252
HOFFMEISTER, Povrch pětiletky, s. 67.

73

Život ve věznici je organizován stejně jako život mimo vězení po ose práce – vzdělávání
– volnočasová zábava. „Metoda sovětského vězení. Práce.“, uvádí Julius Fučík, a
osvětluje tak časté přirovnání vězení k „ohromné továrně“ či „továrně v plné práci“,
kterou připomínají také mechanismy participativní vnitřní samosprávné organizace,
zejména v případě vnitřní organizace pracovní komuny. Samozřejmostí je
osmihodinová pracovní doba, nárok na dny odpočinku a adekvátní mzda dle
odbornosti odváděné práce.253 S tím souvisí i důraz na boj s negramotností a proces
vzdělávání, který umožňuje vězňům dle jejich možností a schopností vyučení či další
studium. „To není kriminál, to je škola,“ aklamuje nadšeně Julius Fučík. 254 Zdaleka
největší pozornost však u návštěvníků vzbuzuje pestrá škála volnočasových aktivit –
vězeňský klub, kde se organizují přednášky, poslech rádia a filmové projekce, kde se
schází dramatický či pěvecký kroužek a šachový klub a kde je k dispozici knihovna a
čítárna. V Bolševu pak měli vězni k dispozici vlastní výtvarné ateliéry, hřiště, kurty a
tělocvičny, včetně sportovního vybavení, které se v komuně vyrábělo.255
„To není kriminál, to je nemocnice,“ opět nadšeně aklamuje Julius Fučík a k této
metafoře ho nevede jen vnější vzhled věznice a její vnitřní vybavení, ale i principy
sovětské nápravní metody, chápající zločin jako nemoc a nabízející místo trestu léčení a
vyléčení. „...zločinnost je nemoc, a každého lze vyléčit okolím, prostředím, nikdy však
žalářem,“ vyslechl si Adolf Hoffmeister od dvanáctkráte trestaného soudruha.256
Gramotnému, vyučenému a uzdravenému pacientu se otevírají vrata na svobodu, do
života, aby splynul, „ztratil se v milionech pracujících, bez památky na ústav, jímž musil
projíti.“257 Vzpomínky na vězení mizí a spolu s nimi přestává existovat vězeňská
minulost, souslednost příčiny a následku se otáčí: „neberou jim tu život, ani zdraví, ani
rozum, vracejí je životu, zdraví, rozumu, berou jim zločin.“258 Obraz nápravného
systému v západních cestopisech tak vytvářel účinný alternativní obraz sovětského
lágrového systému, který naopak milionům lidí zločin neoprávněně přisoudil. A zatímco
českoslovenští návštěvníci především srovnávali podmínky ukázkových sovětských
věznic s domácími poměry (Adolf Hoffmeistr příznačně věnoval kapitolu z cestopisu
Povrch pětiletky nazvanou O trestancích Juliu Fučíkovi, v té době drženému ve
vyšetřovací vazbě na Pankráci), sovětská veřejná diplomacie jejich prostřednictvím
posilovala vlastní narativ o principu překování (perekovka) zločinců prostřednictvím
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práce na uvědomělé občany sovětské společnosti, jehož vlajkovou lodí byla rozsáhlá
propagandistická kampaň, věnovaná výstavbě Bělomořsko-baltského kanálu.259
3.3.3 Divadlo
„Divadlo je nejlepší propaganda SSSR,“ citoval Adolf Hoffmeister v Povrchu pětiletky
významného avantgardního režiséra, uměleckého vedoucího moskevského Komorního
divadla Alexandra Tairova a sám na adresu sovětského divadla dodal: „Myslím, že je
vůbec nejlepším a nejpůsobivějším dojmem, který nás v SSSR uchvátil.“260 Návštěva
moskevských a petrohradských divadelních scén byla stejně pevnou součástí
cestovního programu zahraničních návštěvníků, jako prohlídka továren a věznic. 261 Na
bohatý divadelní život ostatně upozornil již v srpnu 1920 Ivan Olbracht ve stylizovaném
dopise adresovaném z Moskvy řediteli uměleckého odboru ministerstva školství a
národní osvěty, divadelnímu režiséru Jaroslavu Kvapilovi: „Prosím Vás, nevěřte
povídkám našich žurnalistů, že se zde divadlo zanedbává a že upadá. (...) Ve všech
moskevských divadlech se hraje a všechna jsou denně přeplněna.“262 Početnost
moskevských divadelních scén zaznamenala také Marie Majerová: „Ve Velikém divadle
se hraje. Hraje se i v ostatních divadlech moskevských. (...) Divadel je v Moskvě skoro
tolik, jako knihkupectví.“263 A mezi oblibou knih a divadel spatřuje Majerová příčinnou
souvislost: „Čtení budí chuť k činnějšímu projevu, lidé jsou puzeni zmnožovati svou
denní existenci tím, že ji prodlužují a syntetizují na jevišti. (...) Odborník je ostatně
zachvácen stejnou touhou absorbovat a proměnit všední den na nové hodnoty, jako
oni vstřebat a předestilovat umění. A tak spolu, umělec a dav, integrují umění do
života.“264
Mysteriální charakter divadelního umění se nejpříznačněji projevoval ve sborových
recitacích dělnických kolektivů, které Ivan Olbracht neváhal ztotožnit s antickými chóry,
křesťanskými pašijemi či moderními oratorii a Marie Majerová pro ně hledala analogie
v dávných prapočátcích divadla.265 Právě ty vzbudily pozornost organizátorů prvních
obdobných spolků u nás, jako byl Dělnický dramatický sbor (Dědrasbor), u jehož vzniku
stál Jindřich Honzl. „Byla to prudká, podivná radost, co jsme pocítili. Z jednoho na druhý
konec světa spojuje lidi něco podstatného a trvalého…“, vzpomínal Honzl s jistým
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časovým odstupem na nadšené rozechvění, které při čtení prvních zpráv o sovětských
amatérských divadelních scénách ucítil.266 Srovnatelný účinek měly na své diváky také
davové hry inscenované zejména v prvních porevolučních letech, které nejen že
v duchu wagnerovského Gesamtkunstwerku propojovaly všechny druhy umění, ale
vystupovaly za hranice divadelního světa. Jednoho z takových představení byli na
prvomájových oslavách v Petrohradu roku 1920 svědky Bohumír Šmeral a Ivan
Olbracht. „Vyvrcholením zábavné části dne byla večerní pantomima, mystérium
Hymnus osvobození, obrovské scénické představení uprostřed města pod širým
nebem, při kterém účinkovalo neméně než 4000 osob, většinou kurzantů vojenských
škol, a které soustředilo k sobě ohromné zástupy, dobře odhadnutých 40 000
diváků.“267 Velkolepé revoluční mystérium vrcholí impozantním finále: „Na
Petropavlovské pevnosti znějí výstřely děl, na Něvě ječí signály loďstva, čtyři velké
hudby začínají hrát Internacionálu. A vše sejímá klobouky, Internacionálu zpívají čtyři
tisíce účinkujících na jevišti, Internacionálu zpívá celé to moře kolem, jež na počátku
mělo 40 000 a teď už snad má 50 000 hlav.“268 V tuto chvíli jsou již herci i diváci jeden
celek: „ Zní Internacionála. Čtvrt milionu diváků a herci jeviště stali se již jedinou
masou, uprostřed níž defiluje vítězné sovětské vojsko.“269 Analogický prožitek
jednotícího principu mezinárodní hymny dělnického hnutí zaznamenala také Marie
Majerová ve finálním aktu Mejercholdovy inscenaci Erenburgova románu Trust D. E.,
neboli historie zániku Evropy, kterou v roce 1924 uvedlo Mejercholdovo divadlo: „A
ovšem apoteosa, kdy se rozhýřily zvuky i světla a celé divadlo splynulo v jednu jásající
masu, v píseň Internacionály.“270
Právě tento syntetický přístup založený na splynutí jeviště a hlediště, divadla a světa
jako konstitutivní prvek transformačního potenciálu divadelního umění, sloužícího
k přetváření člověka i života, poutal pozornost evropských intelektuálů po celé
meziválečné období. Nezval, který v roce 1934 shlédl Mejercholdovo představení
Dumasovy Dámy s kaméliemi, jej přirovnal k působení omamné drogy.271 V podobném
duchu, tedy jako klíč k pozměněnému stavu vědomí, transformujícímu životní realitu
do prožitku vyššího řádu, interpretovala vliv sovětského divadelního projevu také
Marie Majerová: „My, kteří cítíme vyčerpanou prázdnotu divadla, okříváme při
podívané, která je životem, a přece nikoli životem všedním, fotografickým, ale
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zmnoženým veškerým obsahem duše nově zrozené, která vidí svět tak krásný, čistý a
žádoucí, jako při jeho stvoření.“272

3.4 Strunou nového nástroje...
Konfrontační a transformativní aspekty utopického obrazu sovětského
Ruska
„Jsem tu víc doma než doma!“ uvědomila si během své cesty Marie Majerová, a
shrnula tak proces, kterým adept na cestě k zasvěcení prochází.273 Vydává se na cestu,
porušuje zákaz a překračuje hranici. Ve světě, do něhož vchází, je však zpočátku
cizincem. Teprve postupně prochází proměnou, zasvěcením a znovuzrozením. „Přijeli
jsme jako pět cizinců, trochu zmatených a velmi zvědavých, a stali jsme se sovětskými
občany. Unášeni velikým budováním, stali jsme se na několik měsíců jeho účastníky.
Vrostli jsme – a ani jsme to nezpozorovali – do toho velikého pracujícího kolektivu a
chápali jsme vše, jako jeho členové.“274 Adept zasvěcení se proměňuje, z bytosti
překračující práh se stává strážce prahu, z adepta zasvětitel. Empirický charakter jeho
cesty za poznáním tak přerůstá ve zkušenost idealistickou, mystickou.275 „Když jsem při
návratu domů přejela hranice, když mi polští páni sebrali každý kus papíru potištěný
sovětskou azbukou, byla jsem strunou nového nástroje, rozezvučenou Internacionálou.
Stále ve mně zněla, zní i teď, když vypisuji, co jsem v sovětské Unii viděla,“ popisuje
zkušenost svého zasvěcení Marie Majerová.276 Své svědectví přitom považuje za
neutrální zaznamenání reality, nezkreslené skutečnosti: „Chci psát jen o tom, co jsem
viděla,“ vytyčuje si Marie Majerová, která svůj cestopis příznačně pojmenovala Co jsem
viděla v sovětském Rusku. Také Bohumír Šmeral nabídl československé veřejnosti
Pravdu o sovětovém Rusku, a stejně tak mnozí další cestovatelé na sebe brali závazek
podat pravdivé svědectví.
V rámci utopického žánru však neslouží popis reality jako pravdy o jiném světě k
prostému konstatování, že ten či onen popis koresponduje s realitou. Pravda je zde
naopak nutným funkčním prvkem, který dodává utopické výpovědi působivosti a
přesvědčivosti proto, aby plnila svou primární, společensko-kritickou roli. „Budu ovšem
také jen popisovat a nechci dedukovat. Dedukce musí vyjíti z popisu sama,“ dodává
Marie Majerová.277 Jen jinými slovy vyjadřuje týž manipulativní charakter svého
svědectví i Julius Fučík: „Tato knížka nezkresluje, a proto je tendenční. Neboť chce
zachytit celou pravdu. Celou pravdu o Sovětském svazu. A ta pravda o zemi, která
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buduje socialismus, pravda o zemi rostoucí každou vteřinou, pravda o zemi tlukoucí
tempem srdcí sto šedesáti milionů … ta pravda nezkreslená a čistá musí být tendenční,
musí působit tendenčně. Musí působit jen jedním směrem: za vámi, k vám, k životu.“278
Výpověď o sovětském Rusku je tak v kontextu utopického žánru funkční pravdou, která
místo o skutečnosti sovětského Ruska vypovídá o situaci ve vlastní společnosti, o jejích
problémech a tenzích: „Oči, které viděly vaše dílo, viděly mnoho od té chvíle ve staré
Evropě a nalezly zákon. Teď se dovedou dívat.“279 Následující tři strany textu (plných 73
řádek), na nichž Fučík v juxtapozici k sovětskému industriálnímu boomu první pětiletky
stavěl bídu a hlad hospodářskou krizí postiženého Československa a oběti brutálních
zásahů četnictva proti stávkujícím dělníkům, však cenzura v prvním vydání knihy podle
zákona na ochranu republiky zkonfiskovala.
Podle filozofa a sociologa Karla Mannheima však utopie plní nejen konfrontační, ale
také transformativní funkci. Nesměřuje pouze k diagnóze určité společenské situace,
ale slouží především jako návod k jednání, ke změně, k rozbití stávajícího řádu bytí.280 A
právě v tomto kotextu je třeba číst větu, kterou Fučík vetkl do úvodu svých reportáží:
„Nechtěl jsem jen vidět: Co? Chtěl jsem vidět: Jak?“281
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4. ROZBITÝ VESMÍR NAD HLAVOU
Rozpad utopického obrazu sovětského Ruska
Tedy takovou dobu žijeme: dobu železa a ohně...
(F. X. Šalda)

Zatímco Evropa směřovala stále nevyhnutelněji k novému válečnému konfliktu,
Sovětský svaz vstupoval do roku 1937 ve stínu prvního moskevského procesu, v němž
bylo šestnáct bývalých vysoce postavených představitelů komunistické strany v čele
s Grigorijem Zinověvem a Lvem Kameněvem odsouzeno za účast v tzv. Sjednoceném
trockisticko-zinověvském teroristickém centru k trestu smrti. V lednu padlo ve druhém
moskevském procesu třináct rozsudků smrti, v únoru byl na plenárním zasedání
ústředního výboru VKS(b) ze strany vyloučen a krátce na to zatčen Nikolaj Bucharin a
Alexej Rykov, budoucí oběti třetího moskevského procesu. V květnu byl spolu s dalšími
členy velení Rudé armády zatčen a popraven maršál Michail Tuchačevskij. A v červnu
byl vydán Rozkaz NKVD č. 00447 o represích bývalých kulaků, trestanců a jiných
antisovětských živlů, který otevřel cestu k masovým represím, jimiž období stalinského
teroru vstoupilo do vrcholné fáze.282 Jen v roce 1937 bylo zatčeno na dva miliony osob,
700 tisíc z nich popraveno a 1,3 milionu odesláno do táborů a pracovních kolonií
Gulagu.283
Likvidaci domnělých Stalinových politických konkurentů předcházel a provázel tlak na
usměrnění a ideologickou unifikaci kulturního a duchovního života země. Od počátku
roku 1936 ovládala sovětský veřejný prostor štvavá kampaň útočící pod egidou
socialistického realismu a pod heslem boje proti formalismu na progresivní tendence
v umění. Zacílena byla zejména do řad humanitní inteligence, jejíž nivelizace a unifikace
byla pro získání totální kontroly nad společností a její ideologickou homogenizaci
klíčová.284 Hlavním ideologem protiformalistické kampaně byl Platon Keržencev
z pozice předsedy Všesvazového výboru pro záležitosti umění (Vsesojuznyj komitět po
dělam iskusstv), který byl ustaven v lednu 1936 při Radě lidových komisařů SSSR pro
řízení všech oblastí kultury a umění (kromě literatury) na svazové i republikové úrovni.
Kampaň odstartoval redakční článek stranické Pravdy ze dne 28. ledna 1936, který pod
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titulkem Chaos místo hudby (Sumbur vmesto muzyki) drtivě strhal operu Dmitrije
Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu, kterou Stalin dva dny předtím zhlédl. Ta
je v článku označena za „maloměšťácké novátorství“, „vulgární naturalismus“ a
„levičáckou zvrácenost“ bezohlednou k lidovému vkusu. „Je to hra na zaumné věci,
která může dopadnout velmi špatně,“ zaznělo jasné varování.285 Útok na Šostakoviče
následoval nedlouho poté, co Pravda medializovala Stalinovo vyjádření, jímž vyzdvihl
Vladimira Majakovského jako nejlepšího a nejtalentovanějšího sovětského básníka.286
„Nerozumím dvěma protichůdným krokům – vychválení Majakovského a pokoření
Šostakoviče,“ popsal tento paradox spisovatel a básník Jurij Oleša a dodal, že
„Šostakovič, to je Majakovskij hudby...“287 Terčem kampaně se však vzápětí stal i
„Majakovskij filmu“ Sergej Ejzenštejn i přední představitel divadelní avantgardy
Vsevolod Mejerchold. Keržencevův Výbor rovněž inicioval odstraňování
„formalistických a hrubě naturalistických děl posledních 25 let“ z moskevské
Treťjakovské galerie a leningradského Ruského muzea, neboť tato díla „ačkoli nicotná
svým uměleckým významem a v řadě případů přímo škodlivá, dosud zabírají značnou
část výstavních prostor.“288 (Literatura nebyla přímým terčem kampaně, protože byla
již od počátku třicátých let pod daleko silnějším vlivem cenzury než ostatní druhy
umění. I tak však kampaň zasáhla řadu spisovatelů a literárně činných osobností. 289)
Moskevské procesy, zejména pád Nikolaje Bucharina, jenž byl od svého vystoupení na
prvním sjezdu sovětských spisovatelů v roce 1934 vnímán jako advokát tvůrčí svobody
v rámci širokého pojetí socialistického realismu, i kampaň proti formalismu
československými levicovými umělci a intelektuály hluboce otřásla. Dosud jednotná,
byť vnitřně bohatě diferencovaná kulturní levice se začala ve vztahu k utopickému
obrazu sovětského Ruska v politické i estetické rovině vnitřně štěpit a rozpojovat.
Zatímco moskevské procesy a jejich politické konsekvence však byly hodnoceny
poměrně zdrženlivě, posuny v oblasti sovětské kulturní politiky a kampaň proti
významným osobnostem, s nimiž české umělce často pojily osobní přátelské vztahy,
vzbudily daleko razantnější reakci. Teprve ke konci sledovaného období a s postupující
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dekonstrukcí utopického obrazu se obě tyto linie propojily a jejich vzájemným
provázáním se rozchod části kulturní levice s utopickým obrazem sovětského Ruska
dovršil.
Krátce po skončení prvního moskevského procesu koncipoval své stanovisko Karel
Teige z pozice odpovědného redaktora periodika Praha – Moskva, tehdejší tiskové
platformy Společnosti pro hospodářské a kulturní styky se SSSR. Do tohoto textu, který
je závažným příspěvkem pro objasnění pozice levicových intelektuálů ve vztahu
k moskevským procesům, vtělil Teige překvapení a zmatek, které v něm vyvolaly „těžko
pochopitelné a stěží uvěřitelné“ zprávy o procesu, a zejména podrobná doznání všech
obžalovaných. Nezpochybňuje jejich vinu ani formální stránku procesu (mimo jiné
s ohledem na vyjádření přítomných západních žurnalistů), neodmítá revoluční teror
jako politický nástroj ve vypjaté době a snaží se hledat ospravedlnění adekvátnosti
hrdelního trestu v rozsahu a dosahu spiknutí. Přesto spatřuje v odsouzení někdejších
předních revolucionářů tragédii obrovských rozměrů, jež bude moci být v celé své
složitosti a komplexnosti osvětlena až v budoucnosti. Proto se o průběhu a výsledku
procesu zdráhal vyslovit jakékoli konečné soudy. Razantně však odmítl ze svého úhlu
pohledu zjednodušující kritiku procesů na stránkách některých médií a označil ji pouze
za součást stranických a vnitropolitických bojů. Taková kritika podle něj pouze oslabuje
mezinárodní postavení Sovětského svazu jako garanta evropské bezpečnosti: „Nelze
připustit, ať jakkoli posuzujeme jednotlivá fakta a otázky, související s procesem, aby
pod záminkou kritiky moskevského procesu, pod záminkou humanisticky
motivovaného nesouhlasu s příkrostí rozsudku byly vedeny útoky proti Sovětskému
svazu; nelze připustit, aby byla poškozena a oslabena věc obrany SSSR; vždyť je to,
opakujeme, věc obecného míru a kulturního pokroku, věc obrany lidstva před
fašismem!“ 290
Přes obezřetnost, s níž k hodnocení moskevského procesu Teige přistupoval, nebyl
jeho příspěvek na nátlak sovětského zastoupení a bez vědomí redakční rady otištěn.291
Místo něj se na stránkách časopisu objevila stať vedoucího komunistické frakce v SHKS
(a od roku 1928 zahraničního korespondenta Tiskové agentury SSSR TASS) Vladimíra
Procházky opakující, již bez Teigova opatrného váhání, oficiální sovětská stanoviska a
přitakávající jejich závěrům: „Přátelé Sovětského svazu, vědomi si toho, co znamená
SSSR pro mír, svobodu a pokrok všeho lidstva, přijali se zadostiučiněním moskevský
rozsudek, přísný, avšak spravedlivý. I my připojujeme svůj hlas k hlasu milionových mas
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přátel SSSR.“292 Procházka přitom podobně jako Teige odmítl kritiku procesů, v níž
spatřuje součást protisovětské kampaně: „Neboť celá kampaň, vedená nyní proti SSSR,
vychází z jednoho centra a každý jen trochu bystřejší pozorovatel snadno postřehne, že
trockistické pomlouvání a zlehčování moskevského procesu, nejvyšších orgánů SSSR a
vůbec všeho Sovětského svazu je v záměrném souhlasu s politikou světového
fašismu.“293 Procházkův text byl péčí sovětského vyslanectví provázen shrnutím
pozitivních vyjádření zahraničních svědků procesu – člena britské Dolní sněmovny D.N.
Pritta, členů Labour Party Dudleye Collarda a Roberta Lazaruse a poslance belgické
dělnické strany dr. Marteau.294 Teige v reakci na tento bezprecedentní cenzurní zásah
rezignoval na post odpovědného redaktora časopisu. Hned v následujícím čísle pak
redakce otiskla konformní text Zdeňka Nejedlého, pokoušející se tragické události
vylíčit z pohledu sovětských obyvatel jen jako dílčí epizodu na cestě budování
socialismu, která vzbudila v zahraničí neadekvátní pozornost.295 Poté redakce přijala
oportunní rozhodnutí o procesech dále nepsat, čímž se podařilo krizi v redakční radě i
v SHKS jako takové zažehnat.296 Se svými pochybnostmi však vystoupila řada dalších
umělců a intelektuálů, mezi nimi např. Josef Guttman a Záviš Kalandra (trockistická
kritika byla vůbec nejradikálnější), Bohumil Mathesius na stránkách brněnského Indexu
či Jaroslav Seifert ve třech básních o procesech otištěných na stránkách Práva lidu.297
Zděšení nad výsledkem prvního procesu vyjádřil také nestor české literární kritiky F. X.
Šalda ve známé stati Ve věku železa a ohně, kde jej označil za „pokryteckou
velekomedii ʻveřejného procesuʼ, která je ještě mnohem odpornější než nahá surová
brutalita Hitlerova a musí pobouřit každého, jen když má v hrudi poslední špetky úcty
k člověku.“298
Rozbouřenou atmosféru okolo moskevských procesů dále vyhrotil spor o knihu André
Gida Návrat ze SSSR, v níž byly poprvé na základě vlastního svědectví otevřeně (byť
poměrně opatrně) artikulovány rozpaky všeobecně uznávaného prosovětsky
orientovaného intelektuála nad tamními politickými poměry a tlakem na
konformismus v oblasti kultury a umění. Tato kniha, která se v letech 1936 a 1937
dočkala v překladu Bohumila Mathesia a s jeho doslovem celých osmi (!) vydání, slovy
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básníka Jana Nohy „mnoha kamarádům dokonale rozbila vesmír nad hlavou“.299
Konfliktní výměna názorů, jež vydání této publikace v československém prostředí
provázela, vykreslila ostrou dělicí čáru mezi zastánci stalinské politické a kulturněpolitické linie a jejími odpůrci, která se táhla mezi dvěma tradičními antipody české
levicové kulturní scény, S. K. Neumannem a Karlem Teigem. Teige v lednu 1937
vystoupil na veřejné debatě o Gidově knize v Klubu Přítomnost s diskusním příspěvkem
zaměřeným proti paušálnímu odsouzení Gidovy knihy s naléhavou výzvou k obraně
práva na vlastní, byť kritický názor. Teige tentokrát již otevřeně odmítl tezi, že je třeba
vyvarovat se kritiky socialismu z důvodu jeho obrany. Jen z plurality stanovisek a
otevřené diskuse o nich může podle něj vzejít skutečná homogenita socialistického
smýšlení, zatímco jejich potlačováním vzniká jen zdánlivá a formální konformita
náchylná pod tlakem vnitřního napětí k rozvratu. Kritiku je podle něj třeba napřít proti
reakčnímu tisku, který je skutečnou hrozbou jak pro domácí socialistické hnutí, tak pro
Sovětský svaz. Nikoli proti Gidovi, ale proti těm, kdo Gidovu kritiku zneužívají ve
vnitrostranickém boji, v boji proti levici či proti Sovětskému svazu jako takovému.300
Neumann odpověděl agresivním pamfletem příznačně pojmenovaným Anti-Gide,
v němž zaútočil ve jménu boje proti trockismu, tedy z politických pozic, zároveň proti
kritikům Sovětského svazu a stoupencům moderního umění, které záměrně ani
nerozlišuje: „Je nesnadno zjistit, kdo z nich je toliko zajatcem teorie a kdo je veden
pomstychtivostí nebo jagodovštinou; musíme je tedy házet do jednoho pytle.
V důsledcích se neliší jejich činnost ničím od činnosti agentů Gestapa nebo oněch
šmoků s doktorátem nebo bez doktorátu, kteří zásobují tiskové podniky fašistické nebo
„demokratické“ svými „zkušenostmi z Ruska.“301 Trockismus proto označuje za
„vzpouru inteligentů proti dělnické třídě“ a právě tyto „uražené inteligenty“, jejichž
prototypem je podle něj právě André Gide, považuje za hlavní „rozkladný živel“
socialismu.302
V domácím prostředí sehrál v rozpadu utopického obrazu sovětského Ruska podobnou
roli jako Gidova kniha román Jiřího Weila Moskva – hranice. Významný meziválečný
překladatel a popularizátor soudobé ruské literatury Jiří Weil podobně jako Julius Fučík
strávil v Sovětském svazu více než dva roky. V červnu 1933 odjel pracovat z pověření
KSČ do ústředí Kominterny, kde pracoval jako překladatel v nakladatelství cizojazyčné
literatury. Zároveň přispíval do českého levicového tisku. Počátkem roku 1935 byl však
v atmosféře politických čistek následujících po vraždě prvního tajemníka
leningradského oblastního výboru strany Sergeje Kirova vyšetřován, propuštěn z
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nakladatelství a vyloučen z komunistické strany. Za dosud nevyjasněných okolností byl
vyslán (nadále však jako tiskový pracovník) do odlehlých končin Střední Asie. Několik
měsíců pobýval v Kyrgyzstánu v československé kolonii Interhelpo, později pak na
Balchašstroji – gigantické stavbě druhé pětiletky budované vězni Karagandského
pracovně-nápravného tábora (Karlag) v nehostinných oblastech kazachstánské
Karagandy. Návrat do Československa mu byl umožněn (pravděpodobně díky
intervenci Julia Fučíka) teprve v listopadu 1935. V roce 1937 vydal soubor reportáží o
českých dělnících v Sovětském svazu Češi stavějí v zemi pětiletky a své první
beletristické dílo, román Moskva – hranice, do nějž přetavil svůj moskevský příběh.303
Román se v československých komunistických kruzích setkal s velkou kritikou. Julius
Fučík jej na stránkách Tvorby v recenzi, která je vším jiným než objektivním
hodnocením uměleckého díla, nazval pavlačovým románem a označil za dokument,
„ano, dokument o bezcennosti šosáckého živočicha, o lidském braku, jaký se ještě
v těchto dobách pohybuje v našem světě, o příživnickém plevelu, který je dobrý jen
k tomu, aby byl vyplet“. Rovnou se pak vypořádal i s kritiky, kteří jeho názor nesdíleli:
„Kritik, který tohle nepozná, není hoden zastávat funkci třeba jen pouhého literárního
referenta. A nepoznat to může jen tehdy, kdy se se šosáckým nazíráním – řekl bych
názorem, kdyby to nebyl přílišný eufemismus – Weilovým ztotožňuje. Proto jsem
hovořil o jistém druhu záslužnosti Weilova románu. Neboť kresle sebe, svou malost,
svůj teple zaplivaný ,ideáleček‘, vykreslil typ i jiných šosáků, s nimiž se v českém světě
setkáváme. A ukázal, že je to typ reakční, protože překáží, protože se plete pod nohy
lidem, kteří jsou vpřed.“304 Volné pokračování románu pod názvem Dřevěná lžíce z
prostředí pracovního tábora na Balchašstroji Weil pod tímto tlakem z nakladatelství
stáhl a za jeho života už nevyšlo.305
Mimořádně ostré a vzrušené polemiky o moskevských procesech a sovětské kulturní
politice podnícené Gideovou knihou zaměstnávaly levicovou kulturu po většinu roku
1937 a vyústily v prvních měsících roku 1938 do rozsáhlého názorového střetu v rámci
diskusí okolo souboru statí Dnešní Mánes, v nichž S. K. Neumann nevybíravým jazykem
sovětských kampaní zaútočil na celou avantgardu en bloc, ostře odmítl její ideová
východiska i tvůrčí postupy.306 Do československého prostředí tak vnesl vulgární
kulturně-politický stalinismus, založený na dogmatickém uplatňování konceptu
socialistického realismu podle sovětského vzoru a požadující bezpodmínečný souhlas
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s represivní politikou vůči údajným vnitřním i vnějším nepřátelům sovětského systému.
Hlavní tribunou těchto postojů se stal Neumannův časopis Lidová kultura a zastávali je
vedle Neumanna především teoretikové z okruhu Proletkultu (například František
Spitzer a Jaroslav Čecháček) a někteří komunističtí funkcionáři a publicisté (Ladislav
Štoll, Eduard Urx, Kurt Konrad). Proti Neumannovým ideologickým výpadům vůči
modernímu umění se pak postavila značná část avantgardy a jejích souputníků, kteří
odmítli estetická i politická dogmata stalinismu a s utopickým obrazem sovětského
Ruska se radikálně rozešli. Tento rozchod nejdramatičtěji manifestovali E. F. Burian a
Karel Teige.
Burian v březnu 1937 uvedl na své divadelní scéně D37 inscenaci Hamlet III, kterou
pojal jako manifest svobody umělce a jeho tvorby v době eskalující kampaně proti
formalismu. Své hře přitom vtiskl pádné motto ze Shakespearovy hry Jak se vám líbí:
„Šat strakatý mi dejte jen, a volnost promluvit jak chci…“307 Účastník mezinárodní
konference avantgardních divadelníků, která se uskutečnila v květnu 1937 v Praze,
dánský divadelník Ebbe Neergaard v článku pro kodaňský časopis Tidens Stemme, který
přetiskl Burianův Program D38, charakterizoval hru jako tragédii umělce ve společnosti
a v jejím vývoji: „Být, či nebýt – toť otázka o existenčním oprávnění umělce
v zpolitizované společnosti.“308 Svůj text pak zakončil holdem Burianovi i odolné síle
umění: „Svým Hamletem III. chtěl Burian vztyčit pomník avantgardnímu umělci. I
někteří pražští kritikové, kteří si Buriana váží, nasadili si rohové brýle a pokusili se
vystoupit jako Laertové. Ale Burian na to neumřel! V této chvíli není v celém
evropském divadle více živého muže než Burian. Poslední dějství ukáže, že Hamleta,
umělce, nelze probodnout.“309 Těmi Laerty, probodávajícími Burianova Hamleta, byli
míněni zejména Ladislav Štoll a Julius Fučík. Fučík Burianovu hru nazval „podivně
zmateným lartpourlartistickým manifestem (...) proti imaginárnímu konformismu,
který jej ve skutečnosti nesvírá a nikdy nesvíral“, obdivně se však vyjádřil o
mistrovském scénickém a hereckém provedení. Naopak pro Štolla byla hra jak po
formální, tak obsahové stránce „zřejmým sklouznutím“.310 Svou komplexní reakci na
útoky proti umělecké svobodě pak Burian shrnul do knižní studie Pražská dramaturgie,
v níž ostře odsoudil stalinský socialisticko-realistický kánon a snahu implantovat ho do
československého prostředí.311 V závěru svého traktátu však zdůraznil, že kritický
přístup k Sovětskému svazu nelze zaměňovat za protisovětské stanovisko. „Kdyby se
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náš obdiv k této zemi (…) měl scvrknout na pouhé posluhování a na obdiv každé
hlouposti, pak by to s naší láskou a s celým naším spojenectvím se Sovětským svazem
dopadlo velmi bledě,“ varoval Burian.312
Teige vystoupil s ještě radikálnější reakcí. V průvodním textu ke katalogu výstavy
Jindřicha Štyrského a Toyen v Topičově salonu v Praze v lednu 1938 v reakci na
Neumannovy invektivy hájil principy surrealismu a poprvé vepsal rovnítko mezi tažení
proti modernímu umění v Sovětském svazu a v hitlerovském Německu: „V křižáckém
tažení, které bylo proti nezávislému umění, proti mezinárodní avantgardě vyhlášeno
současně v Berlíně i v Moskvě, v době, kdy je v Mnichově s vřeštivým řečnickým
povykem a s úspěchem, který byl s to zneklidnit pořadatele, uspořádána výstava Die
entartete Kunst, kdy důkladná čistka vyhazuje díla autorů levé fronty ruského umění
z Treťjakovské galerie a kdy bezohlednosti kulturní reakce padá za oběť nejvýznamnější
ohnisko scénické poezie, divadlo Vsevoloda Mejercholda – není divu, že vlna teroru
namířeného proti té tvorbě, která se zve v Německu ‘zvrhlým uměním‘ a v Sovětském
svazu ‘zrůdným formalismem‘, vzbuzuje i v prostředí, kde kulturní život se až dosud
rozvíjel v jakémsi příměří a pohyboval se bázlivě oportunistickým středocestím,
v hlavách stoupenců staroslavných ideálů akademismu naděje dosti podezřelé..."313
Své úvahy o právu na kritický úsudek, požadavek svobody uměleckého a vědeckého
projevu, odpor ke stalinské (a hitlerovské) kulturní politice i politické praxi a jejím
ozvukům z úst západních komunistických stran pak shrnul v knize Surrealismus proti
proudu. Ta představuje závěrečný akt rozchodu části československé avantgardy s
utopickým obrazem sovětského Ruska i společné stanovisko Skupiny surrealistů v ČSR
na její Nezvalovo demonstrativní rozpuštění. Teige přitom stejně jako Burian razantně
odmítá argument, že by negativní kritika určitých stránek sovětské kulturní praxe
mohla být zneužita pravicovou reakcí a nebezpečně ohrozit postavení Sovětského
svazu: „Nikoli otevřená kritika sovětské kulturní a umělecké praxe, ale sama tato
sovětská kulturní politika a praxe je v současné situaci vzhledem k úloze SSSR a
vzhledem k úsilí o jednotnou protifašistickou frontu nesprávná a svrchovaně
nebezpečná. Naši oponenti by nám chtěli evidentně vnutit alternativu: buď mlčet o
trapných zjevech kulturní a politické linie SSSR z titulu všemohoucích úspěchů pětiletek
a síly Rudé armády i z titulu hrozby fašismu – anebo dát se zahnat do řad nepřátel
socialismu. Nedáme se však sevřít inkvizičními kleštěmi této lstivě vykonstruované a
nestvůrné alternativy. Trvajíce na požadavku všech socialistických programů o
svobodném projevu smýšlení, prohlašujeme svou aktivně osvědčenou vůli k obraně
sovětského lidu, socialismu, demokracie a míru a své právo i povinnost ukazovat pod
zorným úhlem socialismu na nedostatky, omyly a přečiny komunistické kulturní praxe
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v SSSR i na Západě a marxistickou analýzou zkoumat kořeny kulturní reakce
v sovětském i západním světě.“314
Značná část levicových umělců a intelektuálů v tomto polemickém diskursu zaujala
jednu ze dvou krajních poloh – neumannovské bezvýhradné přijetí stalinské kulturní
politiky a mocenské praxe, konzervující utopický obraz sovětského Ruska v jeho
stávající politické a kulturně-politické podobě, nebo radikální rozchod s ním. Vedle
těchto dvou krajních poloh se přeci jen někteří pokoušeli zaujmout kompromisní
stanoviska, která by jim umožnila zachovat tento utopický obraz, aniž by rezignovali na
požadavky svobody umělecké tvorby. Vybalancovat takto neslučitelné protiklady se
pokusil také Vítězslav Nezval. Na moskevské procesy a dogmatickou stalinskou kulturní
politiku soukromě (např. v dopise Karlu Teigovi ze dne 7. září 1936) reagoval stejně
odmítavě jako jeho přátelé ze surrealistické skupiny.315 Na veřejnosti však právo
umělce na naprostou svobodu tvorby reklamoval bez takto adresného vymezení a
komentářů k sovětské politice se zdržoval. V březnu 1938 pak proti vůli svých
souputníků deklaroval rozpuštění surrealistické skupiny s odůvodněním, že uplatňuje
politické názory, které jsou vzhledem k úloze Sovětského svazu nesprávné a
nebezpečné.316 Jestliže si tímto gestem sliboval získat větší manévrovací prostor pro
obranu avantgardní estetiky, jak to definoval v článku O právech a povinnostech
avantgardního umělce revolučního světového názoru, vývoj situace už pro podobné
kompromisy nenabízel příliš prostoru.317
Teigův Surrealismus proti proudu vyšel týden před vypuknutím květnové krize a
následující mobilizace československé armády. Tehdy se i rozštěpená kulturní levice
znovu (byť ne zcela bezproblémově) sešikovala pod manifestem Věrni zůstaneme!,
burcujícím veřejnost proti hrozící německé agresi. Podepsalo jej více než tři sta
signatářů, náležejících vesměs k levicovému ideovému okruhu, a publikoval tisk napříč
levicovým spektrem. (Ani liberálně demokratické kruhy, ani kruhy katolické se
k manifestu nepřipojily.) Ideové i osobní střety československé levice pak utichly ve
stínu Mnichova, aby se v poválečném období znovu akcentovaly, tentokrát již ve zcela
jiných společensko-politických podmínkách a s daleko fatálnějšími důsledky.
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Následující čtyři studie dokumentují vnitřní dynamiku rozpadu utopického obrazu
sovětského Ruska na pozadí společensko-politického a kulturně-politického dění
v kritické době konce třicátých let a s ním spjaté názorové štěpení české levicové
kultury. Odrážejí se v nich všechna soudobá dilemata kulturní levice ve vztahu
k Sovětskému svazu v kontextu celkového politického vývoje SSSR a posunů sovětské
kulturní politiky, včetně toho hlavního: zda se v kritickém období ohrožení existence
republiky bezvýhradně postavit za Sovětský svaz a jednotu stalinistické politiky a
kulturně-politické praxe, či zda hájit právo umělce na svobodu tvorby za cenu kritiky
klíčového spojence. Vybrány byly události ze čtyř dominantních uměleckých oblastí –
literatury, architektury, výtvarného a divadelního umění, které se staly důležitým
katalyzátorem rozpadu utopického obrazu sovětského Ruska na konci třicátých let.
Právě na nich je možné dobře demonstrovat dynamický vztah mezi uměleckými a
politickými aspekty levicového utopismu, které se na konci třicátých let s postupující
dekonstrukcí utopického obrazu propojily, a jejich vzájemným provázáním se rozchod
části kulturní levice s utopickým obrazem sovětského Ruska dovršil.
V oblasti literatury se jedná o reflexi procesu „přisvojení“ (termín K. Clarkové) odkazu
dvou klíčových reformátorů básnického jazyka v rámci kampaně proti modernistickým
tendencím v umění – Alexandra Sergejeviče Puškina, který ve své době revolučně
nabourával jazykovou i formální prostotou svého básnického jazyka konvence
klasicistní poetiky, a radikálního experimentátora s formální i obsahovou stránkou
poezie Vladimira Majakovského. Velkolepý kulturně-politický projekt oslav stého výročí
Puškinova úmrtí v únoru roku 1937 nabídl československé intelektuální levici příležitost
prostřednictvím Puškinova odkazu zformulovat obecnější postoje týkající se role
umělce ve společnosti a svébytnosti uměleckého díla.
V oblasti architektury sledovali českoslovenští umělci a teoretici již od počátku
třicátých let se znepokojením posun sovětské architektury k okázalému
monumentalismu, který proti strohému funkcionalismu konstruktivistických staveb
stavěl okázalost tradičních historických slohů. Otázka slohu socialistické architektury se
také stala hlavním tématem prvního sjezdu sovětských architektů v červnu 1937, který
byl v československém prostředí pozorně sledován a reflektován v souvislosti
s celkovými kulturně-politickými posuny v sovětském umění. Právě proměny estetické
formy sovětské architektury v kontextu celkových změn sovětské kulturní politiky a
jejich politické konotace koncem třicátých let zajímavým způsobem přispěly ke štěpení
československé levicové kultury.
V oblasti výtvarného umění rezonoval v československém prostředí především
problematický vývoj příprav recipročních výstav československého umění v Moskvě a
sovětského umění v Praze, zejména pak cenzurní zásah sovětských úřadů do souboru
děl zaslaných v září 1937 do Moskvy k vystavení.
88

V oblasti divadelního umění sehrála na přelomu roku 1937 a 1938 roli katalyzátoru
krize meziválečné české levicové kultury a jejího vztahu k Sovětskému svazu likvidace
divadelní scény Vsevoloda Mejercholda, jehož avantgardní scénická poetika ve velké
míře ovlivňovala podobu nového divadelního projevu u nás a stala se jedním ze
symbolů avantgardního uměleckého ideálu.

4.1 Jazyk Puškinův, mluvený lidmi revoluce ve věku revoluce
Dilemata puškinských oslav v Československu roku 1937
„Význam Majakovského v ruské poezii je možné srovnávati jedině s významem
Puškinovým,“ podotkl Jiří Weil v doslovu k českému výboru Majakovského
cestopisných reportážních próz Mexiko – New York – Praha: „Stal se básníkem milionů,
jeho díla dosáhla závratných nákladů, je milován a čten v nejzapadlejších koutech
Sovětského svazu, jeho verše byly přeloženy do všech jazyků. Jeho vliv na sovětskou
poezii je tak obrovský, že není ani jednoho sovětského básníka, který by mu
nepodléhal.“318 Tato paralela, která by ještě před pár lety působila jako naprosté
nepochopení dynamiky vývoje sovětské literatury, byla v roce 1937 již zcela
automatická. Puškin, kterého kdysi ruští futuristé “hodili přes palubu parníku
současnosti“, se tehdy do moderní kultury vrátil jako součást sovětského kulturního
kánonu. „Puškin byl vytržen ze svého historického kontextu a přemístěn do poloviny
třicátých let,“ charakterizoval tuto násilnou aktualizaci v působivé kulturně-historické
fresce třicátého sedmého roku německý historik Karl Schlögel.319 Puškin byl vzýván
jako jeden z průkopníků revolučního hnutí, jehož sociálně-kritická díla namířená proti
carskému absolutismu položila základ angažované tvorbě socialistického realismu.
Jazyková i formální prostota jeho básnického jazyka, která ve své době revolučně
nabourávala konvence klasicistní poetiky, byla vyzdvihována jako protiklad
modernistickým tendencím v soudobém umění. Puškin jako znak, personifikující
soudobou sovětskou kulturu a principy socialistického realismu, se tak stal jednou
z útočných zbraní v rámci kampaně proti formalismu, která diskreditovala a vytlačovala
z moderní kultury ruskou a sovětskou avantgardu, jejímž klíčovým představitelem byl
právě Vladimir Majakovskij. Ovšem Majakovského Stalin již koncem roku 1935
poněkud překvapivě označil za nejlepšího a nejnadanějšího básníka sovětské epochy,
čímž byl de facto z avantgardy vyjmut.320 Tato oficiální kanonizace však pro mnohé
znamenala spíše druhou básníkovu smrt.321 Na Gorkého (dnes Tverské) třídě vedoucí
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do centra Moskvy se po Puškinově náměstí, které získalo toto jméno roku 1931,
objevilo v roce 1935 náměstí Majakovského, a doplnilo tak pomyslný toponymický
trojúhelník symbolizující sepětí politiky a literatury.322 Weilovo postavení obou básníků
na roveň je tak naprosto příznačné pro nastolený kurz osvojování a přizpůsobování
moderních uměleckých trendů i kultury minulosti, který Katerina Clarková označila
termínem Velké přisvojení.323
A právě počátkem roku 1937 oslavoval Sovětský svaz sté výročí básníkova úmrtí.
Puškinské oslavy, organizované na nejvyšší státní a stranické úrovni, byly pojaty jako
velkolepý kulturní projekt. K přípravě a koordinaci slavnostního programu vznikl
Celosvazový puškinský jubilejní výbor, ustavený v prosinci 1935 za předsednictví
Maxima Gorkého (který se však Puškinova jubilea nedožil), v němž zasedli členové
vlády, zástupci akademických institucí, významní umělci a kulturní pracovníci.324
Puškinovy spisy vycházely v několikamilionových nákladech a v jazycích všech národů a
národností Sovětského svazu. Pompézní puškinské výstavy v Historickém muzeu
v Moskvě a v Zimním paláci v Leningradě navštívily desetitisíce návštěvníků. Divadla,
kina i koncertní síně uváděly puškinský program. V místech spjatých s básníkovým
životem vznikla muzea, jeho portréty visely v ulicích po boku Marxe, Lenina a Stalina.
Přejmenovávala se města, ulice a náměstí. O průběhu oslav intenzivně informoval
rozhlas i tisk. VOKS zároveň rozvíjel řadu souvisejících aktivit prostřednictvím svých
stávajících kontaktních sítí v jednotlivých zemích - poskytoval informace o přípravách
oslav v SSSR, rozesílal publikace a další materiály pro plánované výstavy a především
inicioval zřizování místních puškinských výborů. V roce 1936 byly takové výbory
ustaveny ve Francii, Spojených státech, Velké Británii, ve skandinávských a pobaltských
zemích a také v Československu.325 V řadě zemí včetně Československa se pak
uskutečnily oslavy s bohatým kulturním programem.
Puškinské slavnosti v Československu získaly v kontextu aktuálního československosovětského sblížení výrazný politický rozměr. Patronát nad nimi přijal prezident
republiky Edvard Beneš, čestného předsednictví Puškinského celostátního komitétu,
ustaveného v říjnu 1936, se ujal předseda vlády Milan Hodža a v jeho čestném
předsednictvu zasedly vrcholné osobnosti politického, kulturního a akademického
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života: předseda Poslanecké sněmovny Jan Malypetr, předseda Senátu František
Soukup, ministr zahraničních věcí Kamil Krofta, ministr školství a národní osvěty Emil
Frankl, za německou menšinu ministr bez portjefe Franz Spina, primátor Hlavního
města Prahy Karel Baxa, prezident České akademie věd a umění Josef Bohuslav
Foerster, předseda Královské české společnosti nauk Jan Janko a předseda Slovanského
ústavu Matija Murko, který komitétu předsedal. Jeho členy byly desítky kulturních
spolků, akademických pracovišť a vzdělávacích institucí. Funkcí jednatele byl pověřen
slavista a literární historik Jiří Horák, zodpovědný za organizační i popularizační
zajištění slavnostního programu. Celostátní komitét také inicioval zakládání místních
puškinských výborů, které pořádaly jubilejní program ve všech větších městech Čech,
Moravy, Slovenska i Podkarpatské Rusi. Svaz československých měst a obcí také
doporučil svým členům uctít Puškinovu památku pojmenováním významných ulic a
náměstí jeho jménem.326
Puškinské oslavy se staly po několik týdnů osou československého kulturního života.
Uspořádány byly desítky odborných i populárně naučných přednášek, uměleckých
akademií, recitačních večerů a slavnostních shromáždění. Divadelní scény uváděly
puškinský repertoár, rozhlasové stanice vysílaly bohatý jubilejní hudební, dramatický,
recitační a přednáškový program a zajišťovaly přímé přenosy kulturních pořadů a
slavnostních shromáždění. Podle výnosu ministra školství bylo výročí Puškinova úmrtí
vzpomenuto ve vyšších třídách obecných škol i na všech středních školách. Puškinské
jubileum mělo také velký ohlas v denním tisku a řada kulturních a literárních periodik
mu věnovala zvláštní čísla či přílohy.
Nejvýznamnější akce puškinských slavností se odehrály v hlavním městě. Zahájeny byly
10. února, v den výročí Puškinova úmrtí, slavnostním shromážděním ve dvoraně
Filosofické fakulty Karlovy univerzity za přítomnosti prezidenta Beneše, předsedy vlády
Milana Hodži, sovětského vyslance Sergeje Alexandrovského, ministrů, akademiků a
dalších oficiálních hostů. 14. února byla otevřena velká puškinská výstava v pantheonu
Národního muzea.327 Vyvrcholením puškinských slavností pak byl umělecký večer pod
názvem Českoslovenští umělci A. S. Puškinovi, který se odehrál 23. února v pražské
Lucerně. Největší pražský sál, vyzdobený podle návrhu architekta Františka Zelenky
v šedé a rudé barvě, hostil program, který pořádaly tři desítky kulturních a vzdělávacích
spolků, organizací i profesních svazů v čele se Společností pro hospodářské a kulturní
styky.328 Na úvod večera přečetl herec Národního divadla Václav Vydra projev
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prezidenta Beneše, úvodní slovo pronesl předseda SHKS Zdeněk Nejedlý, který napsal
také úvod k programu večera, v němčině pak novinář a spisovatel Otto Pick. Na
programu byly recitace, dramatické výstupy i hudebních čísla v podání herců předních
pražských českých i německých scén.
Puškinské jubileum bylo také příležitostí pro reedice klasických Puškinových děl,
zejména však pro vydání jeho díla v nově tematicky uspořádaných výborech a v
moderních překladech. V nakladatelství Lidová kultura vyšel výbor z Puškinových
politických i lyrických veršů pro širokou čtenářskou obec v novém překladu Ilji Barta.329
Nákladem České akademie věd a umění byla publikována biografie Františka
Táborského Puškin, pěvec svobody, v níž si autor vytkl za cíl představit Puškina jako
dosud neznámého politického básníka. Text byl doplněn o autorovy překlady osmnácti
Puškinových revolučních a sociálně-kritických básní v čele s ódou Volnost. 330
V Táborského interpretaci spatřoval Zdeněk Nejedlý „nového, revolučního, chcete-li
sovětského Puškina” a jeho knihu vyzdvihl v protikladu k „oficiální“ publikaci výboru z
díla Puškinova, která podle něj „i těmi, kdo to dělají, i jak to dělají, je starý svět, celým
svým duchem“. 331 Nejedlý měl na mysli čtyřsvazkové vydání Puškinových vybraných
spisů z nakladatelství Melantrich, které bylo hlavním nakladatelským počinem
puškinského jubilea. Jako první vyšel v prosinci 1936 svazek Puškinovy lyriky v novém
překladu Petra Křičky, následován v únoru 1937 svazkem dramat v překladu Otokara
Fischera a v listopadu Evženem Oněginem, nově přebásněným Josefem Horou.
Poslední svazek pod názvem Povídky veršem a prózou. Ohlasy lidové poesie vyšel v
březnu 1938.
Již první svazek melantrišských spisů vyvolal nevoli sovětských kulturně-politických
míst. Předseda VOKS Alexandr Arosev na základě zpráv z Prahy znepokojeně
informoval Celosvazový puškinský výbor o tom, že jeho redaktory a autory
doprovodných studií jsou „bývalý bílý emigrant, nyní československý občan“ profesor
Alfred Bem a „sovětský občan, bývalý spolupracovník vyslanectví, nyní žadatel o
československé občanství“ Roman Jakobson. Arosev také upozornil, že na činnosti
vládního puškinského komitétu se podílí další „bílý emigrant, nyní československý
občan“ profesor Vladimir Francev. „Máme mlčky souhlasit s touto nepříjemností
s odvoláním na formalitu, na niž kladou důraz Češi, a sice že jsou tyto osoby už dávno
československými občany?“, ptal se Arosev, aby si sám vzápětí odpověděl: „V postatě
jsem pro toto řešení, které je menším zlem, neboť v opačném případě bychom museli
organizovat paralelní oslavy jen ve spolupráci se Společností pro kulturní styky se SSSR,
což vyvolá rozruch, bude to bráno jako známka vítězství těchto tří nebo čtyř bílých nad
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Sovětským svazem, a oslavy navíc nebudou tak impozantní jako celostátní oslavy za
spoluúčasti Společnosti pro kulturní vztahy v komitétu.“332 Sovětský vyslanec
v Československu Sergej Alexandrovskij, který v této záležitosti osobně jednal
s Horákem i Nejedlým, 13. ledna 1937 telegrafoval do Moskvy, že na aktivnější účast
při slavnostech zástupci ruské emigrace sami rezignovali, aby neohrozili jeho členství
v čestném výboru komitétu.333
Sergej Alexandrovskij k puškinskému jubileu přispěl soukromým tiskem útlého sborníku
příspěvků dvaceti šesti československých spisovatelů o Puškinovi pod názvem Věčný
Puškin, který je zajímavým svědectvím o názorech a postojích československých
umělců na pozadí puškinského jubilea. Kniha vzešla z besedy, konané na sovětském
vyslanectví v Praze dne 20. ledna 1937, a byla doplněna příspěvky autorů, kteří se
nemohli osobně dostavit. K tisku ji spolu s Alexandrovským připravili František Halas a
František Kubka a vyšla v nákladu tisíce neprodejných výtisků určených „pro přátele
SSSR v Československu“.334 Sborník je uveden několika Masarykovými citáty z Ruska a
Evropy a Benešovým slavnostním projevem, v němž prezident vyzdvihl rozsah a
význam puškinských oslav v SSSR a zdůraznil, že svou účastí na těchto oslavách
Československo demonstruje nejen vzájemné sblížení obou zemí, ale především sdílení
stejných duchovních a mravních hodnot.335 Na začátek sborníku pak Alexandrovskij
zařadil text Jiřího Horáka Náš stoletý boj o Puškina, věnovaný historii českých překladů.
Ve sborníku jsou dále abecedně řazeny příspěvky soudobých překladatelů Puškinova
díla (O. Fischer, J. Hora, J. Kopta, P. Křička, F. Táborský) a dalších významných českých
(K. a J. Čapek, F. Halas, F. Langer, J. Kratochvíl, M. Majerová, H. Malířová, a další),
slovenských (H. Gregorová, J. Jesenský, L. Novomeský) a německých (M. Brod, F.C.
Weiskopf, R. Fuchs) spisovatelů. Ačkoli příspěvky řady autorů nevychází z rámce
příležitostného (byť i velmi vroucího) vyjádření úcty k velkému umělci a jeho tvorbě (J.
Čapek, K. Čapek, F. Langer, H. Malířová), zprostředkování vlastního čtenářského zážitku
(H. Gregorová, M. Majerová, V. Škrach, V. Tille, A. M. Tilschová) či překladatelské
zkušenosti (O. Fischer, J. Kopta), někteří z oslovených umělců se pokusili zformulovat
obecněji platné soudy o básníkově významu pro současnost. Zajímavé jsou v tomto
ohledu zejména příspěvky Zdeňka Nejedlého, Ivana Olbrachta a Josefa Hory.
Zdeněk Nejedlý, ovlivněn bezprostřední zkušeností ze svého nedávného pobytu
v Moskvě, ve svém příspěvku zcela v duchu sovětské strategie přisvojení postavil do
opozice „starého“ Puškina jako romantického lyrika a „nového“ Puškina revolucionáře:
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„Je mi dnes, jako by byli dva Puškinové. Jeden byl Puškin našeho mládí. Básník
„Oněgina“, lyrik lásky a přírody, velký vypravěč tak, jak jej znalo někdejší carské,
nesvobodné Rusko, a jak šel odtud světem. (...) Tu však přišla říjnová revoluce a s ní
jiný, nový Puškin. I materiálem nový. (...) Tak místo sladkého lyrika stál tu najednou
veliký pěvec revoluce.“ 336
Vůči takovému selektivnímu přístupu, nepřipouštějícímu místa pro celistvost umělecké
osobnosti a svébytnost uměleckého díla, se ve svém příspěvku věnovaném Puškinovi,
ale v obecné rovině platném i pro soudobé diskuse o autonomii umělecké tvorby
vzpírající se glajchšaltujícím tendencím formalistické kampaně, vymezil Ivan Olbracht:
„Ne že bych neuznával čestnost literárních škol a směrů, která je nutí vyrovnati se
s Puškinem, a určovati svůj vztah k němu; ne že bych zneuznával snahu politických a
sociálních směrů hledat oporu také v Puškinovi a vyjímat z něho právě to, co
přisvědčuje myšlence mé a boji mému. To vše je přirozené, a slouží-li to jasnému
rozlišování a vývoji, také velmi užitečné. A dálo se to u všech geniů. Ale odpovědělo to
na konkrétní otázky? Nikoli. Povědělo to něco o Puškinovi? Velmi málo. Řeklo to něco o
podstatě básníka a génia? Ani zbla. Ničím z toho všeho není Puškin. Anebo je vším.
Puškin je něčím zcela jiným. Puškinem. Básníkem. Géniem.“337
Josef Hora, autor nového překladu Evžena Oněgina, se pak pokusil definovat
aktuálnost Puškinova odkazu prostřednictvím obecně platných mravních imperativů,
vytyčujících roli umělce a intelektuála ve společnosti: „Jest v tom i revoluční rys ducha
Puškinova, jenž i nad skutečností své doby tvořil v poezii skutečnost jinou, nad
nesvobodou sen o svobodě, nad lidmi temnými a rozvrácenými lidi světlé a pevné. (...)
Takový už je osud tohoto básníka: jako by se do něho vtělila touha celého Ruska po
svobodě ducha. Ta oživuje a rozezpívává dodnes jeho básně, v nichž se krása kryje se
svobodou a v nichž se kryje představa svobody s uvolněním tvořivých sil lidských. Proto
může Puškin směle mluvit i k dnešku, a od něho po Majakovského, po Pasternaka vede
nepřetržitá linie básníků, lačných měniti život v život vyšší.“338
A Puškin k dnešku směle promluvil dokonce i ve skutečnosti. Za motto své publikace
zvolil Alexandrovskij jednu z nejznámějších Puškinových básní - Exegi monumentum.
Čtvrtá strofa tohoto Puškinova poetického testamentu byla v roce 1880 vytesána na
podstavec jeho moskevského pomníku ve znění pozměněném carskou cenzurou.
Teprve u příležitosti puškinského jubilea, kdy byla socha také posunuta směrem blíže
do centra náměstí, bylo těmto veršům navráceno původní znění. Do roku 1937, v němž
statisíce sovětských občanů semlelo soukolí stalinského teroru, tak zazněly dávné
Puškinovy závětní verše s nečekanou aktuálností:
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A dlouho milovat mě bude lid pln vděku,
jejž dobrým citům jen jsem učil zpěvem svým.
Vždyť volnost volal jsem v tom našem krutém věku
a milost psancům ubohým.339
Tento paradoxní kontrapunkt Puškina jako pěvce svobody a doby, která svobodě
nepřeje a která používá vůči svým odpůrcům represivní metody, včetně censury, stejně
jako doba mikulášovského Ruska, ostatně využil v době puškinského jubilea Jaroslav
Seifert v jedné ze tří básní věnovaných moskevským procesům.340

4.2 Ztroskotání moderní architektury
Otázka slohu socialistické architektury na pozadí příprav 1. Sjezdu
sovětských architektů
S velkými očekáváními odjížděli v meziválečném období do sovětského Ruska také
levicově orientovaní architekti a urbanisté. Konstruktivisticko-funkcionalistické
koncepce sovětské architektonické avantgardy, rozvíjející se v plné síle od poloviny
dvacátých let a reprezentované jmény bratrů Alexandra, Leonida a Viktora
Vesninových, Moiseje Ginsburga či Konstantina Melnikova, naplňovaly jejich představy
architektury formující životní prostor nového člověka v novém společenském řádu.
Zájem o sovětská architektonická a urbanistická řešení vzrostl zejména ve třicátých
letech v období hospodářské krize, která na Západě zbrzdila výstavbu a radikálně
omezila možnosti uplatnění moderní architektury. Do sovětského Ruska,
procházejícího bouřlivou industrializací a stavebním boomem první pětiletky, proto
vyjížděla řada známých světových architektů a urbanistů, kteří v podmínkách Evropy
zasažené hlubokou krizí nenacházeli tvůrčí uplatnění. V letech 1930 – 1933 tak působil
v Sovětském svazu německý architekt Ernst May a spolu se svým sedmnáctičlenným
architektonickým týmem, tzv. „Mayovou brigádou“, se podílel na architektonických
návrzích dvaceti sovětských průmyslových měst, včetně Magnitogorsku.341 Z Dessau je
následovala v roce 1930 skupina sedmi studentů světoznámé avantgardní školy umění,
designu a architektury, tzv. Bauhaus-Brigade Rotfront, pod vedením bývalého ředitele
Bauhausu, švýcarského architekta Hannese Meyera. Ten se vedle pedagogické a
odborné činnosti podílel na projektování vzdělávacích institucí, plánu přestavby
Moskvy či administrativního centra nově ustavené Židovské autonomní oblasti na
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Dálném východě Birobidžanu.342 V letech 1934 – 1937 pracoval v Moskvě také přední
francouzský modernistický architekt André Lurçat, který působil na moskevské
Akademii architektury a v projekčním ústavu lidového komisariátu zdravotnictví.343
V Sovětském svazu tyto osobnosti světové architektury sice získávaly řadu prestižních a
dobře financovaných zakázek, jejich projekty a plány však zůstávaly z větší části
nerealizovány, případně byly realizovány za podmínek nedostatku stavebního
materiálu a kvalifikované pracovní síly v podobě hrubé stavitelské práce bez
architektonické kultury a s řadou nedostatků po stavebně technické stránce.344
Do Sovětského svazu vyjela v meziválečném období také řada československých
architektů, jejichž profesní činnost i životní osudy tvoří zajímavou a dosud málo
zpracovanou kapitolu z dějin československé architektonické moderny i
československo-sovětských kulturních vztahů. Členem bauhauské Rotfront byl
například československý architekt Antonín Urban (1906 – 1938), který se v Sovětském
svazu v týmu Hannese Meyera podílel na řadě projektů včetně soutěžního návrhu
Paláce Sovětů v Moskvě, věnoval se pedagogické a publikační činnosti, působil na
Moskevské vysoké škole architektury a stavitelství (Moskovskij vysšij architěkturnostroitělnyj institut, VASI) a od roku 1934 v Akademii architektury SSSR, kde založil
bytové oddělení, v němž se orientoval zejména na technické, ekonomické, estetické,
sociální a psychosociální aspekty minimálních bytů. V Moskvě se oženil a získal
sovětské občanství. V roce 1938 byl zatčen, obviněn ze špionáže a zastřelen. Podobný
osud přitom potkal i tři další členy Meyerovy Rotfront, kterým se nepodařilo zavčas ze
Sovětského svazu vycestovat, včetně Meyerovy tehdejší životní partnerky Margarety
Mengelové.345 František Sammer (1907 – 1973) prošel jako jeden z mála Čechů Le
Corbusierovým pařížským ateliérem, v němž se mimo jiné podílel na projektu
soutěžního návrhu Paláce sovětů. Tam se seznámil se sovětským architektem
Nikolajem Kolli, s nímž v letech 1933 – 1937 pracoval na řadě projektů včetně realizace
Le Corbusierova projektu Centrosojuzu, kterou Kolli v letech 1928 – 1932 v Moskvě
řídil, návrhů stanic metra Kirovskaja (Čistyje prudy), Park kultury a Smolenskaja a
dalších projektech. Sovětský svaz opustil v roce 1937.346 Jaromír Krejcar (1895–1949) a
Josef Špalek (1902–1942) odjeli do SSSR v roce 1933, nejprve na několik týdnů, poté na
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přelomu let 1933 a 1934 na delší pracovní pobyt. Vstoupili do ateliéru bratří Vesninů a
Moiseje Ginzburga a pod jejich vedením pracovali na projektu sanatoria v Kislovodsku.
Jaromír Krejcar se v Moskvě sblížil se svou tlumočnicí Rivou, která s ním v roce 1936
odjela do Československa. Ze Sovětského svazu se vrátil v hluboké deziluzi, o svých
tamních zkušenostech se však veřejně nevyjadřoval. Josef Špalek v práci na projektu a
realizaci kislovodského sanatoria Ordžonikidze pod vedením Moiseje Ginzburga
pokračoval, v Sovětském svazu se oženil, přijal sovětské občanství a za války tam
zemřel. Vladimír Němeček studoval v Bauhausu u Miese van der Roheho. Do SSSR odjel
na pozvání Hannese Meyera, jeho další osudy však nejsou známy, podobně jako osudy
několika dalších československých architektů působících v meziválečném Sovětském
svazu.347
Estetická i sociální východiska sovětské architektury a stavitelství měly
v Československu velký ohlas obzvlášť mezi levicově orientovanými architekty a
teoretiky sdruženými okolo Architektonické sekce Devětsilu (ARDEV), poté
v Architektonické sekci Levé fronty (ASLeF) a od roku 1933 ve Svazu socialistických
architektů (SSA). Patřili mezi ně například Bedřich Feuerstein, Jaroslav Fragner, Jan
Gillar, Karel Honzík, Josef Chochol, Jaromír Krejcar, Evžen Linhart, Vít Obrtel, Zdeněk
Rossmann a další. Hlavním popularizátorem, vykladačem, teoretikem a kritikem
sovětské architektury byl však v meziválečném období bezpochyby Karel Teige. Během
cesty do Moskvy a Leningradu, kterou podnikl jako člen delegace Společnosti pro
hospodářské a kulturní styky s Novým Ruskem na podzim roku 1925, navázal řadu
kontaktů se sovětskými avantgardními architekty, nasbíral bohatý fotografický materiál
a poznatky, které zúročil v řadě článků a studií, publikovaných zejména v
devětsilské revue ReD, na stránkách časopisu Stavba a rovněž v monografii Sovětská
kultura, která je jedním z prvních kompendií o sovětském umění a kulturní politice
vůbec.348 V oblasti architektury se Teige zaměřil zejména na principy konstruktivismu,
které staví do protikladu k estetickým zákonitostem dosavadního umění. Jeho metody
a principy ztotožňuje s metodami a principy socialistické práce založené na ekonomii
síly a materiálu: „Matematická jasnost, geometrická přísnost, účelná organizace,
exaktní konstrukce, toť nejsou jen výrobní a technické, ale i eminentně estetické
postuláty.“349
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Sovětskou avantgardní architekturou se dlouhodobě zabýval také profesor brněnské
techniky, místopředseda brněnské pobočky SHKS a první předseda Svazu
socialistických architektů, modernistický architekt Jiří Kroha. Sovětské Rusko navštívil
na podzim roku 1930 během šestitýdenní studijní cesty, financované z cestovního
stipendia ministerstva školství a národní osvěty. Osobně se setkal s hlavními tvůrci
sovětské architektonické avantgardy a po návratu prezentoval své poznatky v sérii
odborných článků o sovětské architektuře a urbanismu, v monografii věnované bytové
problematice a v politicky angažované stati o sovětských kulturních a sociálních
poměrech Kdo – co hledí na nás očima sovětskýma, kterou také prezentoval v mnoha
československých městech a obcích.350 V Malenovicích u Zlína referoval 9. ledna 1933 a
místní obecní strážník, který monitoroval průběh schůze, vzápětí podal trestní
oznámení, podle nějž Kroha „pobuřujícím způsobem srovnával protiklady
hospodářských metod sovětských a kapitalistických“.351 Ačkoli jej prvoinstanční soud
žaloby zprostil, Nejvyšší soud v Brně v odvolacím řízení shledal obsah jeho přednášky
pobuřujícím a odsoudil jej k tříměsíčnímu nepodmíněnému, půsty zostřenému trestu
odnětí svobody. Tento verdikt, vynesený ve stejný den, kdy došlo k podpisu dohody o
navázání vzájemných československo-sovětských diplomatických styků, a následovaný
rozhodnutím disciplinární komise brněnské techniky o Krohově suspendování z místa
tamního vysokoškolského učitele, vzbudil velký rozruch a podnítil řadu protestních
reakcí jak v domácím prostředí, tak v západní Evropě. O případu architekta Krohy
jednal také Svaz sovětských architektů (Sojuz sovetskich architěktorov), který po
poradě se sovětským vyslancem v Československu Sergejem Alexandrovským přijal
rezoluci navrhující několik podpůrných opatření – zaslat oficiální protest proti Krohovu
odvolání z profesorského postu, pozvat ho na přednáškové turné a uspořádat v
Moskvě výstavu jeho prací. Ve Svazu sovětských architektů byl pro tento účel dokonce
ustaven zvláštní tříčlenný výbor pod vedením architekta Arkadije Arkina.352 VOKS
skutečně počátkem roku 1935 opakovaně Krohu k návštěvě Moskvy zval, zejména
v souvislosti s plánovaným sjezdem sovětských architektů.353 Spolu s Jiřím Křesťanem
je však třeba dodat, že Krohův případ byl v kontextu vztahu státních orgánů k činnosti
SKHS a jejích členů spíše výjimkou a skončil na jaře 1935 prezidentskou amnestií.354
Významnou událostí, která v Československu poutala pozornost k sovětské
architektuře, byla výstava sovětské architektury a urbanismu, uspořádaná ve
výstavních síních S.V.U. Mánes v Praze v listopadu a prosinci 1932, poté v lednu 1933
v Brně. Vystaveny byly fotografie, modely a plány sovětských modernistických
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obytných, občanských i průmyslových staveb i urbanistické práce dokumentující
výstavbu nových a přestavbu starých měst.355 Uspořádání výstavy dojednali s VOKS
Adolf Hoffmeister a architekt Bedřich Feuerstein, kteří v létě roku 1931 během
šestitýdenního pobytu v Moskvě a Petrohradu také obstarali výstavní materiál.356
S.V.U. Mánes spolu s architektonickou sekcí SHKS rovněž zvažovaly možnost uspořádat
reciproční výstavu československé architektury v Sovětském svazu a v tomto ohledu
oslovily relevantní ministerstva s žádostí o finanční podporu. Žádné z oslovených
ministerstev však s odvoláním na rozpočtovou situaci žádosti nevyhovělo.357 Ačkoli se
VOKS k této myšlence v roce ještě 1933 vrátil, výstava moderní československé
architektury v Sovětském svazu se nakonec neuskutečnila.358
Právě rok 1932 však již ruský kulturolog a teoretik architektury Vladimir Papernyj
označil ve své průlomové kulturologické studii věnované stalinské architektuře za
počátek epochy, kdy architektura začala fungovat nejen jako praktický nástroj
připoutání obyvatelstva, ale také jako prostorové vyjádření nového centralizovaného
systému hodnot.359 Katerina Clarková analogicky charakterizuje sovětskou architekturu
(stejně jako literaturu) třicátých let jako „ideologii vtělenou do estetické formy“, v níž
byly zakódovány klíčové hodnoty nového společensko-politického řádu.360 Posun
sovětské architektury od strohé moderny k okázalému monumentalismu,
vycházejícímu z principů tradicionalismu, historismu a akademismu, ovlivnil
projektování zásadních staveb tohoto období, zejména plán generální přestavby
Moskvy či stanice prvních linek moskevského metra. Nejnázorněji se pak projevil na
výsledku mezinárodní architektonické soutěže na projekt Paláce sovětů, vyhlášené
v roce 1931. Ze 160 přihlášených projektů, včetně 24 zahraničních, byla první cena
udělena projektům Borise Jofana, Ivana Žoltovského a Američana Hectora Hamiltona.
K realizaci byl poté přijat Jofanův projekt, dopracovaný ve spolupráci s Vladimirem
Ščukem a Vladimirem Gelfrejchem. Monumentální vertikála s odsazenými patry
zakončená gigantickou sochou V. I. Lenina vzbudila odpor sovětských i zahraničních
modernistických architektů. Skupina západních architektů v čele s Walterem Gropiem a
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Le Corbusierem dokonce adresovala Stalinovi protestní dopis, v němž žádala, aby se
tento projekt nerealizoval.361 Jeden z nejvýznamnějších amerických architektů Frank
Lloyd Wright se ve svém vystoupení na plénu prvního sjezdu sovětských architektů
v roce 1937 vyjádřil k návrhu Paláce sovětů jako k odrazu falešnosti amerických
mrakodrapů, které považoval za porážku architektury. „Palác sovětů, který, jak
doufám, zůstane pouze v návrhu, je dobrý, pokud jej považujeme za moderní verzi
svatého Jiří zabíjejícího draka, tedy jako obraz Lenina udolávajícího kapitalistický
mrakodrap.“362 Slova o falešnosti a přirovnání k sv. Jiří se však příznačně do ruské verze
projevu, která byla na sjezdu předčítána, nedostala.363 Ve své autobiografii byl Wright k
projektu ještě kritičtější: „Palác sovětů, který měl být korunou nového stavitelství, trpí
stejnou megalomanií amerického typu, když vyvolává iluzi mrakodrapu až k vrcholu,
k podrážkám Lenina, protože realistická socha tohoto velikána se začíná tyčit ve výšce
300 stop. Něco příznačného pro stav současné sovětské kultury se zračí v ostrém
kontrastu jeho prostých bot a dělnického oděvu s elegancí mrakodrapu. Tyto vertikální
prvky charakteristické pro konstrukci mrakodrapu jsou přerušovány odsazením pater
v newyorském stylu a tato odsazení jsou osazena sochami, trpasličími ve srovnání
s Leninem. Obrovský Lenin na to všechno lhostejně šlape. Nic nesourodějšího snad
nelze vymyslet a jsem přesvědčen, že Lenin, skvělý člověk, by to považoval za vrchol
nevkusu.“364 Zbývá dodat, že k realizaci Paláce sovětů nikdy nedošlo a na místě
demolovaného Chrámu Krista Spasitele, který měl novému paláci ustoupit místo,
dlouho zela pouze zatopená základová jáma, v roce 1960 přeměněná na největší
nezastřešený plavecký bazén na světě. Boris Jofan se do dějin architektury přesto
zapsal jako přední tvůrce stalinské monumentální neoklasicistní architektury a autor
oceňovaných sovětských pavilonů na Světových výstavách v Paříži (1937) a New Yorku
(1939).
Otázka slohu socialistické architektury se stala rovněž hlavním tématem dlouho
očekávaného Prvního všesvazového sjezdu architektů. Ten měl po vzoru velkolepého
sjezdu sovětských spisovatelů v roce 1934 unifikovat organizační zázemí a vytyčit
jednotné tvůrčí principy v oblasti architektury. Byl připravován již od roku 1932, kdy
byly obdobně jako v literatuře a dalších uměleckých oblastech direktivně rozpuštěny
všechny stávající architektonické uskupení a profesní organizace, zformované
v dynamických a ideově pluralitních dvacátých letech, a nahrazeny jednotným Svazem
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sovětských architektů v čele s Karo Alabjanem.365 Uskutečnit se měl stejně jako sjezd
spisovatelů v roce 1934, byl však opakovaně odkládán, nejprve na jaro 1936, poté se
datum zahájení sjezdu měnilo ještě nejméně šestkrát.366 Nakonec zasedal od 16. do 26.
června 1937 v Sloupovém sálu Domu odborových organizací za přítomnosti více než
400 sovětských architektů. Seznamy oficiálních zahraničních hostů se začaly sestavovat
již v roce 1935, během příprav se významně měnily.367 Do Mosky nakonec dorazilo
sedmnáct cizinců v čele s nestorem moderní architektury Frankem Lloydem Wrightem.
Podle všeho byl jejich původní počet daleko vyšší, např. Tvorba v březnu 1936
referovala o pozvání „padesáti vynikajících zahraničních architektů“.368 Pravděpodobně
však nebylo shodou náhod, že se konečné datum sjezdu krylo s termínem pátého
zasedání Mezinárodního kongresu moderní architektury (Congrès International
d´Architecture Moderne, CIAM) v Paříži, což znemožnilo účast některým pozvaným
hostům, mimo jiné Le Corbusierovi, Augustu Perretovi či katalánskému architektovi
José Luise Sertovi, autorovi oceňovaného španělského pavilonu na světové výstavě
v Paříži, jejichž vystoupení by s oficiální linií sjezdu jen těžko korelovala. Přesto i tak
právě v příspěvcích zahraničních hostů, kteří do Moskvy přijeli, zazněla otevřeně
formulovaná kritika soudobých poměrů v sovětské architektuře, díky níž sjezd nevyzněl
jako jednoznačné odmítnutí modernistických tendencí a nevedl k jednoznačné
kapitulaci jejich sovětských stoupenců.369
Informace o přípravě sjezdu vyvolaly u československých levicových architektů a
teoretiků velká očekávání. Lákala je možnost seznámit se osobně s novými směry
sovětské architektury a účastnit se otevřených diskusí o budoucnosti sovětského
architektonického stylu. Referent VOKS v Praze proto již v roce 1935 tlumočil do
Moskvy jejich požadavek na navýšení počtu delegátů. Přitom však opatrně poukazoval
na to, že architekti v Československu „obrat sovětské architektury směrem k většímu
využívání klasického odkazu nedostatečně pochopili a vyvolal mezi nimi dokonce
určitou nespokojenost. Objevily se dokonce názory, že sovětské umění, a zejména
architektura se `posunuly doprava´.“370 V podobném duchu referoval v dubnu 1936 do
Moskvy tajemník sovětského vyslanectví v Praze Michail F. Šaprov na základě
rozhovoru s architektem a scénografem Osvobozeného divadla Františkem Zelenkou,
účastníkem moskevského divadelního festivalu v roce 1935: „Po rozhovoru se Zelenkou
je mi ještě jasnější, že všechny nebo téměř všechny skupiny levicových architektů v ČSR
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ve vztahu k naší architektuře tápou. Náš boj s formalismem a ´kakofonií´v architektuře
řada z nich vnímá jako reakční zpátečnictví, jako návrat k architektonickým formám
minulosti, jako odklon od revolučních principů v architektuře atp. Nejasností a zmatků
mají tihle lidé v hlavách až až. (...) Je třeba nám předem poslat nějaké materiály o naší
architektuře, které by napomohly československým architektům vyjasnit si skutečnou
situaci u nás a trochu jim napravily hlavy...“371
Nejaktivněji se k sjezdu chystal architekt Jiří Kroha, kterého VOKS rovněž opakovaně do
Moskvy v souvislosti s plánovaným sjezdem zval.372 Dokonce ještě 17. června 1937,
tedy již po zahájení sjezdu, žádal VOKS Organizační výbor sjezdu, aby Krohu na sjezd
telegraficky pozval.373 Kroha si pro sjezd připravoval referát na téma
vědeckosocialistické a vědecko-ekonomické aspekty vyměření a vybavení bytové
plochy (Naučnosocialističeskije i naučnoekonomičeskije predposylki opredělenija i
oborudovanija žiloj ploščadi) a k nadcházejícímu sjezdu sepsal rozsáhlou stať Dnešní
problémy sovětské architektury, kterou otiskl na pokračování časopis SHKS Praha –
Moskva.374 Pokusil se v ní analyzovat příčiny stavu soudobé sovětské architektury,
který označil za „ztroskotání moderní architektury“. Trefně přitom poukázal na to, že
se praktické problémy spjaté s technicky nezvládnutým napodobováním západních
vzorů staly v podstatě problémem ideologickým: „Věcné a praktické námitky proti
takovým nedostatkům sovětských avantgardních staveb se množily ze dne na den, až
jejich kvantita se převrátila v kvalitu: přestalo se mluvit o praktických nedostatcích, a
začalo se mluvit o ideologické nedostatečnosti této sovětské konstruktivistické
architektury.“ V nadcházejícím sjezdu proto spatřoval zejména příležitost k diskusi mezi
sovětskými a západními odborníky, která může podnítit revizi dosavadní stavební praxe
a napomoci vymezit hlavní vektory jejího dalšího vývoje.375
Ve stejné době jako Krohův text vzniklo Teigovo syntetizující dílo Vývoj sovětské
architektury, tvořící součást souboru monografií Sovětský svaz – umění.376 Teige v ní
podobně jako Kroha kritizuje příklon sovětské architektury k akademickému klasicismu
a eklektickým koncepcím. Tento vývoj přitom o něco opatrněji než Kroha označil za
„projev určitého ideového zmatku“ a bezradnosti na cestě k plnohodnotné sovětské
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architektuře a dal jej do souvislosti zejména s návratem předrevoluční technické
inteligence do výstavby. Ačkoli tedy hned v úvodu explicitně charakterizuje
architekturu jako „fyziognomii vládnoucí třídy neb vrstvy a její ideologie“, v její kritice
vychází z čistě nepolitických pozic.377 Stejně tak nabízená cesta ustavení revoluční
architektonické teorie na základě vypracování marxisticky koncipovaných dějin světové
architektury, z níž by vzešla revoluční architektonická praxe, nereflektuje politickou a
ideologickou dimensi problému sovětské architektury.378 Teige tak v závěru své práce
přináší spíše jen neurčitou utopickou vizi socialistické architektury vzešlé z kritického
přepracování architektonického a kulturního dědictví a přesně zformulované revoluční
dialekticko-materialistické metody: „...bude to, mluveno slovy Vladimíra Majakovského
´architektura nevídaných děl´, obrovská továrna na lidské štěstí, architektura, která
vytvoří díla, budovy, sídla a sady, jejichž konkrétní formy dnes sotva tušíme, ale která
budou, zrozena z myšlenky, v níž věda se spájí s poezií, svázána se svobodným životem
lidí v socialistickém beztřídním světě a s jeho atmosférou mnohem jemnějším
způsobem, než byla dosavadní konstruktivistická architektura spjata s atmosférou
konstruktivismu pětiletek.“379
Podrobnosti jednání a rozhodování o složení československé delegace na sjezd
zůstávají dosud skryty v archivech VOKS, nicméně ani Kroha, ani Teige se Prvního
sjezdu sovětských architektů nezúčastnili. Československo v Moskvě zastupovali
architekti Josef Gočár a Pavel Janák. Vendula Hnídková v již citované práci věnované
moskevskému sjezdu uvádí, že volba těchto dvou architektů vycházela ze snahy pozvat
sice respektované, avšak na sovětském politickém a uměleckém vývoji méně osobně
zainteresované, tedy méně kritické osobnosti.380 To je jistě odůvodněná teze, kterou
potvrzuje mimo jiné skutečnost, že pražské zastoupení VOKS nedoporučilo ve stejném
roce publikovat Krohův text o úpadku západní kultury z roku 1935 v sovětském tisku
z důvodu jeho politických názorů a kritického vztahu k SSSR.381 Nicméně je možné
předpokládat, že Gočár byl pozván především z titulu předsedy S.V.U. Mánes,
dlouholeté partnerské organizace VOKS, s níž spolupracovala na většině vzájemných
kulturních počinů v meziválečném období. Pro tento důvod svědčí i to, že Gočár na
plénu sjezdu přednesl obsahově pouze formální zdravici právě jménem S.V.U.
Mánes.382 Pavel Janák se však ve svém proslovu podobně jako řada dalších
zahraničních hostů pozastavil nad revitalizací klasicismu a historismu s tím, že „dědictví
klasického umění modernímu životu, životu socializujícího se světa, nestačí a že nelze
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jím novodobé úkoly a potřeby člověka rozřešit.“383 Významným příspěvkem k literatuře
očitého svědectví o SSSR je pak Janákův text připravovaný pro časopis Praha – Moskva,
popisující nejen diskuse a polemiky oscilující okolo problematiky sovětského
architektonického stylu, ale zachycující také autorovy všímavé postřehy z moskevských
ulic, škol a divadel. Text nicméně zůstal neotištěn a k veřejnosti se nedostal.384

4.3 ... je ticho po československých pěšinách
Výstava československého umění v Moskvě jako mikrokosmos mechanismů
sovětské veřejné diplomacie roku 1937
O uměleckém kvasu dvacátých let, aktuálních trendech v oblasti výtvarného umění i
bohatství sovětských muzejních sbírek jako první obdivně referoval Karel Teige,
inspirován výpravou do Sovětského svazu v roce 1925.385 Už předcházející rok však
Adolf Hoffmeister označil za počátek úpadku, kterým se sovětského výtvarnictví
vzdálilo modernímu uměleckému vývoji.386 „Není dnes pochyby o tom, že soudobé
sovětské malířství stojí na nejnižším stupni umělecké produkce této země,“
charakterizoval jeho stav ve srovnání s literaturou, divadelnictvím, filmem či
architekturou malíř Otakar Mrkvička v monografii věnované sovětskému výtvarnictví z
roku 1935.387 Načrtává v ní vývoj ruského malířství a sochařství, na jehož
nepřipravenou půdu vtrhla sovětská avantgarda hledající nové radikální umělecké
formy odpovídající revoluční zkušenosti a zacházející až na hranice uměleckých
možností. Tohoto pomyslného nultého bodu dosáhla geometrická abstrakce
suprematismu v dílech Kazimira Maleviče Černý čtverec a Bílá na bílé (Bílý čtverec).
„Malířství prohlášeno mrtvým. Ale přece nepřestalo existovat. Malování zůstalo, avšak
umění ho opustilo,“ uvedl k nástupu mechanické mimetické popisnosti socialistického
realismu ve výtvarném umění Mrkvička.388 Ačkoli současná umělecká teorie přiznává
socialistickému realismu vlastní estetickou a ideovou hodnotu, pohledem tehdejšího
západního umělce působil jako do sebe uzavřený návrat k předmodernímu
akademismu. Jak dodává Mrkvička: „tam, kde končí moderní sovětské malířství, u
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proslulého čtverce Malevičova, začínají plnit stěny síní obrazáren plátna klesající hodně
pod úroveň i té nejkonvenčnější předválečné malby, která se tehdy do galerií mohla
dostat.“389 To je také důvod, proč sovětskému výtvarnému umění byla ve srovnání
s jinými oblastmi umělecké činnosti udílena v Československu menší pozornost. Také
výstavní činnost se proto soustřeďovala spíše na progresivnější okrajové žánry. Velkou
pozornost tak vzbudila v listopadu roku 1931 výstava fotografií a plakátu ve výstavních
prostorách Spolku výtvarných umělců Mánes, již zmiňovaná rozsáhlá výstava sovětské
architektury a urbanismu, která byla k vidění od 30. listopadu do 11. prosince 1932,
výstava sovětské grafiky, knižní ilustrace a plakátu uspořádaná na jaře 1934 či v témže
roce sovětská expozice na pražské mezinárodní výstavě karikatur a humoru, kde však
stála poněkud ve stínu výbušné tvorby německých emigrantů.
S organizací těchto výstav se nejvýrazněji pojí jméno významného popularizátora
sovětského umění, všestranného umělce a hybatele kulturního života Adolfa
Hoffmeistera. A právě on byl hlavním iniciátorem výstavy, která se měla stát v tomto
směru nejvýznamnější meziválečnou událostí v oblasti výtvarného umění. Jednalo se
vlastně o výstavy dvě – o reprezentativní přehlídku moderního československého
umění v Moskvě a partnerskou výstavu sovětského umění v Praze. Hoffmeister se při
jejich plánování opíral o své blízké přátelské vztahy s Alexandrem Arosevem, za jehož
působení v čele sovětského vyslanectví v Praze myšlenka na uspořádání recipročních
výstav vznikla a který jí pak z pozice předsedy VOKS zajišťoval politickou podporu.
Konkrétní obrysy však myšlenka obou výstav získala až díky normalizaci
československo-sovětských diplomatických vtahů v roce 1934, a zejména v souvislosti
s Benešovou cestou do Moskvy v červnu 1935, v jejímž průběhu byla nutnost
prohlubování vzájemných kulturních vztahů mnohokrát skloňována. 390 Právě
ministerstvo zahraničí přikládalo této události vysoký politický význam, o čemž svědčí
mimo jiné vehemence, s jakou hájilo související zvýšené finanční náklady v rámci
jednání o rozpočtu. Poukazovalo přitom na význam pořádání kulturních akcí v cizině
jako součásti státní propagace „v době, kdy řada států stojících proti režimům
demokratickým vyvíjí rozsáhlou propagandistickou činnost a vynakládá na ni částky
nepoměrně veliké ve srovnání s celkovým státním rozpočtem“.391 Záštitu nad
reciproční výstavou a finanční podporu pro její konání poskytlo ministerstvo zahraničí
spolu s ministerstvem školství a národní osvěty a ministerstvem veřejných prací (gesce
za architekturu). Svou podporu však státní úřady podmínily požadavkem, že výběr
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exponátů pro výstavu československého umění musí být objektivní a reprezentativní,
nad rámec souboru děl modernistů z okruhu S.V.U. Mánes.392
Adolf Hoffmeister poprvé s představiteli VOKS projednával otázku uskutečnění
recipročních výstav během svého pobytu v Moskvě u příležitosti prvního sjezdu
sovětských spisovatelů v létě roku 1934. V květnu 1935 pak v této záležitosti zamířil do
Moskvy znovu, tentokrát s dalším členem S.V.U. Mánes, sochařem Vincencem
Makovským, a svou tehdejší životní partnerkou, novinářkou a překladatelkou Stašou
Jílovskou. Cílem této cesty bylo projednat rámcové umělecké i organizační podmínky
výstav a související závazky obou stran.393 Po Hoffmeisterově návratu z Moskvy byla
pak ustavena zvláštní komise již na širší bázi za předsednictví Emila Filly, jež měla
formulovat ideový koncept výstavy a provést výběr exponátů. Kromě členů S.V.U.
Mánes (Josef Grus, Adolf Hoffmeister, Vincenc Makovský, Willi Nowak, Vlastimil Rada)
v ní zasedli akademický malíř Mikuláš Galanda z Bratislavy, umělečtí historikové –
profesor Karlovy univerzity Antonín Matějček, Jaromír Pečirka z Vysoké školy
uměleckoprůmyslové a historik umění a výtvarný kritik Kamil Novotný – a spolu s nimi
zástupce ministerstva zahraniční Emanuel Purghart, ministerstva školství a národní
osvěty Adolf Chaloupka a ministerstva veřejných prací Josef Nedvěd. S.V.U. Mánes měl
podle dohody zajišťovat organizační a technickou stránku organizace obou výstav.394
Ačkoli bylo uskutečnění výstav plánováno na únor 1936 (sovětská výstava v Praze),
resp. na duben 1936 (československá výstava v SSSR), jejich přípravy se výrazně
zkomplikovaly a protahovaly. Událost, kterou i sovětská strana ještě roku 1935
považovala za velmi významný krok pro posílení nově ustavených diplomatických
styků, se totiž ve změněných podmínkách sovětské kulturní politiky, ovládané od
počátku roku 1936 kampaní proti formalismu, stala spíše politickým problémem.
Sovětská strana především hledala cesty, jak zamezit tomu, aby se mezi exponáty
objevila nežádoucí díla umělců, kteří se nacházejí „pod velkým vlivem formalistických
tendencí“. Podle referenta VOKS mezi takové umělce patřili např. Emil Filla, Jindřich
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Štýrský, František Muzika či Antonín Pelc. (Jmenován je, pravděpodobně omylem, také
Joan Miró).395 Tedy díla podobná těm, jaká byla právě z moskevských a leningradských
galerií odstraňována. Oficiální pozvání k výstavě tak sovětská strana vypravila po řadě
urgencí teprve 28. března 1936 s návrhem uspořádat ji v podzimních měsících (o
sovětské výstavě se v tomto dopise VOKS nezmiňuje).396 Na opakované telegrafické
urgence S.V.U. Mánes, pražského zastoupení VOKS i československého velvyslanectví
v Moskvě o sdělení konkrétních podmínek, zejména termínu a místa konání výstavy,
odpověděl VOKS až počátkem července.397 Odpověď, byla překvapivá hned ze dvou
důvodů. Jednak oproti původně dojednaným prostorám Státního muzea výtvarných
umění (Gosudarstvennyj muzej izobrazitělnych iskusstv) nebo několika sálů
Treťjakovské galerie rozhodla sovětská strana o poskytnutí výrazně skromnějších
výstavních prostor Všeruského kooperativního družstva „Chudožnik“ (Vserossijskoje
kooperativnoje tovaryščestvo „Chudožnik“, Vsekochudožnik) na Kuzněckém mostu.
Termín výstavy byl pak stanoven již na listopad s tím, že exponáty je třeba doručit
alespoň s měsíčním předstihem. Příznačné přitom je, že z původního návrhu odpovědi,
jehož znění se v archivu zachovalo, vypadla v konečném znění poslední věta, slibující
„poskytnout veškerou svou součinnost k tomu, aby [výstava] proběhla co
nejúspěšněji“.398 V souladu s úředními postupy muselo být konání výstavy a související
vynaložení finančních prostředků na její organizaci na československé straně
projednáno a schváleno v ministerské radě.399 K tomu však z důvodu významnější
agendy došlo teprve 13. listopadu.400 Bylo tedy nezbytné navrhnout odklad výstavy do
jarních měsíců roku 1937.401 Sovětská strana obratem navrhla nový šibeniční termín
15. ledna s poukazem na to, že v roce 1937 bude plná pozornost úřadů i publika
zaměřena na chystanou světovou výstavu.402 Tento telegram však dorazil do Prahy až
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v polovině prosince, československá strana tedy ani na tento termín nebyla schopna
reflektovat.403
Teprve 9. února 1937 byla dořešena otázka jmenování komisaře výstavy, jímž se stal
odborový rada ministerstva školství a národní osvěty a dlouholetý jednatel S.V.U.
Mánes, historik umění a výtvarný kritik Kamil Novotný, který se okamžitě chopil
iniciativy. Jak z československého vyslanectví v Moskvě, tak ze sovětského vyslanectví
v Praze však přišla informace, že uspořádání výstav je značně ohroženo z důvodu
aktuálních cenzurních intervencí československých úřadů. Konkrétně se jednalo o
uvedení slavné hry Alexandra Kornějčuka Zkáza eskadry (Gibel eskadry), nastudované
ve Vinohradském divadle v režii Bohuše Stejskala, která byla po dvou reprízách
zakázána, a policejní zákaz přednášky německého spisovatele Liona Feuchtwangera.
Ten se v Praze zastavil při svém návratu z Moskvy, z níž vzešla jeho publikace Moskva
1937, apologetický pandán ke kritickému a bouřlivě diskutovanému Návratu ze SSSR
André Gida. Podle sovětského vyslance Sergeje Alexandrovského měly oba pražské
cenzurní zákazy v Sovětském svazu velmi nepříznivou odezvu pro posuzování
československých vnitropolitických poměrů.404 Oba diplomatické úřady také vyzývaly
k urychlenému výjezdu do Moskvy, a to s cílem projednat podrobnosti organizace
výstavy (sovětské vyslanectví v Praze) a seznámit se s odlišnou duchovní a uměleckou
atmosférou, pro niž je výstava určena (československé vyslanectví v Moskvě).
Tuto cestu výstavní komisař uskutečnil v posledním březnovém týdnu, a to
v doprovodu Adolfa Hoffmeistera, na jehož účasti trvala sovětská strana. Přestože
VOKS oběma připravil velkolepé přijetí (seznam pozvaných na večer uspořádaný na
jejich počest dne 28. března čítal 177 jmen, včetně řady předních postav sovětského
literárního a uměleckého života), jednání byla krajně problematická.405 Předseda VOKS
Arosev oba československé zástupce informoval, že dosavadní dohody již nejsou platné
a výstavu je třeba projednat jako zcela novou záležitost, jejíž povolení je plně
v kompetenci nově ustaveného Výboru pro záležitosti umění a jeho předsedy Platona
Kerženceva. Ten na vzájemném setkání nejprve zdůraznil, že povolení bylo platné pro
rok 1936, kdy československá strana nereflektovala na dva nabízené termíny, aby
vzápětí souhlas s uspořádáním výstavy udělil a ještě ji rozšířil o návaznou instalaci
v Leningradě. Kamil Novotný proto nemohl interpretovat moskevská jednání jinak než
jako úspěšná. Kromě termínů (v Moskvě od 15. září do 15. října 1937 v prostorách
Vsekochudožniku a v Leningradu od 1. do 15. listopadu téhož roku) byly dojednány i
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další otázky logisticko-organizačního charakteru, jako rozdělení finanční odpovědnosti,
otázky transportu a propagace výstavy. Příznačné je, že o dojednaném nebyl sepsán
žádný protokol, byť o něj Novotný usiloval, s odůvodněním, že „jde o otázku vzájemné
důvěry, k níž není zapotřebí protokolárních prohlášení ani záznamů.“406 Co se týče
výstavy sovětského umění v Československu, ta byla odložena „podle přání sovětských
činitelů, hlavně předsedy VOKSu p. Aroseva, kteří, zdá se, obávají se jejího neúspěchu
vzhledem k dnešním poměrům v sovětském výtvarnictví.“407
Mezi Novotného březnovou cestou a zahájením výstavy v polovině září 1937 se však
naplno rozběhla mašinérie velkého teroru, která smetla také Alexandra Aroseva.408
Poté co Novotný přijel 9. září do Moskvy instalovat expozici, zjistil, že Keržencevův
Výbor pro záležitosti umění převzal celou organizaci výstavy. „Za těchto poměrů ujímal
jsem se práce, která, přiznám, v začátku byla velmi neradostná a značně komplikovaná.
Byl jsem odkazován ze dne na den, smluvené porady byly odvolávány a často
v poslední chvíli, a teprve ponenáhlu jsem se dovídal o různých předpisech, které byly
pro mne úplnou novinkou,“ referoval z Moskvy po zahájení výstavy Kamil Novotný.409
Výstavní komisař navíc čelil skutečnosti, že sovětská strana nakonec sice zvolila
výstavní prostory prestižního Státního muzea nového západního umění
(Gosudarstvennyj muzej novogo zapadnovo iskusstva) s unikátní sbírkou moderního,
zejména francouzského umění, ale s výstavní plochou o třetinu menší, než bylo
plánováno. Z původního počtu 176 uměleckých děl jich tak mohlo být vystavenou
pouze 130. Výběr exponátů, které se na výstavě neměly objevit, se dle Novotného děl
„ve vzájemné dohodě a nepostihoval výstavní soubor z důvodů, že některé exponáty
snad nevyhovují obecnému vkusu, nýbrž z příčin nejrůznějších...“ Jak však sám dodal:
„jež v některých případech mi dosud jsou neznámy a nepochopitelny.“410 Sovětská
strana si dle Novotného výslovně nepřála vystavení obrazů Adam a Eva od Jana
Preislera a Září od Maxe Švabinského obsahujících „nudistické motivy“. Z „politických
důvodů“ pak byly vyřazeny scénické návrhy Miroslava Kouřila pro divadlo D37 a jeden
scénický návrh Antonína Heythuma.411 Podle Novotného se „vzájemně dohodnuté
vyřazení některých exponátů stalo v zájmu úspěchu výstavy a vedlo také k postupně
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lepšícímu se poměru komitétu k naší výstavě, až skončilo jejím nejsympatičtějším
přijetím jak komitétem, tak celou kulturní moskevskou veřejností.“412 Při srovnání
Novotného výčtu vyřazených děl s katalogem výstavy, který byl otištěn v plném
rozsahu včetně prací nevystavených (s výjimkou děl vyřazených z „politických
důvodů“), je však zřejmé, že stranou zůstaly kromě jednoho obrazu Josefa Šímy
všechna díla surrealistů Jindřicha Štyrského, Toyen, Aloise Wachsmana i Vojtěcha
Tittelbacha.413 Kritéria výběru tedy pravděpodobně nebyla příliš transparentní a
otázkou zůstává, jak ona „vzájemná dohoda“ vypadala v praxi. Z dvaceti čtyř dodaných
reprodukcí pro výstavní katalog jich navíc bylo bez konzultace s českou stranou
otištěno jen dvanáct, údajně z důvodu celkového rozsahu. Zachování úvodního textu
výstavního komisaře popisujícího, jakkoli zkratkovitě, hlavní generační a umělecké
tendence československého výtvarného umění posledních třiceti let, lze proto
považovat za velký negociační úspěch. Sovětská strana mu pouze předsadila úvodní
slovo upozorňující na to, že „mnohé tendence tohoto [československého výtvarného]
umění, které byly formovány pod silným formalistickým vlivem ultralevicových
francouzských umělců, zůstávají pro našeho sovětského diváka cizí a
nepochopitelné.“414
Výstava byla vzhledem k výše uvedeným obtížím zahájena až 25. září 1937. Na sovětské
náklady k němu byla pozvána pětičlenná delegace československých umělců sestavená
tak, aby v ní byly zastoupeny všechny umělecké tendence a národnosti
v Československu. Tvořili ji Václav Špála, malíř a folklorista Ludvík Kuba, slovenský malíř
a grafik Ľudovít Fulla, český sochař Jan Lauda a českoněmecký malíř a grafik Willi
Nowak.415 Zahájení výstavy, na němž promluvil československý vyslanec Bohdan Pavlů
a Platon Keržencev, hodnotil výstavní komisař jako velkou kulturně-politickou
manifestaci. Vyzdvihoval rovněž vysokou návštěvnost výstavy a zmínil pozitivní ohlasy
v tisku. Celkově pak výstavu hodnotil „i přes rozdílnost dnes platných názorů na umění
v SSSR s názory našimi“ jako velmi úspěšnou.416 Podobně reflektoval úspěch výstavy
také vyslanec v SSSR Zdeněk Fierlinger, který v říjnu 1937 nahradil Bohdana Pavlů.417
25. listopadu pak proběhla vernisáž ve výstavních prostorách Ermitáže, kde byla
k vidění až do 5. ledna 1938. Z ohlasu diváků, jejichž výběr se zachoval v archivech
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VOKS, je zřejmé, že výstava byla přijata spíše pozitivně, byť s výhradami proti některým
modernistickým dílům. Největší úspěch přitom měly plastiky Jana Štursy Raněný a
Vítězství. Z malířských exponátů zaujaly impresionistické krajiny Jana Slavíčka,
neoromantická Cikánská madona Jaroslava Obrovského a neoklasická díla Antonína
Procházky.418 Jako úspěch hodnotil Novotný také rozhodnutí sovětské strany zakoupit
pro své stálé expozice osm vystavovaných děl.419
Dlouho očekávaná reprezentativní výstava československého umění v Moskvě sice tedy
proběhla ke spokojenosti pořádajících stran, ovšem v okleštěné podobě bez řady
vybraných exponátů. Ve vyhrocené atmosféře konce třicátých let se tak stalo za
oportunistického souhlasu komisaře výstavy Kamila Novotného a S.V.U. Mánes i za
frustrovaného mlčení československé kulturní levice. „Jen v Přítomnosti se ozvalo
několik prostořekých slov, rušících mír a prozrazujících, co se šíří ústním podáním,“
charakterizoval mlčení domácích uměleckých kruhů výtvarný kritik František Kovárna
na stránkách Kritického měsíčníku.420 Ani tyto ojedinělé hlasy však neunikly pozornosti
sovětských institucí. Dne 15. listopadu zaslal zástupce VOKS z Prahy do Moskvy
výstřižky z českého tisku a referoval, že vyřazení několika exponátů z výstavy je ostře
napadáno: „Signálem k podobným útokům se stalo vystoupení nám nepřátelského
časopisu Přítomnost. Charakteristické je, že zároveň s tím bylo v pražském periodiku
Národní osvobození otištěno interview s jedním z účastníků cesty československých
umělců do Moskvy Václavem Špálou, v němž se vyjadřuje velmi kladně o všem, co
v SSSR viděl, i o tom, jak byli českoslovenští umělci přijati našimi organizacemi.“ 421
František Kovárna i sovětský diplomat odkazovali na výměnu otevřených dopisů mezi
architektem Jaromírem Krejcarem a malířem Václavem Špálou otištěných na stránkách
Přítomnosti na konci roku 1937. Autor oceňovaného československého pavilonu na
Světové výstavě v Paříži se pozastavil nad cenzurním zásahem sovětských úřadů do
skladby vybraných exponátů: „Z výstavy byly sovětskými úřady vyloučeny práce prof.
M. Švabinského pro nemravnost, některé práce malíře Špály pro formalismus. Práce
čsl. malířů Toyen a Štýrského jsou pak vyvěšeny v místnosti přilehlé k výstavě, jež je
však uzamčena. Scénické fotografie z divadla D37, ukazující divadelní režii E. F. Buriana,
byly vůbec z výstavy vyloučeny.“ Ve vší opatrnosti však upřesnil, že mu nejde o
polemiku v otázkách svobody uměleckého výrazu, která by „asi vedla daleko.“ Cenzurní
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zásah proto hodnotil spíše parametry „obvyklé mezinárodní zdvořilosti“ a poukázal
přitom (aniž by v tomto srovnání zazníval jasně čitelný ironický osten) na paralelu s
výstavou moderního italského umění, „velmi vzdáleného určitým směrnicím
předepsaným pro německé umělce“, kterou 1. listopadu 1937 v pruské Akademii
umění v Berlíně slavnostně zahajoval říšský ministr Hermann Göring.422
Na Krejcarův text reagoval za S.V.U. Mánes účastník zahájení výstavy a jeden
z vystavovaných umělců Václav Špála. Z pohledu západního umělce sice charakterizoval
prostředí sovětského výtvarnictví jako cizí a do sebe uzavřené, orientované čistě na
obsahovou a tematickou stránku díla, to však chápal v souvislosti s celkovým vývojem
ruského výtvarného umění, nikoli s aktuální sovětskou kulturní politikou. Ve své
odpovědi proto odmítl zmínky o cenzuře jako „zbytečný poplach“ a snížení počtu
vystavovaných exponátů vysvětlil, byť ne zcela logicky, ryze praktickými záležitostmi:
„Naše výstavní kolekce byla sestavena podle rozměrů Vsekochudožniku, kde měla
původně býti umístěna. Teprve krátce před instalací byly naší výstavě propůjčeny sály
Muzea nového západního umění v Moskvě, jejichž plošná výměra byla sice větší než
sálů Vsekochudožniku, ale do nichž bylo možno umístiti obrazů méně. Z toho důvodu
bylo nutno výstavní soubor probrati.“ Podle Špálova tvrzení se však po vzájemné
dohodě pouze zmenšil počet vystavovaných děl některých umělců, přičemž výstavní
komisař „vzal ohledy na přání sovětských pořadatelů, vyslovená v zájmu úspěchu naší
výstavy.“ Že výběr nebyl motivován jinými než praktickými důvody, dokládá Špála
reprodukcemi obrazů Josefa Šímy a Jana Zrzavého ve výstavním katalogu nebo tím, že
od Emila Filly zůstal nevystaven srozumitelnější obraz Nevěsta, zatímco kubistické zátiší
vystaveno bylo. V závěru se Špála dopustil čistého argumentačního faulu: „Zdá se, že se
v poznámce p. J. Krejcara ozývá trpkost z jeho neúspěchu v SSSR a že pod tímto
dojmem neobjektivně posuzuje pověsti o tom, co se dnes v Sovětském svazu děje.“
Sám pak končí vyznáním v obrodnou sílu ruského lidu i v záležitostech umění: „Věřím
však ve zdravou sílu ruského lidu, který nalezne časem správnou cestu. Viděl jsem v
Moskvě tolik radostné práce a optimismu, tolik velkorysosti a výsledků cílevědomého
programu, které mne v této víře utvrzují.“ 423
Krejcar ještě využil možnosti reagovat. Špálovy paradoxní protiargumenty si vysvětlil
jen jako potvrzení vlastního stanoviska. Pozastavil se však nad tím, že ačkoli jeho
zpráva vzbudila v médiích značnou pozornost, komunistický tisk ji ponechal bez
komentáře a teprve se značným časovým odstupem se omezil na přetištění části

421

GARF, f. 5283, o. 6, d. 720, l. 29, Zpráva tajemníka sovětského vyslanectví v ČSR Šaprova pro VOKS
(předsedu VOKS soudruha Smirnova), 15. 11. 1937.
422
Krejcar, Jaromír. Oficiální výstava čsl. umění v Moskvě – cenzurována sovětskými úřady. Přítomnost,
14, 45 (10. listopadu 1937), s. 709.
423
Výstava čsl. umění v Moskvě (otevřený dopis). Přítomnost, 14, 49 (8. prosince1937), s. 784.

112

Špálovy odpovědi s tím, že Přítomnost musí sama vyvracet pomluvy, které otiskuje.424
Na Špálovu invektivu vůči své osobě pak odpověděl rázným odsouzením pasivní
podřízenosti: „P. Špála vidí u mne jen trpkost nad mými neúspěchy v SSSR. Mistře
Špálo, míti neúspěch spolu s Le Corbusierem, Vesniny, Pasternakem, Mejercholdem,
Tairovem, Šostakovičem, Chagallem atd., atd. není tak trpké, jak se Vám zdá. Trpké je
ale viděti, jak poslušně sklánějí své hlavy před Moskvou bojovníci za svobodu
kulturního a uměleckého projevu, umějíce bojovati jen tady doma...“425
Do polemiky mezi Jaroslavem Krejcarem a Václavem Špálou vstoupil na stránkách
Kritického měsíčníku výtvarný teoretik a kritik František Kovárna v textu, který rázně
varoval před oportunním „pěstováním iluzí“. Zásah sovětské cenzury byl podle něj
očekávatelný a nemohl nikoho moc překvapit, zpochybnil spíše výběr vystavovaných
děl učiněný bez ohledu na specifika hostitelské země, kde nemá výtvarné umění
západního typu dlouhou tradici, a navíc podléhá politické kontrole. Za daleko
důležitější považoval Kovárna reakci na tuto událost, resp. spíše nedostatek takové
reakce, v československém prostředí: „Něco se už prozradilo, ale jinak se mlčí, zařezaně
se mlčí a je ticho po československých pěšinách. (...) Mlčení, které se ozvalo v tomto
případě až příliš hlasitě, začíná totiž nebýt výjimkou, začíná totiž nebýt prostým
následkem starých českých iluzí o Rusku, jejichž pěstování se přestěhovalo zprava
nalevo, začínáme mlčet i o jiných věcech, začínáme si libovat v tichu, a začínáme si
dokonce svou myšlenkovou pohodlnost omlouvat jako můj milý a naivní informátor
vyššími politickými, ba dokonce státními důvody.“ Sovětskou cenzuru reprezentativní
výstavy československého umění v Moskvě tak začlenil do širšího kontextu dobové
snahy vědomě nekritizovat klíčového zahraničně-politického spojence, kterým
Sovětský svaz pro Československo v té době byl. Takový postoj je však podle něj
kontraproduktivní a potenciálně značně nebezpečný. Kovárnovo varování ze závěru
článku tu stojí za to odcitovat v úplnosti:
Ale nezdá se vám, že bychom právě takovým mlčením, takovým pomalým
vplouváním do dob analogických restauračním časům Svaté aliance
pracovali sami proti sobě, proti vlastnímu určení, které nabylo vývojem v
našem okolí takové přesnosti a takové harmonie mezi posláním státu a naší
kultury? Což nechápeme, že každé předení iluzí zastírajících fakta, každý
utišující sebeklam, každá myšlenková pohodlnost, každý nedostatek úcty k
pravdě přilévá olej do ohně našich odpůrců a musí nás nutně zeslabovat? A
víme-li, že právě myšlenková únava a touha svalit zodpovědnost z vlastních
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beder byla tou nejlepší přípravou diktatur, smíme si vůbec, třebas jen na
chvíli, dopřát odpočinek sebeklamu, smíme si vůbec příst iluze v čase, kdy
nutno stát na stráži?426
Okolnosti výstavy československého umění v Sovětském svazu, oportunistický přístup
jejích organizátorů i opatrná reakce, která ji v domácím prostředí provázela rezonovaly
rovněž v Teigeho Surrealismu proti proudu, kde posloužily jako argument pro radikální
ztotožnění sovětské a německé kulturní politiky: „V bednách zůstal uložen značný
počet obrazů a soch toho rázu, jaké oficiální sovětská a nacistická oficiální estetika
označuje za zvrhlý formalismus nebo ‘entartete Kunst‘. (...) Útokům, které proti
avantgardnímu umění soustavně vedou Polední list, Venkov, Večer a Die Zeit, dostalo
se tímto rozhodnutím moskevské výstavní poroty nečekaného ověření a posily, jíž
česká kulturní reakce dovedla vydatně využít..“427 Plně tak došlo na varování Adolfa
Hoffmeistera před podobným oportunismem vůči sovětské kulturní politice a jeho
možnými důsledky z již citované emblematické stati Cesty za scestím: „Přichází doba,
kdy moderní umění bude potíráno sovětským uměním reakčními kritiky
protisovětských a fašistických listů, kterým je každý argument dobrý. Takový je stav a
bylo by zbytečno z upřímné sympatie, kterou chováme k Sovětskému svazu, omlouvat
nebo zastírat tuto skutečnost. Naopak. Moderní umění musí mít odvahu mluvit do
tváře problému úplně nesentimentální.“428
Při poslední návštěvě Moskvy v lednu 1938 se Kamil Novotný ještě dotazoval na
audienci u Platona Kerženceva na úmysly sovětské strany ohledně reciproční výstavy
sovětského umění v Československu a dozvěděl se, že před lednem 1939 k ní
nedojde.429 Keržencev byl však pár dní poté z čela výboru na základě kritiky
významného sovětského stranického politika a ideologa Andreje Ždanova odvolán a
spolu s ním i řada vedoucích úředníků výboru. Z partnerské výstavy sovětského umění
tak nakonec sešlo docela.

4.4 V drápech čarodějníkových
Rozkol československé intelektuální levice na pozadí likvidace
Mejercholdovy divadelní scény
Sovětská divadelní avantgarda svými novátorskými scénickými postupy usilujícími o
přetváření člověka i života prostřednictvím divadelního umění poutala pozornost
evropských intelektuálů po celé meziválečné období. V českém prostředí to byl
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především Jindřich Honzl, kdo začal vývoj ruské divadelní scény s jejím vysoce
stylizovaným divadelním projevem, scénickým konstruktivismem a novými zásadami
práce s hercem cíleně sledovat a na jejich bázi formuloval první programové teze české
divadelní avantgardy. První obsáhlejší stať o ruské divadelní avantgardě se objevila v
Honzlově knize Roztočené jeviště z roku 1925, považované za programový manifest
nového divadelního hnutí.430 Honzl v ní charakterizuje jednotlivé tvůrčí prvky, z nichž se
formoval divadelní projev ruské avantgardy, a hlavně zdůrazňuje její sepjetí s novým
společensko-politickým řádem: „Rusům otázka obnovy divadelní stává se otázkou
sociologickou, jejich estetický program je součástí jejich revolučního vyznání
společenského. (…) Této ideologii divadelního reformátorství jest společná touha po
novém organismu společenském, po novém řádu života.“431 Profil Vsevoloda
Mejercholda zaujímá v této stati ústřední místo a Honzl jej lakonicky přetavil do teze
„Neúprosný boj divadlu až do jeho zničení – životem“, která je ozvukem známého
Mejercholdova okázalého revolučního hesla „Dnes se bude popravovat divadlo!“432
Významný impuls ke studiu ruské divadelní avantgardy Honzlovi přineslo osobní
setkání s její tvorbou – s Tairovovými představeními ve Vídni v létě roku 1925, a
především s tehdejší sovětskou divadelní scénou na podzim téhož roku, kdy se
zúčastnil studijní cesty delegace Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s
novým Ruskem. Z této cesty vzešla první podrobná studie o sovětské divadelní scéně –
Čtyři kapitoly o novém ruském divadle.433 Úvodní kapitolu, příznačně věnovanou právě
Mejercholdovi a jeho poetice, uvedl Honzl vyznáním o strhující síle jeho představení:
„Divák, který padne do rukou Mejercholda jako do drápů čarodějníkových a zmítá se v
nich zpívaje zuřivě „Internacionálu“ – ten raději než o „vývoji“ poví o tom jedinečném
půvabu, který z každého moderního divadla ruského činí osamocený ostrov divadelních
krás.“434 Mejercholdův „realismus nového konstruktivního řádu“, založený na
souvztažnosti novátorského divadelního projevu se skutečností nového porevolučního
společenského řádu, Honzl ukazuje na srovnání s Mejercholdovým uměleckým
pandánem Alexandrem Tairovem a jeho do sebe uzavřeným divadelním světem, který
označil za „realismus uměleckého řádu.“435
Ze svého moskevského pobytu vytěžil Honzl vedle řady článků, statí a přednášek
především dvě klíčové sumarizující práce o porevolučním ruském divadle – Vznik
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moderního ruského divadla a Moderní ruské divadlo.436 Těmito publikacemi, které
představují důležitý mezník v poznávání sovětského kulturního a uměleckého života,
stvrdil svou pozici předního znalce ruské divadelní scény. Do českého prostředí v nich
spolu s popisnými informacemi o jednotlivých moskevských scénách přinášel i
teoretické úvahy nad otázkami divadelní poetiky a rolí moderního divadla, které
korespondovaly se soudobými diskusemi v českém prostředí. Mejercholdovské
inspirace tak spoluurčovaly podobu nového divadelního projevu a došly praktického
naplnění na prvních pražských avantgardních scénách v čele s Osvobozeným divadlem.
Mejercholdovo jméno se objevovalo v publicistické činnosti Honzlově, Teigově,
Mathesiově či Burianově a pro českou divadelní avantgardu se stalo jedním ze symbolů
jejího uměleckého ideálu. Není proto divu, že když v srpnu 1934 Mejerchold poprvé
zavítal do Prahy na krátkou návštěvu cestou z léčebného pobytu v Karlových Varech,
vítal ho levicový tisk titulky „Největší sovětský divadelník v Praze“ a vyzdvihoval jej jako
umělce, který „všechny své umělecké schopnosti, všechno své tvůrčí nadšení postavil
bezvýhradně do osvobozovacího boje proletariátu.“437 Vedle Vladimira Majakovského
byl Mejerchold druhým nejvýznamnějším sovětským umělcem, který Československo v
meziválečném období navštívil. Zhlédl inscenaci Kupec benátský v Burianově divadle
D34, na níž ho zaujaly především aktualizace, které do představení vnesly silný
protifašistický apel. „V Praze jsem viděl mladého režiséra, který uvedl Shakespearova
Shylocka. Shakespeara jsem nepoznal (…) ale po představení jsem běžel za režisérem a
volal: Vel-ko-le-pé. (…) Představení vytvořilo v hledišti náladu proti fašismu, proti
antisemitismu, proti všemu tomu, co se jako vlna valí na všechny strany země, která se
honosí svým árijským původem…“, uvedl Mejerchold po návratu do Moskvy. 438 Jen o
pár týdnů později se Burian a Mejerchold setkali znovu, tentokrát na divadelním
festivalu v Moskvě v zákulisí po představení jednoho z Mejercholdových
emblematických avantgardních představení – Gogolova Revizora: „Když jsem vstoupil,
Mejerchold přerušil přednášku a představil mě honosně cizincům jako pokrokového
režiséra z Prahy, který sleduje svým divadlem tutéž práci jako on – v Moskvě. Byl jsem
šťasten – a proč ne! Velký sovětský umělec se o mně před cizinci z celého světa
pochvalně vyjádřil a postavil mě dokonce naroveň sobě.“439 V Burianovi měl
Mejerchold velkého obdivovatele a v českém kontextu nejbližšího ideového souputníka
s příbuzným názorem na divadelní poetiku i roli divadelního umění. „Mejerchold mluví
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z našich srdcí. Tak my se díváme na divadlo a tak ho chceme dělat,“ proklamoval Burian
na stránkách svého divadelního programu.440 Burianova scénická tvorba byla proto
často považována za český pandán Mejercholdových přístupů, sám Burian pak, jakkoli
zkratkovité srovnání to je, za českého Mejercholda.441 Na podobnost poetiky obou
divadelníků upozorňoval své moskevské nadřízené také pražský zástupce VOKS.442
Ideová i umělecká blízkost i osobní přátelství obou umělců však brzy prošly náročnou
zkouškou.
Podruhé Mejerchold navštívil Prahu v polovině roku 1936. Nejprve se zde krátce
zastavil 13. září cestou do Paříže. Teprve při zpáteční cestě se zdržel na několik dní,
které strávil především ve společnosti mladých divadelních umělců a návštěvou
pražských avantgardních scén. Nejprve 28. října znovu zavítal do Burianova divadla D36
na představení Lazebník sevillský, jímž Burian reagoval na aktuální situaci ve Španělsku.
Následující den ve veřejné přednášce v sále spolku Urania Mejerchold za toto
představení složil Burianovi hold jako autorovi, který „reaguje na velké události jako
seismograf na otřesy země“. Spolu s ním vysoce vyzdvihl celou pražskou avantgardní
scénu, která podle něj „vyrvala umělecké vedení divadelního života střední Evropy
Vídni i Berlínu“.443 Mejercholdova přednáška, v níž akcentoval především aktuální
úkoly umění v boji proti fašismu, měla velký ohlas jak u přítomného publika, tak v tisku.
V jejím závěru Mejerchold v duchu téměř raně revolučním předložil vizi triumfujícího
moderního divadla: „Blíží se doba, kdy bude vytvořeno divadlo mezinárodně
srozumitelné. Básnické slovo, architektura, sochařství, malířství, tanec a především
hudba, které již vtrhly na jeviště, se spojí v jeden dokonalý celek, v jeden mohutný
scénický projev mezinárodní působivosti.“444 Tento koncept totálního divadla v duchu
wagnerovského Gesamtkunstwerku sice pražské publikum uchvátil, v té době však už
byl jen ohlasem minulosti.
Druhou divadelní scénou, kterou Mejerchold během svého pražského pobytu navštívil,
bylo Osvobozené divadlo, kde 30. října zhlédl představení Nebe na zemi. Na
Mejercholdovu počest pak Voskovec s Werichem na 2. listopadu mimořádně zařadili
své vrcholné představení – Baladu z hadrů. Po konci představení Mejerchold za
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nadšeného jásotu a bouřlivého potlesku publika spontánně vyšel na scénu a hercům
uznale aplaudoval.445 V návštěvní knize Osvobozeného divadla zanechal uznalé
laudatio a Voskovec s Werichem mu pak v roce 1937 „s obdivem k jeho dílu“ dedikovali
svou novou hru Rub a líc. 446
Dlouhé besedy mladých pražských divadelníků s legendou avantgardního divadla
světového významu ve Voskovcově bytě na Kampě se rozvinuly v oboustranné
přátelství. A nadšené ovace diváků v Osvobozeném divadle byly možná posledním
velkým aplausem, kterého se Mejercholdovi v jeho životě dostalo. Po návratu z Prahy
na podzim roku 1936 a po celý rok 1937 byl Mejerchold v atmosféře zostřující se kritiky
nucen bojovat nejen za svůj umělecký program, ale za celou další existenci svého
uměleckého souboru (a jak se později ukázalo, i za svou vlastní). Přerušil přípravy
Puškinova Borise Godunova i Shakespearova Hamleta a inscenací hry L. Sejfullinové
Nataša z kolchozního prostředí se snažil vyvrátit obvinění, že není schopen na jevišti
prosazovat současná témata. S týmž cílem přichystal k dvacátému výročí říjnové
revoluce inscenaci kanonického díla socialistického realismu Jak se kalila ocel. Svůj pád
však už nebyl schopen zastavit. Dne 17. prosince 1937 otiskla Pravda zničující článek
Platona Kerženceva Cizí divadlo (Čužoj těatr), v němž Mejercholdovo divadlo označil za
„naprostý ideový a umělecký krach“ a „politický bankrot“ parazitující na sovětském
umění. „Opravdu sovětské umění a sovětští diváci potřebují takové divadlo?“ položil si
Keržencev v závěru článku rétorickou otázku, na niž zakrátko přišla praktická
odpověď.447 7. ledna 1938 byla Mejercholdova divadelní scéna úředně likvidována.448
Informace o Keržencovově článku dorazily do Prahy s týdenním zpožděním a okamžitě
vzbudily v intelektuálních kruzích velký rozruch.449 Julius Fučík jej vzápětí na stránkách
Tvorby označil za „pražskou intelektuální hysterii vůči Sovětskému svazu“ a rázně
odsoudil ty, kteří se „dali pobláznit těmi měšťáckými žvásty a vylévají proudy svých citů
přímo na mlýn protisovětských šejdířů, místo aby se kriticky podívali, oč opravdu
jde…“450 Svá ostrá slova Fučík adresoval té části kulturní levice, která se za Mejercholda
postavila. Vytýkal jí však zejména to, že si špatně vyložila „dobře míněnou“ kritiku, že
Mejercholdův případ zveličila a že svým postojem jen oslabuje pozici Sovětského svazu.
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Sám Fučík se ve stejném článku velmi vroucně vyznal z okouzleného obdivu
k Mejercholdovi a jeho dílu: „Miluji Mejercholdovo dílo. Ten velkolepý divadelní básník
proměnil ve slova veliké básně i věci, které dříve na scéně jenom překážely. Objevil
nové síly divadelního účinu, které před ním ani nebyly tušeny. Objevil zcela
kolumbovsky nové prostory na starých čtverečních metrech divadelního pódia a oživil
je novým pohybem nejen pro sebe, ale pro celé světové divadlo. Jeho objevy – to je
velký kus historie sovětského divadla vůbec. A není nového divadla, ani v Sovětském
svazu, ani v západní Evropě, které by se bylo alespoň částí své tvorby nedalo vést
poučením Mejercholdovým. Tohle prostě nelze zapomenout, tohle prostě nelze ani
oddebatovat, neboť živým svědectvím toho je valná většina soudobých moderních
divadel, v nichž dnes i nadále zůstává atom „mejercholdovštiny“ jako část všeobecného
pokroku scénického umění. To je Mejerchold, rostoucí z živné půdy Velké socialistické
říjnové revoluce.“451
Jen obtížně proto vyvozuje z kritiky, jíž byl Mejerchold podroben, nějaké obecně platné
závěry a omezuje se na frázi o „určitém odcizení umělce bouřlivě rostoucí sovětské
skutečnosti“, přičemž ještě opatrně do závorky dodává „nevím jen, jak dalekosáhlé“.452
Fučíkův příspěvek k diskusi o Mejercholdovi tak ostře kontrastuje s radikálním
odsouzením z pera jiných zástupců komunistické kritiky, zejména S. K. Neumanna,
který Mejercholdův případ plynule zařadil do svého tažení proti umělecké avantgardě
jako celku („divadlo měněné v cirkus režisérskou zvůlí a domýšlivostí je zmetek“)453 a
Zdeňka Nejedlého, který ho rovnou vyloučil ze sovětské kultury („Mejerchold a
sovětská veřejnost byly dva světy, jež jeden druhému neměl co říci. Je cizincem v
Sovětském svazu“).454 O tom, že Fučík situaci zdaleka nedocenil, svědčí razance, s níž
označil za čiré bláznovství možnost, že by Mejercholdova scéna mohla být uzavřena, a
to pouhý den před tím, než k tomu skutečně došlo.455
Citovaný text byl posledním Fučíkovým slovem k Mejercholdovu případu, ačkoli ten
v českém prostředí dál rezonoval. Dobře je na něm možné dokumentovat dilema,
kterému byli levicoví intelektuálové v této době ve vztahu k utopickému obrazu
Sovětského svazu vystaveni. Fučík vytyčuje jednu z možných cest, jak se s tímto
dilematem vyrovnat. Jeho cesta obrany tohoto utopického obrazu tím, že se postavil za
sovětskou kulturní politiku, aniž by přijal její optiku, tedy aniž by sám Mejercholdovu
poetiku zavrhl, však již nebyla dlouhodobě udržitelná. Pro podobné pokusy o
kompromisní třetí cesty již nezbývalo příliš mnoho prostoru.
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Nejradikálněji se na Mejercholdovu obranu postavili K. Teige a E. F. Burian. Pro Karla
Teigeho byla „bezohlednost kulturní reakce, jíž padá za oběť nejvýznamnější ohnisko
scénické poezie, divadlo Vsevoloda Mejerecholda“, dalším pádným argumentem pro
odsouzení sovětské kulturní politiky.456 E.F. Burian, který sám procházel ohněm
komunistické kritiky za představení Hamlet III, otiskl v lednovém čísle Programu D38
Majakovského řeč z roku 1927, zakončenou rázným citátem Vladimira Majakovského
„Neponechám Mejercholda napospas psům kýčařství!“457 Spolu s Jindřichem Honzlem
a divadelním kritikem Josefem Trägerem také připravoval sborník příspěvků na
Mejercholdovu obranu, který však nakonec nevyšel.458 Sovětská veřejná diplomacie,
která do té doby vysoce vyzdvihovala Burianův význam na československé kulturní
scéně a všemožně jej podporovala, zareagovala na Burianovu obranu Mejercholda
poměrně rázně: 17. září 1937 byl vydán pokyn nového ředitele VOKS Viktora
Fjodoroviče Smirnova, že s divadlem D 37 v Praze je nutno přerušit veškeré vztahy.459
Spor o Mejercholda na pozadí celkového politického a kulturně-politického vývoje v
SSSR v kritické době konce třicátých let tak přerostl v jeden z klíčových krystalizačních
momentů štěpení levicové intelektuální a kulturní scény ve vztahu k utopickému
obrazu sovětského Ruska a poskytl mu jednu z výrazných argumentačních linií.
Vsevolod Mejerchold přečkal období Velkého teroru pod patronátem nestora ruského
klasického divadla Konstantina Stanislavského v Operním divadle. Zatčen byl až
v červnu 1939 a v jedné z nejhorších sovětských věznic, moskevských Butyrkách, byl za
použití psychického i fyzického násilí nucen podepsat přiznání k řadě
smyšlených zločinů. Jeho dopisy Vjačeslavu Molotovovi z vězení jsou výmluvným
důkazem brutality stalinského represivního systému, který se nezastavil před věkem,
talentem ani slávou.460 1. února 1940 Vojenské kolegium Nejvyššího soudu SSSR
odsoudilo Mejercholda k trestu smrti a hned následující den byl ve vší tichosti
v butyrském sklepení zastřelen. Mejercholdova životní partnerka, herečka Zinaida
Raichová, která ho provázela na jeho životní i umělecké pouti, byla krátce po
Mejercholdově zatčení ubodána neznámým pachatelem před dveřmi jejich
moskevského bytu. Mejercholdovo jméno pak na dlouhou řadu let z veřejného
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prostoru zmizelo a přežívalo jen v pejorativním výrazu „mejercholdovština“,
označujícím nesrozumitelný, do sebe uzavřený a formalistický divadelní jazyk.461
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ZÁVĚR
Bytí plodí utopie, tyto rozbíjejí bytí ve směru k příštímu bytí.
(Karl Mannheim)

Ve dvacátém století (a snad to platí ještě i dnes) byli intelektuálové jednou z klíčových
skupin, která pro společnost nabízela výklad světa, postulovala pro ni normativní
hodnoty a stavěla se na jejich obranu, zpochybňovala stávající řád věcí, pokud se
těmito hodnotami rozcházel, navrhovala alternativní strategie a usilovala o jejich
realizaci. A křehké meziválečné období jim k tomu nabízelo mimořádně velký prostor.
Ve Velké válce se zhroutily všechny dosavadní hodnoty fungování společnosti a vize
jejího směřování. Obtížně hledané a pracně nově konstituované společensko-politické,
sociální, ekonomické i kulturní principy a vazby pak fatálně selhaly pod tlakem hluboké
hospodářské krize, která ve třicátých letech zasáhla Evropu, kde čím dál silněji kypěla
frustrace a zloba, vedoucí k dalšímu, ještě ničivějšímu válečnému konfliktu, v němž byly
otřeseny samotné principy humanity.
Mezi nejvlivnější názorové vůdce meziválečného období, kteří hledali alternativní
ideové ukotvení poválečného společensko-politického uspořádání, patřili levicově
orientovaní intelektuálové, vycházející z intelektuální osnovy revolučního socialismu a
usilující o prosazení ideálů sociální rovnosti a spravedlnosti. Patřila mezi ně řada
vlivných a respektovaných veřejně angažovaných osobností s mezinárodním renomé,
pohybujících se zejména na poli literatury – Louis Aragon, Henri Barbusse, Lion
Feuchtwanger, André Gide, André Malraux, Willy Münzberg, Romain Rolland, G. B.
Shaw či H. G. Wells, máme-li jmenovat některé z těch nejznámějších. Jejich hlas byl
v meziválečné Evropě velmi silný a významně ovlivňoval a spoluutvářel
celospolečenský diskurs.
Také v meziválečném Československu byla kulturní levice velmi silná a významně
ovlivňovala společensko-politickou i kulturní atmosféru. „Poměr k revolučnímu
marxismu, to a nic jiné se mělo projevit jako úhlavní životní problém mé generace, a
nakonec její tragédie,“ charakterizoval postoje svých vrstevníků z devětsilské generace
Václav Černý.462 Jak však předkládaná práce dokumentuje, inklinace k levicovému
světonázoru měla podporu napříč generacemi. Pro některé osobnosti starší generace,
jako byl Zdeněk Nejedlý, představovala, slovy Jaroslava Meda „bytostnou integritu
spojující obrozenecký idealismus s revoluční vizí budoucnosti“.463 V tzv. střední
generaci z okruhu S.K. Neumanna navazovala na nonkonformní ideové pozice kořenící
v anarchismu. Nejsilněji však rezonovala právě v devětsilské generaci umělců a
intelektuálů, narozených kolem roku 1900. Tato generace již nebyla spjata s vizí
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národního státu, nepodílela se na úsilí o jeho ustavení a necítila se k němu vázána
nekritickou oddaností. Nesdílela optimistickou důvěru v principy stranického
utilitarismu parlamentní demokracie a nenacházela odpovědi na palčivé sociální otázky
ve stávající kapitalistické praxi. Zároveň postrádala vizi universalismu vyššího řádu,
který by překračoval úzké mantinely národních zájmů. Z hloubi své desiluze pak
„odhalovala“ konkurenční ideové proudy, zejména liberalismus, vycházející
z pragmatických principů demokratismu, a konzervatismus, opírající se o tradiční
hodnoty, jako ideologie petrifikující stávající řád společenského bytí, k němuž byli tolik
kritičtí.
Zatímco se Evropa propadala do období vleklé hospodářské krize, přitahovala evropské
levicově smýšlející intelektuály bezmála magnetickou silou utopická představa nové
civilizace, vyrůstající za evropskými východními hranicemi a hnaná vpřed závratným
tempem první pětiletky. „Socialismus se před našima očima nastoloval na Rusi, a to
revolucí a podle marxistické ideologie. Odtud náš vášnivý zájem o ruskou revoluci a
fanatické sympatie pro ni na levici,“ vzpomínal Václav Černý.464 Sovětské Rusko
představovalo pro levicové intelektuály pokus o radikální transformaci společnosti a
jejího uspořádání, i forem uměleckého vyjadřování, tedy komplexní projekt proměny
světa. A tuto utopickou představu naplňování revolučního ideálu výrazně přiživovalo
působení sovětské veřejné diplomacie s jejími umně vypracovanými strategiemi
utváření a šíření pozitivního obrazu sovětské skutečnosti.
Právě cesty do sovětského Ruska představovaly důležitý zdroj podnětů pro uvažování o
tamní skutečnosti. Proto se tam v meziválečném období stejně jako západní
intelektuálové vydávali také klíčoví aktéři československé kulturní levice.
V předkládané práci je představen dosud nejsystematičtější a nejúplnější analytický
výklad těchto cest, který dokládá, že se jednalo skutečně o vysoce reprezentativní část
československých levicových intelektuálů, a to jak generačně, tak umělecky i ideově.
Odjížděli přitom s velkými očekáváními a nadějemi, nesenými touhou po vytvoření
společnosti založené na principech sociální rovnosti a spravedlnosti, jejíž předobraz
sovětské Rusko v jejich očích nabízelo. Toto mentální naladění do značné míry
predisponovalo významovou perspektivu, s níž k sovětské skutečnosti přistupovali a v
níž některé události, jevy a souvislosti nabývaly prvořadé důležitosti, zatímco jiné se
vytrácely na okraj či zcela mimo jejich zorné pole, zejména jednalo-li se o jevy, které
s takto predefinovanou perspektivou neladily nebo s ní byly v rozporu. Touto sugestivní
optikou, nesenou vlastními představami a očekáváními o ideálním společenském
zřízení a umocňovanou mechanismy sovětské veřejné diplomacie, inscenovali
sovětskou skutečnost ve svých svědectvích z cest do této země.
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Právě z těchto svědectví je možné dobře extrahovat utopický obraz, s nímž
českoslovenští umělci a intelektuálové vstupovali do celospolečenského diskursu o
sovětském Rusku. Protože program jejich cest, organizovaný většinou za asistence
příslušných sovětských institucí, byl poměrně repetitivní, vyrůstal utopický obraz
sovětského Ruska v těchto textech často ze stejných témat a motivů. V předkládané
práci jsou rozděleny na tři hlavní motivické okruhy, kterými byly práce, institucionální
dohled nad životem sovětského člověka a revoluční umění. Prostřednictvím semiotické
textové analýzy je v předkládané práci demonstrována konstrukce tohoto utopického
obrazu na příkladu tří topoii – továrny, věznice a divadla.
Prostřednictvím této analýzy se ukazuje, že skutečnost inscenovanou cestopisy
levicových umělců a intelektuálů ze sovětského Ruska není možné pochopit a hodnotit
pomocí korespondenční teorie pravdy. Tato skutečnost totiž prošla vlastně trojí
transformací: byla již dopředu rozvržena vlastními ideovými predispozicemi
cestovatelů, které ovlivňovaly jejich optiku vnímání sovětské skutečnosti, potvrzena
prostřednictvím manipulačních mechanismů sovětské veřejné diplomacie a dovršena
estetickou transformací, neboť na tyto texty je třeba nahlížet také jako na autonomní
umělecká díla fungující podle principů a zákonitostí estetiky. Nelze tedy očekávat, že by
tyto cestopisy mohly plnit ve vztahu k sovětské skutečnosti čistě mimetickou funkci.
V sovětské skutečnosti totiž stojí právě jen tou příznačnou „jednou nohou“ (jak
charakterizoval hlavní rys utopismu citovaný britský sociolog Kumar), která v kontextu
utopického žánru dodávala jejich výpovědi na působivosti a přesvědčivosti, aby mohla
plnit konfrontační a transformativní funkci, jak o ní ve vtahu k utopismu píše Karl
Mannehim. Výpověď o sovětském Rusku se tak právě prostřednictvím jeho utopického
obrazu stává daleko spíše výpovědí o soudobé společensko-politické realitě první
republiky, jejích problémech a pnutích.
Rozpad této utopie, k němuž došlo v dramatickém období konce 30. let, nastal teprve
ve chvíli, kdy část levicových intelektuálů začala poukazovat na její ideologické znaky.
Tento obrat, jak dokládají „případové studie“ ve čtvrté kapitole, se odehrál nejprve
v oblasti reflexe sovětské kulturní politiky a praxe. Katalyzátorem tohoto procesu se
stal eskalující útok na moderní umění v podobě sovětské kampaně proti formalismu.
Pro avantgardu, usilující o komplexní proměnu člověka i světa prostřednictvím umění,
znamenal jakýkoli útok na svobodu uměleckého projevu a tvůrčí svobody zásadní
ohrožení jejího utopického projektu. Proto pro ni utopický obraz sovětského Ruska
přestal plnit potřebné konfrontační a transformativní funkce. Aby mohli levicový
utopismus zachovat, museli se tudíž s tímto utopickým obrazem rozejít, což jim
otevřelo cestu k radikální kritice nejen uměnovědných, ale i společensko-politických
aspektů sovětské skutečnosti, jak to nejradikálněji učinili E. F. Burian a Karel Teige.
Potřeba zachování levicového utopismu byla natolik silná, že pro ně nemohla být
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dostatečným argumentem dokonce ani snaha neoslabovat pozici Sovětského svazu
jako klíčového spojence proti narůstající hrozbě fašismu.
Na druhou stranu pro ty, kteří v čele s Neumannem zastávali v souladu s marxistickým
učením představu materialistického determinismu, představovaly kultura a umění jen
nadstavbu ekonomické základny výrobních sil a vztahů; jejich úlohu spatřovali
primárně ve služebních, zejména výchovných a vzdělávacích aspektech a požadovali od
ní zejména sociální a politickou angažovanost. Snaha o potlačení moderního umění,
které tyto požadavky beztak nenaplňovalo, proto z jejich pohledu utopismus obrazu
sovětského Ruska nenarušovala. Bezvýhradné ztotožnění s tímto obrazem, tedy jeho
ideologizace v Mannheimově smyslu jeho trvalé reprodukce, jak to v československém
kontextu nejvýrazněji reprezentoval právě S.K. Neumann, jim navíc umožnila
odmítnout z politických pozic konkurenční avantgardní projekt. Dovršil se tak proces
střetu avantgardy, která usilovala v duchu wagnerovského Gesamtkunstwerku o
přetvoření světa podle totálního estetického plánu pomocí magické moci obrazu a
slova, a socialistického realismu jako „grandiózní vize světa vybudovaného stranou“
prostřednictvím politické moci, v níž se role demiurga místo Umělce ujímá přímo
Stalin, jak to popsal Boris Groys ve svém opus magnum.465
***
Hranice mezi transformativní silou utopických představ a dogmatickým lpěním na jejich
uskutečnění je velmi tenká. Ve chvíli, kdy ti, kdo obstarávají výklad světa, začnou
aspirovat na monopolní kontrolu nad jeho interpretací, začne být jejich způsob myšlení
vyprázdněný, akademický a neživotný. Utopie jako projekt lepší budoucnosti světa se
pod taktovkou etablované elity snadno mění v ideologie, konzervující tento projekt na
úrovni vyprázdněného schématu. Zítřek světa se tak mění v jeho včerejšek. Ostatně
tento osud, vycházející z ambivalentní dialektiky utopií a ideologií, Karl Mannheim
přisoudil již na konci dvacátých let také socialisticko-komunistickému utopismu.466
Přesto je spolu s ním potřeba dodat, že utopické myšlení je pro zachování lidstva,
dějinného způsobu života a schopnosti mu porozumět nezbytné: „Zánik ideologie
znamená krizi jen pro určité vrstvy a věcnost vznikající odhalením ideologie má pro
celek vždy význam sebevysvětlování. Naprosté zmizení utopie by však změnilo podobu
celého utváření člověka. Zmizení utopie vede ke statické věcnosti, v níž se člověk sám
stává věcí. Zrodil by se největší myslitelný paradox, že právě člověk, který
nejracionálněji ovládá věci, se stane člověkem pudu, že člověk, který po tak dlouhém
obětavém a hrdinném vývoji dosáhl nejvyššího stupně vědomí – na němž již dějiny se
nestávají slepým osudem, nýbrž vlastní tvorbou – se zánikem různých podob utopie
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ztrácí vůli k dějinám, a tím i schopnost jim rozumět.467 Snad je možné touto
významovou perspektivou nahlédnout postoje a stanoviska meziválečných levicových
intelektuálů vůči sovětskému Rusku právě prizmatem cenné konfrontační a
transformativní funkce jejich utopických představ.
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SUMMARY
In the interwar period, left-wing intellectuals significantly influenced European sociopolitical and cultural discourse. These included a number of respected and
internationally renowned personalities such as Louis Aragon, Henri Barbuss, Lion
Feuchtwanger, André Gide, Heinrich Mann, André Malraux, Willy Münzberg, Romain
Rolland, G. B. Shaw and H. G. Wells. As sympathizers of the Soviet state, advocating for
its ideological and political strategies, they were the most important partners of Soviet
public diplomacy; through their engagement, it sought to achieve its own goals of
spreading a positive image of the Soviet state, legitimising its position and influencing
socio-political developments in Western Europe.
European left-wing intellectuals perceived radical transformation of Russian society as
an attempt to fulfil revolutionary social, political and artistic ideals, i.e. as a
comprehensive project of transforming the world. Thus, Soviet Russia provided them
with a reference framework for their own visions of an ideal socio-political
arrangement. This utopian image was then measured against the reality of their own
society and helped them to identify serious shortcomings and deficiencies of their own
society.
Such utopian image and its transformation during the interwar period may be well
captured in the texts of travelogues, in which left-wing artists and intellectuals
formulated their immediate impressions and experiences from the visits to this
country. Among those who visited Soviet Russia in the interwar period were most of
the prominent Czechoslovak left-oriented artists and intellectuals of the time. The
utopian image of Soviet Russia therefore forms a strong links between artistically and
ideologically diverse Czechoslovak cultural left.
The dissertation follows the emergence of the utopian image of Soviet Russia among
the Czechoslovak cultural left in the early 1920s, its transformation during the second
half of the 1920s and the first half of the 1930s and its disintegration in the late 1930s.
It puts emphasis on the role of this utopian image and asks, why did it disintegrate in
the late 1930s.
The dissertation is structured into four chapters.
The first chapter provides basic information about the relationship of left-wing
intellectuals and Soviet Russia with an emphasis on the most important personalities,
institutions and events. Attention is also paid to key organizations focused on Soviet
Russia, in particular the Society for Economic and Cultural Rapprochement with New
Russia, which was in the interwar period the main partner of Soviet public diplomacy in
Czechoslovakia.
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The second chapter focuses on the individual stakeholders of the image of Soviet
Russia among the Czechoslovak cultural left and their contacts with Soviet Russia. It
presents, in particular, the most systematic and comprehensive analytical overview of
travels to this country from the early 1920s to 1938.
The third chapter offers an interpretation of the themes and motifs that formed the
utopian image of Soviet Russia in the travelogues of left-wing artists and intellectuals.
The interpretation makes use of the functional elements of the genre of travel
literature travel genre, especially the canon of utopian travelogue and the novel of the
initiation. Attention is paid to the spatial and temporal aspects of the utopian image as
well as to the motifs that helped model the utopianism of the depicted world in these
texts. These include, in particular, the motif of work, motifs related to the field of
biopolitics, and the motifs related to art and cultural politics. The semiotic text analysis
method is being used for this purpose.
The fourth chapter maps the disintegration of the utopian image of Soviet Russia in the
late 1930s in connection with the reception of the Moscow trials and the campaign
against formalism in art. It builds upon the example of four events that had particular
importance for the Czechoslovak cultural left: celebrations of the centenary of
Pushkin's death in February 1937; the first congress of Soviet architects in June 1937,
preparations for an exhibition of Czechoslovak art in Moscow, which began in
September 1937, and the echoes of the campaign against Vsevolod Mejerchold and his
theatre at the turn of 1937 and 1938.
The dissertation concludes that the image of Soviet Russia, which was constituted in
the travelogues of left-wing artists and intellectuals, does not fulfil a mimetic function
and therefore cannot be evaluated by correspondence theory of truth. It argues, that
the Soviet reality undergoes a significant transformation in these texts: through their
own ideological predispositions, which affects their perception of Soviet reality;
through the manipulation mechanisms of Soviet public diplomacy; and through
aesthetic transformation, since these texts must also be seen as autonomous works of
art. The utopian aspect of the image fulfils a confrontational and transformative
function, in the sense that the sociologist Karl Mannheim attributes to this
phenomenon. The statement about Soviet Russia, through its utopian image, thus
become much more a statement of the contemporary socio-political reality of their
own society, its shortcomings, deficiencies and tensions.
The collapse of this utopia occurred in the dramatic period of the late 1930s when a
part of left-wing intellectuals began to point out from within this utopian thinking its
ideological features. As the dissertation points out, this turnaround occurred first in
the reflection on Soviet cultural policy and practice. For the avant-garde, striving for a
comprehensive transformation of the world as a whole through art, any attack on the
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freedom of artistic expression and creative freedom meant a fundamental threat to its
utopian project. Therefore, the utopian image of Soviet Russia ceased to fulfil the
necessary confrontational and transformative functions for them. That is why they
broke up with this image and that opened the way for radical criticism o of the sociopolitical aspects of Soviet reality as well. The escalating attack on modern art in the
Soviet Union may therefore be considered as a catalyst of this process, as it posed a
major threat to the avant-garde utopian project of transformation of the world
through the magical power of the image and the word.
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Výzkum vedoucí k této disertační práci byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy
v Praze (GAUK)468 a německou Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). Jeho
dosavadním hlavním výstupem je reprezentativní komentovaná antologie nabízející průřez
literaturou očitého svědectví o sovětském Rusku vydaná v roce 2017 pod názvem Cesty do
utopie. Obraz sovětského Ruska ve svědectvích československých intelektuálů. Dvě
doprovodné studie z této antologie jsou v rozšířené a doplněné podobě začleněny do
předkládané práce.469
Dílčí části výzkumu, které také tvoří součást předkládané práce, pak byly publikovány jako:
▪

Vývoj utopického obrazu sovětského Ruska u české meziválečné kulturní levice na
příkladu recepce osudu a poetiky Vsevoloda Mejercholda. HRADECKÝ, Tomáš; HORÁK,
Pavel; BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí
nad Orlicí, Oftis, 2014, s. 221-233.

▪

Ať zvítězí slunce, ať zhyne noc! Dilemata puškinských oslav v Československu roku
1937. KARPÍŠEK, Jaromír; STURZ, Zbyněk; BLÁHOVÁ, Marie a kol. České, slovenské a
československé dějiny 20. století XI. Ústí nad Orlicí, Oftis, 2017, s. 113-121.

▪

Rozčílený svět. In: HÁJKOVÁ, Dagmar; HORÁK, Pavel (eds.) Republika československá:
1918—1939. Praha, NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 851-866.

Výsledky výzkumu byly dále prezentovány na následujících konferencích a veřejných
přednáškách:
▪

Mezinárodní historická vědecká konference České, slovenské a československé dějiny
20. století IX. (FF UHK, 2. – 3. 4. 2014). Příspěvek Vývoj utopického obrazu sovětského
Ruska u české meziválečné kulturní levice na příkladu recepce osudu a poetiky
Vsevoloda Mejercholda.

▪

Mezinárodní konference mladých slavistů X. Křižovatky Slovanů (FF UK, 6. – 7. 11.
2014). Příspěvek Cesty do utopie. Obraz sovětského Ruska v rámci československé
kulturní levice ve dvacátých a třicátých letech 20. století.

▪

Mezinárodní historická vědecká konference České, slovenské a československé dějiny
20. století XI. (FF UHK, 30. – 31. 3. 2016). Příspěvek Dilemata puškinských oslav v
Československu roku 1937.
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Veřejná přednáška na výzkumném semináři pořádaném Masarykovým ústavem a
Archivem AV ČR a Institutem mezinárodních studií FSV UK (4. 4. 2016). Téma Obraz
sovětského Ruska v rámci meziválečné československé kulturní levice.

▪

Veřejná přednáška pořádaná Ústavem východoevropských studií FF UK (9. 1. 2018).
Téma Cesty do utopie. Meziválečné reportáže českých spisovatelů o sovětském Rusku.

468

Projekt č. č. 628214: Obraz sovětského Ruska v rámci československé kulturní levice ve 20. a 30.
letech dvacátého století řešený na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd.
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ŠIMOVÁ, Kateřina et al. (eds.) Cesty do utopie. Obraz sovětského Ruska ve svědectvích
československých intelektuálů. Praha, Prostor, 2017.
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