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aroshv Jan Paulík (1985-1945) patří k osobnostem českého nekomunistického
odboje. V roce |942by| zatčen, byl odsouzen k deseti letům káznice, dožil se
osvobození káznice Drei Berge u Bi.itzova v Německu, ale 13. května zďe naná-

sledky útrap zemřel'
Do vězeňské literatury se stačil Jaroslav Jan Paulík zapsat svými zápisky zkázni-

ce z května l945, které nazval Grande aventure (Velké dobrodružství).'

Jaroslav Jan Paulík patří k významným představitelům české meziválečné litera-

tury.2 Domníváme se, že by si Paulíkovo dílo zasloužilo nové vydání'

Rok 19ó8 přinesl dva návraty Jaroslava Jana Paulíka. V Československém spiso-

vateli vyšlo druhé vydání jeho Arizony, prvního českého trampského románu.3

V Pelhřimově, Paulíkově rodném městě, našel Paulík své místo v Síni pelhřimov-

ských literátů.o Ta však by|abrzy zrušena, neboť nezapadala do scénáře normalizace,

ač se Jaroslav Jan Paulík a František B. Vaněk stali obětí nacistické zvůIe'

Jaroslav Jan Paulík _ odbojář. V almanachu Na věčnou paměť hrdinům ob.

chodní akademie v Praze-Kar|íně (1946) čteme: ,,Dr Jaroslav Jan Paulík, spolu.

. Paulíkovy zápisky z vězení předal Pau|ikově ženě Ludmile Paulíkové-o|ičové Paulíkův spoluvězeň olaf
Werkmeister v roce 1947. otištěny byly zásluhou \. Běhounka v r 1948 v Kytici roč. 3' č. l' s. 32_39.v
roce l95ó vydď V Běhounek výbor z Paulíkova díla pod niizvem Velké dobrodružství, Praha' ČS.

! Knižně vyš|o: Zadní Indie (Svoboda a Solař 1927)' Arizona (Aventinum |928)' Sentimentální cesty
(A|ois Srdce l93l)' Technika flirtu neboli Umění nedokonale milovati (Kvasnička a Hampl 1932)'
Utonulá (J. otto 1934)' ošklivá tvář lásky (Družstevní práce l940). Přispíval do řady časopisů' překládď
z francouzštiny.

'Paulík, J. J.: Arizona, Praha l968.
'oteviení této síně byl přítomna paní Ludmi|a Paulíková-o|ičová, do pelhřimovského muzea předala
drobnosti z pozůstalosti J. J. Paulíka. osud podstatné části Paulikovy literární pozůsta|osti je patmě ne.
známý.
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pracovník Jankovcův v organizačním okruhu PWZ a později Úvonu...5 Později se
dočítáme (i Slovník česbých spisovatelů, Čs 1964), žeby| zatčen ve skupině odborá-
řů?u Považujeme za potřebné osvětlit Paulíkovu úlohu v odboji' To se bude týkat asi
i jiných účastníků nekomunistického odboje.

osobnost Jaroslava Jana Paulíka. Z jeho díla a postojů plyne, že byl Evropanem
v moderním slova smyslu. Ve svém Velkém dobrodružství napsal na sklonku živo-
tai ,,_ teď snad konečně od dnešního večera začnu zase být civilisovaným
Středoevropanem.,,1 K Paulíkovu přerodu ve stoupence ,,socialistické revoluce..patr-
ně ani pod vlivem strádání v nacistickýchŽaláÍicb nedošlo. S\ovaVóclava Běhounka,
Paulíkova spoluvězně, v Novém životě v r. 1955 musíme chápat jako tendenční:
,,Vyhleddval na transportních celóch Francouze, Nory, Rusy, Něnce, se všemi se dě.
lil o své duchovní bohatství i o věru skrovrui hmotnd bohatství třeba jen špetlq tabd.
ku. obzvldšť miloval tuto vězeňskou internac:iondlu odboje proti nacistické nové
Evropě otroků' Dóval hladovým, nemocným a utftipeným zapomínat na trýzně těla
a duše, Vůbec: ty široké oblasti ducha česbých vězňů _ to byly pevně hradby před pan.
stvírn sprostoty a surovosti, za něž ničem'ní mučitelé nikdy a ničím nedosdhli. Možno
říci, že Paulík byl statečnýrn duchovním bojovníkem v této tvrzi, budované na myš-
lenl<dch socialismu a socialisticke revoluce...E ostatně začtěme se do dalších slov
Běhounkových: ,,Jeho pány, které ruisobila nucend nečinnost v policejní vazbě, po-
třebovaly do bud,oucna co nejvolnější rozlet a široce vybít nahromaděnou a nespotře-
bovanou energii neklidného, nezkrotného a zvídavého ducha...9 Jen stěží si dovedeme
představit Jaroslava Jana Paulíkajako autora ,,socialistické.. literatury...

Vracejme se k díIu Jaros|ava Jana Paulíka jako k součásti české demokratické
meziválečné literatury. Právě četba Paulíkových textů nás vede k polemice
s Běhounkovými slovy z r' |955: ,,Avšak prdvě vě1eňské zkušenosti, boj proti fa.
šismu, proti nacistům, proti vězeňským tyranům i sobeckým spoluvězňům, boj poli.
tický i mravní, znamenaly jistý zlom, změnu i obrat v Paulíkově osobnosti'
Dotvořovaly její rysy bojovné, kolektivistické, revoluční. Jeho lósku k životu vybi.
čovaly, ale ddvaly životu také nový obsah' nový smysl, vyzbrojovaly Paulíka smě.
lostí a k tvrdé resistenci.

5 J. J, Paulíka pňpomíná především č|ánek Lidská osobnost PhDr. Jaroslava Jana Paulika od dr. Viktora
Nováka'

ó Paulik byl zatčen ve skupině sociálního demokÍata Volfganga Jankovce. o skupině odborrářů píše V.
Běhounek v Novém životě v r. 1955. Torso života i díla. s. l59.

' Citováno podle vydání V Běhounka Velké dobrodružství, Praha 1956, s. 37 l '
, Běhounek, V': Torso života i dí|a, Nový Život, 1955, s' 160.
, Thmtéž' s. 159.
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o tomto zlomu, k němuž přispělo tolik nových životních zkušeností a upevněný re-

voluční ruizot; svědči i to, že Paulík všechnu svou předchozí literdrní Norbu hodnotil

toliko jako přípravu k tomu, co chtěl po všech nových zkušenostech a pozndních tepr-

ve n(]psat, A pruivě ten zamýšlený generační rumón Černd labuť i romdn z vězení mě-

ly být velbými dějovými společenslcými obrazy cesty k socialismu a k revoluci.,,,0

Slova posledního Paulíkova vyznání životu Grande aventure svědčí o tom, že
Jaroslav Jan Paulík zůstal do posledních chvil demokatem a milovníkem svobody.

,o Běhounek, V : Torso života i díla' Nový život, l 955' s. l ó2
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