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Tankový prapor napsal Josef Škvorecký v roce 1954, když mu bylo třicet a měl za 

sebou dva roky služby v Československé lidově demokratické armádě. V témže roce se 

v Moskvě narodil budoucí spisovatel Jurij Poljakov, který – rovněž po třiceti letech – napíše 

novelu Sto dnej do prikaza (Sto dní před rozkazem); kde je rovněž tematizován pobyt 

v armádě, pro změnu sovětské. Další jeho novela, napsaná začátkem osmdesátých let, byla 

uveřejněna až za „perestrojky“: v lednu 1985 publikuje časopis Junnosť Mimořádnou událost 

okresního formátu (o krádeži praporu z Okresního výboru komsomolu – „typickou 

nomenklaturní tragifrašku“, jak se novele říkalo), a dva roky poté, v roce 1987, zde vychází 

Sto dní před rozkazem.  

Oba autoři patří k různým generacím (i Poljakov oslaví letos na podzim kulaté výročí 

– padesátiny), k různým kulturám a sotva vědí jeden o druhém, i když se oba těší velké 

popularitě doma i v zahraničí. Hledat paralely v jejich díle je přitom rozhodně zajímavé. 

 Můžeme se dnes snažit zapomenout na naši „slavnou socialistickou minulost“, 

můžeme za ní dělat „tlustou čáru“ a snažit se vymazat z paměti roky plné absurdit, lží a 

ponižování, přesto nás s ní spojuje čtyřicet let, což je větší kus života celé generace. Navíc se 

teď s příchutí určité nostalgie občas vracíme k oněm časům, kdy jsme žili ve společném 

socialistickém táboře, kde se – ať bylo jakkoliv – lidé trápili i radovali, milovali i týrali. 

Přežili, protože se neopírali o nenávist, násilí, touhu po pomstě, ale o víru a zdravý smysl pro 

humor, přežili díky schopnosti spatřit i v nehoráznostech zrnko smyslu, vysmát se sobě 

samým i těm, kdo řídil jejich životy.  

 Prakticky současně s Poljakovovou novelou vyšly knihy S. Kaledina Stavební prapor 

(Strojbat), A. Terechova Rodák (Zema) a další. A také jedinečná Zóna S. Dovlatova.1 Přišel 

čas, kdy to, co každý věděl, se začalo otevřeně probírat v tisku, kdy literatura vydala řadu 

svědectví o nedávné minulosti, detailně popsala sovětskou školu, armádu, komsomolskou 

byrokracii, neutěšený život tvůrčí inteligence. Všichni si pamatujeme na tu dobu, kdy „tlusté 

časopisy“ byly doslova potrhány horečným čtením. Uběhlo patnáct let a opětovně se vydává 

pouze Sto dní před rozkazem. Je možné to ironizovat: autor je totiž od dubna 2001 

šéfredaktorem Literaturnoj gazety. Anebo je důvod jinde? Při vší své kritičnosti není Sto dní 



před rozkazem v základním pojetí světa zlá novela. Je to především zábavná, dobrá kniha o 

době, která byla ve své podstatě krutá, o potírání lidských práv a individuality. 

 Ve Škvoreckého románu Zbabělci (1958) byly poprvé nazřeny květnové dny roku 

1945 ironicky, sovětští vojáci byli zobrazeni nikoli jako legendární hrdinové, ale jako 

obyčejní lidé. S nemenší ironií jsou ale zobrazeny i narychlo posbírané české ozbrojené 

oddíly ve Zbabělcích a všechny vojenské „zdary“ vojínů i důstojníků v Tankovém praporu. 

„Všichni na tom máme svůj podíl viny“ (s. 179), praví pan Hertl v Tankovém praporu. 

„Nejdřív vymyslíme sami svinstvo, a pak tím trpíme,“ přitaká mu vojín Kuprjašin u 

Poljakova. Jak píše v úvodu k Zóně Dovlatov: „… podle Solženicyna je lágr peklo. Já se ale 

domnívám, že to peklo jsme my sami…“ 

 Nejde zde o hledání viníků toho, že je život, jaký je, důležitá je schopnost pohlédnout 

na sebe a na život z odstupu, s notnou dávkou skepse – přitom skepse takříkajíc 

„konstruktivní“, neboť bez ohledu na všechno není cílem odsudek, ale touha po normálním 

řádu. Není to literatura destruktivní, která v člověku hubí vše lidské; povzbuzuje, když 

ukazuje schopnost našich národů přežít za jakýchkoli okolností.  

 Život je tu zobrazen v tradici tzv. groteskního realismu (termín M. Bachtina). Bachtin 

uvádí, že groteskní realismus vystupuje do popředí v dobách revolučního přelomu, kdy se 

staré nahrazuje novým. Jde často o přístup satirický. Uplatnil se velkou měrou 

v porevolučním období v Rusku. Všichni klasikové snili o obrodě země. Gogol, Saltykov-

Ščedrin, Bulgakov, nakonec i Ilf a Petrov byli Poljakovovými učiteli. Kritika leckdy označuje 

Poljakova za „nového Gogola“. Přirovnávat Škvoreckého ke Gogolovi jde jen stěží, ale přesto 

oba autory zřejmě spojuje tradiční smíchová kultura („diskreditace smíchem“), přispívající 

k překonání národnostních, náboženských a sociálních přehrad, lidový smích, obrácený jak 

„dovnitř“, tak „ven“ a stírající rozdíly a rozpory mezi vzdálenými sociokulturními skupinami, 

mezi prostými občany a elitou.  

 U zdrojů literární tradice, která vypovídá o bizarnostech vojenské služby, o absurditě 

vnucené války, stojí bezesporu J. Hašek a jeho nepřekonatelné Osudy dobrého vojáka Švejka 

za světové války, Švejk jako „kmotr všech vojínů světa“, jak o něm praví Jiří Voskovec 

v předmluvě ke Škvoreckého románu. Není náhoda, že major Borovička, ten dobře známý typ 

tupého vojáka, který to dotáhl na velitele, bezmocně nadává na vojáky, kteří „podceňují své 

bojové úkoly, podceňují cvičení, podceňují kopání okopů… Projevuje se to, že tito soudruzi 

švejkují“(s. 63). Podmínkou přijetí do tajného spolku četaře Krajty je akademické vzdělání a 

složení zkoušky ze znalosti Haškova románu (s. 299).  
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Vojáci sovětské armády v osmdesátých letech za svými výše zmíněnými kolegy 

nezaostávají. Po pokusu simulovat vážné onemocnění je vojenský lékař „nezačne stavět do 

pozoru a volat náčelníka karantény; jen za nimi křikne: četli jste alespoň Švejka?“ Jak si 

nepřipomenout Josepha Hellera (jehož otec ostatně pocházel z Ruska) a jeho román z roku 

1961 Hlava 22, který je satirickým výsměchem válce, tajným spiknutím byrokratického 

aparátu, který manipuluje s lidskými životy a pod maskou vysoké morálky popírá sám duch 

humanismu. Jossarian ve snaze zachovat si zdravý rozum předstírá, že není normální, a doufá, 

že ho lékaři z vojny osvobodí. Danny Smiřický, rovněž v pudové snaze zachovat si lidskou 

důstojnost, přežít uprostřed absurdity a nezbláznit se, píše svůj „vojensko-pedagogický spis 

Buzerační příprava s mottem: Vojín bez humoru je žoldák“ a jako pozorovatel sleduje celou 

absurditu a komičnost armádního života. To mu pomáhá vydržet všechnu tíhu nesmyslné 

drezúry a vychutnat si zkoušky kandidátů Fučíkova odznaku u Sedmého tankového praporu, 

kde získá poznatek, že Daleko od Moskvy se odehrává v poušti Kyzyl-Kum (s. 101), ale 

nedozví se, „co říkával Suvorov o Fučíkově odznaku“ (s. 87). Konečně zaznamená 

pozoruhodné příklady vojenské tvořivosti („Vždyť lid je básníkem, aniž o tom ví,“ s. 240). 

Jsou to příslovečné „politicky nevhodné nápisy, odstraňované z lavic a latrín vzhledem 

k nastávající prověrce bojové připravenosti“ (s. 235); například zdánlivě jednoduchá, ve své 

prostotě vyčerpávající poznámka: „Ruka reakčního vojína napsala Ať zhyne krvavý 

bolševismus!, kteréžto poslední slovo přeškrtla ruka vojína pokrokového a nadepsala slovem 

Kapitalismus (s. 239). A ta čtyřverší: 

 

Psaní mi píšeš, má milá, 

kdy k tobě přijdu z vojny zas –  

já stojím na stráži a hlídám 

náš budoucí a lepší čas.  

K oceli ruka přimrzla mi 

a mráz se zakous do mých lící. 

Za všechny milé ze všech zemí 

já držím tu stráž na hranici. 

 

 Odpovídá to poměrům v sovětské armádě; za příklad poslouží umělecká tvořivost 

vojáka sovětské armády z osmdesátých let: 

 

 Mir na celom svete budet.  Mír bude v světě celém. 
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 Ja stranu svoju ljublju.  Já zemi svou tak miluji.  

 Spi, Otčizna, spite, ljudi,  Spěte, má vlasti i můj lide,  

 potomu čto ja ne splju!  já za vás všechny tady bdím.  

 

 Paralely jsou tak nápadné, až to udivuje. Škvorecký psal Tankový prapor v atmosféře 

po roce 1948, kdy „byla provedena násilná revoluce přesně podle vzoru vyzkoušeného ze 

zcela jiné společnosti, se zcela jinou intelektuální a politickou tradicí, ve zcela jiné situaci“ 

(ze Škvoreckého doslovu), nebo podle Milana Kundery „…proměny, které nastaly, byly nejen 

politickou katastrofou, ale útokem na evropskou civilizaci.“ Hlavním objektem satiry 

v Tankovém praporu je „bezhlavá imitace toho, co se provádělo v zemi“ (opět použijeme 

ironickou parafrázi ze Škvoreckého článku), „která dle slov ruského básníka Josifa Brodského 

pokládá své občany buď za otroky, nebo za nepřátele, a kde dnes »zítra« znamená tolik, co 

v Československu »včera«.“ Přitom se v této zemi, která nikoho neimitovala, prováděly kruté 

pokusy na vlastním lidu a o něco později experimenty, jestli armáda vůbec přežije. Největším 

problémem, kterého se dotkl v sovětské éře poprvé až Poljakov, byla šikana; zvlášť silně se 

rozmohla po roce 1967, když byla zkrácena vojenské služba ze tří na dva roky. Tento jev se 

v československé armádě padesátých let neobjevuje. Během třiceti let (1954-1984) se v ruské 

armádě téměř nic nezměnilo. „Je ještě smutnější,“ říká Poljakov už na začátku 21. století, „že 

problémy, o kterých jsem psal před dvaceti lety, nevymizely, nýbrž transformovaly se, já bych 

řekl, že mutovaly a nabyly daleko rafinovanější formy.“2 Poljakov má bohužel pravdu.  

 Vojenská služba v československé armádě let padesátých a v sovětské armádě let 

osmdesátých probíhaly velmi podobně. Škvorecký celou jednu kapitolu nazval Vůně civilu. 

Poljakov popisuje „ostrou, vzrušující vůni civilu“. V Tankovém praporu jsou vojáci neustále 

strašeni zostřující se mezinárodní situací, jsou jim předkládány propagandistické příklady 

úspěšného postupu socialismu a sami zpívají „lidovou píseň z Havaje proti imperialistům a 

vykořisťovatelům“ (s. 306). V sovětské 6. baterii dělostřeleckého pluku „v době totálního 

boje za mír, kdy je obzvlášť důležité zachovat bdělost a bojovou připravenost“, se vojáci plní 

hořkosti dozvídají „o beznadějném boji zkorumpovaného státního aparátu Itálie s mafií, o 

složitých cestách revoluce v Portugalsku, o zákeřném vnucování amerického životního stylu 

Západní Evropě, o unikajících fašistických zločincích, kteří se skrývají na nekonečných 

plantážích Brazílie“. Tankisté kopou okopy, dělostřelci během školení mladého vojína trénují 

cvičení nazvané „v sadistových spárech“. Jak se všech těch 618 dní vojenské služby navzájem 

podobá! Začínají řevem „Baterie, vztyk!“ poté, co jsou „plíce nasyceny zatuchlým 

kasárenským vzduchem“. V českém kontextu obdobně: „Úvaha o řvaní Smiřického 

 4



s programovým článkem Sovětské řvaní – náš vzor a filozofickým pojednáním Dialektika 

řvaní: je možno řvát na nadřízené“ (s. 274). Major Osokin seřvává podřízeného „a při tom 

škube hlavou a rudne hněvem“; totéž se stává i jeho českému protějšku majoru Borovičkovi. 

Agitační práce v posádkách na téma „Dodržováním okopových norem bojujeme za mír“ si 

nezadá s komsomolskou schůzí, kde agitují: „Ve společné obrodě s lidem vymýtit ze 

semknutých vojenských šiků rozžhaveným kovem rozkladné projevy, odporující vojenskému 

řádu.“ 

V obou dílech nejde ale pouze o armádu, neboť ta jen zrcadlí situaci v celé 

společnosti. Vojín Černěcký rozvine celou filozofii vojenské šikany: „Vedeme řeči o jediné, 

nedílné spravedlnosti, ale v životě je to docela jinak! Myslíš, že se lidi dělí na »mazáky« a 

»bažanty« jenom v armádě? Omyl… Všude, kde se ocitnou alespoň dva lidé, vyvstane otázka, 

kdo velí a kdo poslouchá…“ Také Smiřický konstatuje, že „v duchu byl vojenský prostor na 

celém světě“ (s. 188).  

Oba hlavní hrdinové přirozeně „prožívají smutky spíše intimní než společensko-

militaristické povahy“ (s. 195). Každý z nich zanechal ve městě svou opuštěnou milou, která 

si jeho nepřítomnost příliš nepřipouští (Lizetka a Léna), každý nalézá během vojenské služby 

utěšitelku v oficírské paničce (Janička a Tánička). V souvislosti s Poljakovem mluví kritika 

často o tzv. politerotice. Ve Sto dnech před rozkazem se tento styl teprve vyhraňuje. Ve všech 

následujících dílech bude sexuální podtext dějových vztahů mezi postavami tvořit podstatnou 

sociální a duchovní složku jejich činů a jednání, otázky pohlaví se stanou stejně důležité jako 

otázky po smyslu toho, čím se Poljakovovi současníci zabývají; většina peripetií a kolizí 

v jeho próze bude vznikat právě na bázi erotiky. Danny Smiřický, který vyrůstal pod silným 

vlivem amerického filmu a hudby, i jeho přátelé registrují ve všech svých životních etapách 

celý ten překotný běh politické moci, lidské přirozenosti i smrti, který je obklopuje, a věnují 

veškerou energii a myšlenky hudbě, ale především ženám.  

Bylo by možné uvést řadu dalších příkladů svědčících o podobnosti a příbuznosti mezi 

oběma díly. Skoro se nechce věřit, že se oba autoři neznali. Podstata nejspíš netkví v této 

shodě, ale především v tom, že obě generace, k nimž autoři náleží, si musely projít 

podobnými „poschodími“ života v sovětské i postsovětské éře, kterou vylíčili v živých, 

jasných barvách a tak, že z historických mýtů nezbyl kámen na kameni. Škvorecký píše: 

„Spisovatelé se obyčejně vyznačují zvýšenou citlivostí k bezpráví a utrpení, intenzivnější 

snahou orientovat se v džungli skutečnosti, větší odvahou nemyslet v tradičních a 

konvenčních kategoriích.“ Satira obou našich autorů je tradiční i novátorská zároveň a 

nejpodstatnější je, že v jejich díle není nesena snahou hledat, usvědčovat a likvidovat viníky.  
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Poljakov v jednom interview uvedl: „Knihy, které se dožívají vysokého věku, jsou 

vždy naplněny dobrotou a dobromyslným humorem. Hledí na životní patálie s chápavou 

ironií. Knihy jsou jako lidé. A k jakým lidem pociťujeme větší sympatie? K lidem dobrým, 

kteří mají smyl pro humor. Takových knih byl v každé době nedostatek, ale vždycky byly a 

jsou i dnes.“ Možná právě to je důvod, proč se k dílům, jako je Tankový prapor, vždy znovu 

vracíme, hledáme v nich doklady moudrého porozumění pestrosti života a vždycky objevíme 

něco, co nám zvedne náladu, inspiruje nás a povzbudí naši naději, že všecko přežijeme.  

 

Poznámky 

 

1. S. Dovlatova, který žil posledních 12 let v USA, spojuje se Škvoreckým v jeho pozdějším 
období také mnohé. Nejspíš právě díky americkému vlivu a lásce a jazzu. Hlavní je to, že – 
bez ohledu na emigraci – nemá próza obou spisovatelů politický charakter, protože oba 
zajímá především mravní základ demokracie.  
 
2. Jen během prvních šesti měsíců roku 2004 v Rusku v resortech, kde probíhá vojenská 
služba (oddíly Ministerstva obrany, Federální služba bezpečnosti, Ministerstvo vnitra ad.) 
zahynulo 420 lidí; všichni mimo plnění bojových akcí. Plyne to z informace, kterou poskytl 
v červenci t. r. tisku hlavní vojenský prokurátor Ruské federace Alexandr Savenkov. Podle 
něj „se evidují všechny skutečnosti úmrtí členů armády a ve věci každého z případů je, 
nezávisle na příčině, zahájeno trestní řízení“. Generál Savenkov též upřesnil, že za půl roku 
spáchalo 109 vojáků sebevraždu. Rovněž informoval, že orgány Vojenské prokuratury 
zaznamenaly 10 tisíc zločinů. Odsouzeno bylo přes 7 tisíc vojáků, z toho 800 důstojníků. – 
Rozdíly v reformě armády v Rusku a v České republice lze těžko srovnávat vzhledem k různé 
velikosti zemí i rozsahu problémů, které Rusko musí řešit jako „dědictví minulosti“. Některé 
věci jsou ale společné. Např. vojenské výdaje v přepočtu na jednoho obyvatele v ČR v roce 
2001 činily 100 USD, v Rusku v roce 2002 to bylo 70 USD (v roce 2004 to má být 90 USD). 
V ČR se již činí systematické kroky k zformování profesionální armády, o čemž se může 
Rusku jenom zdát. 
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