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1. Úvod 
První světová válka byl konflikt, který doposud neměl obdoby. Neobvyklý byl 

v počtu států, které se zapojily, v počtu vojáků, kteří šli do boje, a také použitými 

moderními zbraněmi. Jak válka probíhala, známe z historie. Známe fakta, čísla, kolik lidí 

bylo zabito, kolik zraněno. I o tom, jaký válka způsobila otřes, nám historie vypráví. 

Trochu jinak o tom může vyprávět i literatura. Řada spisovatelů prošla frontou, mnoho 

spisovatelů v době války žilo v zázemí. Svoje zážitky a zkušenosti v literatuře reflektovali. 

Reflexe zachycují nejen názor autora, ale i lidí, kteří v té době žili. Prostřednictvím 

analýzy několika děl s válečnou tematikou se chceme nad tématem války zamyslet trochu 

jinak, než jak to dělá historie nebo literární historie. Pokládáme si otázky, jak se změnilo 

smýšlení skutečných lidí o válce před jejím vypuknutím, během ní a po válce. Jaký byl 

jejich názor na tuto neobvyklou skutečnost. Zajímá nás, zda v ní všichni viděli destruktivní 

ničící sílu, nebo zda někteří lidé viděli ve světovém konfliktu smysl. Nejlépe nám v tom 

poslouží díla autorů, kteří válečnou zkušenost mají, kteří v této neklidné době žili. Dalším 

sledovaným hlediskem je, jak se s tímto tématem vyrovnali a jakým způsobem je 

zpracovali. 

Práce se zabývá vybranými prozaickými díly české a světové literatury, která 

reflektují událost první světové války. Zaměřili jsme se na díla, která vyšla v letech 1916 – 

1935, tedy poměrně brzy po válce. Pro spisovatele to v té době bylo téma aktuální, 

dominantní téma celého meziválečného období.  

Kromě díla Večery na slamníku se jedná o romány. Třídění žánrových forem a 

variant románu není přiliš systematizováno, přihlíží se k tematice1. V našem případě 

romány nazýváme válečnými, protože válka tvoří jejich téma, nebo jeho velkou součást.  

Protože se zabýváme „lidmi a válkou“, do centra sledování klademe postavy románů. 

Především se zaměřujeme na postavy hlavní, nazýváme je hrdinové (nechápeme hrdinu 

v jeho dříve heroickém významu). Tím, že pojmenujeme, jakým otřesem hrdina prošel, 

jaký měl k válce postoj, jaký v ní viděl smysl, nastiňujeme smýšlení autora (přímého 

účastníka sledované doby) a náladu ve společnosti. Autoři nám poskytují možné dobové 

pohledy na válečnou katastrofu. 

Sledujeme, jaký názor na válku dílo prezentuje a porovnáváme s historickými fakty 

a skutečným životem autora, snažíme se tedy nastínit i autobiografické prvky. Naším 

                                                           
1
 Mocná, D.; Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha a Litomyšl : Paseka,  2004, s. 579. 
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úkolem není komplexně představit meziválečnou literaturu. Nepostihujeme ani všechny 

generace autorů. Ze svého sledování vylučujeme legionářskou literaturu, protože je 

naprosto specifická, ovlivněná úlohou, kterou legie měly. Jejich úkolem bylo podpořit 

činnost Československé národní rady a pomoci k tomu, aby byla uznána zeměmi Dohody 

za představitelku budoucího samostatného státu. 

Budeme se zabývat především díly českými. Pro srovnání a pro jejich závažnost 

zařazujeme dvě díla světové literatury. Věnovat se jim budeme v tomto pořadí: Oheň - 

Henri Barbusse, Na západní frontě klid - Erich Maria Remarque, Větrná setba - Václav 

Řezáč, Válčení civilistovo - Stanislav Kostka Neumann, Večery na slamníku - Jaromír 

John, Osudy dobrého vojáka Švejka - Jaroslav Hašek. 

Na první místo klademe chronologicky nejstarší dílo sledované řady. Dílo 

francouzského spisovatele reprezentuje vítěznou mocnost. Naopak poraženou zemi 

zastupuje druhý titul, je to kniha spisovatele německého. Podobný příběh zasazený do 

českého prostředí klademe na třetí místo, tím začínají práce autorů českých. Následuje dílo 

v té době již zkušeného a známého básníka a nakonec dvě díla humoristická.    

Nejprve stručně nastíníme historické skutečnosti, první světovou válku a situaci 

v jednotlivých zemích během války a po válce. Zároveň naznačíme obecné rysy literatury 

ovlivněné válkou v příslušných zemích. Největší pozornost věnujeme výkladům 

jednotlivých děl, hlavním hrdinům a postavám, tedy jednotlivým reprezentantům válečné 

společnosti. Medailony o autorech mají nastínit autobiografické rysy, které se v dílech 

objevují.  Nakonec zkusíme shrnout pohledy jednotlivých autorů na válečné dění.     
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2. Historický kontext 

Úvodní poznámka 

Literární dílo je svědectvím o době, ve které vzniká. Zachycuje atmosféru, 

politickou a společenskou situaci, i když se na to přímo nezaměřuje. S válečnou zkušeností 

se řada autorů vyrovnávala psaním. Válečná tematika se objevuje snad ve všech světových 

literaturách. Je to dominantní téma meziválečného období. Každá národní literatura 

s tematikou války je něčím specifická. Jednotlivé země se za války i po válce ocitly 

v rozdílných situacích. Za války byl rozdíl v tom, kdo se cítil napadeným, kdo 

dobyvatelem. Po válce se objevuje hledisko vítězů a poražených. 

V knihách s válečnou tematikou se uplatňují státem prosazované ideologie, 

atmosféra doby, strach. Všeobecné naladění, radost z něčeho, odpor k něčemu, postoj 

k válce. Někde fungovala nacionalistická propaganda, jinde vznikaly protistátní organizace 

snažící se rozbít monarchii.  

Odlišná společenská, politická a ideová situace vtiskla národním literaturám 

specifické rysy. Cílem této kapitoly je nastínit situaci zemí, odkud pocházejí sledovaná 

díla. Tedy zasadit sledovaná díla do historického kontextu. 

 

2. 1 První světová válka 

K válečnému konfliktu se schylovalo delší dobu. Situace v mezinárodních vztazích 

byla na konci 19. století napjatá. Měla ji vyřešit první mírová konference o odzbrojení 

v Haagu v polovině roku 1899. Na základě všeobecného souhlasu došlo ke zřízení 

Mezinárodního soudního dvora v Haagu k řešení mezinárodních sporů. Naprosto ale 

selhala jednání o odzbrojení, což se opakovalo o osm let později, v roce 1907. Tehdy sice 

došlo k vypracování norem o mezinárodním válečném právu (Druhá haagská mezinárodní 

konference o odzbrojení), ale především Německo se nehodlalo řídit omezeními pro své 

zbrojní programy2. 

Evropský mír byl na vahách již po vyhlášení anexe Bosny a Hercegoviny v říjnu 

1908 Rakouskem-Uherskem. Nesouhlas vyjádřilo Rusko a ohroženo se cítilo Srbsko. Na 

nátlak Německa, které se za svého spojence postavilo, Rusko muselo ustoupit. Anexe ale 

vyostřila mezinárodní napětí a zvýšila ruskou a srbskou averzi vůči Rakousku-Uhersku3.  

                                                           
2
 Bělina, P.  a kol.: Dějiny evropské civilizace II. Praha : Paseka, 1995, s. 180. 

3
 Bělina, P.  a kol.: Dějiny evropské civilizace II. Praha : Paseka, 1995, s. 183. 
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První světová válka začala 28. července 1914. Záminkou byl atentát na císařského 

následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este 28. 6. 1914 v Sarajevu. Atentátník Gavrilo 

Princip byl ve spojení s tajnou srbskou teroristickou organizací Černá ruka. Ultimátum, 

které Rakousko-Uhersko Srbsku dalo, bylo koncipováno tak, že se nedalo přijmout. Srbsko 

je přijalo, ale ne ve všech bodech. Rakousko-Uhersko tedy vyhlásilo Srbsku válku.   

Na jedné straně stály centrální mocnosti, tedy Německo a Rakousko-Uhersko, 

podporované Tureckem (po roce i Bulharskem). Na druhé straně vedle Srbska se 

Trojdohoda (Francie, Velká Británie a Rusko) rozšířila roku 1914 o Belgii, Srbsko, Černou 

Horu a Japonsko. Roku 1915 se k ní přidala Itálie, roku 1916 Rumunsko, roku 1917 USA, 

Portugalsko, Čína a roku 1918 Řecko. V důsledku říjnové revoluce opustilo válčící země 

v roce 1917 Rusko. 

Příčin války bylo několik, naznačíme alespoň některé – situace na Balkáně, touha 

Německa po přerozdělení světa (mělo méně kolonií než ostatní velmoci), soupeření 

v námořním zbrojení Německa a Velké Británie. Šlo o válku dobyvačnou, která měla buď 

zásadně změnit, nebo potvrdit dosavadní rozložení sil, udržet či získat kolonie a trhy. Nedá 

se pochybovat o tom, že rozpory nejvíce zostřovala politika německé říše4. 

Válka probíhala na čtyřech bojištích. Nejprve bylo po počátečních neúspěších 

poraženo Rakouskem-Uherskem a Bulharskem Srbsko. Poté, co vstoupila do války Itálie, 

se otevřela jižní fronta. Až do roku 1917 bojovalo Rakousko-Uhersko společně 

s Německem na východní frontě. Pak došlo k rozkladu ruské armády. Nejdůležitější byla 

fronta západní. Zde se utkali Němci s francouzskými jednotkami posílenými britským 

expedičním sborem a od roku 1917 i Američany. Formálně válka skončila po tom, co 

Německo pedepsalo dohodu o příměří (11. 11. 1918). 

Celkem se války zúčastnilo 38 států, které do boje nasadily přes 70 milionů osob. 

Ztráty dosáhly zhruba 10 milionů mrtvých a 22 milionů lidí bylo zraněno. 

Válka skutečně přinesla nové uspořádání světa. Některé národy se osamostatnily. 

Vznikly nové státy, např. Rakousko, Československá republika, Maďarsko, Království 

Srbů, Chorvatů a Slovinců atd. 

Během mírových dohod ve Versailles byla vyslovena myšlenka vytvoření 

Společnosti národů, která by měla v budoucnu řešit všechny sporné otázky a zabránit tak 

dalšímu konfliktu. Společnost národů oficiálně vznikla v dubnu roku 1919.  

 

                                                           
4
 Bělina, P. a kol.: Dějiny zemí Koruny  české II. 6. vyd. Praha: Paseka, 1992, s. 139. 
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2. 2 České země a první světová válka 

Po vyhlášení války vládla v českých zemích sklíčená atmosféra. Moc v Rakousku-

Uhersku byla přenechána vrchnímu vojenskému velitelství. Vojenská vláda měla zřejmě 

protislovanský ráz, zvyšovala tlak na germanizaci. Vyplývá to z očividně nepřátelského 

chování rakouských úřadů. V Rakousku jsou suspendována základní občanská práva. 

Parlament byl uzavřen, demokratická práva omezena a na řízení státu získávalo stále větší 

vliv armádní velení5.  Stát začíná zasahovat do ekonomiky. Čechy se stanou se svým 

lehkým a těžkým průmyslem hlavním zázemím Rakouska. Už na jaře 1915 je zaveden 

přídělový systém, v roce 1916 spěje válečné hospodářství k rozvratu. 

Českou politickou scénu válka zaskočí. Je uzavřen parlament, nastupuje cenzura 

tisku. V prosinci 1914 emigroval Tomáš Garrigue Masaryk. Byl ve spojení s tajnou domácí 

organizací Mafie, kterou zpočátku vedl Edvard Beneš. Na konci roku 1915 byl zahraniční 

odboj posílen o Beneše a Milana Rastislava Štefánika, kteří odešli za Masarykem do 

emigrace. V průběhu roku tito tři politici sestavili Českou, později Československou 

národní radu jako hlavní orgán protirakouského odboje. Postupně získávali pochopení u 

představitelů Dohody. Pro podpoření svých koncepcí Národní rada podporovala vytváření 

československých legií. Tedy vojsk, která se na italské, francouzské a ruské frontě 

formovala z českých a slovenských předválečných emigrantů a především z vojenských 

zajatců a přeběhlíků. Československá brigáda se uplatnila zejména v bitvě u Zborova v létě 

1917. Činnost legií zřejmě zapůsobila a Francie, USA a Velká Británie uznaly Národní 

radu jako představitelku českého a slovenského národa6.  

Mezitím se měnila česká politická scéna. V listopadu 1916 byly vytvořeny dvě 

organizace – Český svaz, který sdružoval poslance ve vídeňském parlamentu, a Národní 

výbor, který měl působit jako nejvyšší národní instance doma7. 

Únorová revoluce v Rusku v roce 1917 radikalizovala široké masy, demonstracemi 

se vyjadřoval odpor k válce. České veřejné mínění se výrazně radikalizovalo, začalo se 

uvažovat buď o zásadní přestavbě Rakouska, nebo o jeho úplném rozbití8.  

Na české politické scéně se vystřídalo několik názorů na podobu budoucího státu. 

Mezi prosazovaná řešení patřil projekt českého carství jako součásti mohutné slovanské 

říše. S dalším nápadem přišli mladočeští politici po nástupu Karla I., kdy byl obnoven 

                                                           
5
 Bělina, P. a kol.: Dějiny zemí Koruny  české II. 6. vyd. Praha: Paseka, 1992, s. 141. 

6
 Bělina, P. a kol.: Dějiny zemí Koruny  české II. 6. vyd. Praha: Paseka, 1992, s. 144. 

7
 Bělina, P. a kol.: Dějiny zemí Koruny  české II. 6. vyd. Praha: Paseka, 1992, s. 144. 

8
 Bělina, P. a kol.: Dějiny zemí Koruny  české II. 6. vyd. Praha: Paseka, 1992, s. 144. 
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ústavní život. Prosazovali myšlenku přeměny západní části monarchie na federativní stát. 

Dokonce odsoudili Masarykovu protirakouskou akci. Reakcí byla výzva Českému 

poselstvu na říšské radě v květnu 1917, kterou koncipoval dramaturg Národního divadla (a 

člen Mafie) Jaroslav Kvapil (známá jako Manifest českých spisovatelů)9. Poslanci byli 

napomenuti, aby zastávali práva českého národa. A byli upozorněni, ať žádají obnovení 

občanských svobod. Manifest podepsalo 220 spisovatelů, vědců a žurnalistů. Pozvolna se 

vytvořila cesta snahy o společný stát Čechů a Slováků. 

Podle výsledků posledních voleb z roku 1911 byl 13. 7. 1918 sestaven nový 

Národní výbor v čele s Karlem Kramářem. Řešil hlavně otázku, jak vyhlásit a udržet 

samostatný stát. A jak zajistit jeho zásobování. Panoval totiž nedostatek potravin, a navíc 

byl nařízen nucený vývoz obilí do rakouských zemí. Proti tomu byla vyhlášena 14. 10. 

generální stávka. Nepokoje se prohloubily, většina národů chtěla svržení monarchie. 

Předsedové Národního výboru Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František 

Soukup a Vavro Šrobár vyhlásili 28. 10. 1918 oficiálně samostatnost. 30. 10. se 

v Turčianském Martině ke společnému československému státu přihlásili Slováci. Prvním 

prezidentem se stal T. G. Masaryk.  

 

Obraz války v české literatuře 

Postavení české literatury během první světové války a po ní je naprosto specifické. 

Česká země byla v době války součástí Rakouska-Uherska. Česká literatura tedy nebyla 

literaturou samostatného státu, ale nesamostatného národa. Nebyla to válka našeho státu, 

s nadsázkou nebyla to „naše“ válka. Proč tedy bojovat za něco, na čem nemáme zájem? 

Postoj generace českých intelektuálů byl jasný – považovali se vyhnanými do boje za něco, 

co je jim přinejmenším lhostejné10.  Smysluplným se z tohoto hlediska jeví účast v legiích.  

Obraz, který podali čeští autoři o první světové válce je různorodý. Má však osobité 

rysy, kterými se liší od literatury zahraniční11. Především je to pojetí války jako cizího 

boje. Není to válka za české národní zájmy. Tento motiv je proto v českých knihách 

s válečnou tematikou velmi častý. Lidé neodcházeli do války s vlasteneckým nadšením, jak 

na počátku románu Na západní frontě klid píše o Němcích Remarque. Dále se tu projevuje 

silná tradice antimilitarismu českého intelektuáního prostředí. Česká předválečná 

                                                           
9
 Bělina, P. a kol.: Dějiny zemí Koruny  české II. 6. vyd. Praha: Paseka, 1992, s. 146. 

10Moldanová, D.: Česká literatura 1890 – 1948. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2009, s. 101. 
11

 Moldanová, D.: Česká literatura 1890 – 1948. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2009, s. 101. 
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společnost byla k Rakousku-Uhersku neutrální až loajální. Válka tento postoj výrazně 

změnila12.  V dílech se pak projevuje reflexe toho, že lidem se nechtělo bojovat za říši, jíž 

jsou součástí. Už nechtěli být malou součástí velké monarchie. Vznikaly různé tajné 

spolky, situace vedla až k vyhlášení samostatného československého státu. Tato skutečnost 

se v literatuře projevuje popisem nechuti odejít do boje, různými snahami uniknout odvodu 

a protiříšským organizováním. „Samotná válečná léta přinesla v literatuře jak prohloubení 

dosavadní hodnotové krize, tak naproti tomu proklamativní návrat k národní jednotě 

(Manifest spisovatelů – 1917), k zemi a k tradici (V. Dyk, K. Toman).“13 

Díla s válečnou tematikou u nás vycházela ojediněle už za války. Tématem mnoha 

děl se pak válka stala v prvních letech po vzniku nové republiky. O první světové válce 

psaly všechny generace českých autorů. Válka zasáhla do lidských osudů mnoha 

spisovatelů. Někteří prošli frontovým bojem, někteří legiemi, jiní prožili mládí ve válkou 

poznamenaném zázemí. Proto je toto téma pro všechny generace aktuální. Objevily se 

rozdílné proudy válečné literatury.  Spisovatelé zaznamenali svůj zážitek, reflexi, byla to 

snaha podat svědectví a snaha vyrovnat se s tímto zážitkem. Některé reflexe se podle 

zážitku autora věnují době strávené v zákopech. Jiné v české literatuře vytvořily proud 

tvorby, který válku nazírá z perspektivy domova zbídačelého válkou14. Možná pokus 

spisovatelů o válečnou reflexi můžeme chápat jako varování před hrozbou, že by se něco 

podobného mohlo opakovat. 

Legionáři jsou tvůrci vlastní specificky laděné vlny v české válečné literatuře. 

 

2. 3 Francie a první světová válka 

Přelom 19. a 20. století otevírá ve Francii (i v celé Evropě) období složitého a 

někdy i bouřlivého politického a sociálního vývoje. Znovu nastolená otázka nového 

uspořádání francouzské společnosti vyvolává ideově značně rozmanité tendence. Mezi 

příčiny války se navíc dá také zařadit to, že se Francie nikdy nesmířila se ztrátou Alsaska a 

Lotrinska (po prusko-francouzské válce v roce 1870). V neklidné době konce 

devatenáctého a následně počátku dvacátého století musíme brát tyto skutečnosti v úvahu.  

                                                           
12

 Moldanová, D.: Česká literatura 1890 – 1948. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2009, s. 101. 
13 Slovník českých spisovatelů. 6. aktualiz. vyd. Praha : Libri, 2005, s. 23. 

14
 Buriánek, F.: Dějiny české literatury v první polovině 20. století II. : Mezi dvěma válkami. Praha : Státní 

pedagogické nakladatelství, 1974, s. 9. 
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Situace na evropském kontinentě na konci 19. století byla napjatá, jak už jsme se 

zmínili. Dohodou z roku 1894 vzniká Dvojdohoda Francie s Ruskem. Evropa se tak 

rozdělila na dva nepřátelské bloky. V roce 1907 přistupuje Velká Británie, vzniká 

Trojdohoda. Prostor pro politické řešení konfliktů se úžil. Poté, co Německo Francii 

napadlo, vyhlásila mu válku i Velká Británie (4. 8. 1914). Francie měla tedy mocného 

spojence, v roce 1917 významně pomohl i vstup USA do války. 6. 4. 1917 vyhlásily USA 

Německu válku. Západní fronta byla nejdůležitějším bojištěm. Německo bylo v roce 1918 

vyčerpáno a muselo přiznat porážku.  

Na mírové konferenci v Paříži pak za předsednictví francouzského premiéra 

Clemenceaua Francie prosazuje tvrdou politiku proti Německu a požaduje nejvyšší podíl 

na válečných reparacích. Snaha Francie o oslabení Německa zpočátku nemá podporu 

v USA. Spojené státy by chtěly zachovat Německo přiměřeně silné jak vůči Francii, tak 

Velké Británii. Francie nakonec svoji myšlenku vítězného míru prosadí. Je to země nejvíce 

válkou zničená, ale také po válce na evropském kontinentě nejvíce získala.    

Protiněmecké nálady Francií zmítaly ještě na počátku 20. let 20. století. 

Předpokládala, že její vítězná armáda by měla mít v Evropě nejvyšší autoritu. Coby vítěz 

chtěla, aby se francouzský mír stal základem evropských vztahů nastálo15. 

 

Obraz války ve francouzské literatuře 

První světová válka hluboce zasáhla do hodnotového systému společnosti i umění. 

Podlomila víru v rozum a ve svých důsledcích otevřela cestu k hluboké proměně umění a 

literatury ve smyslu různě pojímaných podob modernismu.  

Do války šli mnozí s iluzemi, její nesmyslnost jimi otřásla. Bezprostřední ohlas 

nalezly válečné události především v románech (Barbusse, Dorgelès, Duhamel, Rolland). 

Meziválečné období je velkou dobou francouzského románu.  

Někteří spisovatelé přecházejí pod vlivem svých válečných zkušeností k ideálům 

socialismu. Vliv na to má také ruská revoluce. Jsou to především spisovatelé starší 

generace. Mladší intelektuálové vyjadřují literaturou spíše pocit nesmyslnosti světa a 

popření logiky16. 

Prvním průkopníkem socialistické literatury byl Henri Barbusse, který prošel 

myšlenkovým přerodem a změnou politického přesvědčení v zákopu. K tomuto proudu se 

                                                           
15

 Bělina, P.  a kol.: Dějiny evropské civilizace II. Praha : Paseka, 1995, s. 202. 
16

 Francouzská literatura : Stručný nástin vývoje. 2. rozš. vyd. Praha : Orbis, 1964, s. 212. 
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řadí i další spisovatelé, např. Paul Vaillant – Couturier, nebo Jean-Richard Bloch. Ale jinak 

spolu v meziválečné literatuře soupeřilo mnoho směrů a skupin. Romány nesocialistické, 

reflektující krutost a nesmyslnost války, ale neřešící její smysl ze socialistického hlediska. 

Dále díla protiměšťácká.  

Přímo monopolní postavení ve francouzské literatuře dvacátých let si vydobyla 

skupina kolem Nouvelle Revue Française (vydávána od roku 1908, po válce od roku 

1919). Za nejvýznamnější autory meziválečné literatury jsou považováni Gide, Proust, 

Valéry a Claudel17.  

V literatuře se objevují vlastenecké prvky. Na rozdíl od Čechů Francouzi bojovali 

za své vlastní zájmy. Jejich přístup je tedy odlišný od českého. A také se v literatuře odráží 

ničivá síla války. Francií procházela západní fronta – nejdůležitější bojiště války. Země 

tedy byla válkou silně poškozena.  

 

2. 4 Německo za první světové války 

Na počátku dvacátého století začalo Německo ztrácet dech. Císařem zde byl Vilém 

II., kancléřem Leon Caprivi. Investice plynuly především do domácí ekonomiky. Postupně 

se začala projevovat krize z nadvýroby v části průmyslových oborů. Rozvoj průmyslu 

odčerpal neúměrné množství lidí ze zemědělství. Německo tak přestalo být soběstačné ve 

výrobě potravin. Němci navíc těžce nesli podřadné postavení v koloniální politice velmocí 

a žádali nové dělení světa. Evropa byla rozdělená koalicí Německa s Rakouskem-

Uherskem a Francie s Velkou Británií a Ruskem.    

Poté, co Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, vyhlásilo Německo válku 

Rusku (1. 8. 1914). Podle připraveného Schliefenova plánu zahájilo rychlý útok přes Belgii 

a Lucembursko na Francii. Na to reagovala vyhlášením války Německu Velká Británie.  

Až do roku 1917 nezvrátila žádná ze stran válku ve svůj prospěch. Začala se 

projevovat únava a potíže se zásobováním vojska. Veškeré hospodářství bylo podřízeno 

potřebám fronty. Společnost se demoralizovala, hrozila sociální revoluce. V lednu 1917 

vydaly země Dohody prohlášení, ve kterém žádaly kromě zachování hranic z léta 1914 

rozdělení Turecka a změny ve vnitřním uspořádání Rakouska-Uherska podle 

národnostního principu. Německo by bylo ochotné přistoupit na mír pouze za předpokladu, 

                                                           
17

 Francouzská literatura : Stručný nástin vývoje. 2. rozš. vyd. Praha : Orbis, 1964, s. 223. 
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že hranice by byly totožné s frontovou linií. To bylo neslučitelné s požadavky Dohody, 

válka proto pokračovala. 

Na konci války se v Německu bouřili vojáci i civilní obyvatelstvo. Koncem září 

1918 se obrátila nová německá vláda na prezidenta Wilsona s prosbou o příměří. 

V listopadu 1918 vypukla v Německu revoluce, kterou zahájilo povstání námořníků 

v Kielu. Formálně válka skončila 11. 11. 1918, kdy Německo podepsalo dohodu o příměří, 

kterou přiznalo porážku. Koncem listopadu 1918 se císař Vilém II. zřekl trůnu a odešel do 

holandského exilu.   

Po válce byla mírová jednání přenesena do Paříže, což výrazně posílilo francouzské 

pozice. Francie měla vůči Německu nesmiřitelný postoj. Německo se ocitlo na pokraji 

ekonomické katastrofy. Ztratilo 13 % svého předválečného území a muselo platit vysoké 

válečné reparace. 

 

Obraz války v německé literatuře 

Vypuknutí první světové války bylo v roce 1914 přijato v Německu a německou 

veřejností v Rakousku-Uhersku z valné většiny s nadšením. Válečná „vlastenecká“ 

psychóza zachvátila i mnoho spisovatelů a básníků, kteří dosud smýšleli opozičně a 

válečný konflikt považovali za ahumánní, anachronický a absurdní. Válka se jim nyní – po 

krátkou dobu – jevila jako vítané „řešení“ neúnosných společenských poměrů, probudila 

naděje na změnu vnějšího i psychického života k lepšímu, vyvolala iluzi o „národní 

jednotě“, o překonání izolace inteligence od lidu společným bojovým úsilím, což vystihl 

třeba A. Zweig ve svých románech. Jen málo spisovatelů se stavělo od počátku a rozhodně 

proti válce a válečné propagandě, mezi nimi H. Mann, L. Frank (který vedle jiných musel 

emigrovat do Švýcarska), v Rakousku K. Kraus. Zážitek válečné skutečnosti, protiválečné 

smýšlení, které se šířilo zvláště od roku 1916, a růst revolučních nálad v lidu i armádě, jež 

vrcholily německou revolucí v listopadu 1918, to vše změnilo názory značné části obyvatel 

i s hodnotami, o něž se opíral předválečný svět císařství a militarismu.  

V průběhu dvacátých let pak vznikala v Německu bohatá a rozmanitá literatura, 

vycházející vesměs z kritických postojů vůči společenské situaci (inflace, sociální boje, 

ohrožování slabé výmarské demokracie obnovujícími se reakčními silami, později 

hospodářská a politická krize) a z opozice proti měšťáctví, nacionalismu, militarismu atd. 

Německá literatura je ochotna daleko více než předtím přijímat podněty z cizích zdrojů, 
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podílí se na světové literatuře. Německá literatura, a v ní především její opoziční, 

humanistická složka, je nyní silně vystřízlivělá, deziluzivní a nepatetická (kromě literatury 

krajní pravice, stále iracionalisticky orientované).  

Rostoucí politická nejistota ve Výmarské republice je příčinou toho, že zhruba 

deset let po skončení světové války se v literatuře projevuje potřeba vypořádat se s touto 

hroznou nedávnou minulostí a zaujmout odmítavé stanovisko k novému nebezpečí a 

obnovujícímu se militarismu. V protiválečné próze této doby stojí na prvním místě romány 

L. Renna a E. M. Remarqua. Válečné romány měly velký čtenářský ohlas. Trh zaplavily 

mezi lety 1927 a 1930. Snažily se působit jako reportáž, protokol a sdělení založené na 

skutečných prožitcích18.  V éře Výmarské repuliky vznikala i revoluční socialistická 

literatura. Na síle nabyla zvláště na počátku 30. let.  

Když se v roce 1933 zmocnili vlády v Německu nacisté, odešla většina německých 

uměleckých tvůrců a představitelů kultury, jež měla úroveň a jméno, za hranice. Pokud se 

nestala obětí gestapa a koncentráků. Díla řady pokrokových německých i zahraničních 

spisovatelů byla 10. května 1933 slavnostně spálena jakožto „zvrhlé umění“, „literatura 

asfaltu“, produkty „kulturního bolševismu“, kosmopolitismu a židovství.  

Shrnutí 

Nadšení válka zpočátku vyvolala v Německu. Německo bylo agresorem, mělo 

dobyvačné plány. Nacionalistická propaganda dobře fungovala, lidé dobrovolně odcházeli 

bojovat za vlast. Zároveň se ale Německo po válce ocitlo v nejhorším postavení. Bylo na 

pokraji hospodářské krize, poražené, vyčerpané. Z tohoto hlediska jsou v literatuře 

reflektovány počáteční iluze a vlastenecké nadšení. Hrdinství a národní hrdost a nakonec 

ztráta iluzí, uvědomění si nesmyslnosti a ničivé síly války. Naopak Francie byla napadenou 

zemí, po válce stála na vítězné straně, její sebevědomí narostlo a dlouho přetrvávala averze 

vůči Německu. Ve francouzské  literatuře se také objevuje poukazování na nesmyslnost 

války a především obrat k socialistickému proudu. 

V české literatuře se motiv vlasteneckého hrdinství neobjevuje, Češi na rozdíl od 

Němců a Francouzů za své zájmy nebojovali.  

Předpokládáme, že tyto historické skutečnosti budou nejvíce poznatelné v díle Na 

západní frontě klid německého autora Remarqua a v Řezáčově Větrné setbě. Obě díla 

                                                           
18

 Bahr., E. a kol.: Dějiny německé literatury III. : Od realismu k současné literatuře. Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, 2007, s. 240. 
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můžeme označit za generační romány – podaly zprávu o generaci žijící za války. Jeden o 

generaci na frontě, druhý o generaci v zázemí.  
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3. Diferenciace pohledů 

Úvodní poznámka 

Hrdinové různých válečných románů se mimo jiné liší v tom, jaký mají názor na 

válečné dění. Liší se tedy způsobem, jak uvažují o své válečné zkušenosti či o válce jako 

takové. Jestli podle nich má válka nějaký smysl, co způsobila, proč přišla. Nabízí se říci, že 

očima jednotlivých postav se dívají sami autoři. Zejména tam, kde je vyprávění v ich-

formě. Není to ale úplně pravda. Postava je dílem fantazie. A i když může mít a často má 

autobiografické rysy, stále se jedná o fikci a fikční svět.  Prostřednictvím postavy autor 

pohlíží na svět očima někoho jiného, překračuje svoje ego19. 

Autoři sledovaných textů mají válečnou zkušenost. Ta ovlivnila způsob, jakým 

zpracovali téma války a jakým způsobem se na válku dívá jejich postava. Přestože se jedná 

o fikci, předpokládáme, že autor v určité míře do literární postavy, hlavního hrdiny, 

promítá své pocity, představy, myšlenky. Počítáme se stylizací, a v neposlední řadě 

s nespolehlivostí lidské paměti a vzpomínek. Někdy dokonce hlavního hrdinu vnímáme 

jako autora, ztotožňujeme si ho s postavou. Často se s postavou ztotožňoval i autor ve 

skutečnosti. Na rozdíl od skutečnosti ale v románu není chování hrdinů jen záležitostí 

psychických reakcí, ale volby učiněné vypravěčem20. To si musíme uvědomit, protože díla 

často působí velice reálně. Pojednávají o událostech, které se skutečně staly a které 

můžeme znát z historie. Prostřednictvím románu se do válečných let dostáváme ne 

s nadhledem vševědoucího historika znajícího strohá fakta, ale prostřednictvím obyčejného 

člověka, který stejně jako my dýchá, cítí, žije, prožívá. Naší snahou nebude srovnat, do 

jaké míry jsou příběhy pravdivé a zda se skutečně udály. Naší snahou je zachytit, porovnat 

a odlišit pohledy jednotlivých postav na válku.  

Každý z autorů má jinou válečnou zkušenost. Připomeneme jen ve stručnosti, že 

Neumann prošel válku coby spisovatel relativně klidně, inteligenci nepouštěli do předních 

řad. Hašek zažil dobrodružství v legiích. Remarque strávil několik let jako voják 

v zákopech, stejně tak Barbusse. John strávil značnou část války s horskou vozatajskou 

brigádou na Balkáně, později v Čechách. Jak moc literární postavy korespondují se 

skutečným autorem, nebudeme explicitně pojmenovávat. Pro srovnání před každý výklad o 

díle předkládáme stručný medailon o autorovi. Důsledkem výběru sledovaných titulů je to, 

                                                           
19 Peterka, J: Teorie literatury pro učitele. 3. vyd. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment,  2007, s. 217. 
20Peterka, J: Teorie literatury pro učitele. 3. vyd. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment,  2007, s. 218. 
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že jednotliví hrdinové nestáli všichni na jedné válčící straně. Jsou mezi nimi zastoupeny 

oba tábory, obě znepřátelené strany. V tomto bodě bude zřejmě jejich pohled na viníka a 

na příčiny války opačný. 

Všechny sledované texty se vážou k první světové válce, jsou historicky určité. Ve 

všech textech je tato skutečnost nezpochybnitelná, je přímo vyslovena a nasvědčují tomu i 

dobové reálie. Dá se říci, že romány nabízejí překročení dosavadního světa směrem 

k protikladu. Tedy od mírového stavu k válečnému. Kontrast je často umocněn 

vzpomínkami postav na předválečnou dobu.  

Předmětem sledování je názor na válečné dění. Dají se sem tedy zařadit i 

vzpomínkové prózy. A to proto, že nejpatrněji je postoj vojáka - osobního vypravěče 

vyjádřen ve vzpomínkových knihách. Pokud se jedná o vzpomínky, osobní vypravěč 

sděluje své názory přímo, explicitně. U románových hrdinů jejich postoje tak výrazně 

vyjádřeny nebývají. 

 

 3. 1 Henri Barbusse – Oheň 

3. 1. 1 Henri Barbusse   
Narodil se 17. 5. 1873 v Asnières a zemřel 30. 8. 1935 v Moskvě. Byl 

francouzským romanopiscem, esejistou a básníkem. Vystudoval literaturu a filozofii, 

působil jako nakladatelský pracovník a publicista, vedoucí redaktor časopisu Je sais tout. 

Debutoval symbolistní básnickou sbírkou Plačky (1895). Ve stejném duchu je pojat i jeho 

první román Prosebníci (1903), zatímco román Peklo (1908, definitivní vydání 1917) 

ovlivnil již zolovský naturalismus. I když byl pacifista, odešel jako dobrovolník do války.  

Když válka vypukla, byl na léčení v plicním sanatoriu a nepodléhal vojenské 

povinnosti. O zařazení do armády požádal. Domníval se, že válku rozpoutal německý 

imperialismus a pokládal za svoji občanskou povinnost proti němu bojovat. Zde vznikal 

jeho reportážní frontový román Oheň, Deník bojového družstva (1916). V zákopech 

onemocněl a v srpnu 1917 byl propušten do civilu. Do Paříže se vrátil změněn fyzicky i 

duševně. Změnil i svoje politické přesvědčení. Vyslovil názor, že německý imperialismus 

bude zničen povstáním lidu. Tuto revoluční výzvu vložil i do poslední kapitoly Ohně. Proti 

válce a za sociální revoluci se postavil též v románu Jasno (1919). Nazval tak také hnutí 

založené roku 1919 a shromažďující francouzské intelektuály sympatizující s ruským 
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komunismem. Jeho program shrnul v eseji Svit v propasti (1920). Teze o revoluci „v 

hlavách“ našly značný ohlas i v meziválečném Československu (S. K. Neumann, Z. 

Nejedlý). Barbusse je označován za „marxistického humanistu“ první generace, kterou 

v SSSR Stalin likvidoval. Zemřel na prahu moskevských procesů 30. let. Další díla: sbírky 

povídek Mezi námi (1914), eseje a reportáže Bílý teror (1928), Co se stalo z Gruzínska 

(1929), Rusko (1930), Zola (1932), Stalin (1935). 

Barbusse strávil na frontě celkem 22 měsíců. V zákopech, lazaretech a později 

v kanceláři jednoho štábu, kam byl jako těžce nemocný přeložen do pisárny. Svoje válečné 

zkušenosti a zážitky psal do zápisníků. Z tohoto materiálu po uměleckém přepracování 

vznikl román Oheň. Vycházel nejprve časopisecky, cenzurován. První necenzurované 

knižní vydání vyšlo na konci roku 1916 ve Flammarionově nakladatelství, kde měl 

Barbusse přátele. Toto vydání nebylo zkontrolované válečnou cenzurou a povolené, bylo 

tedy v podstatě ilegální. Vzápětí dostalo Goncourtovu cenu a francouzská cenzura 

zachovala raději diplomatické mlčení. Kritici román vysoce oceňovali a podivovali se, jak 

mohl vyjít v době, kdy byly svobodné hlasy potlačovány. Významné osobnosti i obyčejní 

lidé Barbussovi děkovali za jeho odvahu a sympatizovali s jeho názory. Naproti tomu 

pochopení nedošel u francouzské armády či vrcholných politických představitelů. 

Základní myšlenkou románu Oheň je vyjádření odporu k válce a k těm, kdo ji 

rozpoutali a vedou. Román vzbudil obrovský ohlas. Jen za autorova života vyšel ve více 

než šedesáti překladech. Román je tendenční, jeho tendence byla vysoce hodnocena V. I. 

Leninem, M. Gorkým, R. Rollandem. Podobný ohlas měl ještě román Jasno, který navázal.  

3. 1. 2 Charakteristika díla, postavy 

Tento válečný román z prostředí fronty má na počátku věnování, které zní: Památce 

kamárádů, kteří padli vedle mne na Crouy a na kótě 119. Nabízí už dopředu předpoklad, že 

je založen na osobní zkušenosti autora. 

Vypravěč není popsán, téměř nic o něm nevíme. Máme pouze informaci, kterou 

nám sám sděluje na začátku – je členem Bertrandova družstva. Místo sebe popisuje svoje 

spolubojovníky. Jsou to postavy epizodní. Často promlouvají prostřednictvím přímé řeči. 

Vyprávění se tím objektivizuje. Později o sobě mluví jako o vojákovi, který zapisuje 

události z frontového života mužstva. Reflektuje se zde tedy akt psaní válečného deníku. 

Vypravěč je prostý voják, který se svým družstvem prožívá zákopovou válku. Opět si 

můžeme ztotožnit spisovatele s vypravěčem. Ale opět bereme v úvahu, že vypravěč je 
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součástí fikčního světa. Nicméně vyprávění působí, jako by ho vypravoval očitý svědek, 

přímý účastník.  

 „Poslyš, nechci tě komandovat… Ale na něco bych se tě rád optal. Když v tý tvý knize 

budou mluvit vojáci, necháš je mluvit tak, jak mluví, nebo to dáš do spisovný řeči? Víš, já 

myslím na ty sprostý slova, co říkáme. Však to znáš. I když dva vojáci jsou dobrý 

kamarádi a ještě si nenadávaj, nevydrží to nikdy ani minutu, aby si neříkali a neopakovali 

věci, který tiskaři zrovna rádi netisknou. Tak co s tím? Když to neřekneš, nevystihneš 

jejich podobu; to máš, jako bys je chtěl malovat a nedal tu nejostřejší barvu všude tam, kde 

je. Jenže to se nedělá.“ „Dám sprostá slova všude tam, kam patří, ty starosto, protože 

taková je pravda.“21  

Knihu nečteme ve francouzském originále, pouze v českém překladu. Jsme tedy 

vázáni na důvěru v překladatele, že z tohoto hlediska použil jazykové prostředky 

věrohodně. Překladatel použil pro řeč vypravěče spisovný jazyk, řeč postav ve formě přímé 

řeči obsahuje prvky hovorového argotu. I to zvyšuje autentičnost, je to autorův záměr. Jak 

v úryvku sám vypravěč (v této chvíli v roli postavy) říká, taková je pravda. Liší se tedy styl 

v pásmu vypravěče a v pásmu postav. 

Důležité zde nejsou individuální osobnosti, ale zachycení frontového života, jak 

působí na vojáky. Tím nejdůležitějším proto není vypravěč, nenahlédneme do jeho života. 

Jednoznačně v popředí je popis vojákovy každodennosti, nesnáze s potravou, hygienou, 

snahy alespoň trochu si zpříjemnit obrovské nepohodlí. Proto chybí stěžejní hrdina i hlavní 

postavy. Vystupující postavy se neliší v důležitosti. Je to pluk prostých vojáků (k nimž se 

řadí i vypravěč), kteří prožívají zákopovou válku. Nejsou ani příliš popsáni, 

charakterizováni. Jednotlivé postavy jsou členy jednoho družstva, jsou spojeni prostředím 

fronty, kde musí společně být. Jinak pocházejí z různých krajů a vypravěč nás s nimi 

namátkově seznamuje. Ale pouze povrchně, nejedná se o propracovanou charakteristiku.  

Postavy tu nejsou důležité jako jedinečné subjekty. Důležitější je to, co se jim děje, 

co zažívají. Tedy to, co to je válka pro vojáka a jak se s tím vyrovnává. Důležité jsou také 

jejich názory. Tím, že nevyčnívá jeden hlavní hrdnina nebo několik hlavních postav, které 

by se vyvíjely a měnily frontou, působí jejich myšlenky všeobecně. Je tu celé družstvo a 

my poznáváme jeho každodennost. Je to ukázka myšlení vojáků, tak nějak mohli 

                                                           
21 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 135n. 
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pravděpodobně smýšlet a žít na frontě všichni. V zážitcích několika vojáků postihuje 

možnou zkušenost milionů. 

Román se skládá z 24 kapitol, které jsou epizodickými příběhy ze života vojáků na 

frontě i na dovolené v zázemí. Ve všech kapitolách nacházíme dílčí řazení kompozičních 

prvků – prolínají se líčení prostředí, dialogy, popis postav, autorské komentáře a politické, 

filozofické či sociální úvahy. Román nemá jednotnou, plynulou fabuli. Je to 

pravděpodobně tím, jakým způsobem román vznikal. Jeho počátky jsou z autorova pobytu 

na frontě v zákopu, v lazaretech a později v kanceláři jednoho štábu, kam byl jako těžce 

nemocný přeložen do pisárny. Tam všude si zaznamenával své frontové zkušenosti a 

zážitky do zápisníků. Těm dal později uměleckou formu. Svoje pozorování umělecky 

zkomponoval.  

Titul románu je symbolický. Oheň je živelná katastrofa, zde se touto katastrofou 

míní válka. Vzplane a zničí předchozí svět se vším, co v něm bylo. Stejně jako oheň má 

ničivou sílu. 

3. 1. 3 Postoj k válce 

Na prvním místě je zmíněno, že do války se dostali obyčejní lidé. Jim se děly 

hrozné věci, oni byli postaveni do nebezpečí života, aniž by to chtěli. A přinášejí kvůli 

tomu oběti. Vojáci jsou lidé různých povolání, ale především rolníci a dělníci. Učitelé 

bývají poddůstojníky u roty nebo u mužstva, ani boháči či umělci mezi vojáky nejsou. 

Vypravěč je jedním z vojáků a mluví o nich jako o lidech, které válka vyvrátila z kořene22. 

Postavila je na válečné pole s puškou v ruce a oni čekají na znamení smrti a vraždění. 

Přesto jsou to pořád lidé. I když nastavují svá těla střelám a granátům proto, aby našli své 

protivníky a zabili je. I když jsou zpracováváni propagandou, nedělají to z vášně. Nejsou 

lupiči a zloději. Ani nejsou smyslů zbavení. Byli lidmi a zůstali jimi. A to i přesto, že teď 

jsou zbědovaní, obalení špínou a mají jen chatrné oblečení.  

„Shromáždili se tu v plném uvědomění, v plné síle a v plném zdraví, aby se ještě jednou 

vrhli do úlohy šílenců, kterou každému z nich vnutilo šílenství lidského pokolení. Je vidět, 

kolik zamyšlení a strachu, kolik smutku z loučení je v jejich nehnutém postoji a v jejich 

mlčení – v té masce klidu, jež jim nadlidsky stahuje tváře. Není to ten druh hrdinů, jak si je 

                                                           
22Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 191. 
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obyčejně představujeme; ale jejich oběť má větší cenu, než mohou vůbec kdy pochopit ti, 

kteří je neviděli.“ 23   

Vojáci jsou podle vypravěče otroci, přesněji 30 milionů otroků24. Ve starověku byli 

otroci chápáni jako bezprávné bytosti, v podstatě mluvící věci. Takové otroky v moderní 

době z lidí učinil povolávací rozkaz. Může se tedy chápat jako zločin proti lidskosti. Někdo 

lidem nařídil, co mají udělat, a oni to musí plnit. Někdo rozhodl, že je potřeba, aby došlo 

ke změně stávajícího pořádku. Ten, kdo to rozhodl, tím zřejmě sledoval vlastní zájem. A 

miliony otroků kvůli němu umírají25. Příčinou všeho jsou podle vypravěče lidé na 

vedoucích místech. Lidé učinili otroky z lidí pro svůj vlastní prospěch. Otázkou, která se tu 

neřeší, je, kdo jim k tomu dal právo. Z myšlenek vojáků totiž vyplývá, že takové jednání je 

nelidské, neracionální, nesprávné.  

Postavy románu ve svých úvahách jmenují válku něčím nepřirozeným, co brání 

lidem žít obvyklým životem. Chápou ji jako něco, co je proti přírodě, proti životu. Kvůli ní 

nemohou normálně žít, kvůli ní žijí jako zvířata hnaná do záhuby. 

„Člověk je stvořenej k tomu, aby žil, a ne aby takhle chcípal!“ „Muži jsou stvořený 

k tomu, aby byli manžely, otci, zkrátka, aby byli lidmi, a ne zvířaty, který se mezi sebou 

štvou, rdousí a hubí.“26 

3. 1. 4 Osobnostní otřes 

„(…) tady se člověk zatraceně změní.“27 

Poměrně naturalisticky tu vypravěč popisuje zákopy, špínu, pach nemytých těl, vši. 

Často ho prý v zákopu probudila vlna hustého zápachu, který vojsko na pochodu táhne za 

sebou.  Nejšťastnější tito lidé jsou, když odcházejí z fronty do bezpečí. Cestě na 

dovolenou, tedy do zázemí, se pak říká cesta do země šťastných28.   

„Tito lidé, ač vycházejí z pekla, jsou přes to přese všechno šťastní, právě proto, že z něho 

vycházejí. Vracejí se, jsou zachráněni. Smrt, jež byla už docela blízko, je opět ušetřila. 

Každá rota přijde na řadu do první linie jednou za šest neděl. Šest neděl! Vojáci ve válce 

                                                           
23 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 191. 
24 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 16. 
25 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 268. 
26 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 261. 
27 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 16. 
28 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 106. 
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mají ve velkých i malých věcech dětinskou filozofii: nedívají se nikdy daleko ani kolem 

sebe, ani před sebe. Myslí nanejvíš ze dne na den.“29 

Denně bojují s obrovským nepohodlím. Nejen v zákopech, kde je málo prostoru. 

Obecně platí, že mají omezené hygienické možnosti a zažívají trvalý nedostatek jídla a 

odpočinku. Popisují se tu i situace, kdy bylo vojákům vykázáno příliš malé místo na spaní. 

Jinam nesměli, museli to vydržet. 

„Co tedy dělat? Nemůžeš-li zůstat bez hnutí, ani si sednout, ani si lehnout, ani se 

procházet, ani pracovat, tak co? Vzrůstající sklíčenost doléhá na tento hlouček znavených a 

prokřehlých vojáků, kteří trpí každou částečkou svého těla a opravdu nevědí, co počít 

s tělem.“30 

Kromě toho je trápí myšlenky na domov, na manželky, děti. Denně vidí zničenou 

krajinu a užírají se nejistotou, jestli není zničená i v jejich rodišti. Zda jejich domov ještě 

existuje a jejich rodina je v pořádku. Dále je děsí všudypřítomná smrt. Uvědomují si, že 

jsou zranitelní. Jak to s nimi může dopadnout, mají často na očích. Nejvíce pociťují obavy 

a nicotu, když zemřou jejich přátelé. Vidí jejich rozkládající se těla a cítí prázdnotu, která 

tu po nich zůstane. 

3. 1. 5 Smysl války 

Úplně na počátku knihy je kapitola Vidina, která pak s vlastní knihou přímo 

nesouvisí. Je tu popsána situace v sanatoriu -  lidé z různých zemí se zde společně léčí a 

z novin se dozvídají o vypovězení války. V tu chvíli se z nich tedy stávají potencionální 

nepřátelé. Působí to absurdně – rozkaz učiní z lidí, kteří proti sobě nic nemají či jsou 

dokonce přáteli, oficiálně nepřátele. Vidinou je vidina ohně, který vzplane a který zničí 

předchozí svět. Je to tedy ničivá síla, která zlikviduje to, co bylo. Ten oheň způsobuje 

utrpení, nenávist, je to nesmírné šílení. 

Je to něco, co udělalo z 30 milionů lidí otroky, je to zločin a poblouznění31. Válka 

vznikla pro věci osobní a obchodní – lidé jdou na jatka, aby zlatem oprýmkovaná kasta 

zapsala do historie svá panovnická jména. Aby jiní lidé, také ozlacení, dělali více 

obchodů32. A ti lidé na vedoucích místech, kteří se nesmyslně dohadují a váhají válku 

                                                           
29Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 43. 
30Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 113. 
31 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 16. 
32 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 268. 
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ukončit, jsou horší než německý nepřítel. Nebo spíše jinak – oni jsou tím nepřítelem. 

Vypravěč válku dokonce nazývá šílenstvím lidského pokolení33.   

Pro vojáka je válka zosobněná do denně zažívaného utrpení. To, co ho nutí sedět 

v blátě, nemoci ke svým blízkým. Je to nepohodlí, které nekončí. Strach, který nepřestává. 

Obtížná sitace, která se příliš nemění. 

„Víc, než útoky, jež se podobají přehlídkám, víc než viditelné bitvy, rozvinuté jako 

korouhve, ba dokonce víc než boje muže proti muži, kdy se s křikem zmítají těla, je válka 

strašlivá nepřirozená únava, voda až po břicho a bláto a kal a ohavná špína; zplesnivělé 

tváře a maso v cárech a mrtvoly, plovoucí na hltavé zemi, které se už ani mrtvolám 

nepodobají. To je válka, ta nekonečná jednotvárnost běd, přerušovaná prudkými dramaty, 

to je válka, a ne bajonet, který jiskří jako stříbro, ani kokrhání polnic ve slunci.“34 

Každý voják si přeje konec války. Kromě toho je tu zmíněna důležitá myšlenka, že 

by se lidé z historie měli poučit. Měli by zabránit, aby se něco takového opakovalo. V tom 

vidí vojáci smysl svého utrpení. 

„Ach, kéž by si to lidi pamatovali!“ zvolal jeden. „Kdyby si to zapamatovali,“ řekl jiný, 

„nebylo by už válek.“ Třetí dodal: „Ano, kdyby si to pamatovali, válka by nebyla tak 

neužitečná, jak je.“35 

 

3. 2 Válka očima Pavla Bäumera: 

3. 2. 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 

Narodil se 22. 6. 1898 v Osnabrücku a zemřel 25. 9. 1970 v Locarnu. Po ukončení 

učitelského ústavu v Münsteru v roce 1916 odešel do války jako dobrovolník. V roce 1918 

byl zraněn. Ve svém životě vystřídal řadu povolání (původně chtěl být hudebníkem a 

malířem). Stal se účetním, obchodním cestujícím, agentem s hřbitovními náhrobky, 

reklamním pracovníkem, varhaníkem, učitelem atd.  V letech 1923 – 1924 byl redaktorem 

v Hannoveru, cestoval po Itálii, Švýcarsku, Balkáně a Turecku. V roce 1931 přesídlil do 

Ascony ve Švýcarsku. Společně s díly řady pokrokových německých i zahraničních 

spisovatelů byly jeho knihy slavnostně spáleny fašisty. Roku 1938 jej zbavili občanství. 

                                                           
33 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 191. 
34 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 257. 
35 Barbusse, H.: Oheň: deník bojového družstva. 4. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989, s. 261. 
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V roce 1939 odjel do New Yorku, kde dostal americké státní občanství. Svůj život dožil ve 

Švýcarsku. 

Román Na západní frontě klid patří k vrcholným dílům vlny (ze značné části 

pacifistických) románů o první světové válce, která se objevila v Německu ve druhé 

polovině 20. let (T. Plievier, L. Renn, G. Von der Vring, A. Zweig aj.). Ve stejnou dobu se 

touto problematikou intenzívně zabývali i američtí spisovatelé tzv. “ztracené generace“, 

zvláště E. Hemingway. Román byl do konce roku 1929 přeložen do dvanácti jazyků. Uvádí 

se, že celkový počet vydaných exemplářů převyšuje 6 milionů. Byl oblíbený nejen ve své 

době, ale i po celé dvacáté století.  

Kniha Na západní frontě klid volně pokračuje románem Cesta zpátky (1931, Der 

Weg zurück). Hrdiny jsou někteří přeživší příslušníci Bäumerovy jednotky. Popisuje se tu 

obtížné vpravování navrátilců do poválečných poměrů a rozklad frontového kamarádství. 

Tento román se označuje za umělecky slabší. Pozdější Remarquova díla jsou většinou na 

ještě nižší úrovni. Hrdinové jsou si podobní, převažují vykonstruované zápletky a situace. 

Nicméně Remarquovy knihy jsou čtenářsky velmi úspěšné a oblíbené. Další díla: Tři 

kamarádi (1936), Jiskra života (1957), Miluj bližního svého (1959), Vítězný oblouk 

(1967), Nebe nezná vyvolených (1969). 

3. 2. 2 Charakteristika díla, postavy 

Na západní frontě klid je kratší román, který nás seznamuje s válečnými zážitky 

mladého muže, Pavla Bäumera. Retrospektivně se seznamujeme s jeho minulým životem. 

V Pavlových úvahách a vzpomínkách se vracíme do jeho gymnaziálních let. Zpětně 

prožíváme chvíle před válkou a rekrutský výcvik. Dostáváme se především k úvahám 

mladých lidí, kteří nevědíí, co bude s jejich životem po válce. Co jsou, co budou. Mají 

pocit, že byli vytrženi z procesu hledání svého místa a teď nemají k čemu se vrátit. Do této 

generace patřil autor románu Remarque. Jeho román Na západní frontě klid podle 

všeobecného mínění podává zprávu o generaci, která byla válkou zasažena v nejcitlivější 

chvíli – v době dospívání.  Bývá označována jako ztracená generace.  

Pojem ztracená generace je připisován Gertrudě Steinové, americké spisovatelce, 

která tak nazvala věkovou skupinu mezi dvaadvaceti a třiceti lety, tedy lidi, kteří 

poznamenáni válečnou zkušeností neprojevují žádné pracovní nadšení.   

Pojmem ztracená generace můžeme obecně pojmenovat generaci lidí, kteří se 

v době dospívání octli na frontách první světové války. Jako literární pojem je tento termín 
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charakteristický především pro americkou meziválečnou prózu. Patří sem generační 

skupina amerických autorů 20. let 20. století poznamenaných duchovním otřesem první 

světové války. Tito autoři nevytvořili jednotný literární směr. Základním literárním 

tématem ztracené generace jsou zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských 

hodnot, oslava přátelství, hrůzy války, nenávist k válce a hledání východiska v útěku do 

přírody nebo kultury. 

Remarquovi se podařilo podat výpověď o celé generaci. Zachytil a popsal její 

zkušenosti a postoje. Takovýto román nazýváme generační. Na příběhu studenta Pavla 

tedy ukázal zkušenost, kterou získaly tisíce dalších vojáků stejného věku. Konfrontuje je 

s širší společenskou situací36.  

Fikční svět románu je reálný, evokuje skutečnost. Děj se odehrává především 

v zákopech západní fronty, částečně v Pavlově rodném městě. Autenticitu zvyšuje ich-

forma, tedy vypravěč v 1. osobě. Závěrečné odstavce jsou psány v er-formě a konstatují, že 

Pavel padl v říjnu 1918. Tyto odstavce románu obsahují vysvětlení titulu knihy. Na 

západní frontě klid je text hlášení podaného o situaci na frontě v den Pavlovy smrti. 

Paradoxně se tam neděje nic převratného, „jen“ právě vyhasíná jeden lidský život. V této 

situaci, kdy je na západní frontě klid, Pavel umírá. 

 V naprosté většině textu je vypravěč v 1. osobě. Ten má oproti vypravěči v er-

formě tu výhodu, že je v textu přítomný. Je tedy přítomný ve fikčním světě. „Na jedné 

straně ich forma propůjčuje vyprávění dojem zvláštní autentičnosti, neboť zprostředkovává 

příjemci pocit, jako by byl příběh vypravován očitým svědkem události nebo osobou jinak 

se na dané události účastnící; tím se dociluje efektu zvýraznění subjektivnosti 

vyprávění.“37 Takovýto vypravěč má ale zúžený pohled, dozvídáme se jen to, co Pavel 

zažívá, zažil, co ví on nebo jeho přátelé – vedlejší postavy. Na vše se tedy díváme z jeho 

perspektivy.  

Vypravěč je zde totožný s hlavní postavou. Je s ní personálně identický, ale v textu 

plní vypravěč a postava jiné funkce. Jeden vypráví a druhý zažívá. I v jiných dílech 

psaných ich-formou si obvykle vypravěč vzpomíná na nějaké předcházející etapy svého 

života, tedy života hlavní postavy. Hlavní postava Pavel Bäumer odpočívá za frontou a 

v této chvíli klidu nastupuje vypravěč, který vzpomíná na Pavlova studentská léta. Podíl 

vyprávějícího vypravěče a zažívajícího vypravěče (hlavní postavy) je poměrně vyrovnaný. 
                                                           
36 Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001, s. 205. 
37 Nübler, N.: Vypravěč (1. Os.) v české poválečné próze. In Česká literatura: časopis pro literární vědu, 
1997, roč. 45, č.4, s. 377 – 391, s. 377. 
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Remarque nám nabízí řadu vzpomínek hlavní postavy, ale i aktuální zážitky. Střídají se zde 

Pavlovy úvahy s obrazy válečných událostí a se záznamy rozhovorů mezi vojáky. 

Vypravěč v první osobě nás svádí k úvaze, jaký je vztah mezi autorem textu a 

vypravěčem. Zde se tato otázka nabízí zejména proto, že víme, že kniha vychází z 

autorovy zkušenosti. Obsahuje autobiografické prvky. Ale uvědomujeme si, že vypravěč i 

hlavní postava jsou fiktivní (tj. literární)38.  

Hlavní postava uvažuje o své existenci v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

Retrospektivně pohlíží na dobu před válkou, na sebe jako na nedospělého studenta 

s nezralými a nedospělými názory. V přítomnosti charakterizuje chování a myšlení vojáka, 

změnu postoje, vyvrácení iluzí. A předjímá, anticipuje svoji budoucnost – přemýšlí o ní a 

žádnou nevidí. Otázka budoucího času, co bude, je pro něj neřešitelná.  

 

3. 2. 3 Postoj k válce 

Válka je pro Pavla Bäumera něco, co zničilo jeho samotného a celou generaci 

mladých lidí. Přervalo její dospívání a v této kritické době ji uvrhlo do těžké životní 

situace. Válku vidí jako zlom, předěl, který smazal to, co bylo a nic nového nenabízí. Je 

před ním nejistota, žádná konkrétní vidina. Nic, co by mělo smysl. Válka je tedy vše ničící 

veličina, která je absurdní – je založená na nesmyslném rozhodnutí několika lidí. To 

rozhodnutí změnilo lidi ve zvířata – donutilo je na sebe navzájem střílet a zabíjet se.   

Pavlův postoj byl nejprve ovlivněn nacionalistickou propagandou. Byl idealistický. 

Pavel a jeho spolužáci věřili tomu, co říkal třídní učitel z gymnázia Kantorek. Pod jeho 

vedením se celá třída dobrovolně přihlásila na frontu. Zajímavé je, že tehdy měla 

propaganda vliv nejen na mladé lidi plné ideálů, ale i na jejich rodiče. Jak píše Remarque, i 

ti považovali za důležité, aby jejich synové sloužili vlasti. 

 „Kantorek do nás v hodinách tělocviku hučel tak dlouho, až naše třída odpochodovala pod 

jeho velením jako jeden muž na okresní velitelství a hlásila se dobrovolně. Ještě ho vidím 

před sebou: dívá se na nás, oči za brejlemi se mu blýskají a dojatým hlasem se nás ptá: 

„Půjdete přece se mnou, kamarádi?“ Vychovatelé Kantorkova druhu nosívají své city 

v kapsičce u vesty, pěkně po ruce; však je také vyndávají – podle rozvrhu hodin. Ale tím 

jsme si tenkrát ještě hlavu nelámali. Pravda, jeden z nás váhal a příliš se mu nechtělo. To 

byl Behm Josef, tlustý, dobromyslný chlapec. Nakonec se však dal přemluvit. Také by se 
                                                           
38 Nübler, N.: Vypravěč (1. Os.) v české poválečné próze. In Česká literatura: časopis pro literární vědu, 
1997, roč. 45, č.4, s. 377 – 391, s. 379. 
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jinak byl znemožnil. Snad i někteří další smýšleli stejně jako on; ale bylo prakticky 

nemožné, aby se někdo od party trhl, neboť tenkrát dokonce ani rodiče nechodili daleko 

pro slovo „zbabělec“.“39 

Mezi studentem Pavlem Bäumerem a mezi vojákem Pavlem Bäumerem je patrný 

velký rozdíl.  Voják zažil rozčarování a jeho postoj se změnil. Z naivního mladického 

nadšení a odhodlání se stalo zkušeností podložené znechucení a poznání, že život vojáka je 

trvale ohrožen. A že se soustředí na tři základní věci – jídlo, spánek a přežití. 

Navíc si uvědomuje, že střílí na nevinné lidi, protože to někdo nařídil. Někdo dal 

rozkaz, a ten udělal z několika národů nepřátele. Těmto úvahám se ale brání. Vůbec se 

často snaží bránit vzpomínkám a přemýšlení nad dalším životem. Dělá to proto, aby se 

choval tak jak má – bojoval proti nepřátelům a s chladnou hlavou se snažil uchránit vlastní 

život. 

Rozdíl mezi studentem a vojákem je patrný opět z pásma vypravěče. Vypravěč má 

v podstatě dvě části. Jedna část je vypravěč vypravující (vzpomínající), druhá je vypravěč 

zažívající, tedy hlavní postava. Vypravěč postava, která zažívá, je vojákem, vyprávějící 

vypravěč vzpomíná na jeho studentská léta. Mezi vyprávějícím vypravěčem a vypravěčem 

postavou je v tuto chvíli psychologický rozdíl. Ten spočívá v jiném pohledu na válku. 

Vypravěč už má vojákovy zkušenosti, a proto má od studentova počínání odstup, už by se 

takto nechoval. Už vidí, že si neuvědomoval, co ho čeká. Že se nechal ovlivnit 

nacionalistickou propagandou. Věřil v ideály, které zklamaly. Jeho postoj se změnil 

z nadšení v deziluzi. 

3. 2. 4 Osobnostní otřes   

Pavel Bäumer a jeho spolužáci narukovali na frontu pod vlivem svého třídního 

učitele. Narukovali dobrovolně, dříve než byl jejich ročník povolán. Na počátku jejich 

válečné zkušenosti bylo nadšení vyvolané nacionalistickou propagandou. Zřejmě chtěli 

v souladu s přesvědčením svého učitele bojovat za vlast, splnit svoji občanskou povinnost. 

Brzy přišlo rozčarování a poznání, jak lidé málo rozuměli tomu, co to je válka. Jejich 

ideály dostaly tvrdý zásah reality. Poznali, jakou hodnotu má voják. Co to znamená být 

zbaven rozhodování o sobě samém, co znamená ztráta svobody, individuality. 

„Po třech týdnech nám už nebylo nepochopitelné, že oprýmkovaný listonoš má nad námi 

větší moc, než dosud měli naši rodiče, naši učitelé a všechny kulturní kruhy od Platóna po 

                                                           
39 Remarque, E., M.: Na západní frontě klid. 4. vyd. Praha : Svoboda, 1975, s. 13n. 
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Goetha dohromady. Svýma mladýma a bystrýma očima jsme viděli, že klasický pojem 

vlasti, hlásaný našimi učiteli, se zde zatím realizuje tím, že se musíme vzdát své 

individuality do takové míry, jakou by se nikdo neodvážil chtít po nejpodřadnějším 

slouhovi. Salutovat, stát v pozoru, parádemarš, k poctě zbraň, vlevo v bok, vpravo v bok, 

srážet kufry, nadávání a tisíc šikan; představovali jsme si úkoly jinak a zjistili jsme, že nás 

k hrdinství připravují jako cirkusové koně.“40 

Kromě ztráty individuality tu Pavel mluví o tom, že se vojáci setkávají se šikanou 

svých nadřízených. Je to možná tím, že na některé lidi má moc neblahý vliv. Navíc lidé, 

kteří mají nějakou takovou funkci, nemusejí na frontu, proto si chtějí svoje bezpečné místo, 

pozici, udržet co nejdelší dobu. Pavel vypráví o svém setkání se šikanou. Nejvíce při 

rekrutském výcviku od velitele Himmelschtosse. 

„Bylo mnoho slušných a rozumných desátníků; těch slušných byla dokonce většina. Každý 

se však chtěl udržet co nejdéle na svém teplém místečku v zázemí, a toho mohl dosáhnout 

jenom tím, že dával rekrutům do těla.“41 

Velmi často se zde mluví o běžných potřebách vojáka. Remarquův hrdina je přímo 

na frontě, proto se tu píše o stravě, o hygieně, spánku, vyměšování. O věcech základních, u 

kterých musí jít u vojáka stranou každý stud.  

Nejvíce se Pavlova postava zmítá v nejistotě. Jeho úvahy pojednávají o schopnosti 

vojáka vrátit se k běžnému životu. Problémem je Pavlův věk a věk jeho spolužáků. 

Narukovali před maturitou, ve věku 19 či 20 let nemají moc životních zkušeností. Nejsou 

pevně svázáni s životem v zázemí. Nemají svoji práci, svoji rodinu, zodpovědnost, ke které 

by se vrátili. Nemají na co navázat, nevědí, co z nich po návratu bude. Válka je pro ně zlo, 

které ukončilo jejich dosavadní život. Vrhlo je do situace a postavení, kterého se nebudou 

umět zbavit bez následků. Změnil se jim systém hodnot. Na Pavlovi autor ukazuje, jak 

vojáci myslí. Hlavní jejich starostí je zajistit si základní životní potřeby. Důležité jsou 

potraviny, protože dávají sílu a mohou zachránit život. Pro vojáka jsou důležitou věcí také 

dobré boty, protože se v nich pohybuje pořád, pokud jsou mu velké nebo jsou nepohodlné, 

omezují ho v životně důležitém pohybu. 

„Ztratili jsme smysl pro jiné souvislosti, protože byly fiktivní. Jenom skutečnosti jsou pro 

nás správné a důležité. A dobré boty jsou vzácnost.“42 

                                                           
40 Remarque, E., M.: Na západní frontě klid. 4. vyd. Praha : Svoboda, 1975, s. 21n. 
41 Remarque, E., M.: Na západní frontě klid. 4. vyd. Praha : Svoboda, 1975, s. 23. 
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Příběh Pavla Bäumera vypovídá o tzv. ztracené generaci. Tahle generace mladých 

lidí je válkou otřesena. Válka pro ně není přerušením jako pro starší generaci vojáků. Pro 

ně je to zlom. Nemají se k čemu vrátit. A hlavně mají pocit, že návrat do normální 

společnosti už není možný. Připadají si unavení. Jejich situace jim připadá zoufalá a 

bezvýchodná. Uvědomují si, že to, co prožili na frontě, nebudou moci jednoduše hodit za 

hlavu. Pavel vyslovuje myšlenku, že je to společný osud jejich generace. Dokonce mají 

pocit, že nejsou k ničemu. 

 „Jsme odříznuti od činorodosti, od snažení, od pokroku.“43 

 „Odkládá nůž a prohlašuje: „To je právě ono. Katza a Deterding a Haie budou mít své 

povolání, protože je měli už předtím. Prostě se do svého povolání vrátí. Zrovna tak jako 

Himmelschtoss. My jsme žádné neměli. A jak si po tomhle,“ – ukazuje rukou směrem 

k frontě – „máme na nějaké povolání zvyknout?“ „Člověk by měl mít hromadu peněz, aby 

mohl brát úroky a žít si úplně sám někde v nějakým lese -“ říkám, ale hned se za ten 

slavomam stydím. „Propánakrále, co z nás bude, až se vrátíme?“ říká Müller a i on sám je 

zaražený. Kropp krčí rameny. „To nevím. Ale první věc je být doma. Potom se ukáže.“ 

Vlastně jsme všichni bezradní. „Co by člověk vůbec mohl dělat?“ ptám se. „Mně se nechce 

do ničeho,“ odpovídá Kropp unaveně. „Jednoho dne beztak natáhneš bačkory, tak co? A 

stejně nevěřím, že se vrátíme.“ „Když o tom přemýšlím, Alberte,“ říkám po chvíli a 

převaluju se na záda, „tak kdybych slyšel slovo mír a byla to skutečně pravda, v tu chvíli 

bych chtěl udělat něco nepředstavitelného – tak mi to stoupá do hlavy. Víš, něco, co by 

stálo za to, že jsme byli v tom svrabu. Jenomže si nedovedu vymyslet, co by to mělo být. 

Z možností, které vidím, z toho zaběhaného kolotoče povolání a studia a platu a co k tomu 

patří, z toho je mi k blití, protože tohle všechno už tu bylo a je to hnus. Nic nenalézám – 

nic nenalézám, Alberte.“44  

Mají pocit, že vědomosti, které měli, už zapomněli. Zapomněli tedy to, čemu 

věnovali svůj život před válkou. A že teď neumí nic než jen válčit. Také si neumí 

představit, že si najdou nějaké povolání a zapojí se do každodenního stereotypu. Nevidí 

v práci pro peníze smysl života. Navíc se z nich stali lidé tvrdí, materialističtí. Možná až 

lhostejní. Nejsou citliví, jsou zatrpklí. Svoje city zasunuli hluboko do svého nitra a možná 

je už nebudou umět vrátit zpět. A možná už sebe nebudou umět vrátit zpět do společnosti. 

                                                                                                                                                                                
42Remarque, E., M.: Na západní frontě klid. 4. vyd. Praha : Svoboda, 1975, s. 20. 
43 Remarque, E., M.: Na západní frontě klid. 4. vyd. Praha : Svoboda, 1975, s. 62. 
44 Remarque, E., M.: Na západní frontě klid. 4. vyd. Praha : Svoboda, 1975, s. 61. 
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„Malý voják vojáček a dobrotivý hlas, a kdybys ho pohladil, už by tomu asi neporozuměl, 

ten voják ve velkých botách a se zasutým srdcem, jenž pochoduje, protože má boty, a 

zapomněl všechno krom toho mašírování. Nejsou na obzoru květiny a krajina tak tichá, až 

by voják plakal? Nejsou tam obrazy, o které nepřišel, protože mu nikdy nepatřily, matoucí, 

omamné, a přece pro něho už ztracené v nenávratnu?“45 

Někdy popisuje bitvy a přiznává, že se pak voják mění v něco jiného, než je. 

Naprosto změní svoje uvažování. Nemyslí jako lidská bytost. Už není člověk, který 

studoval filozofii. Je zvíře, které se brání, prchá nebo útočí. Je štvané zvíře. 

„Stala se z nás nebezpečná zvířata. Nebojujeme, jenom se bráníme vlastní zkáze. Granáty 

neházíme na lidi, na lidi v tu chvíli nemyslíme – tam odnaproti se za námi žene běsnící 

smrt, má ruce a přílby, po třech dnech se jí poprvé můžeme bránit, máme šílený vztek, už 

neležíme bezmocně čekajíce na popraviště, můžeme ničit a zabíjet, abychom se zachránili 

a pomstili.“46  

Pavel Bäumer v bitevních scénách není stejný Pavel Bäumer, co měl před maturitou 

a četl klasiky. Teď je to člověk bojující o přežití, který jen dělá to, co má. Kryje se, střílí, 

útočí. Nepřemýšlí. Dělá jen to, co musí, aby se zachránil. Aby přežil. 

„Kr číme se za každým koutem, za každým kusem zátarasu, a házíme příchozím pod nohy 

otýpky explozí, než mizíme. Práskání ručních granátů vlévá prudkou sílu do našich paží, 

do nohou, běžíme přikrčeni jako kočky, zaplaveni vlnou, jež nás nese, jež z nás dělá 

surovce, zákeřné hrdlořezy, vrahy, pro mě za mě třebas ďábly, jsme zaplaveni vlnou, která 

umocňuje naši sílu v strach a vztek a v dravou touhu žít, která nám hledá a vybojuje 

záchranu. Kdyby tvůj otec přicházel tam s těmi odnaproti, neváhal bys hodit mu granát 

proti hrudi.“47 

„Kdybychom v té chvíli nebyli už automaty, zůstali bychom ležet, vyčerpaní, bezvládní. 

Ale zase postupujeme, ani nevíme, co nás táhne, co nás strhuje s ostatními, nemáme vlastní 

vůli, a přece jsme šíleně divocí a rozpálení vztekem, chceme zabíjet, neboť tam jsou teď 

naši úhlavní nepřátelé, jejich pušky a granáty jsou obráceny proti nám, nezničíme-li je, 

zničí oni nás.“48 
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Vzpomínky na minulý život k němu přichází ve chvílích slabosti a přivádějí ho do 

zvláštní nálady. Ve druhé polovině knihy vyslovuje myšlenku, že on a jeho spolužáci jsou 

ztraceni. Z téhle situace není úniku, vyhlídky na lepší budoucnost neexistují.   

„Dnes bychom krajem svého mládí procházeli jako turisté. Jsme sežehnuti skutečností, 

známe rozdíly jako handlíři a nutnosti jako řezníci. Už nejsme bezstarostní – jsme 

hrůzostrašně lhostejní. Byli bychom tam; ale žili bychom? Jsme opuštění jak děti a zkušení 

jako staří lidé, jsme suroví a smutní a povrchní – myslím, že jsme ztraceni.“49 

Pro vojáka je také důležité štěstí. Neříká tomu štěstí – říká tomu náhoda. Vypravuje 

historku, kdy byl s vojáky v krytu a po chvíli odešel na návštěvu do jiného krytu. Když se 

vrátil, jeho původní kryt byl zasypaný. Šel proto opět do krytu, kde byl před chvilkou na 

návštěvě a zjistil, že ten byl mezitím zničen také. Neodvolává se na Boha, neodvolává se 

na osud. Mluví o nahodilosti, která udělala z vojáků lidi lhostejné50. Kromě nahodilosti 

záleží také na zvyku. Nejen přivyknout těžkým podmínkám. Ale nacvičit takové chování, 

které může zachránit život. Naučit se takovým způsobům, které samovolně naskočí ve 

chvíli, kdy se člověk ocitne v zákopu nebo v bitvě. 

„Zvyk je také důvodem, proč zdánlivě tak rychle zapomínáme. Ještě předevčírem jsme byli 

v palbě, dnes děláme šaškárny a šmejdíme po krajině, kde bychom našli něco dobrého, 

zítra zase půjdeme do zákopů. Ve skutečnosti nezapomínáme nic. Pokud musíme být zde, 

v poli, tak frontovní dny, jakmile pominuly, klesají v nás ke dnu jako kameny, protože jsou 

příliš těžké, než abychom o nich mohli hned přemýšlet. Kdybychom nad nimi hloubali, 

zabily by nás ještě dodatečně, neboť na to jsem už přišel: děs lze snést, pokud se člověk 

prostě přikrčí; - ale usmrcuje, jestli o něm přemýšlíte.“51 

Má pocit, když jede na dovolenou, že už do tohoto světa za frontou nepatří. Že už 

není takový, jako dřív. Nemůže se zpět začlenit. Jeho válečné zkušenosti z něj udělaly 

jiného člověka. Je někým jiným. Rád by ze sebe válečné hrůzy setřásl. Rád by, aby se mu 

nedostaly do nitra, aby zůstaly jen na povrchu. 

„Světnice nechť mluví, nechť mě polapí a nese, chci cítit, že sem patřím, chci naslouchat, 

abych věděl, až zase půjdu na frontu: Válka klesne pod hladinu a utone, až přijde vlna 

návratu, zmizí, bude po ní, nerozleptá nás, nemá nad námi žádnou jinou moc, jenom 
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vnější! Hřbety knih stojí jeden vedle druhého. Ještě je znám a vzpomínám si, jak jsem je 

řadil. Prosím je očima: Promluvte ke mně – přijměte mne – přijmi mne, ty živote někdejší 

– ty bezstarostný, krásný – přijmi mne zase – Čekám, čekám. Obrazy táhnou myslí, 

nezaklesávají se, jsou to jen stíny a vzpomínky. Nic – nic. Můj neklid roste.  Hrozný pocit 

cizoty ve mně náhle stoupá. Nenalézám cestu zpátky, jsem vyloučený; ať prosím, ať se 

namáhám seč jsem, nic se nehne, netečně a smutně tu sedím jak odsouzenec a minulost se 

odvrací. Zároveň se bojím zaklínat ji příliš usilovně, protože nevím, co by se pak mohlo 

stát. Jsem voják, toho se musím držet.“52 

„Nikdy jsem sem neměl jezdit. Byl jsem lhostejný tam venku a často bez naděje; teď už to 

nikdy nebudu umět. Byl jsem voják, nyní nejsem nic víc než bolest o sebe, o svou matku, o 

všechno, co je tak bezútěšné a bez konce. Nikdy jsem neměl jezdit na dovolenou.“53 

 

3. 2. 5 Smysl války 

Pavel si uvědomuje, že střílí na nevinné lidi, protože to někdo nařídil. Někdo dal 

rozkaz, a ten udělal z několika národů nepřátele. Bojí se uvažovat tímto směrem, ale 

z tohoto hlediska je válka absurdní věc. Stačil rozkaz a lidé se navzájem vraždí. Zabíjejí 

jiné lidi, aby sami přežili. A nevidí smysl. Nevidí smysl života. Nevidí smysl toho, proč 

trpěli několik let v zákopu. 

 „Pouhý rozkaz udělal z těchto tichých postav naše nepřátele; pouhý rozkaz by je mohl 

změnit v naše přátele. Na nějakém stole ležela listina – podepsalo ji několik lidí, nikdo 

z nás je nezná – a po léta letoucí bylo naším nejvyšším cílem to, na čem jindy spočívá 

opovržení světa a nejvyšší trest. Kdo tu ještě může rozlišovat, vidí-li zde ty tiché lidi 

s tvářemi dětí a s vousy apoštolů! Každý desátník je rekrutovi, každý středoškolský 

profesor je studentovi horším nepřítelem než oni nám. A přece bychom zase na ně stříleli a 

oni na nás, kdyby byli na svobodě. Děsím se, tím směrem nesmím myslet dál. Tato cesta 

vede do propasti. Ještě nenadešel čas, doba ještě nedozrála; ale nechci tu myšlenku ztratit, 

chci ji uchovat, někde ji bezpečně uložit, aby přečkala válku. Srdce mi buší: Je toto snad 

cíl, to velké, to jedinečné, to neopakovatelné, nač jsem myslíval v zákopech, co jsem 
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hledal jako existenční možnost po této katastrofě veškeré lidskosti, je to úkol pro život 

poválečný, úkol hodný těch let hrůzy?“54 

U Pavla a jeho přátel se objevují úvahy, proč vlastně válka vznikla a jestli 

vzniknout musela. V Pavlovi a jeho druzích vyvolá otázky císařova návštěva na frontě. 

Musí kvůli němu nacvičovat přivítání, všechno musí být v pořádku a lesknout se. Je to 

důstojná osoba na nejvyšším místě. Způsobila jejich utrpení? Mohla to zastavit? Mohla říci 

ne? Za co vlastně vojáci bojují? 

Těmito myšlenkami se postavy zaplétají do úvahy, kdo vlastně válku chtěl, pro 

koho má smysl. Chtěli ji prostí lidé? Ne, jim jen bere. Chtěli ji mocnáři? Budou z ní mít 

zisk? A co získají, když lidé umírají a krajina je zničená? Zároveň se dostávají k tomu, že 

vojsko o těchto věcech ani příliš neuvažuje. Berou vše prakticky. Musí se řídit rozkazem, 

tak se jím řídí. Musí tu být, tak zde jsou. To, že se jim to nelíbí a že v tom nevidí smysl, je 

věc vedlejší. Nic s tím nezmůžou. 

 

3. 3 Václav Řezáč – Větrná setba 

3. 3. 1 Václav Řezáč (vlastním jménem Václav Voňavka) 

Narodil se 5. 5. 1901 v Praze a zemřel 22. 6. 1956 také v Praze. Dětství prožil 

v prostředí pražské chudiny ve čtvrti Na Františku, později na Novém městě. Otec brzy 

zemřel a se svým nevlastním otcem žil Řezáč v napjatém, konfliktním vztahu. Po maturitě 

pracoval jako úředník. Od dvacátých let časopisecky uveřejňoval svoje první literární 

pokusy. Později se stal redaktorem Lidových novin. Po osvobození přešel jako redaktor do 

deníku Práce. V letech 1947 – 1948 vedl jednu z filmových skupin na Barrandově a 

zároveň se autorsky podílel na vzniku několika českých filmů (např. Vzbouření na vsi). Od 

konce 40. let až do své smrti byl ředitelem nakladatelství Československý spisovatel.  

Tematicky je Řezáčova tvorba velmi různorodá. Románová prvotina Větrná setba 

je románem zrání, vypovídá o generaci dospívajících v zázemí první světové války. 

Společenskou skutečnost meziválečného Československa zachytil ve druhém románu 

Slepá ulička (1938). Toto dílo přechází od psychologické introspekce ke snaze postihnout 

společenské skutečnosti z několika úhlů. Tedy do objektivizovanější polohy. 

V psychologickém románu Černé světlo (1940) vylíčil proces lidského pádu. Vrcholu 
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románového umění dosáhl v Rozhraní (1944). Pro děti napsal Kluci, hurá za ním (1934), 

Poplach v Kovářské uličce (1933) a Čarovné dědictví (1939). O široký románový obraz 

společenského vývoje v poválečných letech se pokusil Nástupem (1951) a Bitvou (1954).    

Jednou z jeho raných próz je román Větrná setba (1935). V souladu se soudobou 

tendencí románu psychologické introspekce55 zde citlivě zachytil nitro hlavního hrdiny. 

Složitost jeho duše, stavů, pocitů. Popsal i jeho ne zcela ušlechtilé myšlenky. Do románu 

se promítl Řezáčův problémový vztah k otčímovi jako autobiografický motiv. V žádném 

z dalších děl nevystupuje autobiografický základ tak silně. Když vypukla válka, bylo 

Řezáčovi necelých 14 let. Je to subjektivní výpověď o dospívání a zrání dramatizovaném 

existencí první světové války. Podává výpověď o tom, jak tuto dobu dospívání prožívali 

Řezáčovi vrstevníci. Válka ve svém odrazu do zázemí komplikuje život, ničí pořádek a 

hodnoty. Kritika román označila za zdařilý pokus o typizaci generačních zážitků mladých 

lidí žijících ve válečné době.  

 

3. 3. 2 Charakteristika díla, postavy 

Větrná setba je kratší román, který se řadí mezi psychologickou prózu. V popředí 

jsou mladí lidé, kteří dospívají v zázemí první světové války. Jako generace mladých před 

nimi i po nich řeší svoje problémy s láskou a s hledáním svého místa ve světě. Situaci mají 

oproti jiným dospívajícím ztíženou důsledky války, které postihují život za frontou. Svoje 

období hledání a zrání prožívají v letech bídy, strachu, rozvratu morálních hodnot. Hlavní 

hrdina žije ve světě zbaveném jistot, kdy už neplatí staré pořádky. Přestože žije v zázemí, 

válka je všudypřítomná. Řezáč popsal atmosféru života s válkou v pozadí, jak válka 

změnila lidskou společnost a lidské hodnoty. Román odráží to, jak válku vnímá člověk, 

který se nedostane do přímého ohrožení, který nestojí na bojišti. Jak válečnému dění 

rozumí ten, kdo nebyl na frontě. A především, jak se dotýká mladého člověka. 

Větrná setba je aluze na Remarquův příběh Pavla Bäumera. Je to interpretace jeho 

osudu zasazená do českého prostředí. Řezáčův hrdina má tedy pro svoje dospívání jiné 

podmínky. Místo život ohrožující fronty je tu válkou poznamenané zázemí.   

Hlavním hrdinou je Petr, obsahem především dění v Petrově nitru. Román je psán 

v er-formě. Vypravěč tedy není v textu přítomný, není přítomný ve fikčním světě. 

Přítomná je pouze hlavní postava – Petr. Vypravěč je nadosobní. Díky tomu vypravěč 
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nemá zúženou perspektivu a dozvídáme se i obecné věci, které třeba Petr nevidí. Náladu 

doby, pocity spolužáků.  Ale především máme k dispozici Petrův vnitřní monolog, vidíme 

tedy, jak se vše v Petrovi odráží, jak to vnímá.  

Hlavní dějová linka zachycuje Petrovu nešťastnou lásku. Petr a Vít jsou nejlepšími 

přáteli, dokud nepotkají Kamu. Oběma se líbí. Vybírá si Víta, a tím jejich přátelství naruší. 

Petr se Vítovi se svým pocitem nesvěří. Když Vít odejde na frontu, snaží se Petr Kamu 

získat. Podaří se mu to až po delší době. Petr se rozhodl vyřešit svoje problémy 

sebevraždou, ale nachází východisko ve své lásce ke Kamě. Především se tu ukazuje, jak 

se v prostředí prosyceném strachem a bídou dospívalo a snilo. Jak válka ovlivnila život 

mladého člověka, i když ho nezavedla do zákopu. Řezáč zachytil válečné napětí, ovzduší, 

jak ho prožívala jeho generace, ze které jen ti nejstarší odcházeli na frontu. 

Kromě hlavní dějové linie tu má důležité místo Petrův nenávistný vztah k otci 

opilci. Příběhu, který čteme, předchází Petrovo předválečné soužití se surovým otcem. 

Dozvídáme se o něm pouze z Petrových neradostných vzpomínek, které nám vypravěč 

předkládá. My do jejich příběhu vstupujeme až za války. Otec je voják, který se rozhodne 

dezertovat. Podvádí Petrovu matku a Petr ho udá vojenské policii. 

Jazyk je převážně spisovný, jen do řeči postav někdy pronikne výraz z obecné 

češtiny. Tyto promluvy se pak přibližují stylizaci mluvené řeči. 

Petra nemůžeme chápat jako jednoznačně kladnou postavu. Nedá se říci, že by Petr 

u nás čtenářů vzbuzoval sympatie. Často v nás jeho činy nebo myšlenky vyvolávají naopak 

nelibost. Řezáč nás seznamuje s jeho nitrem, s jeho složitými duševními stavy, komplexy a 

pochybami. Také s jeho emocemi a představami. Citlivě zachycuje jeho nejistotu až odpor 

k jeho postavení, k věcem a lidem, co ho obklopují. Petr se uvnitř bouří proti tomu, že jím 

lidé opovrhují pro jeho chudobu, obnošené oblečení. Bouří se proti tomu, z jakého 

prostředí pochází. Je z chudých poměrů. Zároveň ale miluje umění, kulturu, má vznešené 

ideály. Díky vnitřnímu monologu nevnímáme jen Petrovy činy, ale i to, co se v něm přitom 

děje. A jeho myšlenky nebývají vždy ušlechtilé, správné a čisté. 

Větrná setba je titul symbolický. Větrnou setbou se míní všechno špatné, co se 

v důsledku války rozbujelo. Válka je vítr, jeho setba je rozvrat morálních hodnot, rozvrat 

starého pořádku. Všechno je nějak horší, lidé se k sobě nechovají dobře. Morálka 

společnosti se změnila, lidé se nestydí udělat špatné věci. Petrovi nepřipadá špatné udat 

svého otce, přebrat kamarádovi dívku, nevrátit matce těžce vydělané peníze, udělat si 

milenku z otcovy milenky. Tyto projevy nevidíme jen u Petra. Kdo může, shání protekci. 
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Vysocí úředníci kradou jídlo pro vojáky. Rodiče ztratili moc nad svými téměř dospělými 

syny. Škola ztratila moc nad svými žáky, morální vzory už nefungují. 

3. 3. 3 Postoj k válce 

Román má srovnatelného hrdinu s románem Na západní frontě klid. Liší se 

prostředí a situace, ve kterých je poznáváme a ve kterých se vyvíjí. Stejně jako v románě 

Na západní frontě klid je zde mladý, citlivý a vnímavý student. Je však v naprosto jiné 

pozici než Remarquův Pavel Bäumer. Není vytržen ze svého studia, nestojí v ohrožení 

života. Dokonce je i v ideově jiném prostředí – není mezi lidmi, kteří by chtěli nadšeně 

bojovat za vlast.  Válka je pro Petra něco, co se ho přímo nedotýká. Neohrožuje ho 

každodenním nebezpečím. Na rozdíl od Remarqua totiž žije Řezáčova postava v zázemí, 

vůbec se na frontu nedostane. Není tu popsána fronta, ani kontrast bojiště se zázemím 

(Remarquův Pavel Bäumer jede domů na dovolenou, Petr zázemí neopouští). Válka se mu 

přiblíží jen v podobě povolávacího rozkazu. Válečné prsty na něj pouze sáhnou – Petr 

kvůli své slabé tělesné konstituci odveden není.  

Velký rozdíl je v tom, o čem přemýšlí mladý člověk na frontě a mladý člověk 

v zázemí v historicky stejné době. Na frontě nedospělý člověk uvažuje o tom, co bude po 

válce. Kam patří, co umí, co mu zbylo z předválečného života.  Připadá si vytržený 

z kořenů, neví, k čemu se vrátit. V zázemí mladému studentovi život stále běží, není 

přerušen. Řeší se přítomnost. To, co člověka trápí teď. Je pravda, že tyto zdánlivě 

bezvýznamné starosti jsou v době války rušeny materiálními potížemi, změněným 

pořádkem věcí. Ale přesto jsou diametrálně odlišné od myšlení vojáka na frontě. I když je 

pravda, že život studentů v zázemí světové války nemůže být radostný, jak býval. Přestože 

si tuto skutečnost neuvědomují každý den, dostávají se do situací, které jim válku bolestně 

připomínají. Pak jim připadají jejich vlastní trápení s láskou a známkami ve škole 

malicherná. Zároveň se zdá, že to, co dříve bývalo správné a čestné, nyní už nemá cenu. 

Pro Petra je takovou zpřítomňující událostí setkání s žebrajícím maďarským vojákem.  

„Když Maďar odešel, Petr seděl dlouho tupě a nečinně. Jeho myšlenky vířily 

v neovládnutém zmatku. Tento voják mu zosobnil válku se vším, co v ní bylo 

nesmyslného, zvířecího a nepochopitelného: krev, rány, bolest, bláto, špína, smrt, hlad, 

nemoc, nelidská trýzeň zoufalství a muka ponížení.(…) Několik dnů žil Petr pod vlivem 
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příhody s maďarským vojákem. Vedle války každá osobní bolest, milostné trápení a 

podobné hlouposti byly nemístné a bezvýznamné.“56  

U obou hrdinů, Pavla Bäumera i Petra, se objevují úvahy nad významem školních 

vědomostí. Tato doba je k tomu nutí. Pavel a jeho spolužáci na frontě uvažují nad 

praktičností výukové látky z odstupu. Studenti, kteří zůstali v zázemí, dále řeší běžné 

školní problémy. Jejich pohled na školní vědomosti je odlišný od předválečných let. Proč 

se učit v dějepise o tom, co se dělo před stoletími, když teď se také mění svět a dějiny? Má 

smysl chovat se slušně a zodpovědně plnit školní povinnosti, když nedaleko se děje něco 

nesprávného? Když válka mění dějiny a ničí lidské životy? U Remarqua bývalí studenti 

v klidné chvilce za frontou přemýšlejí, k čemu jim byly školní vědomosti. Přicházejí na to, 

že k ničemu. Nenaučili je na gymnáziu střílet, krýt se. A nenaučili je ani, jak se vyrovnat 

sám se sebou po několika letech v zákopech. Pro ně je válka skutečností. Pro Petra a jeho 

spolužáky je daleko. Válečné hrůzy nejsou tak přítomné, že by je odvedly od jejich 

starostí. Jen pro ně školní látka ztrácí svoji aktuálnost, když se dějiny mění právě v tuto 

chvíli. 

„Nic však nebylo vzdálenější jeho mysli než tyto děje dávno mrtvé, letopočty, milníky 

minulosti, kolem nichž se řítil čas k dnešku. Nebyl-li dnešek sám dějinami? Celý svět byl 

v ohni. Tisíce lidí umíralo denně. Tolik smrtí, tolik bolestí, tolik bídy. A jednoho dalekého 

dne hoch podobný jemu usedne s knihou podobnou této a bude se učit, kdy vypukla tato 

válka a kdy skončila, kdo ji vedl, kdo zvítězil a co získal, bude se učit jménům císařů a 

státníků a jezdit prstem po změněné mapě Evropy, lhostejný k těmto cifrám a jménům, 

s myslí, která se bude toulati za něčím jiným a pro něj nesmírně důležitějším než celé toto 

zapomenuté vraždění.“57  

Na rozdíl od Remarqua tu na chlapce nefunguje nacionalistická propaganda. 

Nejdou nadšeně a dobrovolně k odvodu. Naopak. Je tu popsán strach, který mají chlapci 

před odvodem. Už tuší, co postihlo jejich starší kamarády. Umí si představit nebezpečí, do 

kterého jdou. Není tu touha bojovat za ideál. Nechce se jim opustit život a bránit zemi 

(říši), ve kterou nevěří. Neodcházejí dobrovolně a s nadšením. Shánějí všemožné 

prostředky, jak si podlomit zdraví, aby nebyli odvedeni. Navíc Remarque mluví za 
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Německo, jak snadno se odcházelo, když se věřilo v národní zájmy. V Rakousku-Uhersku 

si lidé naopak přáli rozpad tohoto mocenského bloku, proto se jim za něj nechtělo bojovat. 

Studentům se odchází na frontu jinak než otcům od rodin. Musejí zvládnout 

válečnou maturitu a je jim umožněno se opít před odjezdem. Nevědí, co je čeká. Jen si 

uvědomují, že mohou zemřít. Ztratit život ještě před tím, než pro ně pořádně začal. Jejich 

bujarý večírek je loučením, za jehož branami čeká smrt58. Petr je pro svoji podvyživenou 

postavu ušetřen. 

„Když byli sami, jejich srdce tonula ve vlnách strachu; ptali se donekonečna sami sebe, je-

li vůbec možné, aby oni, tak živí a veselí, hynuli za dva měsíce buhvíkde. Když pak byli 

pohromadě, nacházeli ve vypínání vylhanou sílu. Ostatně nemusili se stydět za svou 

nechuť k vojně. Vyhýbat se jí stalo se národní povinností. Chtěli ji vyplnit celou svou 

láskou k životu.“59 

Navíc se tu nově objevuje, že mladí opravdu nechtěli bojovat za říši. Byli 

rozhodnuti přeběhnout k legiím. A vymýšleli, co udělat, aby nebyli odvedeni. Jestli si 

schválně oslabit organismus, nebo sehnat protekci. I Petr se připravoval, jak se vyhnout 

odvodu. 

„Bylo výhodné být slabochem, když silákům hrozila zkáza. Neudělá nic, aby zesílil, dokud 

válka neskončí. Naopak. Není ještě tak stár, aby to nemohl dohonit, až bude po všem, až 

být zdravým a silným nebude v sobě skrývat nebezpečí smrti.“60 

Dokonce je tu případ chlapce, který našel hroznou cestu, jak se vyhnout frontě. Měl 

být odveden, proto se radši zastřelil. Rozhodl se, že se nebude učit surovosti a vraždění. 

Proto se pevně rozhodl nebýt vojákem. 

Pavel prožívá válku v zákopu, Petr žije ve válkou změněné atmosféře v zázemí. 

Válka je tu něčím, co přineslo především materiální potíže do běžného života. Ovzduší 

tohoto prostředí je neradostné, zoufalé, téměř beznadějné. Shodně v obou románových 

prostředích by bylo pozitivní vítanou novinkou slyšet o konci války. Lidé k válce mají 

nenávistný postoj. 

„Čas i v olověných dnech nevlídné zimy hořel rychle a únor kdysi veselých zabijaček a 

maškarních rejů byl jím pohlcen hladový a vyzáblý, tak jako jindy tučný a bakchantský.“61 
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Válka v zázemí není něco, čemu by lidé jako vojáci denně čelili. Je to vzdálené, je 

to tlak, který se projevuje strachem a více či méně citlivými, přítomnými projevy. Kvůli 

této nepřítomné veličině lidé nemají dost jídla. Musejí stát dlouhé fronty na potraviny, 

často zbytečně. Přicházejí o rodinné příslušníky. Dostávají povolávací rozkazy na frontu, 

která pro ně představuje přímé nebezpečí života, ale kterou si pořádně představit neumí. 

Ženy se stávají vdovami. Matky musejí samy uživit své děti. Petra se bída úplně nedotýká, 

protože jeho matka posluhuje bohatým domácím a jídlo pro oba sežene. Petr se nemusí 

starat o obživu, pokračuje ve studiu na gymnáziu. Jen občas stojí jako ostatní ve frontě na 

nedostatkové potraviny. To, že od nich odešel na frontu Petrův otec, jim paradoxně 

ulehčilo. Odvedlo to od nich člena rodiny, který pil, rozhazoval a zakazoval matce chodit 

sloužit.  

„Válka se zdá bez konce a bídy přibývá. Den po dni se řady před krámy prodlužují, lidé 

čekají celé dny a noci na chléb, který se pod nožem rozpadá v drsné chuchvalce, naježené 

třískami dřeva, čekají na kousek páchnoucího masa, trochu mouky, v níž skřípe písek a 

z níž nelze nic uvařit.“ 62 

 

3. 3. 4 Osobnostní otřes 

Hlavní postava na frontu neodchází, neprochází tím, co Remarquův Pavel Bäumer. 

Nezažívá to, co starší spolužáci, kteří povoláni byli. Neprochází tedy procesem 

předčasného dospění jako chlapci uvržení do hrůz zákopové války. Tato změna, tolik 

popisovaná u Remarqua, se tu objevuje jen okrajově. U Víta, který odešel na frontu. Máme 

o něm zprávu ve chvíli, když se zraněním, naštěstí jen lehkým, vypráví Petrovi o svých 

zkušenostech. A přestože bývali nejlepšími přáteli, nemůže mu Petr rozumět.  S Petrem se 

tato změna neudála. I když situace v zázemí nebyla jednoduchá, byla od fronty diametrálně 

odlišná. 

„Ne, nebyl to týž Vít, který se vrátil, nebyl to on. Zadržoval dlouho toto poznání, až 

najednou z něho vyrazilo uprostřed Vítovy řeči. Vít se zasmál. „Cítím to taky, člověče,“ 

řekl. „A tady v těch místech víc než kde jinde. Je to tu zašlé, smutné a krásné. Co jsme se 

tu nachodili a nakecali! Bůh ví, proč zrovna tahle kulisa minulosti nás tak lákala, abychom 

se tu zpovídali ze svého blouznění o budoucnosti. Změnil jsem se, to se ví. Ty by ses taky 
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změnil, kdybys viděl a prožil to co já. Nevím ovšem ještě v čem. To se pozná, až shodím 

tenhle mundúr a začnu žít, jak jsem žíval. Jistě nejsem sám. Tak se jich změní tisíce, co 

z toho vyjdou, a možná že se tím změní celý svět.“63 

Přestože jsou tyto skutečnosti závažné, ti, kdo je neprožili, je plně nechápou. Přece 

jen se setkávají s těmito hroznými věcmi v bezpečí. Poznávají pouze jejich ozvěnu, ne 

plnou sílu.   Neznají autentické prostředí. Nevnímají svoje tělo jako nástroj, který jim 

pomůže přežít. Jsou zasnění, mají různé zájmy a duchovní potřeby. Neumí myslet jako 

voják bojující o přežití. Ani Petr nerozumí svému nejlepšímu příteli. Nerozumí nejbližšímu 

člověku, kterému dříve rozuměl jako nikdo jiný. 

„Takový zákop, hlad, špína a strach den po dni! Poznáš, že tvé tělo je všechno, co máš, že 

je to velký pán, o kterého je třeba se bát a kterému je sladko sloužit, že bez něho není nic. 

Vezmeš rozum do hrsti a vykašleš se na city. Chvíle je věčnost. Jsi, a za chvíli možná 

nebudeš. Takový týden v etapě, to by ses podíval, co všechno se v něm dá pořídit a užít.“ 

„Nerozumím ti,“ odpověděl Petr chabě. „To už ani hudbu nemáš rád?“ „To mi tedy 

opravdu nerozumíš. Proč bych ji neměl mít rád? Možná že bych z ní dnes slyšel něco 

jiného než dřív, ale zatím, kde je hudba – a kde jsem já! Hlavní je teď, abych to vydržel co 

nejdéle v nemocnici, za druhé, abych se z toho dostal nadobro, a za třetí, abych si namluvil 

tu paničku, co denně potkávám.“64 

Mladý člověk může zažít těžkou životní situaci, ať se nachází v zázemí či na frontě. 

Jen povaha a závažnost těchto situací se liší. Petr nebyl v situaci, kdy by musel zabít 

člověka. I když je to podstatou války – zabíjet a snažit se přežít, Pavlem i dalšími musí 

takováto zkušenost otřást. U Remarqua je jednou z nejsilnějších scén pasáž, kdy popisuje, 

jak Pavel při hlídce spadl do trychtýře po granátu. Musel pak zabít nepřátelského vojáka, 

který tam spadl za ním. Kdyby to neudělal, zabil by ho on. Viděl pak toho člověka umírat z 

blízka, slyšel jeho nářek. Přečetl si jeho jméno a zjistil z dokladů, že měl rodinu. Takového 

zážitku je student v zázemí ušetřen.  

V obou románech je tedy situace, která se vzhledem k ostatnímu ději dá nazvat 

mezní pro hlavního hrdinu. Jedna se odehrává na frontě, druhá v duši Petra v zázemí. 

V Remarquově románu je touto mezní situací právě popisovaná scéna zabití nepřátelského 

vojáka. Ve Větrné setbě je to chvíle, kdy Petr chce spáchat sebevraždu.     
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 „Toto je první člověk, kterého jsem usmrtil vlastníma rukama, kterého vidím z blízka, 

jehož umírání je mým dílem. Katcza a Kropp a Müller také už viděli, když někoho zasáhli 

ranou z pušky, mnohým se tak stává, v boji zblízka dokonce často. Ale každé jeho 

vdechnutí obnažuje mé srdce. Tyto hodiny patří umírajícímu, patří jenom jemu, má 

neviditelný nůž, kterým mne ubodává k smrti: čas a mé myšlenky. Mnoho bych za to dal, 

kdyby zůstal naživu. Je těžké ležet zde a muset ho vidět a slyšet. (…) Jeho žena teď jistě na 

něho myslí; neví, co se stalo. Vypadá, jako by jí byl často psal. – Však od něho ještě bude 

dostávat poštu – zítra, za týden – snad ještě za měsíc psaní, které se zatoulalo. Bude je číst 

a on k ní z těch řádků bude mluvit. Mé rozpoložení je horší a horší, už nedovedu ovládat 

své myšlenky. Jak asi ta žena vyhlíží? Jako ta snědá, štíhlá na druhé straně průplavu? 

Cožpak mi nepatří? Snad mi patří právě pro to, co se stalo! Kéž by zde vedle mne seděl 

Kantorek! Kdyby mě teď tak viděla má matka - . Ten mrtvý mohl jistě žít ještě třicet let, 

kdybych si byl lépe vštípil do paměti cestu zpátky. Kdyby byl běžel o dva metry více 

doleva, mohl teď sedět tam naproti v zákopu a psát své ženě další dopis.“65 

Pavel musel zabít nepřátelského vojáka, protože pro něj představoval ohrožení 

života. Využil moment překvapení, nepřátelský voják neměl čas se bránit. Postava zabitého 

vojáka je založena na nemožnosti jednat. Je to pouze objekt, na kterém je čtenáři ukázáno 

myšlení a chování vojáka v bezprostředním ohrožení života. Pavel popisuje, že před tímto 

činem uvažoval a jednal tak, jak voják uvažovat a jednat musí. Ten muž byl jistě opatřen 

zbraněmi. V tu chvíli to bylo ztělesněné nebezpečí. Až později, když voják zemřel a Pavel 

musel trávit dlouhé hodiny vedle rozkládajícího se těla, si uvědomil jeho lidskost. Zabil 

člověka, jako je on sám. A hůř – člověka, který měl svoji rodinu.   

 „Proč nám neříkají znova a znova, že vy jste stejní ubožáci jako my, že se vaše matky 

trápí stejně jako naše a že vy i my máme stejný strach před smrtí, že stejné je umírání vaše 

i naše, stejná že je bolest-. Odpusť mi, kamaráde, jak jsi mohl být mým nepřítelem? 

Kdybychom zahodili zbraně a stejnokroje, mohl bys být mým bratrem právě tak jako 

Katcza a Albert. Vezmi si ode mne dvacet let, kamaráde, a vstaň, - vezmi si víc, neboť už 

nevím, co si s nimi počít.“66 
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V trychtýři měl Pavel pocit, že nevydrží se svými myšlenkami, s výčitkami 

svědomí. Později ale, když se vrátí ke svým kamarádům, uklidní se. Vidí, jak ostřelovači 

soutěží v tom, kdo zabije více lidí. A chápe, že od toho je na frontě. 

Petr zažívá největší boj ve svém nitru. Perou se v něm různé pocity – nicota, 

bezvýchodnost, odpor, strach, nenávist, pocit malosti. Po tom, co se zastřelí Petrův 

spolužák, otevře se i Petr této myšlence. Před smrtí mu ten spolužák řekl, že našel cestu, 

jak nebýt vojákem. Petr se toho chytí a plánuje, jak se po této cestě vydá a vysvobodí se ze 

svých trápení. Pro Petra to není vysvobození před frontou. Je to východisko z jeho 

dosavadního života, se kterým není spokojen.  

„Dostal se na svém slepém pochodu do širší ulice a narazil na frontu lidí, čekajících před 

pekařským krámem. A jak šel kolem nich, usmíval se jako člověk, který opouští vyhořelou 

vesnici, kde nic nemiloval, a odchází do kouzelného kraje snů, kde není bídy ani 

nebezpečí. To všechno zůstalo za ním, hlad, bída, pokoření, strach z otcova návratu a 

výčitky nad zradou Zičky, Frídy a Marty, ta neuhasitelná žízeň, jež potápí člověka stále 

hlouběji. Ach, cítil to stále jasněji: nebylo pro něj návratu.“67   

Jak válka postupuje, stále více doléhá na lidi v zázemí. Odcházejí další lidé, stále 

mladší a mladší. Už neodcházejí jen ti nejstarší z Petrovy třídy. Už je povolán i Petrův 

ročník. Při odvodu si studenti asi nejvíce uvědomují, že je čeká nebezpečí. Přestože Petr 

není odveden, více si zažitým strachem z odvodu uvědomuje situaci. 

Z vyprávění zraněných už Petr a jeho spolužáci vědí, co obnáší frontový život. 

Voják na frontě zažívá nepohodlí, strach, útrapy. Vojáci často touží po „dobré ráně“. Tedy 

po takovém zranění, které je neohrozí na životě, ale vyřadí je z boje, nejlépe už do konce 

války. Lidé v zázemí po několika letech války zřejmě už dobře rozuměli rekonvalescentům 

a těm, co se snažili vyváznout. Pochopili, že zažili hrozné věci a ještě zažijí kvůli svým 

zraněním. Ale je zajímavé, jak málo někdy lidem stačí ke spokojenosti. Rekonvalescent 

měl naději, že se neuzdraví dřív, než válka skončí. Proto pohlížel na svět téměř vesele. 

„Krásný den i sobectví, rozradované šťastným vyváznutím, v nich kvasily novou důvěrou. 

Ach, šťastné rány, jež komolíce život zachraňujete jej. Neboť najde se vždy něco, čím 

budete znovu rozjitřeny, a než se zhojíte, snad se skončí tato válka, a na neshledanou bláto, 
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špíno a nekonečné hodiny strachu a otupělosti. Nakonec se vše vyčerpá a pootevřenými 

dveřmi budoucnosti slyšíme už ropot pokojného života a jeho radovánek.“68 

K takovému veselí stačilo hezké jarní počasí, fronta v nedohlednu a naděje. Jako by 

se nálady lidí měnily podle počasí. Na podzim melancholie a smutek, na jaře naděje. Je to 

logické, slunce nás naplňuje dobrou náladou, působí optimisticky, pomáhá žít. Ale nad 

vojákem se nebezpečí vznáší pořád. Ačkoli je nyní v bezpečí, je tu pořád pravidlo, že po 

uzdravení musí zpět na frontu. Jejich štěstí v zázemí je tedy jen přelud. Řezáč na 

neradostnou rekonvalescentovu situaci reaguje po několika optimistických řádcích takto 

realisticky a bez příkras: 

„Je až směšné, jak málo je třeba k lidskému štěstí. Trochu slunce, přehoušle zeleného listí 

vám dává zapomenout, že se na vás šaty rozpadají v cáry, že máte hlad a že po vás neštěstí 

a smrt mohou znovu sáhnout, kdy jim napadne. Stačí jen mrak a déšť, abyste zalezli do 

sebe jako do děr a jektali zuby novým strachem.“69   

S hlavním hrdinou se v průběhu války děly změny v oblasti jeho myšlení a pohledu 

na svět, přestože byl stále ve stejném prostředí. Dříve se svým přítelem Vítem hovořili o 

umění, o hudbě, měli rádi zasvěcené hovory na vážná témata. Teď mu není jako dřív 

odporný spolužák Bertík, který nelegálně obchoduje s potravinovými náhražkami. Petr se u 

něj nechá zaměstnat, protože za to má velký plat. Jeho hrdost šla stranou.  

Všichni nějak zapomněli na staré hodnoty. Na spravedlnost a čest. Jak pak mohli 

chtít, aby tyto hodnoty dávno minulých dob dodržovali mladí? Při bujarém večírku po 

odvodu se zastřelil jeden Petrův spolužák. Jejich učitel pak k chlapcům promluvil a 

vyjádřil tím atmosféru doby: 

„Chlapci, vzpamatujte se,“ řekl a jeho hlas se drolil suchostí. „I tato válka se skončí. Snad 

už to nebude tak dlouho trvat. Život se vrátí do svých kolejí. A otázka svědomí a 

charakteru bude otázkou muže. Vzpamatujte se.“ Už i on ztratil nad nimi vládu. Shlukli se 

o přestávce na chodbě a ubili posměchem jeho varování. Život už nebude takový, jako 

býval, a třídní nevidí pro oči, co se kolem děje. Proč by lidé umírali a hladověli, nemělo-li 

by to přinést žádné změny? Škola již dávno vřela a bzučela buřičskou náladou jako 

ozvučnice toho, co se dálo před jejími dveřmi. A nedávní odvedenci, kteří měli za měsíc 

narukovat, doufali s ostatními, že říše se rozsype dříve, než na ně stačí navléknout 
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uniformu. Profesoři měli co hlídat a krotit nadšení příliš okázalé, jež hrozilo uvrhnout 

ústav do zkázy.“70 

Začaly se objevovat buřičské nálady, protiříšské organizace. 

„Lidé, kolísající mezi nadějí a zoufalstvím, zbídačelí na nejzazší mez možnosti, začínali 

věřit, že konec války je na dosah rukou, a před krámy, zejícími prázdnotou jako žaludky 

čekajících, docházelo stále častěji k výtržnostem, jež vcelku zůstávaly nepotrestány. 

Z těchto a mnoha jiných znamení byla čtena ochabující síla mocnářství a věštěn jeho brzký 

zánik.“71 

Na rozdíl od Remarka se tady společně s hlavním hrdinou dočkáme konce války. 

Tady neumírají mladí hrdinové. Tady válka končí a oni se vrací k novému životu. 

Nelogické spojení „vrací k novému životu“ znamená, že se sice vracejí do stejného 

prostředí, ale všechno je jinak. Vrací se do života bez válečného tlaku v pozadí. Ale už 

neexistuje říše, plno lidí už nežije a oni sami se změnili. Ať byli na frontě či ne. Bude to 

nový život, bez stále přítomného nedostatku a strádání. Vracejí se do starého města, ale do 

nového ovzduší. A je otázkou, čas ukáže, jak moc se za čtyři roky změnili. O tom už 

Řezáčův román není.      

„Vlast byla volná, to jméno a cit bez jasné představy, ten posvátný pohár tolikerého 

obsahu, to slovo fascinující k hrdinství a k smrti, ten pojem, který lze zabíjet a křísit. A 

národ, to množství, spojené jedním jazykem a rozlišené bezpočtem osudů, to množství, 

v němž snad věčně jedni se budou vézt a druzí táhnout. Ale přes všechny pochybnosti ještě 

zpívalo nadšení v hrdle jako onoho dne, kdy poslední rána dopadla na rozpukanou klenbu 

říše a mocnářství, hrozíc marně jícny strojních pušek, jako na výsměch bylo rozmetáno 

odhodláním a písněmi.“72 

 

3. 3. 5 Smysl války 

Nejen vojáci, ale i lidé za frontou se změnili. Pokud smyslem války bylo změnit 

svět, tak změna lidí byla jejím důsledkem. Řezáč neradostné válečné ovzduší popisuje tak, 

jak působí na lidi. Mají ustarané obličeje a ve vzduchu jsou cítit útrapy. Na jaře je tento 

ustaraný výraz slabší – slunce pomáhá žít. Přináší naději. Kromě obyvatel se léta strádání 
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podepsala i na vzhledu města, domů. Nebyly peníze na opravy, domy chátraly, jejich 

vzhled nebyl tak honosný jako dřív. 

„Teprve za denního světla si povšiml, jak zvetšel patricijský vzhled domů v této ulici. Čtyři 

roky, po něž nebyly opravovány, zanechaly na nich své stopy.“73  

Válka nepřinesla téměř nikomu nic dobrého. I když Petrovi odvedla z domova 

nenáviděného otce a řadu žen zbavila krutého manžela. Profitují na ní vynalézaví 

důstojníci, kteří kradou z nemocnic potraviny určené pro vojáky. 

Na frontě tyto změny přinášel konkrétní boj, tady v zázemí je to jakýsi tlak, na 

který si nemůžeme sáhnout. Není hmatatelný, ale bere iluze, přináší těžší život, bídu. 

Ohrožuje rodinné příslušníky. Je to síla, která změnila svět. Už neplatí staré hodnoty. Ale 

tato síla nezastavila život. Lidé dospívají, stárnou, mění se. A po ní nastává doba, kdy se 

bude opět žít, stejně jako se žilo dřív. Otázka je, jestli je to vůbec možné se vrátit do 

starých kolejí. Nicméně svět zničen nebyl, život pokračovat může. Bude to život v novém 

státě. Válka přinesla zničení monarchie, a v tom je snad možné chápat její smysl.   

 

3. 4 Stanislav K. Neumann – Válčení civilistovo 

3. 4. 1 Stanislav Kostka Neumann   

Narodil se 5. 6. 1875 v Praze a zemřel 28. 6. 1947 také v Praze. Pocházel ze 

zámožné rodiny pražského advokáta a poslance. Po brzké otcově smrti byl vychováván 

matkou v rodinné olšanské vile na Žižkově, kde se později scházela jeho literární skupina 

(F. Šrámek, K. Toman, F. Gellner aj.). Studium na gymnáziu a obchodní akademii 

nedokončil. Pro účast v hnutí tzv. Omladiny v roce 1893 byl zatčen a na Borech v Plzni 

vězněn 14 měsíců. Na konci 90. let se přiklonil k ideologii komunistického anarchismu a 

k anarchistickému hnutí, které prosazoval na stránkách svého časopisu Nový kult (1897 – 

1905). Tento časopis se stal nejvýznamnější teoretickou, politickou i kulturní revuí 

českého anarchismu. Roku 1904 odešel krátce do Vídně, pak žil deset let na Moravě. 

Zúčastnil se vystoupení předválečné moderny v Almanachu na rok 1914, prosazujícím 

expresionismus, kubismus a futurismus. V této době vstoupil do svého nejplodnějšího 

literárního období.  
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V květnu roku 1915 narukoval a prodělal válečné tažení v Makedonii a Albánii. Po 

vyhlášení samostatnosti se usadil v Praze. Vstoupil do České strany socialistické, stal se 

poslancem v prvním československém parlamentu a pracovníkem ministerstva osvěty. 

Stranu opustil a zorganizoval Svaz komunistických skupin, který se stal jednou ze 

zakládajících složek KSČ v roce 1921. Neumannova činnost publicistická, propagační a 

organizátorská se soustředila kolem jeho časopisů Červen (1918 – 21), Kmen (1919 – 21) a 

Proletkult (1922 – 24). Pracoval jako redaktor a publicista. Stal se iniciátorskou osobností 

proletářské literatury. Ve třicátých letech onemocněl srdeční chorobou a odstěhoval se 

z Prahy. Poslední léta života strávil opět v Praze, kde působil především jako redaktor 

Tvorby. 

 Básnické sbírky Neumannova prvního tvůrčího období mají znaky symbolistně 

dekadentní školy. Např. Jsem apoštol nového žití (1896), Satanova sláva mezi námi 

(1897). Jeho symbolistickou etapu uzavírá Sen o zástupu doufajících a jiné básně (1903). 

V dalším období je básnicky plodný především na poli milostné či přírodní lyriky. 

V době, kdy žil na Moravě, vytvořil lyrickou sbírku plnou životní pohody Kniha lesů, vod 

a strání (1914). Básnickým protějškem této přírodní lyriky je sbírka civilizační poezie 

Nové zpěvy (1918). Navazuje první část sbírky Třicet zpěvů z rozvratu (1918) zachycující 

první náraz války i zápas o novou sociální naději uprostřed válečné hrůzy. V druhé části, 

jež je deníkem básníkových zážitků a dojmů ze Szegedu a hlavně z Albánie, přichází 

znovu ke slovu subjektivní citová lyrika přírodní. V poválečných letech, 

charakterizovaných revolučními náladami i úsilím o zformování proletářské literatury, 

vznikají Neumannovy Rudé zpěvy (1923). K intimní poezii se vrací v triptychu Láska 

(Písně o jediné věci, 1927; Žal, 1931; Srdcová dáma, 1932, souborně 1933).  

Poslední období je charakteristické návratem ke konkrétnímu, individualizovanému 

obrazu skutečnosti. Přírodní a reflexivní lyrika tvoří jádro další Neumannovy sbírky Srdce 

a mračna (1935).  Těžce nemocný básník zde projevuje svou úzkost o osud lidstva ve 

chvíli, kdy se nad Evropou kupila „černá mračna“ fašismu, a vyslovil vnitřní svár vlastní 

beznaděje s vírou.  Je v duchu nového proudu politicky angažované poezie. Odráží se 

v Sonátě horizontálního života (1937). Polemikou je i připojený básnický cyklus Staří 

dělníci (1936), v němž se Neumann vyrovnává s Halasovou básní Staré ženy.   

Zvláštní kapitolu v Neumannově díle tvoří vzpomínková trilogie, která vznikala 

v letech 1922 – 28. Zachytil v ní jedno neobvyklé životní období – dobu, kterou strávil na 

frontě. Trilogie se skládá s knih Elbasan (1922), Válčení civilistovo (1925) a Bragožda 
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(1928). Válečné vzpomínky, které jsou obsahem jednotlivých knih, vycházely nejprve 

časopisecky. 

Neumann pobýval na frontě v letech 1915 – 1917. Byl příslušníkem sanitního 

oddílu. Zřejmě ke skutečnosti přistupoval v souladu s názvem jednoho dílu trilogie – 

Válčení civilistovo. Svědčí o tom doložená příhoda, kdy si na cestu do elbasanského 

lazaretu odmítl vzít pušku. 

Básnickým protějškem trilogie jsou básně sbírky Třicet zpěvů z rozvratu. Hovoří 

tam o dálostech, které zachycoval souběžně ve svých denících, ze kterých pak trilogie 

vznikla. 

3. 4. 2 Charakteristika díla, postavy 

Válčení civilistovo je vzpomínková próza, která se odlišuje od tehdejší válečné 

literatury. Jedná se o prosté vyprávění vypravěče, za kterého si jednomyslně dosazujeme 

autora. Toto autobiografické zpracování autorových válečných zážitků působí jako 

výpověď. Je to úvahové vzpomínání. Vypravěč vyslovuje to, co zažil a co si o válce myslí. 

Jedná se o vzpomínky, proto často uvádí konkrétní datum a reálné místo, konkrétní 

zeměpisnou lokalitu. Nepopisuje boj. Popisuje svoje myšlenky, úvahy nad tím, jaký je 

život vojáka, jaký je smysl války. Popisuje lidskou duši, lidské stavy a pocity. Především 

popisuje život v kasárnách, ve vojenských ubikacích, různé přesuny vojsk. Vkládá svůj 

názor na poměry v rakouské armádě i obecnější společensko-politické úvahy. 

„A v těchto svých vzpomínkách na tříleté plahočení světem, vyhozeným ze starých a 

zabahněných kolejí, vzpomínkách z vojny, nenapíšu asi nic jiného, než prostou historii 

svého mimikry v prostředí vojenském a válečném.“74 

Mimikry je způsob, kterým se některá zvířata v krajině maskují před nepřítelem, 

např. chameleon. U Neumanna se tím míní jeho schopnost uchránit se toho, aby na něj 

nepříznivá životní situace doléhala, aby ho poznamenala nebo změnila. Chránil tak svoji 

mysl, svůj zdravý rozum. Hodně mu v tom pomáhalo jeho socialistické přesvědčení. Víra, 

že válka má smysl. On ví, za co bojuje. Jeho postoj civilisty, pojmenovaný v titulu, pak 

chápeme jako snahu nenechat se válkou ovlivnit. Nedá se jí narušit. Nesleví ze svých 

morálních zásad. 
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„Oč však běželo, když jsem šel dělat vojáka, na čem záviselo zdraví mé mysli především, i 

těla snad, můj život možná, to nazval bych nutným mimikry. Rosnička zelená v trávě, 

hnědne nebo šediví na hlíně – přestává být rosničkou?“75 

Válčení civilistovo se velmi odlišuje od ostatní válečné prózy. Především od 

příslušníků mladší generace. Mladí odcházeli do války jako nezralí lidé téměř ze školních 

lavic. Neumann už byl zralým a zkušeným mužem, nedostal se do zákopů, byl v sanitním 

oddílu. A jeho líčení je také podmíněno charakterovými vlastnostmi autora, které mu 

pomohly vyrovnat se se situací klidně a důstojně. Neliší se úplně pocitově či názorově, liší 

se netradičním zpracováním. 

Při psaní svých vzpomínek se Neumann zřejmě inspiroval Barbussem a jeho 

epizodními příběhy v románu Oheň. Oheň v českém překladu H. Jelínka vyšel již roku 

1917. A přestože byl brzy zakázán rakousko-uherskou cenzurou, vyvolal v českém 

prostředí nadšení76. 

3. 4. 3 Postoj k válce 

Válka je drama, které sehrály dějiny. Svět se nějak pohyboval, věci byly nějak 

uspořádány a musela přijít válka, aby toto uspořádání věcí změnila. Je to tedy jakási dějová 

mezihra, která převrátí dosavadní stav věcí a otevře nové možnosti. Poskytne podmínky 

pro velké události, které změní mimo jiné rozložení společnosti. 

O tom, jaký Neumann zaujal k válce coby vypravěč postoj, svědčí název – Válčení 

civilistovo.  Je to věcný titul, který pramení z nálady českého vojáka. Nebojuje za své 

zájmy, proto se snaží nezměnit se válkou. Zachovat si své myšlení a cítění. Nemyslet jako 

voják. 

„Smysly, myšlenky a city civilistovy chodily všude se mnou při mé episodě z velikého 

tažení; jen uniforma moje a opičky, mechanicky konané, byly vojákovy.“77 

Postavil se k této svojí situaci téměř vzdorovitě. Nechtěl si stýskat a utápět se v žalu 

nad tím, co ho postihlo. Před těmito pocity se chtěl ochránit. Realisticky zdůvodňuje, že si 

člověk takovéto emoce nesmí připouštět. Nepomůžou mu, naopak mu vše ztíží. Dokonce 

se tím může ohrozit na životě. Naopak oproštěním se od těchto pocitů si člověk zachová 

chladnou hlavu a jedná s rozvahou a rozmyslem.  
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„Nemyslím, že má člověk názory a zásady k tomu, aby chodily s ním jak nepřátelé, 

ustavičně házejíce mu klacky pod nohy. Nemyslím, že příliš povzbuzuje a imponuje 

pohled na člověka, který, ocitnuv se v situaci pro sebe hmotně nebo mravně trapné, 

nedovede si ji podrobit, nýbrž skuhrá, naříká, trápí se a chřadne, preparuje sama sebe na 

půdu, na jakou zkáza a smrt nejraději kladou nohu, nebo provádí hloupé kousky, jimiž věci 

neprospěje a sobě zkazí život. Ale ovšem nemyslím také, že je nutno rázem se poturčit, 

jakmile vyšine nás život s kolejí, které jsme si vybrali a určili, na koleje právě opačné a 

předtím po našem soudu nemravné.“78 

Jeho „maskování“ nebo oproštění se od život komplikujících pocitů u něj prý 

vyústilo k jisté necitlivosti po návratu domů. Jinak „maskování“ účel splnilo – válečná 

zkušenost ho prý nepoznamenala. To je velký kontrast toho, co píše ve své knize 

Remarque. Tam válka zasáhla a ovlivnila celou generaci.  

„Nešel jsem a nevrátil jsem se změněn. Je ovšem pravda: zhrubl jsem ještě více, musím se 

někdy velmi namáhat, zejména ve stycích s pražskými politiky, literáty a nakladateli, 

abych zůstal aspoň na oko zdvořilý.“ 79 

Problematice duševní stránky lidské osobnosti se Neumann věnuje ještě z jiného 

úhlu pohledu. Nezabývá se jen pocity, ale také tím, co označuje duší. Rozumíme tomu tak, 

že tím míní myšlenky člověka, jeho povahu, citovost, citlivost, řízení se svými pocity, 

intuitivnost. Neumann píše, že tzv. duše představuje pro vojáka komplikaci.  Je to nepřítel 

jasu a pořádku, rozdírá mozek a srdce, všechno dělá složitější. Bylo potřeba odložit 

přecitlivělost, pověru, předtuchu. V civilním životě činí člověka příjemně sentimentálním, 

na frontě jsou bludičkami k zahynutí. Duše je podle něj fňukavá, nimravá, zženštilá80. 

Tento postoj je zřejmě ovlivněn  jeho věkem a zralostí.  

„Dal jsem „duši“ výhost a jal jsem se naslouchat zákonům veselého mozku a prostného 

srdce.“81  

Duši tedy odsunul do pozadí a má pocit, že to, že přežil, je zásluha ostatních částí 

těla. Ty ho nenechaly zahynout. V této chvíli si své tělo personifikuje a některým svým 

částem těla a orgánům děkuje. Oslovuje je jako nějakou věc: 
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„Vedle srdce děkuji také svému mozku, který ustavičně snažil se dělat jasný pořádek ve 

věcech, děkuji svým nohám, které vždy vytrvaly, i když byly plné puchýřů, a děkuji svým 

lačným smyslům, které nejlépe udržovaly „duši“ ve vzdálenosti a opatřily mne, chudého 

peciválka, malým jměním z bohatství ciziny – děkuji za šťastný návrat z mého prvního a 

doufejme i posledního válečného tažení.“82 

Přestože se takto obrnil proti sentimentalitě a vše komplikujícím pocitům, připouští, 

že také vzpomínal na ženu, dítě, domov83. 

To, co žil, tedy svůj vojenský život, vnímá jako něco, čeho byl součástí, ale co mu 

zůstalo cizí. Je to logické. Těžko chceme zdomácnět někde, kde musíme být proti své 

svobodné vůli. Těžko se sžijeme s něčím, co je proti našemu rozumu a proti lidské 

moralitě. 

„A ť jsme se na vojně sblížili se světem vojáků sebevíce, zůstal nám cizí. Válka, která 

nadělala vojáky z celého světa, vojáky i z naprostých nevojáků, vojáky i z nás samých, 

nepřiblížila svět vojáků ani naší mysli, ani našemu cítění.“84 

I když se snaží oprostit od citů a pocitů, vojenský život líčí s citovým zabarvením. 

Připouští, že život vojenský je smutný. Jeví se tak civilistovi i vojákovi. Smutek je jeho 

atmosférou85. Skoro to vypadá, jako by na chvíli pustil city do svého uvažování. Od popisu 

atmosféry ve vojenském táboře bychom čekali spíše slova jako obavy, strach, vědomí 

nebezpečí, napětí.   

S duší a pocity souvisí otázka víry. Neumann je v tomto ohledu zřejmě ovlivněn 

anarchismem. Náboženství nepovažuje za něco, co ho coby vojáka uchrání, co mu duševně 

pomůže. Co ho ovlivní a s ním ostatní vojáky, aby se chovali správně. A s otázkou, jak 

tohle může Bůh dopustit, se tu opravdu nesetkáváme. 

„Vždyť nejde z ničeho najevo, že přívětivost člověka k člověku, ochota bližního 

k bližnímu je mravní povinností. Kazatelé se svým předpokladem lásky k bližnímu jsou 

v příkrém rozporu s přírodou, kde ani kuře zadarmo nehrabe; ale křesťanská společnost, 

život společenský vůbec získaly by nesmírně, kdyby lásku k bližnímu vyhodily ze svých 

čechismů, zato však v životní praxi provozovaly zásadu, že bližní má být především 

ponechán na pokoji a za druhé chráněn před soustavným vykořisťováním na každém 
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kroku. V theorii milován, je v praxi bit ze všech stran. V tomto směru je vojna poněkud 

méně pokrytecká než život civilní. O lásce k bližnímu se tu aspoň nemluví.“ 86  

To, že se Neumann jakoby obrnil proti citovosti, sentimentalitě, se odráží ještě na 

jedné skutečnosti. Na všechny vojáky velice působí zprávy o chystaném míru. Každý tomu 

rád věří a doufá, že to bude pravda. Má naději, že jeho utrpení skončí. Neumann to bere 

střízlivě. Opět to zdůvodňuje ze svého pohledu socialisty a civilisty.  

„Neinformovaní vojáčkové byli vůbec ochotni každou velikou porážku kterékoliv strany 

považovat za předzvěst brzkého kýženého konce vojny a slyšeli to velmi neradi, když ses 

snažil vzít jim bláhové iluse. Bylo tu možno přímo hmatat celé neštěstí pracující třídy, 

která jsouc ustavičně klamána, chytá se stébel všelikých ilusí při své nevědomosti místo 

meče solidarity ukovaného poznání a uvědomělosti…“87  

Neumann asi také jako jediný s trochou nadsázky říká, že bylo potřeba světového 

konfliktu, aby viděl kousek světa. Aby se dostal do ciziny. Také když si měl mezi jinými 

vybrat pluk, do kterého se může přihlásit, nevybral si jako mnozí jeho druhové Terezín 

v Čechách, ale Solnohrad. 

„O tom, který z předložených pluků je nejlepší, nemohl jsem uvažovat, poněvadž rozdíly 

mezi jednotlivými pluky byly mi - a zůstaly - španělskou vesnicí. Ponechal jsem tedy vůli 

povaze a instinktu. Řekl jsem si: Když už mne vytrhli z mého života a domova, nechť mi 

aspoň ukážou nejvíce světa. Jsem odhodlán čelit zlu, které mne potkalo, tím, že pokud 

možno nejvíce z něho obrátím ke svému dobru. Vlast až dosud odpírala mi poněkud 

lakomě cesty do světa, teď naskýtá se mi však, zdá se, nějaká možnost okusit světa; bude 

to sice nepohodlnější, než jsem kdy očekával, ale zato důkladnější. A jako vojákovi 

blízkost domova byla by mi spíše přítěží než útěchou, když není naděje, že mne zítra nebo 

pozítří propustí. Připomínala by mi ustavičně to, co jsem ztratil; kdežto cizina dá mi na 

dosah věci, jež mohu získat, poskytne mi příležitost zapomínat a zaměstnávat se užitečně, 

než přijde čas k návratu – k návratu bez podmínek, k návratu k domovu a svobodě.“88 

Pro vojáka je určitě lepší, když nevidí rozbombardovanou a zničenou vlastní zem, 

ale zemi cizí. (Velmi silně se tento motiv objevuje u Barbusse – jeho vojáci jsou ve vlastní 

zemi a vidí ji trpět.) Zřejmě i kvůli stesku po domově je lepší být v cizině než relativně 

                                                           
86Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 81n. 
87 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 121. 
88Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 91n. 



51 

 

blízko domova a nemoci do něj jít. Lépe být v neznámém prostředí než v krajině, která 

připomíná minulý svobodný život. A která nás upomíná při pohledu na vesnici, že pod 

podobnou střechou spí naše žena, dítě, naši blízcí, naše rodina. 

 

3. 4. 4 Osobnostní otřes 

Ve válce zažil každý voják osobní otřes. Konfrontaci s nepříznivými životními 

podmínkami. Se situacemi, ve kterých se bojuje o vlastní život. V takovémto prostředí 

každý poznal sám sebe. Jak moc je odolný fyzicky i psychicky. Co vydrží jeho tělo i duše. 

Jak se o sebe dokáže postarat. Jak se zachová v mezních situacích. Někteří obstáli, některé 

zradila psychická stránka, jiné fyzická. 

„Především na vojně, kde lidé chodí a jednají téměř nazí, bez nátěru společenských 

způsobů a kázní, poznáme, že člověk nemá svobodné vůle, že jeho nervy, žaludek, zdraví a 

povaha přírodou nadiktovaná a jeho negativní nebo positivní úloha ve výrobním procesu 

určují serpentiny jeho mysli, často tak podivné, domáhají se vrchu nad jeho zásadami, 

knihami nebo životem získanými, a vedou jej ke skutkům, jež v koutku svého většího nebo 

menšího svědomí nepovažuje za správné. Především na vojně poznáme, co to je „ubohá 

lidská duše“. A pitvorná, mohli bychom dodat.“89 

Každý sám u sebe poznal podrážděnost z hladu, z únavy, z nadbytku dřiny. Poznal 

takové, kteří neměli problém vyhovět. Na druhé straně takové, se kterými se po dobrém nic 

nesvedlo. Objevily se povahy od milé po nebezpečnou, různé nálady dobré i zlé. Nejen u 

vojáků, ale i u šarží.  

„(…) i naši malí i velcí komandanti byli přelidské bytosti vysvlečené z oděvů civilisace a 

kultury.“90 

Stávalo se, že vysoké hodnosti dostávali lidé krutí, hloupí, omezení. Vojáci zažívali 

jejich šikanu, lstivost. Neumann píše, že mezi důstojníky potkal málo mužů taktních a 

spravedlivých, dokonce příjemných. Ale že si nemyslí, že by někdo z nich zvlášť zasloužil 

dnes trest za svoje chování. Většina jim prý ztrpčovala život, ale bezděky. Tam, kde jsou 

lidé rozděleni na poroučející a poslouchající, není život nikdy sladký. 

Neumann zřejmě neměl tak těžké postavení jako vojáci v románě Barbussově nebo 

Remarquově. Spisovatelé a umělci obecně zřejmě nebyli pouštěni do předních řad. I 
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Neumann se k tomu ve svých úvahách vrací. Diskutuje otázku, zda mají umělci válku 

snazší, zda mají nějaké úlevy. Neříká to přímo, ale z kapitoly vyplývá, že určité ohledy se 

na ně berou. On sám vidí inteligenci jako vůdce proletariátu, proto to považuje za správné.  

Ale jaké úlevy měl konkrétně on, se zde nepíše. Jen přiznává, že občas byl jeho pobyt mezi 

setninou „málo vojenský“. Dokonce vkládá lehce humornou historku, kdy vojáci byli 

vybíráni k odchodu z Dorožmy. Nevěděli, co je čeká, kam půjdou. Na Neumanna šikovatel 

zavolal: „Ztraťte se!“91 Neumann poslechl a až druhý den se dozvěděl, že vojáci byli 

odvedeni pomoci na žně. Neunikl tehdy žádnému nebezpečí, pouze pracovnímu výletu. 

Většina hrdinů se ocitá v situacích, kdy jsou ponižováni tím, kdo jim velí. I zde se 

zmiňuje ponižování, kterým vojáci prochází. Neumann si uvědomuje, že ponižující je 

především rozkaz, ne tolik práce, byť i nepříjemná. A taky si uvědomuje, že díky své 

pozici spisovatele byl mnohému ponižování ušetřen. 

„Z důvodů, které jsem naznačil v předešlé kapitole, nepatřil jsem na vojně k těm, kteří byli 

honěni k úkonům hrubým a nepříjemným. Vždy jsem však cítil, že je to především drsný 

rozkaz, který ponižuje, a nikoli práce sama, byť byla sebeošklivější. A tak na jedné straně 

šel jsem často dobrovolně konat ledacos, ač se mi řeklo: „Vy tam nechoďte“ nebo „Vy do 

toho nelezte“, poněvadž mi byla nepříjemná myšlenka, že jsem podezírán z nechuti 

k hrubé práci, a na druhé straně byl jsem často snad zbytečně poslušen běžných rozkazů 

toliko ze strachu, abych tu a tam přece nebyl k nakázanému drsně hnán.“92 

S tím souvisí také to, jak moc ho ovlivňovala šikana a postoj šarží v jeho ideálech a 

přesvědčení. Zřejmě se tím nenechal poznamenat jako jiní. Je to možná také proto, že 

Neumann zřejmě neprodělal příliš důkladný výcvik (kontrast třeba k Remarquovi). Byl 

v jiné skupině lidí. V setnině domobranců čtyřicetiletých a ještě starších. Pro ně bylo těžké 

něco jiného než pro Remarquovu generaci. Tady usedlé muže, starající se v civilu sami o 

sebe, samostatné obchodníky a živnostníky, otce od rodin soužil mladý velitel setník, 

holobrádek, bezohledný, krutý, despoticky zneužívající svoji moc. U Remarqua jsou 

chlapci věřící ideálům, bez zkušeností a zažívají krutou šikanu muže, který v civilu 

pracoval jako listonoš. 
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„Řekněte, jak mohlo být v mysli a srdci těm prostým vousáčům a otcům rodin, když je 

drsně komandoval, řvavě plísnil a soužil mladíček, který mohl být synem kteréhokoli 

z nich?“ 93 

Očividně byli vojáci v podobném postavení na obou válčících stranách. Jak 

z hlediska jejich smyslu tak také v tom, jak s nimi zacházeli jejich nadřízení. Je tu také 

patrný motiv šikany šarží, jako např. u Remarqua. Neumann popisuje poměry v rakouské 

armádě trochu jinak, protože jeho válčení je popsáno především z pohledu mimo frontu. 

Z dob, které strávil se svým plukem ve vojenských ubikacích, při přesunech, při různých 

cvičeních.  

„V rakouské armádě existoval druh lidí, šarží, který v kruzích mužstva představoval její 

prohnilost a zkaženost; tu slušný člověk byl bílou vránou a lump téměř pravidlem: byli to 

šikovatelé.“ 94 

Šikovatelé údajně prováděli zlodějství na úkor mužstva. Prý byly chvíle, kdy kradl 

každý, aby nezahynul. Ale šikovatel kradl z hltavé zištnosti. Šikovatelé často vynikali 

bezohledností. A navíc si šarže mohly vylít rozmar na podřízeném vojákovi. (Neumann 

často používá deminutivum vojáček, aby ukázal jeho malost, bezmocnost. To, že je to jen 

malá figurka ve velké hře.)  

Aby neprošli válečným otřesem a nedostali se na frontu, snažili se mnozí vojáci 

ubránit odchodu simulováním, způsobováním si různých nemocí, hledáním vlivných 

kontaktů. To je podrobně popsáno u Haška v pasáži, kde se Švejk dostane do nemocnice 

pro simulanty. Neumann tuto cestu nenastoupil, i když k tomu měl pravděpodobně 

příležitost. Z řádků jeho vzpomínek vyplývá, že mohl získat kontakty na lidi, díky kterým 

by se dostal do nemocnice třeba až do konce války. To se mu ale příčilo. 

„Oh, bylo mi tisíckrát milejší škrabat brambory nebo lovit rybky s prostými vojáčky, před 

nimiž nebylo třeba se znásilňovat a jejichž mentalita, sebevíce zmatená, byla mi přece jen 

bližší. Spokojil jsem se tím, že jsem tu a tam udělal na objednávku nějaké veršíky, vyžádav 

si k tomu vždy dienstfrei, abych se mohl potulovat po kraji nebo sedět od rána u některého 

rybníka nebo v zahrádce cukrárny, kde bylo ticho a milo a kvetly růže.“95 

                                                           
93 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 113. 
94 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 108. 
95 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 120. 



54 

 

Snaha zachovat si zdravý rozum je patrná u všech hrdinů. Je jedno, na které straně 

barikády stojí. U Remarqua vyplývá, že správnou cestu vidí v kamarádství. Blízcí lidé se 

mezi sebou podrží, dodají si odvahy. Neumann také pojmenovává účinné prostředky – 

zábavu, hlouposti, povyražení. Chvíle, při kterých člověk nemyslí na to, kde je a proč.  

„Na štěstí přicházely však i lehčí chvíle. Připravovaly nám je události, dělali jsme si je 

sami. Vojnu by byl člověk jinak nepřečkal. A tak za večerů, kdy naše hudba táhla městem, 

byli jsme my, prostí vojáčkové, dětmi, které chtěly být veselé s veselými. Zavěšeni v řadu 

po celé šířce cesty, byli jsme družné bytosti, jimž dobrý večer, zdání svobody, hudba a 

rytmus vlastních kroků působily radost. To už z nás nikdo nevěděl nic o nějaké oslavě. Jen 

když známé pochody řinčely a děvčata se smála!“ 96
 

3. 4. 5 Smysl války  

Neumannův názor na smysl války je patrný už z grafické stránky textu a z výběru 

slov. Slova, která ve svém významu obsahují věci, o kterých si myslí, že jsou velké a 

významné, píše s velkým písmenem. Jsou to např. Válka a Ruská revoluce, Třetí 

internacionála.  

„Správně mohou ocenit význam Války jen ti, kdož se dovedou myslí povznést nad ni, 

zachovat si vzdálenost soudce, který myslí v dějinných balvanech.“97 

Velmi často používá místo slova voják deminutivum vojáček, vojáčkové. Zřejmě 

tím chce naznačit jejich pozici. Nejsou žádnými pány, jsou masou, která je ovládána 

z vyšších míst. Jsou jen malými figurkami ve velké hře. Jsou loutkami, které má někdo 

v moci. A že důležitá rozhodnutí se odehrávají bez nich, bez možnosti spolurozhodování. 

V souladu s tím o válce konkrétně říká toto: 

„Válka, tento úžasný otřes lidstvem, je něco nade vše silného, elementární zápas světů, 

který odehrává se nejen nade všemi individuálními názory a zásadami, nýbrž i nad mnoha 

věcmi největšími. Nadešla chvíle, kdy dějiny kráčely železnými kroky k nějakému 

velkému cíli, jejž ani netušily jepičí mozky a malá srdce, ani ješitní vladaři, generálové a 

diplomati, ani mnozí stotisícové z davů nejvíce válkou trpících, ale jehož musilo být aspoň 

v nejhrubších rysech dosaženo krví a železem, poněvadž jiné cesty nebyly bohužel 

nalezeny, ač byly hledány, hlásány, ač také za ně se již bojovalo, trpělo a umíralo. 

                                                           
96 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 93. 
97 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 15. 



55 

 

V takové chvíli lidstva znamenají celí národové málo, natož jednotlivec, jeho rozum, jeho 

zásady.“98 

Poměrně často vkládá politické komentáře. Jeho vzpomínky jsou ovlivněné 

socialistickým názorem. Stal se později zastáncem komunismu a z celé knihy je to patrné. 

Přímo vyslovuje, co si z tohoto hlediska myslí o válce a o naší zemi po válce z odstupu 

zhruba deseti let. Píše totiž o zážitcích z let 1915 až 1916, ale dílo knižně vyšlo v roce 

1925. Kapitoly Válčení civilistova vycházely sice nejprve časopisecky, některé už v roce 

1918. Ale pro knižní vydání je Neumann přepracoval. S odstupem na válečnou situaci 

pohlížel jinak. Knihu zpracoval podle svého pozdějšího politického přesvědčení. 

V Proletkultu v poznámce pod čarou o tom řekl toto: 

„Část těchto vzpomínek vycházela již r. 1918 ve fejetonu Lidových novin. Byly tehda 

psány většinou ještě pod tlakem černožluté cenzury a v ovzduší blížící se nacionální 

revoluce a velikých nadějí svobodářských. Na vzpomínkách vlastních nedá se mnoho 

měnit, ale úvahy a meditace, jimiž jsem je tehda provázel, byly by dnes příliš naivní a 

nepravdivé. Naděje, pokud jsme si představovali – celkem mlhavě – jiný život a pořádek 

v době poválečné, byly zklamány a víra nám vzata, ale na druhé straně naděje byla 

překonána skutečností tím, že zvítězila Ruská revoluce a trvá sovětská Rus, zdroj obrody 

socialismu a naší nové víry. Tedy počítaje znovu s těmito vzpomínkami, jež chci teď již 

systematicky a definitivně zpracovati a dokončiti, musím počíti opravdu znovu a kapitoly 

již kdysi tištěné více nebo méně důkladně přepracovati. S. K. N.“99 

Na stránkách Válčení civilistova o poválečné situaci promlouvá často. Říká, že snil 

o něčem jiném. Představoval si jiné uspořádání společnosti, ale posiluje ho myšlenka ruské 

říjnové revoluce a existence sovětů100. Válku označuje za ohromné vraždění a považuje ji 

za trest. Trest za dosavadní neuvědomělost, za špatné roztřídění světa. Také myslí, že jsme 

válkou zaplatili za lidský pokrok101. To jsou podle něj příčiny války. Zároveň říká, že díky 

válce došlo k ruské revoluci a ta znamená pokrok socialismu. V tom vidí smysl války102. 

Nevidí, jak už jsme se zmínili, coby Čech žádnou možnou výhru. Jako pro Čecha pro něj 

válka smysl nemá. Ale jako zastánce socialistického názoru v ní smysl vidí.  

                                                           
98 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 14n. 
99 Ediční poznámky in Neumann, S. K.: Válčení civilistovo, Elbasan, Bragožda a jiné válečné vzpomínky 
knižně nevydané. Praha : Odeon, 1976, s. 375. 
100 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 41n. 
101 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 50. 
102 Neumann, S. K.: Válčení civilistovo. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1949, s. 50. 
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 „Tu vzpomněl jsem často na slova Errica Malatesty: Prolití krve není ničím; běží o to, 

proč je prolévána.“ Nejsou to slova křesťanská, ale soudy dějin bývaly a budou vždy 

proneseny v jejich smyslu. Krev prolitá ve světové válce netekla nadarmo, bylo-li prolití 

její nutné, aby zrodila se Ruská revoluce.“103 

Od počátku tedy věřil v odměnu, ve velikost výsledků104. Nejlépe Neumannův 

názor na smysl války vystihuje jeho výrok: 

„(…) drama, jehož smyslem je vysvobození z minulosti a překonání aspoň kusu zla.“105 

Podle něj zřejmě mělo být smyslem války začít znovu v jiném třídním uspořádání. 

A určitě také odhalit zločince, viníky. To se podle něj nestalo, ba naopak. S novým státem 

není úplně spokojený. 

3. 5 Večery na slamníku – Jaromír John 

3. 5. 1 Jaromír John (vlastním jménem Bohumil Markalous)  

Narodil se 16. 4. 1882 v Klatovech a zemřel 24. 4. 1952 v Jaroměři. Jeho dětství a 

mládí poznamenala brzká smrt matky (zemřela r. 1887). Podle otcova přání studoval na 

PřF UK v Praze, rok studia strávil na univerzitě v Innsbrucku. Během studia navštěvoval i 

další přednášky, například filozofie, estetiky a dějin umění. Po získání učitelské 

způsobilosti (1907) učil na středních školách v Praze, Kolíně a Hradci Králové. Z Hradce 

narukoval r. 1915 do války. Její značnou část strávil s horskou vozatajskou brigádou 

v Srbsku a Černé Hoře, později v Trutnově, Broumově a v Pardubicích. Těžce onemocněl 

a pak se postupně věnoval vojenské službě jako instruktor v dobrovolnické škole, jako 

správní důstojník a od roku 1917 jako poručík ve vojenských nemocnicích. Po převratu 

působil jako voják v Praze, do civilu byl propuštěn až na konci května 1919. Během války 

se stal doktorem filozofie. Po návratu pracoval jako redaktor a učitel. Měl řadu kulturních 

aktivit (například vedl propagační oddělení Orbisu). Na konci 20. a na počátku 30. let byl 

šéfredaktorem obrázkového Pestrého týdne, v němž publikoval řadu svých beletristických 

prací. Roku 1948 se stal řádným profesorem estetiky na univerzitě v Olomouci. Této 

činnosti se zde věnoval až do své smrti.  

Od války byl průkopníkem estetické výchovy. V mnohém, např. v otázce 

funkčnosti, předcházel estetiku meziválečné avantgardy. Jeho estetické názory se promítly 
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zejména do jeho próz pro děti. Válečné zkušenosti přispěly k tomu, že do centra zájmu se u 

Johna dostal dokument a možnosti jeho estetické výpovědi. Takto se v autorových prvních 

povídkách uplatnila forma dopisů.  

Jeho první literární pokusy vznikaly už za studentských let. Psaní se začal 

soustavně věnovat až za první světové války. Právě pro beletristickou část svého díla si 

zvolil pseudonym Jaromír John. Pro odbornou činnost používal jméno vlastní. V jeho 

životě se tak střídala období Markalousovská s Johnovskými. Debutoval povídkami U 

táborového ohně a Listy z vojny, jež jsem psal svému synovi (obojí 1917). Poté brzy 

následovaly Dojmy a povídky a Humoresky (obojí 1918). Výběrem z knížek U táborového 

ohně, Dojmy a povídky a Humoresky a prvních prací publikovaných časopisecky vznikla 

nejzávěžnějším kniha tohoto Johnova prvního beletristického období - Večery na slamníku 

(1920, rozšíř. 1930, přeprac. 1947). Povídky působí velmi autenticky, jako zpovědi. Je to 

způsobeno jejich monologickým pojetím a hrou s jazykem. Dobová kritika tuto autenticitu 

neocenila a považovala ji za sentimentalismus nebo figurkaření. Povídky se místy opírají o 

skutečné dokumenty. Například povídka Kůry andělské (v prvním vydání Večerů nazvaná 

Dopis) má základ ve skutečném dopise autora z roku 1916. Širší čtenářskou oblibu kniha 

vyvolala až ve vydáních ilustrovaných Josefem Ladou, ilustrátorem Švejka, po druhé 

světové válce, kdy se stala jednou z nejčtenějších knih i díky svému humoru a ironii.  

Druhé období následuje až po odmlce, kdy působil jako organizátor kulturního 

života, pedagog, kritik, propagátor estetiky. Spisovatel John se opět objevuje až ve 

třicátých letech. Tematicky se k první světové válce vrací v Zbloudilém synovi (1934). 

Vrcholným dílem druhého období se stal Moudrý Engelbert (1940). Některé jeho knihy 

(například sbírka povídek Dořini milenci, 1942) vynikají rozmarným a hravým humorem 

blízkým Vančurovi. Je spolu s ironií konstitutivní složkou celé Johnovy tvorby.  

Součástí Johnova díla jsou i knihy pro děti a mládež. Mezi ně patří například 

Utržený knoflík (1940) nebo povzbudivá kniha o budování Národního divadla Rajský 

ostrov (1938). Dále podle dochovaných zápisků „příhody českého lovce ptakopysků“ 

Topičovo australské dobrodružství (1939, od r. 1946 pod názvem Australská dobrodružství 

Aloise Topiče)106.  

Další díla: Tátovy povídačky (1921), Narodil se (1934), Vojáček Hubáček (1939), 

Eskamotér Josef (1946), Pampovánek (1948).  
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3. 5. 2 Charakteristika díla, postavy 

Večery na slamníku jsou povídky sdružené do cyklu na principu rámcování107. 

Spojuje je první světová válka. Vypravěči povídky vyprávějí jakoby „večer na slamníku“ 

pro pobavení ostatních spolubojovníků, vojáků. Obracejí se k těmto svým kamarádům 

nebo kruhu posluchačů v rodině či hospodě. Dále povídky spojuje neobvyklý styl díla a 

atmosféra válečné nespravedlnosti. Nejsou spojené ani vypravěčem, ani postavou. Osoba 

v roli vypravěče má vždy nějakou válečnou zkušenost. Je to voják, vojenský sluha, nebo 

někdo, koho se válka přímo dotýká jiným způsobem. Je tu široká paleta příběhů všeho 

druhu – osobní příběhy, popisy života mezi vojáky, dopisy, vyprávěné vzpomínky 

z předválečného života.  

Jazyk je založený především na obecné češtině. Ta je proložená germanismy, tedy 

počeštěnými výrazy z němčiny. Vliv němčiny je výrazný. Čeští vojáci se němčinu museli 

učit, protože v Rakousku nebo rakouské armádě, kde se většinou povídky odehrávají, byli 

jejich nadřízení převážně Němci. Proto vkládají jednotlivá počeštěná německá slova do své 

každodenní mluvy, např. blajštift (tužka), kopcrbrecher (hlavolam). Když spolu hovoří 

šarže, jsou vloženy i celé věty v němčině. Kromě germanismů se objevují výrazy 

z dialektů, domácká slova, zdrobněliny, pejorativní výrazy, jihoslovanské výrazy, vojenský 

slang. 

Povídky jsou většinou monologicky stylizované tak, aby se zdály nestylizovanými 

projevy prostých lidí navlečených do rakouských uniforem a zavlečených do války108. 

K tomu John používá různé jazykové prostředky, které se vyskytují pouze v mluvené řeči. 

Působí jako záznam skutečného vyprávění. Tímto evokováním mluvené řeči zvyšuje jejich 

autenticitu.  

Různé vrstvy jazyka hrají v celé knize velmi výraznou roli. Povídky působí tak, že 

vypravěči jsou obyčejní lidé a mluví, jak jsou zvyklí. Pro evokaci mluvené řeči John sahá 

po syntaktických prostředcích, které mají vzbudit dojem mluveného projevu. Je to 

například bezespoječné spojování vět, hlavních i vedlejších. Nebo spojování vět pomocí 

elementárních parataktických spojek a, ale. Také používá zlozvyky, které má většina lidí 

při mluvním projevu. Opakuje nějaké výrazy nebo několik slov, které při mluvení do 

projevu často nevědomě vkládáme. Je to často se opakující tedy, nebo i výrazy méně 
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obvyklé, např. po několika větách se stále opakující ergo kladívko. Každá povídka 

obsahuje jiný soubor těchto prostředků, každá je svým jazykem unikátní.  

Způsob vyprávění ukazuje na vzdělání vypravěče a leccos o něm naznačuje. Projev 

vypovídá o pravděpodobné mentální a intelektuální úrovni vypravěče. Většinou to nejsou 

studenti, ani inteligence. Je to pestré složení řemeslníků, učitelů, dělníků, lidí všech 

profesí. Postav sympatických i politováníhodných. Účastníci převážně hovoří o srbské 

frontě. Kromě toho ale popisují svoje životní příběhy, trápení, která mají se svými 

blízkými doma a starosti, na které myslí. Domov jim v jejich situaci připadá ideální. 

Z vyprávění některých vypravěčů je ale patrné, že se vlastně nemají na co těšit. Že i doma 

vedou boj – s nouzí a hladem.  

To vše se dá dobře ilustrovat na dopisu obyčejného muže svojí manželce. Není 

vzdělaný, neumí si uspořádat myšlenky a napsat kultivovaný dopis. Není s uvažováním 

hotov, nedává na papír hotový názor, svoje stanovisko stále mění. Jeho vyjadřování je 

prosté, nesouvislé, neupravené. John to podtrhuje nesprávným způsobem psaní dopisu, 

naprosto chybějící interpunkcí, neexistuje oddělování vět. Je tu také množství 

morfologických a lexikálních odchylek.   

 „Vroucně milovaná manželko já vás nastokrát pozdravuju a líbám my sme pořád ve 

vysokých horách v Tyrolích samá propast a vejška nahoře kamení a sníh že to není ani pro 

lidi pouze pro ftáky tvůj dopis draze milovaná manželko sem s radostí převelikou popad 

dyž mně při pefelu řekli že mám psaní draze milovaná manželko žito teda máte už doma 

nemůžete mlátit dyž je mlátička u Mejstříků jdi ke Košťálom kdy bude valná hromada 

máme pány hodný Češi mladí páni kdybych ale už byl radši doma bych všechno pomoh 

(…).“109 

I zde se vyskytují nesmyslné rozkazy a šikana šarží. Proti tomu stojí přirození 

obyčejní lidé. Například v povídce Honza se setkáváme s nešťastným úmrtím hodného a 

poctivého člověka. Vypravěč je podle svého projevu prostý člověk bez vzdělání, který se 

vyjadřuje syrově a upřímně. Do nebezpečné situace, která skončila smrtí, přivedl Honzu 

nesmyslný rozkaz. Honza byl jako doktor a šarže nadřízeným poslán na frontu za to, že 

táhl po ulici vozík s uhlím místo sluhy. 
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V jedné povídce se dokonce setkáváme s autorem jako vypravěčem. Povídka 

Kravál u dalekomluvu má hlavního hrdinu, který se svému nadřízenému ohlásí jako 

Jaromír John. Tím, že se zapojí do vyprávění, umocňuje atmosféru, kdy si skupina vojáků 

vypráví příběhy a on také přispěje. A zároveň se ocitá ve fikčním světě. Je tedy jedním 

z nich. Opět to předpokládá osobní zkušenost autora a důsledkem má být zvýšení 

důvěryhodnosti povídek. 

Autor využívá různé podoby komiky. Jeho „malé typy“, různorodé postavičky, jsou 

někdy vykresleny s laskavým humorem, jindy s ironií, satirickou nadsázkou, s nadhledem.    

 

3. 5. 3 Postoj k válce 

Nepíše se tu o válce obecně, píše se o zážitcích či vzpomínkách konkrétní osoby – 

vypravěče. Příběhy jsou rozdílné, protože vypravěči a hrdinové jsou různých povah, 

profesí a vzdělání.  Válku vnímají odlišně, každý podle svého temperamentu. Každý jinak 

si také umějí zařídit svoji pozici. Jedno je společné – chtěli by, aby válka skončila a oni se 

mohli vrátit domů. 

Dojemný příběh mladého vojáka, vyprávěný jeho bratrem, ukazuje, jaké byly 

protiříšské nálady. V lidech dřímalo buřičství, nenávist k říši i k válce. Odcházet na frontu 

bojovat za říši nechtěli. Dokládá to příběh vojáka, který měl vystudovaná práva, měl 

nevěstu a byl těžce zraněn na frontě. Z veselého člověka udělala válka trosku, trpěl a pak 

zemřel. Změnil se z buřiče v umírajícího, který má radost z válečného vyznamenání. 

„Panebože!“ myslím si podávaje mu k horečnatým, rozpukaným rtům hrníček s čajem, 

„kampak se poděla všecka tvá ironie, všechen posměch, jímž jsi jako advokátní koncipient 

stíhal všecko rakouské, německé a naše poslance na vídeňské říšské radě? Kampak se 

poděly tvé buřičské vlastenecké řeči – v ničem Vídni nepovolovat? Kde jsou tvé nadávky 

na Wolfa, schönererovce a anenské patenty? K čemupak tedy byly ty tvé zloby, proti nimž 

jsem musel hájit i Palackého? Kam se poděl všechen tvůj nacionální radikalismus – bratře? 

Vida! Usmíváš se, zavíraje unaveně oči v své na kost zhublé, neholené tváři. Jak té změně 

rozumět? Cožpak se chytáš ty, umírající, stébla? Cožpak se těšíš na kousek pozlaceného 

plíšku? Šels, bratře, do pole proti své vůli. Musils. A teď se cítíš na konci svého žití. Den 

ode dne ti slábnou síly. Víš, že umřeš. Vzdává se pocta tobě, který umíráš. Měls na 
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haličském bojišti své české druhy, své myslivce! Myslíš na ně. Že to budou číst. Že 

řeknou: Vida – vida! A že snad nezapomenou… ty dětino…“110  

Objevuje se tu nenávist k císaři Vilémovi. Lidé vymýšleli, co by mu provedli za to 

utrpení, které způsobil. Nenávist k válce si lidé zosobnili do postavy mocnáře. A proti 

němu směřovali svůj hněv. Původcem všeho utrpení a všeho zlého, co válka přinesla, je 

podle nich jedna osoba. Jedna konkrétní bytost rozhodla a uvrhla na miliony lidí pohromu. 

A tou osobou je podle lidových vrstev císař. Tím, kdo by ho měl potrestat, je Bůh. A trestat 

by ho měl tak, aby pochopil, co si kvůli němu obyčejní lidé vytrpěli. Trest by ho tedy měl 

stihnout za všechna bezpráví, úmrtí, bolestné ztráty příbuzných a blízkých, zranění, 

nesnáze, bídu. Někteří lidé dokonce měli představu, že císaře potrestají sami. Syrově a 

prostě, lidově vyjádřeno: 

„Jak jsem začal myslet, jakej trest má pánbůh poslat na Viléma, aby – teda-teda – poznal, 

co je bída, hlad a co zkusí chudej českej lid – to sem nespal třeba do rána, furt vymejšlel 

tresty – bylo nás takovejch moc, co se s tím zanášeli, jako třeba moje tetička v Pardubicích, 

když jí pad synovec, jediná opora.“111 

„Já znal jednoho řezníka, kterej Vilémovi sliboval strašnou facku, jakou prej ještě 

žádnýmu nedal – to si můžou myslet – a coby? – Vojtíšek, náš cugsfír, řek veřejně, že 

Viléma patří rozsekat na nudle, a pan učitel, co dostal na vojně chrlení krve, mně šeptal, že 

by se ten člověk měl zavřít a vnutit mu, aby vypil to moře krve a slz, co zavinil.“112 

Ve většině válečných románů se objevují postavy, které chtějí z vojenské 

povinnosti vyklouznout. Hledají způsoby, jak si poškodit zdraví, či jak se nějakým jiným 

způsobem zachytit v zázemí. Nebo alespoň touží po dobré ráně, která jim minimálně zajistí 

dovolenou. Originální způsob je popsán v povídce Ženichové. Vojáci dostali dovolenou, 

pokud slíbili, že se ožení. Po důkladném ověření dostalo šest vojáků skutečně volno na 

svatbu. Neoženil se ani jediný a byli potrestáni.  
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3. 5. 4 Osobnostní otřes 

Na chování vojáků ukazuje například dopis syna matce. I když je psán jemně a 

slušně, kouká z něj bída vojáka. Jasně je vidět, jak matka útrapám syna nerozumí. Má 

starost, aby si nechával žehlit kalhoty. Neumí si představit, že v prostředí, v jakém on je, 

neexistují něteré základní hygienické možnosti, natož žehlička. Stejně jako u Neumanna se 

tu dále píše o snaze vojáků nějak se během volných večerů zabavit. Po večerech si hrají 

písničky na harmoniku a zpívají. Hledají aspoň nějaké rozptýlení. Tedy hudbu a alkohol. 

„Když vy to neznáte – drahá maminko – jak to tady chodí, tak se ani neptejte, jestli si 

dávám kalhoty žehlit. Kdepak žehlit? Tady v horách lidi nemají ani chleba, natož 

žehličku.“113 

V takovém prostředí se každý snaží o zajištění nejnutnějších potřeb a nekouká na 

morálku a etiku. Jak se vyjádřil polní kurát v jedné povídce, válkou zhrubly mravy, 

procitly pudy114.  Vojáci mají strach, zažívají nekončící útrapy, každodenní život je 

nesnesitelný. 

„Kolikrát jsme stáli u strmé skály jako na Martinský stěně a prosili, aby přišel anděl a 

vysvobodil nás, aby jen anděl přišel a vzal si nás k sobě, aby nás na věky vysvobodil.“115 

Opět se tu opakuje stejně jako u Remarqua a Řezáče moment návratu vojáka do 

zázemí, třeba jen na dovolenou. Kupodivu po návratu z fronty do zázemí je v rodných 

městech všechno stejné. Člověk by si naopak myslel, že se prostředí muselo velmi změnit. 

Když je jiná světová situace, hodnoty, pořádky. A přitom zůstalo všechno na svém místě. 

„Nejvíc jsem se podivil, že v našem městě jsou zas ty samý ulice, domy, krámy, lidi. 

Člověk by si myslil – že to musí být všechno jiný – za těch dvaadvacet měšonců. A ono 

nic! Kde byly na náměstí louže – jsou tam zas.“116 

Zajímavá je povídka, ve které ani válka nenapravila záletníka a surovce. V povídce 

Svatozář se voják zpovídá, jak byl zlý na svoji manželku. Brzy se brali, měli dvě děti a ona 

se mu přestala líbit. Našel si milenku, doma byl zlý. Přišel na frontu, prodělal zranění a 

uvědomil si, jak se choval špatně. Velice se kál a věřil, že teď už se bude chovat slušně. 

Prý přišel na to, co je důležité. Jenže jakmile doma na dovolené chvilku pobyl, zas ho 
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začalo všechno mrzet a vrátilo se to do starých kolejí. Znovu narukoval a nemůže se nyní 

dočkat, až bude se svými drahými doma. Všechno bude zas podle stejného scénáře, to je 

více než jasné.  

Podivné příhody se stávají po cestě na frontu, při převozech vojáků. Často bída 

vojáků působí až směšně. Také se tu objevují vyprávění o nejrůznějších národnostech. O 

silných Rusech, o prolhaném Židovi z Polska. Jakoby se jednotlivým národům 

automaticky přisuzovaly vlastnosti. 

3. 5. 5 Smysl války 

Válka je něco, co přivedlo úplně obyčejné lidi do nebezpečí života, do útrap. Jsou 

to prostě vyjádřené názory obyčejných lidí. Každý je svým způsobem něčím výjimečný. A 

to, co svedlo tuhle pestrou masu dohromady, to co spletlo dohromady osudy lidí, kteří by 

se jinak vůbec nepotkali, je válka. Nikomu nepřinesla nic dobrého, je to negativní síla, 

ničící lidské životy a osudy. 

Poměrně syrově je zničení lidského osudu ukázáno na povídce Lajtnant Zlatíčko. 

Krásný mladý důstojník je odvelen na frontu. Nedojede tam, vlaky se srazí a zmrzačí ho. Je 

znetvořen. Jeho dosavadní život je v troskách. Jeho vyhlídky jsou pesimistické. 

Z nadějného mladého krasavce se změnil v nemocného invalidu, kterého už nic nečeká. Je 

to umocněno kontrastem zraněného vojáka, budícího lístost, a nastrojených městských 

slečen.  

„Jakmile se rozhlásilo, že Vlastislav půjde do pole, divili se lidé v krámech, v hostincích i 

domácnostech. Kupodivu, nikdo dřív nepomyslil, že by i on musil do války, do hrůz, jak je 

znali z vypravování prvních raněných. Řekněte – lidé – jak by mohl tento krásný jinoch 

zapalovati vesnice? Nebo jak by mohl zabíjeti svou lesklou stříbrnou šavličkou?“117  

Válka je tu také něco, co „vyhecuje“ lidi k činnosti. Něco, co do této situace 

přivedlo lidi, do kterých bychom neřekli, že ji mohou zvládnout. Je to proti mysli, proti 

přírodě. Nebo naopak je to něco, co nehodným alespoň na čas otevře oči. Muž, který 

přestal mít rád svoji ženu, protože se z ní stala upracovaná ošklivá ženská, mění názor na 

důležitost vzhledu. Válka a zranění mu napravily hlavu a on to komentuje takto: 

„Válka, braši, dokázala, že se nemá hledět ani na krásu, ani na parádu! Když je žena 

máma, má se ctít, ať je hezká nebo ne. A hlavně má jednat jeden s druhým tak, aby, když 
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muž nebo žena umře, žádnej si nic nevyčítal. Smrt všechno srovná, bohatství, slávu, štěstí 

a všelijakou syčárnu. Položí se na prkno rošťák nebo všivák a jeden je chudák a druhej 

boháč. Všecko jedna banda.“118 

Všichni chápou, že fronta je prostředí, kde je život člověka trvale ohrožen. 

Překvapivý je proto v prostředí bezprostředního nebezpečí příběh, který vypráví o 

zbytečných úmrtích lidí v zázemí. Zázemí je pro vojáky symbolem bezpečí a klidu. Tedy 

prostředí, kde nelétají střely a granáty a přesto lidé umírají nesmyslně a kvůli hlouposti.  

„Stanou se na stavbě věci, že člověku zůstane rozum stát. Stavěli jsme barák a museli 

vykácet švestku. Tesaři uřízli korunu. Zůstal kmen, hůlka na tři metry, silná jako ruka. 

Všechno dohromady hloupost. Podřežou u samé země, pahýlek se nakloní, ťukne do čepice 

Jana Štěpánka z Vostřešan, ten se položí na zem a v tej ráně umře.“119 

 

Shrnutí 

Za hlavního hrdinu si často dosadíme autora, protože známe jeho životopis a 

uvědomujeme si při čtení autobiografické prvky. Ale chápeme, že součástí fikčního světa 

je vypravěč, postava, autor ne.  

Porovnali jsme pohledy jednotlivých postav na válku či dokonce názor celého díla 

na válku. Na prvním místě máme autora z vítězné mocnosti. Nastoupil dobrovolně na 

frontu hnán vlasteneckým přesvědčením do boje proti imperialistickému Německu. Jeho 

román především popisuje strádání vojáků a to, že to jsou lidé, ze kterých povolávací 

rozkaz učinil otroky, masu. Barbusse zažil rozčarování ze zprvu nadšeně nastoupeného 

boje.  

Na druhé místo stavíme román německého autora, je to představitel z nepřátelského 

tábora, z poražené země. Německo před válkou uplatňovalo agresivní politiku, šlo mu o 

jeho mocenské zájmy. Hlavní hrdina románu tedy nastoupil do války ovlivněn 

nacionalistickou propagandou a plný ideálů. Jeho pohled se změnil v deziluzi a především 

vyjádřil generační pocit. Byl mladý, nic neměl a válka ho zničila. Nedokáže vymyslet, kam 

patří, k čemu se hodí, co umí. Už by nešel nadšeně bojovat za vlast. 

Zcela jinou náladou jsou prosycena díla české literatury. Máme zde postavy románů 

českých autorů, kteří nebojovali za národní zájmy a jejich postavy to reflektují. Čeští 
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vojáci nemohli pro svůj národ vybojovat kolonie, získat území na evropském kontinentě. 

Oni nic vítězstvím na straně rakouské armády získat nemohli, protože nebyli samostaní. 

Byli součástí rakouské monarchie. I kdyby monarchie zvítězila, pro český národ by z toho 

nic neplynulo.   

Výrazně se to projevuje u Neumanna. Dává jasně najevo, že nešel na frontu hnán 

snahou bojovat za svůj národ, protože to nebyla válka za české národní zájmy. Navíc byl 

v době války již uznávaným básníkem, působil v české literatuře přes deset let a byl 

známým redaktorem. Bylo mu díky tomu ulevováno a on se nebránil, naopak z toho 

plynulo jeho vysoké sebevědomí. Když porovnáme Barbusse s Neumannem, vidíme, že 

právě proto musí být jiná nálada vzpomínkové knihy spisovatele, který příliš na životě 

ohrožen nebyl od atmosféry románu Oheň, jehož postavy jsou zachycené 

v nezáviděníhodných pozicích zákopů. Tak, jak si to autor sám zažil. Navíc Neumann 

s ostatními spisovateli ostře kontrastuje v tom, že mnohokrát zdůrazňuje, že válka na něj 

neměla jen destruktivní vliv a neznamenala pro něj jen negativní význam. Hovoří o tom, že 

z ní uměl vytěžit něco pozitivního pro život, pro tvorbu a poznání. Dokonce s nadsázkou 

říká, že mu umožnila cestovat120. 

Barbusse na straně napadené Francie mluví o válce jako o zločinu na lidech, kteří 

jsou přinuceni zabíjet jiné obyčejné lidi pro mocenské zájmy. Remarque a jeho generace se 

cítí válkou zničeni, zasaženi v nejcitlivější dobu. S Řezáčem se dočkáváme konce války, 

přinesla rozbití monarchie a v tom je možné chápat její smysl. Pro Neumanna je válka 

něčím, co přijít muselo. Pomůže vývoji lidstva ke zralosti. Nastolí nový, a ten správný 

pořádek. John válku vidí jako něco, co ničí lidské životy. Ale ukazuje, že lidské životy se 

zcela nesmyslně ničí i v zázemí a že řada postav nemá ani doma život idylický.  

Situace mladých lidí za války se nejlépe ukazuje na příbězích Pavla Bäumera 

z knihy Na západní frontě klid a Petra z Větrné setby. Oba jsou zhruba stejného věku, 

jeden na frontě, druhý v zázemí. Oba ve svém dospívání zažívají krizové situace, díky 

přítomnosti a naopak nepřítomnosti postavy na frontě jsou diametrálně odlišné. Jeden si 

nedokáže představit život po válce, druhý se ho dočká a vykročí do nové doby.  

V rámci této kapitoly poskytují zcela jiný pohled, humorný pohled, postavičky 

Večerů na slamníku. Na rozdíl od ostatních sledovaných hrdinů jsou to karikatury, postavy 

vytvořené s ironií, humorem a nadsázkou. Ukazují možnost zcela jiné reflexe. Podobně na 
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tom je i Haškův Švejk (viz dále). Johnova kniha je v jistém slova smyslu předchůdcem 

Švejka. Má podobné motivy a situace. Také v Osudech dobrého vojáka Švejka nalézáme 

podobné postavy, jako v Johnových povídkách.  

Cílem medailonů o autorech bylo stručně načrtnout život autorů sledovaných děl. 

Do jejich prací věnovaných válečnému zážitku se často promítly osobní zkušenosti. Chtěli 

jsme tedy naznačit možné autobiografické prvky jednotlivých knih. Dále jsme se zabývali 

tím, jaké má sledovaná kniha postavení v celém díle autora. Sledovali jsme její přijetí, jaký 

měla ohlas. K literárnímu dílu neodmyslitelně patří jeho titul. Proto ke každé kapitole 

vkládáme krátké zamyšlení nad titulem.  
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4. Odlišnost Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka  

Úvodní poznámka 

Dílem světové literatury řada sledovaných děl začínala, dílem světové literatury 

také končí. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války nejsou součástí pouze literatury 

české. Postavy tohoto románu mají ohlas u lidí všech národností, kteří prošli podobnou 

válečnou zkušeností.   

4. 1 Jaroslav Hašek 

Narodil se 30. 4. 1883 v Praze a zemřel 3. 1. 1923 v Lipnici nad Sázavou. Byl 

prozaikem, novinářem, autorem kabaretních her. Pocházel z chudých poměrů, navíc mu 

v roce 1897 zemřel otec121. Dětství v chudobě, existenční strach a nejistota měly zřejmě 

vliv na jeho duševní vývoj. Studium na gymnáziu musel pro neprospěch opustit a stal se 

učedníkem v drogerii. Později odmaturoval na obchodní akademii. Stal se bankovním 

úředníkem v bance Slávii, ale brzy dal přednost tuláckému a bohémskému životu a literární 

činnosti. Putoval Slovenskem, Haličí, Uhrami, později celou Evropou. V roce 1903 se 

vydal na pomoc makedonským povstalcům. Svými povídkami debutuje v Národních 

listech. Náměty čerpá z vlastních zkušeností, ze svých cest. Píše humoresky do různých 

satirických či zábavných časopisů a deníků (např. Humoristické listy, Světozor, Lid, České 

slovo, Právo lidu).  

Vycházel z podnětů předválečné anarchistické generace. Svůj anarchistický postoj 

vyjadřoval nejen literaturou, ale i svým životním stylem. V roce 1904 se stal redaktorem 

anarchistického listu Omladina v Lomu u Mostu, později redigoval další anarchistické 

listy. V roce 1907 byl pro účast na anarchistickém táboru lidu zatčen a krátce uvězněn. 

Poté z anarchistického hnutí vystoupil.  

Stálé zaměstnání poprvé získal v roce 1910, kdy začal pracovat jako redaktor 

časopisu Svět zvířat. Toto zaměstnání si oživoval mystifikacemi, vymýšlel nové druhy 

zvířat a psal historky o neznámých vlastnostech živočichů. Po odchodu z časopisu založil 

komisionářský obchod se psy (Kynologický ústav). V únoru roku 1911 se pravděpodobně 

pokusil o sebevraždu a strávil tři týdny v ústavu pro choromyslné. Pak působil jako lokální 

referent v redakci Českého slova.  
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S předválečnými politickými poměry se vyrovnal ironickým postojem – před 

volbami do říšské rady v roce 1911 se prohlásil kandidátem „Strany mírného pokroku 

v mezích zákona“. Karikoval tím předválečné volební poměry. Byl jejím humorným 

řečníkem, kabaretiérem, později sepsal její „dějiny“. Karikoval mnoho veřejných činitelů. 

Po narození syna Richarda (v dubnu 1912) opustil rodinu a žil u přátel nebo se 

vydával na toulky. Žil bohémským životem. Kolovalo o něm mnoho legend a anekdot. 

Podle vzpomínek pamětníků to dokonce vypadá, že se Hašek choval podobně jako jeho 

postava, dobrý voják Švejk. Řada neobvyklých přestupků se pak vyskytuje jako 

biografické momenty v Osudech dobrého vojáka Švejka. Za svého života byl zřejmě více 

známý jako postava pražských kaváren a hospod než jako spisovatel.   

V roce 1915 narukoval k 91. pluku do Českých Budějovic, s nímž odešel po 

krátkém pobytu ve výcvikovém táboře v Mostu nad Litavou na haličskou frontu. Téhož 

roku se na haličské frontě nechal zajmout ruskými vojsky. Byl v zajateckém táboře 

Dárnice a v Tockém, kde přestál tyfovou epidemii. V roce 1916 vstoupil do 

československých legií a stal se aktivním pracovníkem odboje. Publikoval v časopise 

Čechoslovan a působil jako sekretář plukovního výboru 1. pluku. V roce 1918 odmítl odjet 

s legiemi do Francie, odešel do Moskvy, kde vstoupil do české sociálně demokratické 

strany (bolševiků). Na jaře 1918 byl vyslán jako pomocník vojenského velitele do města 

Bugulmy. Odtud odešel jako ředitel armádní tiskárny do Ufy a stal se spolupracovníkem 

politického oddělení 5. armády. Ve významných funkcích v Rudé armádě (např. náčelník 

oddělení pro práci s cizinci, organizátor tisku a redaktor časopisů) se dostal až na Dálný 

východ. Na jaře 1920 získal hodnost politického inspektora armády. Koncem roku 1920 se 

na popud III. internacionály vrátil do Prahy a k původnímu bohémskému životu. Byl 

sledován policií a přijímán s nedůvěrou. Zhoršilo se jeho zdraví. Závěr života prožil 

v Lipnici nad Sázavou, kde vznikl i jeho stěžejní román.   

Knižně vydal jen malou část své povídkové tvorby. Pramenné vydání Haškových 

prací vychází od roku 1955. První tematický okruh představují Črty, povídky a humoresky 

z cest (1955), kde jsou shromážděny jeho rané prózy. Je v nich vesnická tematika čerpaná 

z bezprostředního zážitku tuláckých cest. Objevuje půvab prostoty a elementárnosti 

lidového života. Vyskytuje se zde postava lidového chytráka, který dovede v každé situaci 

vyzrát nad pány. Tedy jeden z předobrazů Švejka. Už před válkou se utvářel autorův styl – 
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improvizační lehkost, groteskní nadsázka, plebejský pohled na události zdola, který je 

věcně reálný a zlehčující122.  

Podobý ráz jako Črty, povídky a humoresky mají povídky O dětech a zvířátkách 

(1960). Několik svazků Haškova díla je naplněno humoreskami (např. Utrpení pana 

Tenkráta, 1961). Hašek se projevoval originalitou vtipu, fantazií vypravěčské hry, jako 

humorista a mystifikátor měl převahu nad realitou. Jeho nejznámějším dílem (a jedním 

z nejpřekládanějších děl české literatury) jsou Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 

války. 

Podoba vojáka Švejka krystalovala už v předválečných povídkách (soubor Dobrý 

voják Švejk a jiné podivné historky, 1912). Předválečný Švejk má antimilitaristické 

zaměření. V próze psané v Rusku (Dobrý voják Švejk v zajetí, 1917) je zdůrazněn ironický 

význam postavy. Měl zesměšnit rakouskou monarchii a přispět k náboru do 

československých legií v Rusku123. 

Teprve v Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války však Hašek vytvořil 

z původní humoristicko-satirické figurky svébytnou literární postavu. Překonal dosavadní 

zpracování a vyšel ze základních proměn literatury, k nimž došlo po první světové válce. 

Švejk je originální literární postavou, je svérázný, velmi složitý a mnoho diskutovaný. Je 

charakteristický svojí mluvní aktivitou. Na každou situaci reaguje již zažitou či 

vyslechnutou příhodou. Tyto historky jsou zaměnitelné, nemají v sobě substanci pravdy. 

Obdobně verbální je i charakter celého románu, který je vystavěn na půdorysu románů 

jiných, především na kompozici románu pikareskního. Román je plný humorných epizod. 

Je založený na satirickém kontrastu chaotických událostí s každodenním životem drobného 

človíčka z pražské ulice124. I v tomto případě jde o domyšlený posun od principu 

mystifikace, na němž byly založeny předchozí Haškovy prózy. Je to dílo humoristické a 

satirické. Brzy se stal románem světovým. Román začal vycházet v březnu 1921 jako 

lidová četba v sešitech na pokračování. Vycházel v letech 1921 – 1923 (1. díl 1921, 2. díl 

1922, 3. díl 1923). Hašek začal psát ještě čtvrtý díl, už jej ale nedokončil. Dále na něm 

pracoval Karel Vaněk, ale ne podle původního autorova plánu125. Nedodržel Haškovu 

                                                           
122 Lehár, J.; Stich, A.; Janáčková, J.; Holý, J.: Česká literatuta od počátků k dnešku. 2. doplň. vyd. Praha : 
Nakladatelství lidové noviny, 2004, s. 504.  
123 Dějiny české literatury IV. : Literatura od konce 19. Století do roku 1945.  Praha : Victoria Publishing, 
1995, s. 282. 
124 Lexikon české literatury. H – J. Praha: Academia. 1993, s. 87. 
125Vodička, F.: Literatura počátku 20. století. In Čornej, P. a kol.: Česká literatura na předělu století. 2. 
uprav. vyd. Praha : H&H, 2001, s. 144 – 149, s. 147. 
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koncepci díla. Vaňkův Švejk postupně ztrácí svou mystifikační, idiotskou masku a stává se 

pouze ironickou postavou126.  

Další díla: Májové výkřiky (1903), Loupežný vrah před soudem (1907), Kalamajka 

(1913), Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova (1913), Můj obchod se psy a jiné 

humoresky (1915), Pepíček Nový a jiné historky (1921), Velitelem města Bugulmy (1921), 

Mírová konference a jiné humoresky (1922), Politické a sociální dějiny Strany mírného 

pokroku v mezích zákona (1963).   

 

 4. 2 Charakteristika díla, postavy 

Jedná se o čtyřdílný román, čtvrtý díl je nedokončený. Hlavním hrdinou je titulní 

postava, Josef Švejk. Román nemá souvislý děj, je to sled epizod, vyprávěných příběhů a 

dialogů postav. Spojujícím prvkem je právě titulní postava, zároveň je centrem celého díla. 

V souladu s názvem sledujeme osudy hlavního hrdiny za první světové války. V úhrnu 

nám jeho válečné působení poskytují tituly jednotlivých dílů (V zázemí, Na frontě, Slavný 

výprask, Pokračování slavného výprasku). Román začíná informací o sarajevském 

atentátu. Díky němu se s hlavním hrdinou dostáváme do prostředí pražských věznic, 

odvodových komisí a dokonce blázince. Dějiště se z Prahy přesouvá do jižních Čech, do 

Uher a nakonec do blízkosti fronty v Haliči. Tituly jednotlivých kapitol nám obvykle 

dopředu naznačují, co se bude s hlavním hrdinou dít nebo kam se dostane (např. Švejka 

vyhodili z blázince, Švejk jde na vojnu, Švejk jede s polním kurátem sloužit polní mši, 

Švejkovy příhody v Királyhidě, Z Hatvanu přes hranice Haliče, Švejk v transportu ruských 

zajatců). Titul knihy naznačuje, že přináší širší záběr lidského osudu a jeho proměnlivost. 

Román je psán v er-formě. Vedle promluv nadosobního vypravěče je zde velký 

prostor věnován řeči postav, především hlavního hrdiny. Celý román je založen stylizačně 

na konverzační formě, na šťavnatém rozhovoru, na situační satiře a grotesce127.  

Postav je v románě velké množství, jsou to postavy epizodní. Figury, se kterými se 

Švejk během svého válečného putování setkává. Převažují muži, ženských postav je zde 

jen několik. Jazyk postav se přibližuje mluvené řeči, evokuje ji. Postavy mluví obecnou 

češtinou a používají vulgarismy. Připadá nám, že je to v souladu s prostředím, v němž se 

                                                           
126 Dějiny české literatury IV. : Literatura od konce 19. Století do roku 1945.  Praha : Victoria Publishing, 
1995, s. 288. 
127 Lehár, J.; Stich, A.; Janáčková, J.; Holý, J.: Česká literatuta od počátků k dnešku. 2. doplň. vyd. Praha : 
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postavy vyskytují. Projevuje se tu proto i byrokratická a vojenská hantýrka, rakouská 

němčina, výrazy maďarské, polské atd.128 Jsou vloženy citace z dobových dokumentů a 

materiálů, armádní rozkazy, předpisy a nařízení, intendantské výnosy o stravování a další. 

Rozvíjí se v nich parodie. A zachycují chaos válečné mašinérie129. Román je vůbec 

založený na satirickém kontrastu tohoto vojenského chaosu a nepřehledných událostí 

s každodenním životem obyčejného člověka. 

Prostředí je vždy pouze naznačeno, podrobnější popisy chybí. Stejně tak nebývají 

do hloubky popsány či charakterizovány postavy (ani hlavní hrdina). Charakterizují je 

jejich činy a promluvy. Vyskytuje se zde velké množství historek a anekdot. Jejich 

vypravěčem je především hlavní hrdina. 

Základem námětu je první světová válka. Vše, co se v románu děje, se děje proto, 

že je válka.  

Hlavní postava se liší od hrdinů sledovaných próz. Švejk nejde do války jako 

nezkušený mladík, ale jako člověk, který je svým způsobem vyhraněný a zkušený. Není to 

postava, která by vstupovala do války s iluzemi. Žádné iluze nemá. Není intelektuál, ale 

příslušník nižších vrstev společnosti. Během svého válečného působení se pohybuje 

v mnoha různých prostředích. Poskytuje proto široký záběr vidění války.   

V osudech hlavního hrdiny a autora nacházíme styčné body, autobiografické prvky. 

Postavení Haška za války je pravděpodobně nejblíže Neumannovi. Oba byli spisovatelé, 

oba již byli zkušení muži. Neumann však měl postavení výsadní, byl známým redaktorem. 

Hašek byl považován za bohéma a anarchistu, výsadní postavení neměl.  

 

Otázka hlavního hrdiny 

Postava dobrého vojáka Švejka je v literatuře originální, svérázná, složitá a velice 

diskutovaná. Vzbudila řadu polemik.  

Se Švejkem se seznamujeme hned v incipitu knihy. Několik informací, které o něm 

dostaneme, během románu příliš rozšířeno není. 

„Tak nám zabili Ferdinanda,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty 

vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil 
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se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě 

tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem.“130 

Švejk není téměř popsán. Skoro nic nevíme o jeho věku a vzhledu. (Je zde snad jen 

zmínka o zavalité postavě, která je pronesená v souvislosti s dámskou návštěvou u 

nadporučíka Lukáše131.) Nemá ani žádné pořádné zaměstnání. Máme tendenci si ho 

představovat podle ilustrací Josefa Lady (ty však byly vytvořeny až po Haškově smrti 

v letech 1924 – 27). Nebo jako jeho filmové představitele. Ladovy obrázky ale nemají 

vždycky stejnou polohu jako Haškův text a působí ve srovnání s ním méně drsně a více 

idylicky132. 

Autor nám skrývá i jeho nitro. Známe jen jeho „osudy“. Je charakterizován svými 

činy a promluvami. Pro Švejka je mluvní aktivita typická, rád vypráví. Na každou situaci 

má nějakou historku. V prvním díle se často řeší, jestli je Švejk blb nebo chytrák. Nikdy 

nemáme jistotu, jen možnost.  

„Někdy se zde Švejk chová jednoznačně jako pitomec, jindy ironizuje a v naprosté většině 

případů jsme na vahách, zda jde o vážnost hlupáka, nebo o ironizování.“133  

 

4. 3 Postoj k válce 

Voják Švejk je do války vtažen, nevstupuje jako dobrovolník. Nemůžeme říci, že 

by se okatě „ulejval“, v pravém slova smyslu vyhýbal povinnostem vojáka. Naopak je 

charakteristický služební horlivostí a předstíranou loajálností. A je za svoji loajálnost 

nakonec postaven před soud. Když je za nějaký svůj kousek kárán, nikdy nepřipustí, že by 

se něčím provinil, protože pouze splnil rozkaz či po svém vykonal, co měl. Není zcela 

jasné, zda takové věci provádí z uvědomělosti či hlouposti, jak o něm tvrdí ostatní 

postavy134. Někdy nám připadá jeho počínání rafinované, jindy je to počínání hlupáka. 

Svoje role mění. Zřejmě se ale jedná o obranu, o způsob, jakým si zachovat život a bez 
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úhony projít světovou válkou. Nehodlal nasazovat svou kůži v zájmu velkých dějin135. 

Svojí přehnanou horlivostí boří systém, který ho obklopuje.  

„Poslušně hlásím, pane feldkurát, že opravdu nevím, proč tu sedím, a že si nestěžuji, že tu 

sedím. Já mám jenom smůlu. Já myslím vždycky všechno dobře a nakonec se mně to 

vždycky vobrátí k tomu horšímu, jako tamhle tomu mučedníkovi na tom obraze.“136  

Ve válečných románech se obvykle okrajově objevuje snaha po vyhnutí se frontě. 

Několik vedlejších postav si chce podlomit zdraví, aby nebyli odvedeni. Snaží se sehnat 

protekci nebo získat nějakou lehkou službu, aby se voják nedostal přímo na frontu. Nikde 

to ale nezachází do takových krajností, jako v Haškově románě. Pokud bychom to brali 

vážně, je tu celá přehlídka sebepoškozovatelů, kteří se ze všech sil snaží uniknout vojně.  

Myšlenka udělat něco, aby se člověk vyhnul frontě, prochází celými Osudy. Snaha 

„ulejvat se“ je impulsem všeho hemžení137. Nenechat se odvézt od jídla, pití, žen, karet. 

Naopak z válečného dění něco trhnout, něco na něm vydělat. Týká se to jak prostých 

vojáků, tak nadřízených (Katz, nadporučík Lukáš). To neplatí pouze pro několik horlivých 

představitelů moci a pro důstojníky, kteří brali monarchii a válku vážně138. A také to 

neplatí o titulním hrdinovi. Ten se ničemu vyhnout nesnaží, jak už jsme zmínili.  

V románě vytvořilo Rakousko pro „vyléčení ulejváků“ vlastní systém. Vylíčení 

vojenské nemocnice doktora Grünsteina patří k jedné z nejhumornějších scén. Doktor 

Grünstein se rozhodl vyléčit všechny domnělé simulanty a stanovil pro ně systém „léčení“, 

spočívající v hladovce, klystýru a výplaších žaludku. Simulanti si mezi sebou na pokoji 

vypráví, co všechno si způsobili, jak si podlomili zdraví, aby se vyhli frontě. Je to 

dovedeno do absurdity. Vypravěč vyhrocuje, jak moc člověk nechtěl na frontu. Jak se sám 

dobrovolně zničil, než by se nechal zabít nepřítelem. 

 „Nejlepší,“ mínil jeden ze simulantů, dá se simulovat šílenství. Z našeho učitelského sboru 

jsou vedle v cimře dva, jeden neustále křičí dnem a nocí: ,Hranice Giordana Bruna ještě 

dýmá, obnovte proces Galileův!´a ten druhý štěká, napřed třikrát pomalu: haf-haf-haf, 

potom pětkrát rychle za sebou hafhafhafhafhaf a zas pomalu a tak to jde neustále. Už to 

vydrželi přes tři neděle. Já jsem původně také chtěl dělat blázna, náboženského šílence a 

kázat o neomylnosti papežově, ale nakonec jsem si opatřil rakovinu žaludku od jednoho 
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holiče na Malé Straně za patnáct korun.“ „Já znám jednoho kominíka v Břevnově,“ 

poznamenal jiný pacient, „ten vám za deset korun udělá takovou horečku, že vyskočíte 

z okna.“ „To nic není,“ řekl druhý, „ve Vršovicích je jedna porodní bába, která vám za 

dvacet korun vymkne nohu, tak pěkně, že jste mrzák nadosmrti.“ „Já mám vymknutou 

nohu za pětku,“ ozvalo se z řady postelí u okna, „za pětku a tři piva.“ „M ě ta moje nemoc 

stojí už přes dvě stovky,“ prohlásil jeho soused, vyschlá tyčka, „jmenujte mně jakýkoliv 

jed, kterého bych byl neužíval, nenajdete. Jsem živé skladiště jedů. Pil jsem sublimát, 

vdechoval rtuťové páry, chroupal arzén, kouřil opium, pil opiovou tinkturu, sypal si 

morfium na chleba, polykal strychnin, pil roztok fosforu v sirouhlíku i kyselinu pikrovou. 

Zničil jsem si játra, plíce, ledviny, žluč, mozek, srdce, střeva. Nikdo neví, co mám za 

nemoc.“ „Nejlepší je,“ vysvětloval někdo od dveří, vstříknout si petrolej pod kůži na ruce. 

Můj bratranec byl tak šťastný, že mu uřízli ruku pod loket, a dnes má s celou vojnou 

pokoj.“ „Tak vidíte,“ řekl Švejk, „to všechno každej musí zkusit pro císaře pána. I to 

pumpování žaludku, i ten klystýr (…).“139   

Epizodních postav, které se snaží válce vyhnout či které dokumentují odpor 

prostých lidí k válce, je zde více. Můžeme sem zařadit hostinského Palivce, rváče Vodičku, 

vojáka Balouna a různé tuláky, se kterými se Švejk potkává na své budějovické anabázi. 

Kromě nich je v románu velká skupina epizodických postav, které se podílejí na 

chodu válečného dění. Jsou to rakouští generálové, důstojníci, policisté a vlastenci. Ty 

Hašek zpodobnil jako karikatury ironicky a parodicky. Jsou to většinou postavy hloupé, 

nesympatické. Tyto postavy zosobňují rakouský militarismus. Poukazují na potíže, které 

monarchie měla. V podstatě ji tento nefungující systém odsuzuje k zániku. Není to aparát, 

který by vzbuzoval úctu. Stejně tak v řeči postav nejsou ani symboly monarchie 

(především císař) diskutovány důstojně a s vážností. 

„Aparát auditorů byl velkolepý. Takový soudní aparát má každý stát před všeobecným 

politickým i hospodářským i mravním úpadkem. Zář bývalé moci a slávy zachovává soudy 

s policií, četnictvem a prodajnou chátrou donašečů. V každé vojenské části mělo Rakousko 

své špicly, kteří udávali své druhy, kteří s nimi spali na kavalcích a na pochodu dělili se 

s nimi o chleba.“140 
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Výrazné jsou postavy, které se vyskytují ve Švejkově bezprostřední blízkosti – 

jednoroční dobrovolník Marek, feldkurát Katz, nadporučík Lukáš, poručík Dub, rváč 

Vodička a další. Vyskytnou se vždy na čas jako Švejkovi společníci, nějak jeho putování 

obohatí.   Zajímavou postavou je především polní kurát Katz. Tento opilec vyniká šokující 

úpřímností, s jakou hodnotí svůj úřad. Tím se odlišuje od karikovaných postav vyšších 

úředníků. Jeho slova znevažují církevní ideologii, působí dokonce jako rouhání. 

 „Pane kolego,“ odpověděl Katz, plácaje ho důvěrně po zádech, „dokud stát neuzná za 

dobré, že vojáci, než jdou umřít do bitvy, nepotřebují na to požehnání boží, je polní 

kurátství slušně honorovaným zaměstnáním, při kterém se člověk nepředře. Pro mne to 

bylo lepší než běhat po cvičištích, chodit na manévry. Tenkrát jsem dostával rozkazy od 

představených a dnes si dělám, co chci. Zastupuji někoho, kdo neexistuje, a hraju sám 

úlohu boží. Jestli nechci někomu odpustit hříchy, tak mu je neodpustím, i kdyby mne prosil 

na kolenou. Ostatně posledních by se našlo sakramenstky málo.“141 

Zmínili jsme se, že Švejk na každou situaci reaguje nějakou historkou. Přichází 

s nějakou asociací. Často jich navazuje několik na sebe, až rozmělní původní problém do 

mnoha jiných problémů. Touto epičností odvádí pozornost jinam, zmírňuje situaci142. Jeho 

historky začínají třeba takto: „To byl ve Zlivi u Hluboké před léty jeden hajný (…).“143 

„Ve Všenorech byl minulej rok takovej případ (…).“144 „U nás byl taky jeden takovej 

nezbeda.“145 

Kromě rozmělnění Švejkovi slouží ke zmírnění situace nebo ke zmatení okolí jeho 

charakteristický klid. Je pro něj typický, nic ho z něj nevyvede. Ve vyhraněných situacích 

září jeho dobrácká tvář vyrovnaností, prostodušností, nevinností, někdy až naivitou. 

Příkladem je scéna, kdy Švejk ukradl pro nadporučíka Lukáše psa plukovníka Krause a ten 

ho za to přeložil k pěšímu pluku do Českých Budějovic. 
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„A dobrosrdečné, nevinné oči Švejkovy dál zářily měkkostí a něhou, kombinovaným 

výrazem naprosté duševní rovnováhy, že všechno je v pořádku a nic se nestalo, a jestli se 

něco stalo, že je to také v pořádku, že se vůbec něco děje.“146  

 

Přijetí Haškova Švejka 

Haškův Švejk začal vycházet v roce 1921, tedy na počátku dvacátých let, na 

počátku éry nové Československé republiky. A hned po vydání prvních sešitů se okolo 

Švejka a povahy celé knihy rozvinuly bouřlivé debaty. V době budování nového státu 

vadily podle Radko Pytlíka zejména dvě věci. Za prvé byl považován za dokumentární 

obraz toho, jak se český člověk vyrovnával s Rakouskem a válkou, někdy dokonce za typ 

českého charakteru a národní povahy. A za druhé byl brzy přeložen do němčiny a ruštiny 

(1926) a v těchto zemích vřele přijímán. Tyto státy byly mezi poraženými mocnostmi, 

zeměmi „rozkladu“, proto to nevyvolalo v ovzduší nového státu nadšení147. Švejk je tedy 

v období první republiky zavrhován. Pohoršlivě působilo také množství vulgarismů, které 

postavy románu často používají. 

Mezi odpůrce patřil především Arne Novák, kterému vadila Švejkova přízemnost a 

omezená existence na živočišné vegetování148. Dalšími byli Viktor Dyk a Jaroslav Durych. 

Shovívavější pohled projevil F. X. Šalda. Ale považoval román spíš za dokument než 

umělecké dílo149. 

Z počátku byl román vykládán jako příklad pasivní rezistence českého člověka, 

jako výraz „ulejváctví“150. Nemůžeme v Haškově díle vidět pouze projevy historických 

zkušeností utlačovaného národa. „Ideová aktivita Haškova humoru tkví v komickém 

demaskování skutečností, které Švejk provádí v šíři a hloubce, jež překračuje obraz své 

doby a zachycuje rysy celé dějinné epochy. Švejk tedy není ani sociologický průměr, ani 

druh chování „malého člověka“, ani typ trpného, defétistického odporu.“151 

Řada polemik byla opřená o nesprávné interpretace. Kladné hodnocení ale poskytl 

spisovatel Ivan Olbracht, který Haškův pohled označil za „geniální“. 

                                                           
146 Hašek, J.: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války I. a II. Praha : Československý spisovatel, 1962, 
s. 192. 
147 Pytlík, R.: Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk. Praha: Panorama, 1983, s. 57. 
148

 Mocná, D.: Případ Kondelík : Epizoda z estetiky každodennosti. Praha : Karolinum, 2002, s. 195. 
149

 Mocná, D.: Případ Kondelík : Epizoda z estetiky každodennosti. Praha : Karolinum, 2002, s. 196. 
150 Pytlík, R.: Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk. Praha: Panorama, 1983, s. 58. 
151Pytlík, R.: Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk. Praha: Panorama, 1983, s. 60. 



77 

 

„Přečetl jsem několik válečných románů a sám jsem konečně i jeden napsal. Ale 

z žádného nevysvítá celá ta ničemnost, blbost a surovost světové války tak zřejmě, jako 

z knihy Haškovy… Hašek neměl zapotřebí válku v sobě přemáhat a vítězit nad ní. Stál nad 

ní již od samého počátku. On se jí smál.“152 

Švejka vyzdvihl i pražský německý publicista Max Brod. Díky tomu (a včasnému 

překladu do němčiny roku 1926) pak byl Švejk kladně přijat v německé oblasti. Další 

zahraniční podpory se Švejkovi dostalo od německé revoluční avantgardy (B. Brecht, E. 

Piscator).  

Brod Švejka srovnával se Cervantesem a Rabelaisem. Nabízí se srovnání s řadou 

postav i dobově odlehlých a strukturně odlišných. Zmíníme, že Švejk bývá nejčastěji 

srovnáván s Donem Quijotem. V Cervantesově díle je totiž hlavní postava deheroizována. 

Je to postava směšnohrdinská a zároveň tragická, je zde rozpor mezi ideálem a skutečností. 

Švejka s ním nelze ztotožnit, ale musíme připustit, že oba odhalují rozpornou skutečnost. 

Podobně je na tom srovnání se Sancho Panzou. Ten je však pouze doplňkem ke svému 

pánovi, směšnému rytíři. Švejk projevuje všechny odstíny Haškova humoru, od 

prosťáčkovské nevědomosti, až po „intelektuální“ ironii a sarkasmus153. Švejk bývá 

srovnáván například i s pohádkovými lidovými postavami, typy, které se projevují verbální 

komikou, či se Shakespearovým mluvkou a lhářem Falstaffem154. To, že se nachází 

souvislosti světových děl s dílem Haškovým, je jistě jeho přínosem. Z českých literárních 

hrdinů je srovnáván především s Kondelíkem Ignáta Herrmanna. Oba vyvolali bouřlivé 

debaty. Podobně jako Herrmannův román obohatil i dobrý voják Švejk slovní zásobu 

češtiny. Výraz švejkovat, chovat se jako švejk, znamená předstírat horlivost vůči 

autoritám, často se zesměšňujícím záměrem, tedy jako mazaný ulejvák155. V tomto smyslu 

však Haškův Švejk nešvejkuje. 

Dnes román chápeme především jako přední dílo evropského kritického válečného 

románu dvacátých let. 

Téměř současně s románem vznikalo divadelní zpracování Švejka. Jeho originality 

si totiž po vydání prvního dílu všiml E. A. Longen a zdramatizoval úvodní části románu do 

dvou večerů. Zařadil je do repertoáru Revoluční scény. Úspěch představení byl 

pravděpodobně zásluhou komediálních protagonistů, k nimž patřili především Karel Noll, 
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E. A. Longen a Vlasta Burian156. Noll pak postavu Švejka ztvárnil i ve dvoudílném filmu, 

který se promítal i za hranicemi republiky. Úspěch měla i inscenace E. Piscatora v divadle 

na Nollendorferplatz v Berlíně r. 1928. Švejk díky této inscenaci získal světovou 

proslulost157. Z pozdějších dramatizací bývá vysoce hodnoceno loutkové filmové 

zpracování Jiřího Trnky z roku 1954. Dnes jsou v povědomí českého diváka především 

filmové adaptace režiséra Karla Steklého s Rudolfem Hrušínským st. v hlavní roli. První 

film byl natočen v roce 1956 pod názvem Dobrý voják Švejk, druhý roku 1957 s názvem 

Poslušně hlásím.  

 

Shrnutí 

Kvůli specifickému postavení Haškova Švejka v české literatuře jsme použili jiný 

způsob sledování daného díla oproti předchozím kapitolám. Text členíme do jiných oddílů, 

vynecháváme osobností otřes (kvůli mnoha polohám Haškova textu) a smysl války. Ten 

jednoznačně vyplývá. Pro náš účel bylo nutné věnovat se Švejkovi jako literárnímu typu a 

jeho přijetí českou a světovou veřejností.  

Dílo interpretujeme na základě odborné literatury. Nevyslovujeme názor, kdo je 

Švejk. Jeho chování v souladu s odbornou literaturou označujeme za druh obrany, za 

způsob, jak se uchránit a projít světovou válkou. Jak zachovat lidskou existenci uprostřed 

ničivých mocenských bojů.  

Haškův Švejk byl nejprve pochopen a oceněn v německy mluvících oblastech. 

Patrně to pramení ze situace Německa, které prošlo od počátečního nadšení k deziluzi po 

porážce. U nás byla jiná atmosféra. Možná můžeme v jistém slova smyslu hovořit o pocitu 

vítězství, protože v důsledku války vznikl nový samostatný stát. Do tohoto ovzduší se 

Haškův pohled na válku nehodil, proto zřejmě nejprve nedošel pochopení. 
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5. Závěr 
Práce se pokusila zachytit, porovnat a odlišit pohledy postav vybraných děl na 

válku. Zabývali jsme se tím, jak válečnou událost zachytilo několik spisovatelů a co díky 

nim víme o lidech žijících za války. Odklonili jsme se od tradičního zpracování a 

mapování meziválečné literatury. Do centra pozorování jsme postavili hlavního hrdinu 

jako reprezentanta lidí žijících ve sledované době. K problematice první světové války 

jsme se vrátili prostřednictvím literárních děl. Nechali jsme si vyprávět o válečné minulosti 

a zkusili jsme zachytit, co si tehdejší lidé mysleli, co cítili, jaký ve válce viděli smysl. 

Hrdina je reprezentantem, tím, koho sledujeme, díky komu se něco dozvídáme. Je nám 

blízký, protože je člověk jako my. Stejně jako my dýchá, cítí, žije, prožívá. Jeho 

prostřednictvím jsme vtaženi do doby, ve které žije, do jeho příběhu. Hlavní postava je 

v centru dění.  

Bereme v úvahu historickou skutečnost sledovaných zemí. Francouzi a Němci cítili 

válku jako boj za své zájmy. Dobře fungovala propaganda zejména v Německu. Objevují 

se vlastenecké prvky. Česká literatura je v jiné pozici, válčící Rakousko-Uhersko bylo 

mocenským útvarem, jehož jsme byli malou součástí. Je to spíše poukazování na úpadek 

monarchie. Dochází k zakládání protimonarchických spolků.  

Vždy jsme stručně nastínili charakteristiku díla a seznámili se s hlavním hrdinou. 

Následně jsme sledovali postoj hlavního hrdiny k válce, otřes, kterým prošel a jaký smysl 

podle něj válka má.  

Našli jsme tyto pohledy na válku: nadšení a vlastenecké ideály, zklamání, pocit 

zničení vlastní osobnosti a životních šancí, materiální problém, boj, který obrodí třídní 

uspořádání světa, proces řízený lidmi a systémem, kterému je potřeba se smát, mocenské 

soupeření o přerozdělení světa, nelidské podmínky, zločinný počin, nevratný otřes. 

V souladu s předpokladem se tyto rysy nejlépe sledovaly u generačních románů Na 

západní frontě klid a Větrná setba, které zachycují postavy (dokonce celou generaci) ve 

vývoji a ukazují, jak se mění jejich názory. 

 

Barbusse: Šílenství lidského pokolení 

Spisovatel francouzského původu nastoupil na frontu dobrovolně. Cítil to jako svoji 

vlasteneckou povinnost. Chtěl pomoci ochránit svoji vlast v boji, který podle něj vyvolalo 

imperialistické Německo. Zažil rozčarování a dospěl k pocitu, že na vině jsou nesmyslné 
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mocenské zájmy, které přivedly obyčejné lidi do situace ohrožující život. Francouzský 

román nás staví na pokraj éry socialistického románu.  

Že jsou zde zobrazeni obyčejní lidé, je často zdůrazňováno. Těmi obyčejnými lidmi 

se myslí řemeslníci, dělníci, lidé všech profesí.  

Autor použil svoje zápisky z válečných deníků a zobrazil vojákovu každodennost 

na frontě. Každý z těchto lidí byl násilně vyrván ze svého prostředí, ze své přirozené úlohy. 

Nemohou žít tak, jak chtějí a jak to má být. Muži mají být manžely a otci. Místo toho 

čekají s puškou v ruce na znamení smrti a vraždění.  

Povolávací rozkaz je postavil do nepřirozené situace. Učinil z nich zvířata. Z lidí se 

stala zabíjející se masa. Stali se z nich z rozkazu nepřátelé. Válku Barbusse chápe jako 

zločin na lidech. K tomuto účelu nepotřebuje hlavního hrdinu a jeho příběh, použil 

epizodní postavy. Není důležité, kdo jsou, jací jsou, jejich individualita. Důležité je, co se 

jim děje, jaký je běžný život na frontě. Jak se tito obyčejní lidé vyrovnávají s útrapami, 

nesnesitelným nepohodlím, strachem, smrtí kamarádů.  

Autor používá řadu prostředků k zvýšení autenticity. Především prvky argotu v řeči 

postav. Ta se díky tomu podobá mluvené řeči. Dále vypravěč reflektuje akt psaní 

válečného deníku, díky tomu působí jako očitý svědek. A my máme pocit, že čteme 

skutečné zobrazení vojákovy každodennosti. Tedy jak se miliony lidí mohly cítit na frontě. 

Co vojáci zažívali. Co byla válka pro běžného člověka, ze kterého rozkaz učinil vojáka. A 

jak se s tím vyrovnal.  

Protože nikdo nevyčnívá, všechny postavy jsou na stejné úrovni, působí myšlení 

postav všeobecně. Tak nějak to mohlo být, tak nějak se mohlo na frontě „dařit“ milionům 

vojáků.   

Autorův záměr zobrazit celé družstvo vojáků, ne příběh jednoho, možná souvisí 

s tím, že světový konflikt nemohl zvrátit jeden voják. Pro vítězství ve válce není 

rozhodující jeden hrdina. Důležitá je masa vojáků, která poslouchá rozkazy. Je potřeba, 

aby udělali to, co mají.  

Autor válku symbolicky označuje ohněm, který vzplane a zničí předchozí svět. 

Smýšlení Barbusse se očividně opravdu hodně změnilo. Z vlasteneckého nadšení na 

počátku války se u něj stal přerod, díky kterému už v roce 1916 napsal román, v němž 

označil válku za šílenství lidského pokolení. A ty, kteří ji způsobili, nazval oprýmkovanou 

kastou, která touží, aby se jejich jména nezapomněla. 
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Remarque: Ztracená generace 

Se ztracenou generací jsme se setkali prostřednictvím Pavla Bäumera, hrdiny 

románu německého autora Remarqua. K pochopení nám dobře pomohla znalost politické 

situace Německa před válkou, během ní i po válce. Z agresora se stala poražená země, 

stojící na pokraji hospodářského zhroucení. Autor zachytil a popsal zkušenosti a postoje 

generace, ze které pocházel a kterou nazýváme ztracenou. Na příběhu studenta Pavla 

Bäumera ukázal zkušenost, kterou získaly tisíce dalších vojáků stejného věku.   

V příběhu se nedospělý student ocitl na frontě. On a jeho spolužáci zažili otřes, byli 

vytrženi z procesu hledání svého místa ve světě, a teď se nemají k čemu vrátit. Válka je pro 

ně zlom, který zpochybnil a smazal vše, co bylo a nic nového nenabízí.  V citlivé chvíli 

dospívání se dostali do kritického a životu nebezpečného prostředí a neustávajícího 

nebezpečí. 

Jak nám dokládá Remarquův román, v Německu velmi silně působila 

nacionalistická propaganda. Nejen na nezralé studenty. I jejich rodiče považovali za 

samozřejmé, aby jejich synové sloužili vlasti. Brzy přišlo rozčarování a poznání, jak málo 

lidé rozuměli tomu, co to je válka.  

Román ukazuje, jak se mění myšlení studenta na myšlení vojáka. Popisuje 

materialistické myšlení vojáků, které se soustředí na tři základní věci – jídlo, spánek, 

přežití. Tělo je nástroj, který pomůže přežít. Jejich ideály dostaly zásah reality. Museli se 

podřídit tomu, že se už nesmějí rozhodovat sami za sebe, že podléhají rozkazu. Dále se 

vyrovnávali se ztrátou individuality, svobody, s šikanou. Už nepřemýšlejí o filozofii. 

Voják dělá jen to, co má. Kryje se, střílí, útočí. Dělá to, co musí, aby se zachránil. Aby 

přežil.  

Nejvíce se mladí zmítali v nejistotě. Uvědomovali si, že to, co zažili na frontě, 

nebudou moci jednoduše hodit za hlavu. Bojí se, že jsou touto zkušeností poznamenáni. 

Stali se z nich necitliví, zatrpklí, tvrdí lidé. A možná se už nebudou umět vrátit zpět do 

běžného života.  

Dílo německého autora tedy poskytuje proměnu myšlení mladého člověka. Na 

počátku je vlastenecké nadšení jít bojovat za vlast, které se posunulo k rozčarování, 

poznání nesmyslnosti války a nakonec k poznání vlastní neschopnosti zařadit se po této 

zkušenosti do běžného života. A nutno podotkout, že autor sám s tím očividně velký 

problém měl – svědčí o tom řádka povolání, která vystřídal. 
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Řezáč: Dospívání za frontou 

Tuto skutečnost autor sám zažil. Mladí lidé dospívají v zázemí první světové války, 

tedy relativně v bezpečí. Větrná setba války (tedy to, co válka přinesla, způsobila) je však 

strašlivá. Už neplatí staré pořádky, válka napáchala obrovské škody na lidské morálce. 

Lidé zažívají léta bídy, strachu, rozvratu dosavadních hodnot. Na citlivé dospívající to má 

ničivý vliv.  

Nedostáváme se do prostředí fronty. Sledujeme, jak válku vnímá člověk, který 

denně nepřichází do přímého ohrožení života, který je relativně v bezpečí. Dá se říci, že se 

jedná o Remarquův příběh zasazený do českého prostředí.  

Díky er-formě se dozvídáme i věci, které hlavní hrdina nevidí. Náladu doby, pocity 

spolužáků. Tedy náladu Řezáčovy generace, ze které jen ti nejstarší odcházeli na frontu. 

Dozvídáme se, jak se v takovém prostředí lidem dospívalo a snilo. 

Studenti si válku neuvědomují tak, jako vojáci na frontě. Občas se přesto najde 

něco, co jim ji bolestně zpřítomní. Pak jim připadají jejich vlastní trápení s láskou a 

známkami ve škole malicherná. Navíc se zdá, že to, co dříve bývalo správné a čestné, dnes 

už nemá cenu. Studentům se nechce ztratit život dřív, než pro ně pořádně začal. 

Pro lidi v zázemí je válka především tlak, nepřítomná veličina, kvůli které nemají 

dost jídla. Musejí stát dlouhé fronty na potraviny, často zbytečně. Ztrácejí rodinné 

příslušníky. Během románu válka pokračuje. Lidé začínají rozumět rekonvalescentům, že 

jsou v zázemí šťastní a nechce se jim zpět na bojiště. Jejich štěstí v zázemí je ale jen 

přelud, po uzdravení musí opět na frontu.  

Rozklad morálky Řezáč ukazuje na hlavním hrdinovi Petrovi prostřednictvím jeho 

nitra, dále i na ostatních lidech v zázemí. Petrovi najednou už není odporný spolužák 

Bertík, kterým dřív pohrdal. Nevadí mu, že nezákonně obchoduje s potravinovými 

náhražkami. Dokonce se u něj nechá zaměstnat, protože z toho má zisk. Daleko závažnější 

je však to, že Petr udá svého otce, vojenského zběha. A z otcovy milenky učiní milenku 

vlastní. Jeho hrdost šla stranou. Osobní prospěch ji zastínil. To se projevuje i u celé 

společnosti. Důstojníci se nestydí krást z nemocnic jídlo, které je určené pro vojáky.  

Všichni nějak zapomněli na staré hodnoty, na spravedlnost a čest. Jak pak mohli 

chtít, aby tyto hodnoty dodržovali mladí? Ani rodiče, ani škola již nad nimi neměli moc. 

Umíme si představit podle vypravěčových promluv i celkovou náladu, pocity lidí. 

Řezáč popisuje jejich ustarané obličeje. Lidé trpící nedostatkem doufali v konec války. A 

skutečně se ho dočkali. Na konci příběhu se „vracejí k novému životu“. To znamená, že se 
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sice vracejí do starého prostředí, ale život bude jiný. Všechno je jinak. Už neexistuje 

rakouská monarchie, mnoho lidí zahynulo a všichni lidé se změnili. Ať byli na frontě, či 

ne. Jak moc se změnili, už Řezáčův román nezachycuje.  Pokud smyslem války bylo 

změnit svět, tak změna společnosti byla jejím důsledkem. 

 

Neumann: Básníkovo válčení 

Ve vzpomínkové próze básníka Neumanna se seznamujeme s autorovými názory na 

poměry v rakouské armádě i s obecnějšími společensko-politickými úvahami. Je to 

vyznání člověka, který se podle svých slov snažil nezměnit se válkou a uchránit si zdravý 

rozum. Postoj civilisty, proklamovaný v titulu, chápeme jako snahu nenechat se válkou 

změnit. Podobný postoj si vojáci museli vybudovat. Museli si najít svoji cestu, jak si 

uchovat zdravý rozum. Jedním ze způsobů, který Neumann uvádí, je snaha po rozptýlení. 

Alespoň na chvíli zapomenout na bídu vojáka. Vojáci a lidé spojení s válkou jsou podle 

Neumanna jakoby vysvlečení z oděvů civilizace a kultury. 

 Neumannův postoj je až vzdorovitý. Svět vojáků mu zůstal cizí, nesžil se s ním. 

Nepřipouští si pocity, za každou cenu si chce uchránit chladné uvažování a zdravou mysl. 

Je na něm vidět, že přemýšlí jako zralý a zkušený muž. Díky tomu na svoji situaci pohlížel 

jinak než dospívající. Snažil se z ní vytěžit něco pro sebe. 

Těžko říci, jestli bylo v takové situaci více lidí. Tato pozice je zřejmě ojedinělá. 

Neumann byl v době války již známým básníkem a redaktorem. Inteligenci do předních 

řad nepouštěli. Podle Neumanna proto, že inteligence je vůdcem proletariátu. Vzdělaní lidé 

mívali vyšší hodnosti. Mezi vojáky byli především dělníci a řemeslníci. Neumannovi bylo 

ulevováno a z toho zřejmě pramení jeho vysoké sebevědomí, patrné z celé knihy. Také mu 

ke klidnému a důstojnému vyrovnání se s vojnou nejspíš pomohly jeho charakterové 

vlastnosti. 

Ukazuje nám zde pohled člověka, který považuje za přínos války ruskou říjnovou 

revoluci. V tomto smyslu totiž Neumann paměti přepracoval a hodnocení přínosu říjnové 

revoluce doplnil. Vydal je až v roce 1925.  Jeho hodnocení je tedy podané z odstupu 

několika let. V té době měl jiné politické přesvědčení než za války. A názor na válku je jím 

ovlivněn. 

Pokud budeme důvěřovat tomu, jakým způsobem autor válku reflektoval, musíme 

uznat, že konfrontaci s náročnými podmínkami přestál důstojně.  
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John: Lidoví vypravěči 

Postavy Večerů na slamníku, povídkového souboru, nás přivádějí do prostředí 

fronty, kde se zázemí jeví jako ideál. Ukazují několik válkou zmařených osudů. Ale také 

z řady povídek vyplývá, že postavy těžký život zažívají i doma. Přesto po domově touží. 

Lidé popisovaní Johnem často s ironií a nadsázkou jsou spojení s válkou, každý má 

svoji osobnost, je něčím zvláštní. Jsou to vojáci, vojenští sluhové a další lidé. Původně byli 

řemeslníky, dělníky, učiteli a podobně. Jejich vyprávění se stylizací přibližuje mluvené 

řeči. Díky němu se dozvídáme řadu životních příběhů, zážitků z fronty, vzpomínek, osudů. 

Způsob vyprávění je humorný. Nejsilnějším prostředkem komiky díla je právě jazyk.  

Každý z vypravěčů má svoje starosti a touží po domově. Z řady vyprávění je ale 

patrné, že se nemají na co těšit. Že i doma vedou boj – s nouzí a hladem.  

Objevuje se zde častý motiv hlouposti a bezohlednosti rakouských šarží, opojnost 

moci. Nesmyslné vyžadování ještě nesmyslnějších předpisů způsobilo zmaření řady 

lidských osudů. Podobné situace s podobnými postavami se pak objevují v daleko 

vyhrocenějších situacích v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka. Dále se zde 

objevuje motiv nespokojenosti s rakouskou monarchií, organizování protiříšských spolků. 

V této knize si lidé personifikovali, pojmenovali viníka – císaře Viléma. Názory postav 

jsou podané s nadsázkou, objevuje se i snaha z vojenské povinnosti vyklouznout. 

Zajímavý je motiv překvapení, když se voják vrátí do zázemí a jeho město je 

nezměněné. Kupodivu je i po návratu z fronty v zázemí všechno stejné. Nabízel by se 

předpoklad, že když je jiná světová situace, hodnoty, pořádky, musí být jiné i prostředí.  

Tento zcela jiný způsob uchopení tématu války s humorem později graduje 

v Haškově románě.  Johnova kniha je předchůdcem, má s Osudy dobrého vojáka Švejka 

hodně společného. Vypravěči jsou prostí lidé ve velké světové válce.  

 

Hašek: Osudy malého hrdiny ve velkých dějinách 

Válka je součástí námětu románu, román se za první světové války odehrává. 

Poskytuje pohled na ni v celé šíři. V tom je tato kniha podobná Barbussově Ohni.     

Dění románu je motivováno snahou vyváznout, vyhnout se frontě nebo zařídit se co 

nejlépe k vlastnímu prospěchu. To platí o většině postav, neplatí to o hlavním hrdinovi. 

Ten se pravděpodobně snaží projít válkou tak, aby si zachoval holý život. Je horlivý 

v plnění rozkazů. Plní je doslova a po svém a předstírá loajalitu. Rozbíjí systém kolem 
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sebe. Nedokážeme se jednoznačně rozhodnout, jestli je to mazaný šibal, nebo hlupák. 

Pravděpodobně střídá více rolí. Na otázku, kým vlastně Švejk je, nemají odborníci 

jednoznačnou odpověď.  

„O tom, zda geniálním idiotem, vychytralým pragmatikem, naivním milovníkem 

života nebo „mužem bez vlastností“, nasazujícím si podle potřeby různé masky, se literární 

vykladači přou už přes tři čtvrti století, přičemž sám mnohoznačný charakter Haškova 

textu jim zřejmě nikdy nedovolí dospět k všeobecně přijatelnému závěru.“158 

Toto dílo vyvolalo bouřlivé reakce. Poukazuje na problémy upadající monarchie, na 

nefungující systém. Využívá k tomu humor, nadsázku, grotesku. 

Švejk se zrodil v kontextu české literatury a stal se hrdinou literatury světové. Za 

hranicemi má dodnes čtenáře a příznivce. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
158Mocná, D.: Případ Kondelík : Epizoda z estetiky každodennosti. Praha : Karolinum, 2002, s. 194. 
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Resumé 
Práce Lidé a válka se zabývá tím, co o válečné společnosti vypovídají literární díla 

vzniklá v letech 1916 – 1935. Pokusila se zachytit, porovnat a odlišit pohledy postav 

vybraných děl na válku. K tomuto účelu byla vybrána dvě díla světová a čtyři díla česká.  

Práce se odklání od tradičního zpracování meziválečné literatury. Do centra 

pozorování klade postavy příběhů. Chápe postavy jako reprezentanty lidské společnosti 

dané doby. Předmětem sledování byl osobnostní otřes postav, postoj k válce a smysl války. 

Práce bere v úvahu historickou skutečnost sledovaných zemí. Posoudila historický 

kontext. Stejně tak nastínila autobiografické rysy. Obojí se v dílech odráží. 

Nakonec došlo k pojmenování odlišných pohledů na problematiku války. Například 

zklamání, materiální problém, mocenské soupeření o přerozdělení světa, nevratný otřes. 

V souladu s předpokladem se tyto rysy nejlépe sledovaly a vymezovaly u generačních 

románů. 

 

Resumé 
The People and War Thesis deals with the matters describing the war society 

mentioned in literary works written in the years of 1916 - 1935. It tried to describe, 

compare, and distinguish various views of the war of the characters appearing in the 

chosen works. To serve this purpose, two pieces of world and four pieces of Czech 

literature had been chosen.  

The Thesis diverts from the classical elaborations of the interwar literature works. 

The characters are the merit of the observation. The characters are understood as 

representatives of the society of the time in question. The personal shock, attitude to war, 

and the meaning of war presented by the characters was the subject of the observation.  

The thesis allows for the historic experience of the observed countries. It reviews 

the historic context. It also outlines the autobiographical features. 

At the end the divergent views of the war problems are entitled, e.g. 

disappointment, material problems, the world reallocation power rivalry, irreversible 

shocks. According to the assumption these features had been best observed and determined 

within generation novels. 
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