
všech momentťr napětí je klasicistního privodu, dokazují některá pŤední

díla tohoto směru, napŤíklad Dámy a husaŤi Alexandra Fredra.
Má-Ii ZmoudŤení Dona Quijota novoklasicistní inklinaci, pak Dykova

básnická skl adba Zdpas JiŤího Mach novoklasicistním dílem dokonce je.

obě dílajsou navzájem spjata dŮsledností v celkové v;istavbě - ve hŤe se

tato tendence projevuje existencí všech momentri napětí, v básni pak pravi-

deln]fm rozvrŽením klíčov]fch zpěvti' Sv5ím zp sobem je pŤíbuzné i stěžejní

téma obou děI, neboť v dramatu i v básni jde o ',zmoudŤení.' ristŤedního
hrdiny, kterého je u dona Quijota i u JiŤího Mackri dosaženo v hodině

smrtl.
Novoklasicistní (piípadně klasicistní) tendence se projer'uje v neposlední

Ťadě i v tom, že Dyk v této hŤe volně adaptuje klasickou pŤedlohu. Tento
postup není v Dykově tvorbě ojediněl , neboť souběžné se Zmoudí-ením
Dona Quijota vznika| KrysaĎ v němž se autor inspiroval známou německou
pŤedlohou'

Novoklasicistní tvorba tíhne k pravidelnosti, v;''rovnanosti a symetrii.
Stejně je tomu i v novoklasicismu českém. V Sovově prÓze Panhrá'c Bude.

cius kantor, která je novoklasicistní novelou, se tato tendence projevuje

drirazem na drisledn5í symetrickf princip,11 ve Fischerově poezii pak drira-
zem na stŤedov5í verš (téměŤ ideálním zprisovem se tak děje v b ásni Pohdd-
ha ze sbirky KráIoustuí suěta). Z Dykovy tvorby mají vysloveně novo-

klasicistní ráz dvé dfl'a _ Krysaí a Zá'pas JiŤího MackŮ. ZmoudŤení Dona

Quijota není jednoznačně novok]asicistní dílo, k novoklasicismu pouze inkli-

nuje' a to zejména dvěma stavebn5ími prostŤedky - sq/'mi momenty napětí

a charakterovou a skupinovou konfigurací. Je to právě obojí druh kon-

figurace, jenž v sobě tají nepochybné znaky nepravidelné pravidelnosti'

Nepravidelnost obou konfigurací spočívá v tom, že se objevují toliko ve

vzestupné sloŽce dramatu, jejich pravidelnost pak v tom' Že plně pokrfvají
jeho vzestupnou část. Navíc mají obě konfigurace také svrij posloupnostní

smysl, jenŽ tkví v posunu od charakterové konfigurace ke konfiguraci sku-
pinové. Tento posun je dán pŤedevším činiteli kvantitativními, ježhrají

nemalou roli pŤi narristání a dynamickém vzepětí syžetu. Klasická látka

a klasicizující stavebné prvky pŤispěly ke vzniku Dykovy nejlepšihry,jejiž

humanistické poselství sehrďo qíznamnou společenskou roli ve dnech pŤed

vybuchem 1. světové války a sehráváji pro svou myšlenkovou hloubku a

nevšední uměleckou sugesci dodnes. Stáií tohoto textu o zmoudŤeníjednoho

rytíŤe mu dodává na kvalitě a pŤedevším na moudrosti.

11 Viz o tom v mé stati Sovova novoklasicistní pr6za,Zbonlik za slauistiku 27
1981 ,  s . 131 -135 .
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NEPRAvDnpooogNÁ snrxÁNÍ
(Kafl<a, Hašek, Klíma)

JIŘÍ STEJSKAL

Franz KaÍka, Jaroslav Hašek, Ladislav Klíma - z tohoto tria praŽsk ch
autorri dosáhl Franz KaÍka mezinárodního ohlasu, ktery dalece pŤesahuje
ohlas vyvolan;f' díIem jeho dvou kolegri' označení ''pražsk;/ spisovatel'' je
pro něj také nejpŤiléhavější, neboťjej lzetěŽko zaŤaditdo nějaké škatulky
a česká, rakouská i německá literatura sijej nárokuje se stejnou vehemen-
cí. Jaroslav Hašek, postava ještě záhadnější než KaÍka, získal se sv5Ím
Švejkern ohromn1f rispěch a otevŤel tak prostor pro neuvěŤitelně širokou
škálu interpretací svého díla. Počet potištěn;/ch stran s literárněvědn1fm
zpracováním Haškova díla jistě nedosahuje množství kaÍkovsk ch studií,
nicméně nesmírná rriznorodost interpretace jeho díla moŽná pŤedčí tisíce
prací o KaÍkovi. Co se t1fče tŤetího autora z tohoto pražského tria, spisova-
tele Ladislava Klímy, je ve světě zcela neznámy a vědecké práce na téma
Klíma, všechny napsané v Čechách, lze spočítat na prstech jedné ruky.
Nicméně je to právě Klíma, kdo po pádu komunismu našel největší obtibu
u česk1fch čtenáŤti (nebo spíše nakladatelri).

Tito tŤi autoŤi žili na stejném místě ve stejné době _ v Praze v prvních
tŤech desetiletích 20. století. PŤesto neexistuje žádn;Í spoleh|ivy dtlkaz, Že
by se tito spisovatelé znali nebo se alespoĎ o sobě navzájem zmiĎovali.
Hašek i KaÍka se narodili v Praze v roce 1883 a zemŤeli v časovém odstupu
jednoho roku, Hašek v roce 1923 a KaÍka o rok později. Ladislav KIíma
byl o pět let starší. Narodil se v DomaŽlicích roku 1878, ale právě tak jako
KaÍka a Hašek strávil většinu svého života v Praze. ZemŤe| několik let po
Haškově a KaÍkově smrti, v roce 1927. Všichni tŤi spisovatelé napsali svá
hlavní díla pŤibližně ve stejné době a na stejném místě. PŤesto jako bytito
autoŤi Žili najin ch planetách, tak vzájemně nesourodé se zdá bftjejich
Iiterární dílo.

Jaká je Praha Franze Kafky, jaká je Praha Haškova a jak ji viděl Klí-
ma? Karel Kosík, kte4/ si kladl podobnou otázku ohledně Haška a Kafky,
si pŤedstavoval setkání Josefa Švejka a Josefa K. na Karlově mostě:l

rPoznámkaautora:PŤednesen;ftextjsemprivodněnapsalvanglickémjazyce. 
Jelikož

jsem jej pňekládal do češtiny až těsně pŤed koďerencí, neměl jsem k dispozici některé origi-
nální texty, ze kter ch uvádím citace. Jedná se h.lavně o citace z česk;/ch text , kteréjsem
po pňeložení do angličtiny pŤekládď zpět do češtiny - některé citace tudíž neodpovídají pŤesně
originálu.

Novi Sad

623



Švejkova .'odysea za čestného doprovodu dvou vojáki ozbrojenfch bajonety'. jej zavede
z hradčanského vězení po Nerudově u]ici na Malou Stranu a pňes Karlriv most do Kar.
lína. TÝoňí zajímavou skupinu tŤí osob: dva hlídači eskortují delikventa. Z opaěné strany
pňichází pÍes Karlriv most a vzh ru na Strahovjiná trojice. Je to trio zKaÍkovaProcesu:
dva hlídači, kteŤí vedou .'delikventa'., bankovního riŤedníka Josefa K., na Strahov, kde
jeden z nich '.do jeho srdce vrazí n ž'..2

Ačkoli se tyto dvě skupiny nemohly potkat, neboť Švejkova pouť se
odehrává ráno a Josefa K. eskortují na popravu v noci' toto teoretické set-
káníq,tváŤí zajímaqf obraz ataké jej využila Ťada autor . Angelo Ripellino
začíná svoji knihuPraga Maglca pŤedstavou právě tohoto setkání. Dva čeští
spisovatelé v emigraci, Jaroslav Gillar a Vladimír Škutina napsali divadelní
hru nazvanou Josef Šuejk a Josef K. _ dua osamělí chod'ci na Karlouě mostě,
kterou publikovali v roce stého vyročí narození F. KaÍky a J. Haška.s

Už jsem se zmínil, že k setkání dvou Josefii na Karlově mostě nemohlo
dojít. I kdyby k němu došlo, ti dva by kolem sebe prošli bez povšimnutí.
A právě to platí i ojejich autorech, o Kafkovi a Haškovi, a zrovna tak i o
Klímovi, ačkoli ten žádného Josefa na Karlriv most neumístil. Je víc neŽ
pravděpodobné, že tito tŤi autoii se v pražsk;fch ulicích potkávali _ a míjeli
bez povšimnutí, neboť se prostě neznali, každy z nich žil ve zcela jiném
světě.

Mnoho literárních vědcri, mezi které patŤí Michal Mareš, Max Brod,
Klaus Wagenbach a Heinz Politzer, tvrdí, že KaÍka se s Haškem scházel
v praŽské anarchistické skupině Klub mlad ch, nebo dokonce že se v roce
1911 Kafka zričastnil sch ze Haškovy Strany mírného pokroku v mezích
zákona.a Tato tvrzení pŤesvědčivě vyvracejí Willy Prochazka a Markéta
Goetz-Stankiewiczová'5

V kaÍkovsk ch studiích se nicméně spojení KaÍky s česk1/mi anarchisty
vyskytuje dosti běžně. Jenomže pro to neexistují žádné drikazy a tato tw-
zení se zŤejmě zakládají na KaÍkově ''anarchistickém'' stylu. V Politzerově

" K. Kosík: Hašek and KaÍka, 1883-7922/23, pňel. A. Hopkinsová, Cross Currents 1983,
s.  127-136.

3 vi" R' Pytlík. ro ulaué house,Praha 1971. Jest]i chtě] Hašek skutečně spáchat sebevraŽ-
du, zristává otázkou.

a Tato tvrzení se objevují v náslerlujících publikacích: K' Wagenbach: Franz Ka|ka;
F. Politzer: Franz Kafka (Parable and, Paradox); M. Brod: Franz Kafka; Marešovo svě.
dectví je uvedeno ve Wagenbachově knize.

5 viz W. Prochazka: KaÍka's Association with Jaros]av Hašek and the Czech Anarchists'
Modern Austrian Literature 1978, s.275.287; M. Goetz.Stankiewiczová: KaÍka and Hašek
- Reflections on a Meeting in the House ofFiction, Language and Literary Theory lg8í,
s.  339-354.
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knize Franz Kafka: Parable and Paradox|zenaléztnázorn pŤíklad vytvá-
Ťení tohoto m1Ítu:

DrileŽitější a problematičtější je to, jak;f vliv měl na Kaíku, v té době zaměstnance děl.
nické rirazové pojišťor'ny, po deseti letech anarchistíck! Klub mladlclz' Na schrizi tohoto
klubu se setkal s Jaroslavem Haškem, budoucím autoremDobrého uojrika Šuejka '}Jašek
byl excentrickf rebel s čern1fm humorem a Kaíka si nutně musel uvědomit podobrrost
jejich osobností.6

Toto tvrzení se zakládá na riryvku z KaÍkovy biogtafie, kterou napsal
jeho pŤítel Max Brod. Brod sám se ovšem spoléhá na vzpomínky jin1ích lidí.
Navíc pouze naznačuje možnost KaÍkova setkání s Haškem. Pro Politzera
se toto setkání stalo skutečn1fm. A jak se Brod dozvěděl o KaÍkově domně-
lém spojení s česk;fmi anarchisty? Je obecně znárrro, že KaÍka se Žádn;fch
politickfch hnutí nebo akcí nezričastřoval a Že se také nikdy nezmínil ani
o anarchistech, ani o Haškovi. V KaÍkově životopise Brod pŤipouští,žeKaf-
ka rozhodně nebyl politicky aktivní a že se vjeho pŤítomnosti nikdy o Žád-
n1ích anarchistick1fch schrizích nezmiíoval.7 Domnělé spojení KaÍky s čes-
k;ími anarchisty pravděpodobně pochází ze spekulace,že se Kafka osobně
znal s Michaelem Káchou' pŤedsedou Klubu mladych. Max Brod se o této
známosti ovšem dozvěděl nikoli od KaÍky, ale od Káchy, po KaÍkově smrti'
V životopise pak Brod poněkud popouští uzdu fantazii:

Na základě Káchoqfch autentick ch zpráv' které se potwdily i z jin;Ích zdrojú, jsem
ve svém románu mohl napsat následující ňádky: 'S jinou skupinou Čechri usazenou u
stolu v této veliké místnosti seděl další německ1í host, kter! vypadal velmi hubeny a
velmi mladf' ačkoli mu bylo zŤejmě pŤes tŤicet. Za cel;f večer nepromluvil ani slovo, pouze
vše pozomě sledoval sv;fma velk ma záňícíma očima, které pod vlasy černlmi jako uhel
tvoŤily zvláštní kontrast kjeho snědé tváŤi.'Byl to spisovatel Franz KaÍka. Pňicházel
na tato shromáždění často a v klidu sejich zričastnil. Káchovi se líbii a Ťíkal mu'klidas'
... Zmíněné shromáždění byl znám;Í Klub mlad ch,... ke kterému patŤili čeští spisovatelé
Gellner, Toman' Šrámek' Stanislav Neumam, Mareš a Hašek.8

Vyjma Káchovo vlastního svědectví neexistuje Žádnjr dtkaz o tom, Že
se KaÍka s Káchou znali (Brod neuvádí, kdo jsou ty .'jiné zďtoje,, , které by
tuto známost potvrzovaly), a Brodovo tvrzeni, Že seKafka ziičastnil schrizí
Klubu mlad ch, je jeho vlastní vylepšení už pochybného Káchova tvrzení'
Ve svém Životopise KaÍky pŤipisuje Wagenbach zásluhu na KaÍkově setkríní
s česk;fmi anarchisty Michalu Marešovi, kte4f popisuje tyto domnělé návš-

o H. Politzer: Franz Kafka (Parable and Parad.ox), New York 1.966, s.

7 M. Brod: Franz Kafka (Eine Biographie),Prag 1937, s. 85-86.

8 Tamtéž. s. 86.
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Švejkova ',odysea za čestného doprovodu dvou vojákri ozbrojenjch bajonety'. jej zavede
z hradčanského vězení po Nerudově u]ici na Mďou Stranu a pňes Karlriv most do Kar-
lína. TVoŤí zajímavou skupinu tÍí osob: dva hlídači eskortují delikventa. Z opačné strmy
pŤichází pŤes Karlriv most a vzhriru na Strahovjiná trojice. Je to trío zKafkovaProcesu:
dva trlídači, kteÍí vedou ',delikventa.', ban.kovního riňedníka Josefa K.. na Strahov. kde
jeden z nich .'do jeho srdce vrazí n ž.'.2

Ačkoli se tyto dvě skupiny nemoh]y potkat, neboť Švejkova pouť se
odehrává ráno a Josefa K. eskortují na popravu v noci, toto teoretické set-
kánívytváIízajímavyí obraz a také jej využila Ťada autorri. Angelo Ripellino
začíná svoji knihlPraga Maglca pŤedstavou právě tohoto setkání. Dva čeští
spisovatelé v emigraci, Jaroslav Gillar a Vladimír Škutina napsďi divadelní
hru nazvanou J o sef Šuej k a J osef K. _ d.u a osarnělí chod'ci na Karlou ě mostě,
kterou publikovali v roce stého vyročí narození F. KaÍky a J. Haška.3

Už jsem se zmínil, že k setkání dvou Josefii na Karlově mostě nemohlo
dojít. I kdyby k němu došlo, ti dva by kolem sebe prošli bez povšimnutí.
A právě to platí i ojejich autorech, o KaÍkovi a Haškovi, a zrovna tak i o
Klímovi, ačkoli ten žádného Josefa na Karl v most neumístil. Je víc neŽ
pravděpodobné, že tito tŤi autoŤi se v pražsk]ích ulicích potkávali - a míjeli
bez povšimnutí, neboť se prostě neznali' kažďy z nich žil ve zcela jiném
světě.

Mnoho literárních vědc , mezi které patŤí Michal Mareš, Max Brod,
Klaus Wagenbach a Heinz Politzer, twdí, Že Kafka se s Haškem seháze|
v pražské anarchistické skupině Klub mlad;fch, nebo dokonce že se v roce
1911 KaÍka zričastnil schrize Haškovy Strany mírného pokroku v mezích
zákona.a Tato tvrzení pŤesvědčivě vyvracejí Willy Prochazka a Markéta
Goetz-Stankiewiczová.5

V kaÍkovsk1fch studiích se nicméně spojení Kafky s česk;/mi anarchisty
vyskytuje dosti běžně. Jenomže pro to neexistují žádné d kazy a tato tvr-
zení se zŤejmě zakládají na KaÍkově ',anarchistickém', stylu. V Politzerově

" K. Kosík: Hašek and KaÍka, 1883-1922123, pÍe,!, A. Hopkinsová, Cross Currents Ig83,
s . 127 -136 .

3 vi" R. Pytlík. 7o ulaué house, Praha 1971. Jestli chtěl Hašek skutečně spáchat sebevraž-
du, zristává otázkou.

a Tato tvrzení se objevují v násleclujících publikacích: K. Wagenbach: Franz Kafka;
F. Politzer: Franz Kafka (Parable and Parador); M. Brod: Franz Ka|ka; Marešovo svě.
dectví je uvedeno ve Wagenbachově knize.

5 Viz w. Prochazka: KaÍka's Associationwith Jaroslav Hašek and the CzechAnarchists,
Modern Austrian Literature |978, s,275-287; M. Goetz-Stankiewiczová: KaÍka and Hašek
- Reflections on a Meeting in the House ofFiction, Language and Literary Theory IgB5,
s.  339-354.
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knize Franz Kafka: Pardble and Paradox|zena|éztnázorn pŤíklad vytvá-
Ťení tohoto m tu:

Dtiležitější a problematičtější je to' jak;| vliv měl na Kaíku, v té době zaměstnance děl.
nické rirazové pojišťovny' po deseti letech anarchistíck! Klub mladlclr,. Na schrizi tohoto
k]ubu se setkal s Jaroslavem Haškem, budoucím autorem Dobrého uojcika Šuejka .Hašek
byl excentrickf rebel s čern]fm humorem a Kaíka si nutně musel uvědomit podobnost
jejich osobností.6

Toto tvrzení se zakládá na ryvku z KaÍkovy biografie, kterou napsal
jeho pŤítel Max Brod. Brod sám se ovšem spoléhá na vzpomínky jinfch lidí.

Navíc pouze naznačuje možnost KaÍkova setkání s Haškem. Pro Politzera

se toto setkání stalo skutečn:fm. A jak se Brod dozvěděl o KaÍkově domně-
lém spojení s česk mi anarchisty? Je obecně známo, žeKafka se žádn ch
politick;Ích hnutí nebo akcí nezričastřova] a Že se také nikdy nezmínil ani
o anarchistech, ani o Haškovi. V Kafkově životopise Brod pŤipoušti,žeKaf.
ka rozhodně nebyl politicky aktivní a že se vjeho pŤítomnosti nikdy o Žád-
n1fch anarchistick;fch schrizích nezmiĎoval.? Domnělé spojení Kafky s čes-
k1fmi anarchisty pravděpodobně pochází ze spekulace' že se Kafua osobně
znal s Michaelem Káchou, pŤedsedou Klubu mlad1fch. Max Brod se o této
známosti ovšem dozvěděl nikoli od Kafky, ale od Káchy' po KaÍkově smrti.
V Životopise pak Brod poněkud popouští uzdu fantazii:

Na základě l(íchoqfch autentick;Ích zpráv, které se potvrdily i zjin;|ch zdrojri,jsem
ve svém románu mohl napsat následující ňádky: 'Sjinou skupinou Čechri usazenou u
stolu v této veliké místnosti seděl další německ;f host, kter!'vypadal velmi hubeny a
velmi mlad!, ačkoli mu bylo zŤejmě pŤes tŤicet. Za cel;f večer nepromluvil ani slovo' pouze
vše pozorně sledoval sv;fma velk;Íma záŤícíma očima, které pod vlasy čern;fmi jako uhel
tvoŤily zvláštní kontrast k jeho snědé tváňi.' Byl to spisovatel Franz KaÍka. PŤicházei
na tato shromáždění často a v klidu sejich zričastnil. Káchovi se líbil a Ťíkal mu ,kliďas'

... Zmíněné shromáŽdéní byl známj Klub mlad ch,... ke kterému patŤili čeští spisovatelé
Gellner. Toman. Šrámek. Stanislav Neumam. Mareš a Hašek.8

Vyjma Káchovo vlastního svědectví neexistuje žádny dtkaz o tom, že
se Kafka s Káchou znali (Brod neuvádí, kdo jsou ty , jiné zdroje'', které by
tuto známost potvrzovaly), a Brodovo tvrzení,že se KaÍka zričastnil schrizí
Klubu mlad ch, je jeho vlastní vylepšení už pochybného Káchova tvrzení
Ve svém životopise KaÍkypŤipisujeWagenbach zásluhu na KaÍkově setkání
s česk1fmi anarchisty Michalu Marešovi, kter1/ popisuje tyto domnělé návš-

" H. Politzer: Franz Kafka (Parable and Parad,ox), New York 1966, s.

7 
M. Brod: Franz Kafka (Eine Biographie),Prag 1937, s. 85-86.

8 Tamtéž, s. 86.
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těvy ve svém textu Jak jsem se sezná'mil s Franzetn Kafkou.g Podrobná
analyza Káchov]fch a Marešoqich tvrzení, kterou provedl Willy Prochaz-
ka,10 ukazuje, že spojení KaÍky s česk1fmi anarchisty je velmi prav-
děpodobně pouh1f qfmysl' Václav Čern;í, kterf v roce 1945 požádal MareŠe
o pŤíspěvek o KaÍkovi do svého Kritického měsíčníku' odmítl okamŽitě do-
dan;f článek publikovat a označil jej za ,'nestvrirně zmaten galymatiáš
povrchních dojmri''. 11

Spojení KaÍky s anarchistick;Ím Klubem mlad ch, nebo dokonce s Haš-
kovou Stranou mírného pokroku v mezích zákona se zdá b1ft pouhou fik-
cí.12 Mezi oběma spisovateli nedošlo k Žádnému vyznačnému kontaktu.
KaÍka se o Haškovi nezmiĎuje v žádném ze sqich dopisťr a deníkri. Stejně
tak se Hašek nezmiĎuje o KaÍkovi. Pokud vezmeme v írvahu ohromn5Í roz-
díl jak mezi zprisobem života, tak i zprisobem psaní těchto dvou autorri'
tvrzení, že se znali, nebo dokonce měli jeden na druhého jak1fkoli vliv, je
nutno považovat za klamné.

Jestliže tito dva spisovatelé pŤedstavují dva opačné pÓly, Ladislav Klíma
se nachází někde mezi nimi. Klíma psal jak česky, tak i německy. Někdy
dokonce používal oba jazyky v rámci jedné věty. Ačkoli mnoho zápisri ve
svém deníku psal Klíma německy a v němčině napsal dokonce cel;f román,
byl v podstatě česk;í nacionalista a sdílel s Haškem poněkud opovrŽliv5i
náhled na vše německé a rakouské. PŤestože většina Klímov ch pŤátel byli
pražští Němci, Klíma neustále zesměšĎoval jak Rakousko, tak i Němec-
ko.13 Poté, co v jedné ze školních riloh nazval Habsburky prasečí monar.
chií, byl vyloučen ze všech rakousko-uhersk ch škol.la Hlavním hrdinou
jeho nej spěšnějšího románu Utrpení hnížete Sternenhocha (1928) je gro-
teskní německ;/'aristokrat, budoucí nástupce císaŤe Viléma. obě postavy
vyznivají v Klímově podání směšně a imbecilně.

Ačkoli Klíma a Hašek sdíleli svrij odpor krakousko.uherské monarchii'
v žádném pŤípadě neměIi nic společného ve vztahu k bolševickému Rusku.
Haškova dobrodruŽství ve válce ajeho náhlá proměna z českého opilce v
bolševického '.komisara.' je něco, co by filozof Klíma nikdy nepodstoupil.

o K. Wagenbach: Frartz Kafka, Bern 1958, s. 270.
10 w' Prochazka: KaÍka's Association with Jaroslav Hašek and the Czech Anarchists'

Modern Austriart Literature 1978, s. 275-287.

ll V' Čern11: Paměti III, Brno 1992, s. 321.
'' vi, w' Prochazka: cit' dílo; E. Goldstiicker: Franz Kafka aus Prager Sicht, s. 42;

M. Goetz.Stankiewiczová: cit. dílo.
'3 L. Klí.o. Vlastttí žiuotopis, Praha L992, s. 20.
1a Tamtéž, s.  13.
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Na rozdíl od Haška si Klíma již v mládí vybudoval sv j filozofick1i systém'
na kterém lpěl a kter neumožĎoval náhlé vykwy mezi extrémy á la Ha-
šek. Jistě, KIíma byl ukázkov}Í extremista' nicméně se nikdy neodch lil
od své filozofie, pevně zakotvené v učení Nietzscheho, Schopenhauera a
Berkeleyho. V tomto ohledu je KIíma mnohem blíŽe KaÍkovi - u obou auto-
rri je prakticky v každém textu zŤeteln;Í specifick;i filozofick;i postoj.

Po 1' světové válce psal Klíma, právě tak jako Hašek, pro rrizné noviny
a časopisy. Ye Vlastním žiuotopise se zmiĎuje o této publikační činnosti
následovně: ..Po skončení válčičky psal jsem trochu do novin, díky panu
Kodíčkovi..' Nová farge' stejně jako mé dva filozofické spisy..''.l5 Podobně
jako Kafka a Hašek nepovažoval KIíma své psaní za.,1iteraturu'' a zmiĎoval
se o něm s despektem' Na rozdíl od Haška posílal ovšem Klíma do redakcí
filozoflcké traktáty a fejetony. Pravděpodobnost, že by tito dva autoŤi publi-
kovali ve stejn;ích periodikách nebo Že by se zajímalijeden o druhého' tak
byla v podstatě nulová.

Co měli tedy tito tŤi spisovatelé, KaÍka, Klíma a Hašek, společného
kromě toho, že žilt a psali ve stejné době na stejném místě? Je možné srov-
návat esoterickou literaturu Klímovu s Haškovou satirou nebo prÓzou Fran-
zeKafky?.'KaÍka se čte, aby ho lidé interpretovali, zatímco Hašek se čte,
aby se lidé zasmáli,.'16 poznamena] Karel Kosík. Mohu k tomu dodat, Že
Klíma se čte, aby se lidé poděsili. Pžesto na otázku, zdatito tŤi spisovatelé
mají něco společného, Ize odpovědět kladně _ KaÍka, Hašek a Klíma se
vejdou pod společn;/' deštník zvany expresionismus'

Expresionismus jakožto hnutí se objevil v letech pŤed první světovou
váIkou. Po válce bylo jeho hlavním stanovištěm Německo, odkud se rozšíŤil
do sousedníchzemí, a tudíž také do nově vzniklého Ceskoslovenska. Expre-
sionismus je opakem impresionismu v tom smyslu, Že se nesnaŽí podat

odraz vnějšího světa v mysli jednotlivce, ale naopak tuto mysl do vnějšího
světa promítnout. Je to hnutí idealistické, neboť pozdvihuje ducha jakožto

primární realitu. Expresionismus je také individualisticky a pŤedstavuje
člověka v rámci mikrokosmu, nezávislého na společenskych normách. TÍíští

se také zavedené normy literární: expresionistická báseĎ se stává sledem
bezprostŤedních obraz , prÓza a drama j sou často groteskní a jej ich forma
je zhuštěná.17

Nenávist vriči válce' která zničila sociální vztahy, se postupně mění
v nenávist vriči celé civilizaci. Vzniká obskurní kult obecné lidskosti a uto-

15 TamtéŽ, s.  21.

'6 Hoš"k an,d' Kafka, s. |28'

17 J' Hrabák - D. Jeňábek _ Z. Ti c]ná: P rtitlodce po děj inach čes ké lite rat ury,Pr arra I97 6,
s.  436.
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těvy ve svém textu Jak jsem se seznd'mil s Franzern Kafkou.o Podrobná
ana|,!za KáchoqÍch a Marešovych tvrzení, kterou provedl Willy Prochaz-
ka,10 ukazuje, že spojení KaÍky s česk;imi anarchisty je velmi prav-
děpodobně pouh r1Ímysl. Vác|av Čern)i, kter)i v roce 1945 poŽádal Mareše
o pŤíspěvek o KaÍkovi do svého Kritického měsíčníku, odmítl okamžitě do-
dan;Í článek publikovat a označil jej za '.nestvrirně zmaten galymatiáš
povrchních dojm ','''

Spojení Kafky s anarchistickyim Klubem mlad]fch, nebo dokonce s Haš-
kovou Stranou mírného pokroku v mezích zákona se zďáb,!t pouhou fik-
cí.12 Mezi oběma spisovateli nedošlo k žád.nému v;f'značnému kontaktu.
KaÍka se o Haškovi nezmiĎuje v Žádném ze sqich dopisri a deníkri. Stejně
tak se Hašek nezmiĎuje o KaÍkovi. Pokud vezmeme v rivahu ohromn;í roz-
díl jak mezi zprisobem Života, tak i zprisobem psaní těchto dvou autorti,
tvrzení, že se znali, nebo dokonce měli jeden na druhého jakfkoli vliv, je
nutno považovat za klamné.

Jestliže tito dva spisovatelé pŤedstavují dva opačné pÓly, Ladislav Klíma
se nachází někde mezi nimi. Klíma psal jak česky, tak i německy. Někdy
dokonce používal oba jazyky v rámci jedné věty' Ačkoli mnoho zápisri ve
svém deníku psal Klíma německy a v němčině rrapsal dokonce cel;Í román,
byl v podstatě česk1i nacionalista a sdílel s Haškem poněkud opovržliq/
náhled na vše německé a rakouské. PŤestože většina Klímov ch pŤátel byli
pražští Němci, KIíma neustále zesměšĎoval jak Rakousko, tak i Němec.
ko.13 Poté, co v jedné ze školníclr riloh nazval Habsburky prasečí monar.
chií, byl vyloučen ze všech rakousko.uhersk1fch škol... Hlavním hrdinou
jeho nejťrspěšnějšího románu Utrpení hnížete Sternenhocha (L928) je gro.
teskní německ;Í aristokrat, budoucí nástupce císaŤe Viléma' obě postavy
vyznívají v Klímově podání směšně a imbecilně.

Ačkoli Klíma a Hašek sdíleli svrij odpor k rakousko-uherské monarchii,
v žádném pŤípadě neměli nic společného ve vztahu k bolševickému Rusku.
Haškova dobrodružství ve válce ajeho náhlá proměna z českého opilce v
bolševického .'komisara', je něco, co by filozof KIíma nikdy nepodstoupil.

o K. Wagenbach'. Franz Kafka, Bern 1958, s. 270.
l0 w. Prochazka: KaÍka's Association with Jaroslav Hašek and the Czech Anarchists'

Modern Austrian Literature 1978, s. 275-287.

ll V' Čern11' Poměti lil, Brno 1992, s. 321.
12 Vi" w. Prochazka: cit. dílo; E' Go|dstiicker: Franz Kafka aus Prager Sicht' s. 42;

M. Goetz.Stankiewiczová: cit. dílo.
'3 L. Klí-u. Vlastní žiuotopis, Praha 1992, s. 20-
la Tamtéž, s.  13'
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Na rozdíl od Haška si Klíma již v mládí vybudoval svrij filozofick1f systém,
na kterém lpěI a kter1f neumožĎoval náhlé vykyvy mezi extrémy á la Ha-
šek. Jistě, KIíma byl ukázkov;í extremista, nicméně se nikdy neodch1ilil
od své filozofie, pevně zakotvené v učení Nietzscheho, Schopenhauera a
Berkeleyho. V tomto ohledu je Klíma mnohem blíže KaÍkovi - u obou auto-
rri je prakticky v každém textu zŤeteln5í specifick1i filozofick;f postoj.

Po 1' světové válce psal Klíma, právě tak jako Hašek, pro rrizné noviny
a časopisy. Ye Vlastním žiuotopise se zmiĎuje o této publikační činnosti
následovně: ..Po skončení válčičky psal jsem trochu do novin, díky panu

Kodíčkovi... Nová large, stejně jako mé dva f i lozofické spisy... ' '|5 Podobné
jako Kafka a Hašek nepovažoval Klíma své psaní za',literaturu'' a zmiĎoval
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filozofické traktáty a fejetony' Pravděpodobnost, Že by tito dva autoŤi publi-

kovali ve stejn;ích periodikách nebo Že by se zajímalijeden o druhého, tak
byla v podstatě nulová.

Co měli tedy tito tĚi spisovatelé, KaÍka, Klíma a Hašek, společného
kromě toho, že žili a psali ve stejné době na stejném místě? Je možné srov-
návat esoterickou literaturu Klímovu s Haškovou satirou nebo prÓzou Fran-
ze Kafky? ''KaÍka se čte, aby ho lidé interpretovali, zatímco Hašek se čte,

aby se lidé zasmáli,,,16 poznamenal Karel Kosík. Mohu k tomu dodat, Že
KIíma se čte, aby se lidé poděsili. PŤesto na otázku, zda tito tÍi spisovatelé
mají něco společného, lze odpovědět kladně - KaÍka, Hašek a KIíma se

vejdou pod společn;f deštník zvany expresionismus'
Expresionismus jakožto hnutí se objevil v letech pŤed první světovou

válkou. Po válce bylo jeho hlavním stanovištěm Německo, odkud se rozšíŤil

do sousedních zemí, atuďížtaké do nově vzniklého Československa. Expre-

sionismus je opakem impresionismu v tom smyslu, Že se nesnaŽí podat

odraz vnějšího světa v mysli jednotlivce, ale naopak tuto mysl do vnějšího

světa promítnout. Je to hnutí idealistické, neboť pozdvihuje duchajakožto
primární realitu. Expresionismus je také individualistick1f a pŤedstavuje

člověka v rámci mikrokosmu, nezávislého na společenskych normách. TŤíští

se také zavedené normy literární: expresionistická báseĎ se stává sledem

bezprostŤedních obrazri, pt6zaadrama jsou často groteskní a jejich forma
je zhuštěná.17

Nenávist vriči váIce, která zničila sociální vztahy, se postupně mění

v nenávist vtiči celé civilizaci. Vzniká obskurní kult obecné lidskosti a uto.

15 TamtéŽ, s.  21.

,u Hoš"k and Ka|ka, s. 728.

17 J. Hrabák - D. Jeňábek _ Z. Ti chá: Prtiuodce p<l dějinách české literatury,Ptaha 7976,
s .  436 .
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pistické tendence. Expresionistick;i zprisob myšlení, ačkoli vychá zi ze sou'-
časn1fch vědeck;fch znalostí, je stále zakotven v pragmatickém myšlení
minulého století a ritočí na moderní technologii a civilizaci v nejširším slova
smyslu. Pesimistické zoufalství vycházející z momentálního selhání lidstva
jako takového, kombinované s optimistickou vírou v lidstvo budoucí - v
literatuŤe se toto často odráŽí v podobě nezáŽivn,fch popisri a expresionis-
tické literární postavy často pŤipomínají spíše schematické typy než živé
lidi. ''Cím méně talentu, tím více expresionismu,'. poznamenává snad poně-
kud nespravedlivě Max Brod ve své vzpomínkovéknize Prager Kreis'Ex-
presionisticky názor v podivné kombinaci kolektivismu a individualismu
zdrirazřuje tvrirčího jednotlivce jako protiklad fenomenálního světa ajeho
pasivního pŤijímání; osobnost, která touží po spojení s lidstvem' vfradŤuje
svrij emocionální protest, opozici vrile a revolučního radikalismu proti světu,
kter1f se žene do záhuby.

Yrozená rozpolcenost expresionistického vyrazu, a v mnoha pŤípadech
také životního stylu, se nikdy uspokojivě nevyŤešila a nakonec zapÍíčinila
pád spisovatelri expresionistri. Richard Sheppard poznamenal, že tato roz-
polcenost ''dohnaná do jednoho extrému... mriže vést k r zn1Ím formám
politického nebo náboženského pŤesvědčení. V opačném extrémním pŤípadě
mriže vést k nihilismu a sebezničení.''', Pokládám tuto tendenci k sebezni-
čení za společn1f prvek autorského tria KaÍka - Hašek - KIíma. Hašek a
KIíma se prakticky upili k smrti. Haškova žízeít je obecně znárrrá a není
drivod, abych zde opakoval jeho alkoholická dobrodružství. KIíma, stejně
jako Hašek, co se !Íče alkoholu, si na stŤídmost pŤíliš nepotrpěl. V letech
pŤed 1. světovou válkou začal konzumovat twdf alkohol v nesmírn;fch dáv-
kách. Dělal to zce|a rimyslně, jakoby podle nějakého filozofického plánu
na sebezničení za ričelem duchovní regenerace. Ve své autobiografii Klíma
píše: .'Alkohol mě zachránil, rum a neŤeděn líh; jsem svym zachráncrim
věrny dodnes. Druhá polovina roku 1912 a cel;/ rok 1913 mě nezastihl ani
na minutu stŤízlivého..,''

Kafka, kter rozhodně alkoholik nebyl, zemŤel na tuberkulÓzu. Ale ať
uŽ zemŤeli na nemoc' nebo na pŤíliš mnoho alkoholu, drileŽité je, že všichni
tŤi autoŤi ztratili vrili k Životu. KaÍka,'po léta trpěl plicní chorobou, a ačkoli
ji léčil, pŤesto ji vědomě pěstoval a duševně podporoval,'' napsala Milena
Jesenská v oznámení o KaÍkově smrti.2o Hašek vedl na sklonku svého
života v Lipnici sebewaŽedn1/ život. TŤi dny pŤed smrtí, kdy už byl naprosto

18 R. Sheppard: German Expressionism, in Modernism (AGuideto EuropeanLiterature,
1890-1930), ed. M. Bradbury - J. McFarlane, New York 1976, s.279.

19 Vlastní žiuotopis, s. 19.20.

20 F,un,Kafka: Dopisy Mileně, s,223 (otištěno v Národ'ních listech 6. června 1924).
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vyčerpán a mohl se sotva h bat a mluvit, zorganizoval pro své lipnické
pŤátele pijáck večer. Když vjeho prriběhu zkolaboval, sliboval svjm pŤáte-
lrim, že to brzo, na TŤi krále, napraví.2l

KIíma se myšlenkou na sebevraždu často zaobíral. Téma sebevraždy
se objevuje opakovaně v jeho dopisech a jin ch textech. V listopadu roku
1914 si (německy) zapsal do deníku: '.Sebevražda ovládá moji mysl na nej-
vyšší míru, více než kdykoli pŤedtím; pokud se nestane zázrak, vydám se
konečně na ten vzrušující u let.,.,, a dodává, že .'je čas začít se spalová-
ním,..22 A skutečně, o několik dní později se v jeho deníku objevuje noqf
zápis, tentokrát latinsky: '.omnia flammis data,''23 vše vrženo do ohně.
KIíma spáchal symbolickou sebevraŽdu tím, že spálil značnou část svého
díla. Nezničil je celé, ale některé texty zmizely riplně a z rozsráhl;ich románri
zbyly pouhé fragmenty.

obdobně poŽádal Kafka svého pŤítele Maxe Broda, aby po jeho smrti
jeho dílo spálil' Brod, ktery měl mánii dělat lidi slavn;fmi - dokonce si
pŤisvojil ,'objevení Haška., - udělal pŤesn;i opak a KaÍkovo dílo publikoval.

Tento sebezničující pud, jak po stránce fuzické, tak i psychické, je zce|a
zŤejm1/ u všech tŤí autorri. Společnfm problémem těchto tŤí pražsk1/ch spiso-
vatelri, zdánlivě tak rozdíln;/ch, bylajejich neschopnost rozŤešit paradox
zoufalství a naděje' optimismu a pesimismu.

21 J. chďupecky: Expresiottisté (RichardWeiner' Jakub Deml, Ladislau KIíma, podiun!
Hašek), Pra}ra 1992' s. 183.

" cit i" Chalupeck , s. 1b4.

2 3
t̂amlez.
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pistické tendence. Expresionistick;i zprisob myšlení, ačkoli vychá zi ze sou'-
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kud nespravedlivě Max Brod ve své vzpomínkovéknize Prager Kreis'Ex-
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pasivního pŤijímání; osobnost, která touží po spojení s lidstvem' vfradŤuje
svrij emocionální protest, opozici vrile a revolučního radikalismu proti světu,
kter1f se žene do záhuby.

Yrozená rozpolcenost expresionistického vyrazu, a v mnoha pŤípadech
také životního stylu, se nikdy uspokojivě nevyŤešila a nakonec zapÍíčinila
pád spisovatelri expresionistri. Richard Sheppard poznamenal, že tato roz-
polcenost ''dohnaná do jednoho extrému... mriže vést k r zn1Ím formám
politického nebo náboženského pŤesvědčení. V opačném extrémním pŤípadě
mriže vést k nihilismu a sebezničení.''', Pokládám tuto tendenci k sebezni-
čení za společn1f prvek autorského tria KaÍka - Hašek - KIíma. Hašek a
KIíma se prakticky upili k smrti. Haškova žízeít je obecně znárrrá a není
drivod, abych zde opakoval jeho alkoholická dobrodružství. KIíma, stejně
jako Hašek, co se !Íče alkoholu, si na stŤídmost pŤíliš nepotrpěl. V letech
pŤed 1. světovou válkou začal konzumovat twdf alkohol v nesmírn;fch dáv-
kách. Dělal to zce|a rimyslně, jakoby podle nějakého filozofického plánu
na sebezničení za ričelem duchovní regenerace. Ve své autobiografii Klíma
píše: .'Alkohol mě zachránil, rum a neŤeděn líh; jsem svym zachráncrim
věrny dodnes. Druhá polovina roku 1912 a cel;/ rok 1913 mě nezastihl ani
na minutu stŤízlivého..,''

Kafka, kter rozhodně alkoholik nebyl, zemŤel na tuberkulÓzu. Ale ať
uŽ zemŤeli na nemoc' nebo na pŤíliš mnoho alkoholu, drileŽité je, že všichni
tŤi autoŤi ztratili vrili k Životu. KaÍka,'po léta trpěl plicní chorobou, a ačkoli
ji léčil, pŤesto ji vědomě pěstoval a duševně podporoval,'' napsala Milena
Jesenská v oznámení o KaÍkově smrti.2o Hašek vedl na sklonku svého
života v Lipnici sebewaŽedn1/ život. TŤi dny pŤed smrtí, kdy už byl naprosto

18 R. Sheppard: German Expressionism, in Modernism (AGuideto EuropeanLiterature,
1890-1930), ed. M. Bradbury - J. McFarlane, New York 1976, s.279.

19 Vlastní žiuotopis, s. 19.20.

20 F,un,Kafka: Dopisy Mileně, s,223 (otištěno v Národ'ních listech 6. června 1924).
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vyčerpán a mohl se sotva h bat a mluvit, zorganizoval pro své lipnické
pŤátele pijáck večer. Když vjeho prriběhu zkolaboval, sliboval svjm pŤáte-
lrim, že to brzo, na TŤi krále, napraví.2l

KIíma se myšlenkou na sebevraždu často zaobíral. Téma sebevraždy
se objevuje opakovaně v jeho dopisech a jin ch textech. V listopadu roku
1914 si (německy) zapsal do deníku: '.Sebevražda ovládá moji mysl na nej-
vyšší míru, více než kdykoli pŤedtím; pokud se nestane zázrak, vydám se
konečně na ten vzrušující u let.,.,, a dodává, že .'je čas začít se spalová-
ním,..22 A skutečně, o několik dní později se v jeho deníku objevuje noqf
zápis, tentokrát latinsky: '.omnia flammis data,''23 vše vrženo do ohně.
KIíma spáchal symbolickou sebevraŽdu tím, že spálil značnou část svého
díla. Nezničil je celé, ale některé texty zmizely riplně a z rozsráhl;ich románri
zbyly pouhé fragmenty.

obdobně poŽádal Kafka svého pŤítele Maxe Broda, aby po jeho smrti
jeho dílo spálil' Brod, ktery měl mánii dělat lidi slavn;fmi - dokonce si
pŤisvojil ,'objevení Haška., - udělal pŤesn;i opak a KaÍkovo dílo publikoval.

Tento sebezničující pud, jak po stránce fuzické, tak i psychické, je zce|a
zŤejm1/ u všech tŤí autorri. Společnfm problémem těchto tŤí pražsk1/ch spiso-
vatelri, zdánlivě tak rozdíln;/ch, bylajejich neschopnost rozŤešit paradox
zoufalství a naděje' optimismu a pesimismu.

21 J. chďupecky: Expresiottisté (RichardWeiner' Jakub Deml, Ladislau KIíma, podiun!
Hašek), Pra}ra 1992' s. 183.

" cit i" Chalupeck , s. 1b4.

2 3
t̂amlez.
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