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Paměti Stanislava Budí
na, sepsané na přelomu 
šedesátých a sedmdesá
tých let, patří k nejdůleži
tějším pramenům pro ty, 
jež nezajímají jen zákru
ty taktické linie KSČ mezi 
válkami, ale snaží se na
hlédnout také do vnitřních 
mechanismů fungování to
hoto mnohdy tajemstvím 
opředeného společenství 
profesionálních revolucio
nářů. Navzdory faktu, že 
ke stranické špičce příslu
šel jen po krátké období 
první poloviny třicátých let, 
zůstává v dějepisectví do
dnes jedním z nejcitovaněj
ších informátorůinsiderů 
pro období první republiky. 
Díky Martinu Gromano
vi se nyní dočkal i důstojné 
biografie. Autor se Budíno
vi věnuje již dlouhou dobu 
a této monografii, završují
cí dlouholeté bádání, před
cházela řada dílčích studií 
a publicistických reportáží. 
Z hlediska řemeslného je 
na Gromanově knize pří
jemné, že navzdory zjev
ným sympatiím k Budínovi 

neupadl do nekritického 
obdivu, jak se to občas živo
topiscům stává. 

Zdeněk Kárník, jeden 
z klíčových badatelů ob
novujících po roce 2000 
(po ostentativním mlče
ní historické obce) dějiny 
KSČ, rád při svých intro
spekcích do mentálního ho
rizontu uvědomělých komu
nistů používal slovní spojení 
uhlířská víra. Není zřejmé, 
nakolik to bylo Gromano
vým cílem a nakolik toho 
dosáhl jen mimoděk (s teo
retickými reflexemi histo
rikovy práce si totiž příliš 
hlavu neláme), ale jeho bio
grafie je vynikajícím a solid
ně empiricky podloženým 
obrazem aktéra vykazující
ho právě tento typ nahlížení 
světa. Tím kniha překraču
je rovinu běžného životo
pisu zachycujícího jednot

livosti o osudech vybrané 
postavy v chronologické 
posloupnosti, a představu
je Budína jako určitý ideál
ní typ přesvědčeného komu
nisty. Na rozdíl od možná 
desítek jiných, jež vedení 
KSČ odsoudilo jako hereti
ky „úchylkáře“, a oni se pak 
dříve či později postavili 
na barikádu ostrých kritiků 
bolševismu v jeho stalin
ské verzi (např. J. Gutt
mann, Z. Kalandra, J. Ská
la či F. Třešňák) – anebo se 
od ideje komunismu v jaké
koli podobě odvrátili, Bu
dín byl ve svých kritikách 

relativně zdrženlivý. Jednou 
z výjimek byl rok 1939, kdy 
ostře odsoudil pakt Rib
bentropMolotov). Ideu ko
munismu, kterou zřejmě 
nahlížel velmi silně pod úh
lem modernizační perspek
tivy a osvícenské racionali
ty, nikdy nezatratil. Proto 
je podtitul knihy komuni-
sta bez legitimace nadmí
ru výstižný. Groman se při 
vysvětlování této neochvěj
nosti přiklání k názoru, 
který přebírá od Budínovy 
vnučky Mileny Bartlové, že 
idea komunismu byla ved
le hluboké lásky k manžel
ce jediným pevným bodem 
v Budínově životě. Jako ži
dovský emigrant z podolské 
gubernie postrádal sepjetí 
s vlastí, jako modernistic
kému pokrokáři mu byla 
cizí náboženské víra a život 
v cizí zemi mu neposkyto

val dostatečně silné pocity 
nacionální sounáležitosti. 
Gromanovi je blízká teo
rie politických náboženství, 
pomocí níž s odvoláním 
na Petra Zídka interpretu
je meziválečnou KSČ jako 
komunitu se všemi hlavní
mi znaky náboženské sekty 
a Budína pak jako exkomu
nikovaného odpadlíka.

Gromanova kniha rov
něž poodhaluje jedno z té
mat, jež je pro historiky při 
popisu fungování komuni
stického hnutí nejsložitěj
ší. Ačkoli lze tvrdit, že věr
nost straně musela mít pro 

aktivního komunistu vždy 
přednost před osobními 
přátelskými vazbami, realita 
zdaleka tak jednoduchá ne
byla. V tomto směru autor 
zajímavě postihuje vzájem
né vztahy Budína a Václa
va Kopeckého. V roce 1934 
byli nejbližšími spolupra
covníky, protože Kopecký 
mu byl jako šéfredaktorovi 
Rudého práva hlavní infor
mační spojkou na polbyro. 
V roce 1936 se Kopecký stal 
hlásnou troubou obviňová
ní Budína ze sociálpatriotis
mu, ba dokonce jej neváhal 
označit za nepřítele v na-
šich řadách. Týž Kopecký 
po druhé světové válce jako 
ministr informací držel nad 
Budínem ochrannou ruku 
a pomohl mu k slušné novi
nářské kariéře. A týž Kopec
ký se vynasnažil „uklidit“ 
Budína do ústraní novinář
ského archivu v padesátých 
letech. Autor se přiklání 
k názoru, že to byla právě 
pověst ministrova chráněn
ce, která Budínovi v době 
politických procesů se stra
níky zachránila život. 

Groman je ve svých 
soudech uměřený, nesklou
zává do moralistického dis
kurzu a až na celkem oje
dinělé výjimky se nepouští 
do nepodložených spekula
cí. Nicméně když na s. 87 
hovoří o tom, že na jaře 
1936 málem Gottwalda po
stihl podobný osud jako 
Budína a opírá toto tvrze
ní o jediný zdroj, navíc po
licejní relaci, která ani nic 
podobného (alespoň podle 
uvedeného rozsáhlého citá
tu soudě) explicitně netvr
dí, je to přinejmenším od
vážné. Jinak však jako celek 
je Gromanova kniha solidní 
a zajímavou biografií o vel
mi zajímavém muži. 

Jakub RÁKOSNÍK

Kniha překračuje rovinu běžného 
životopisu zachycujícího osudy vybrané 
postavy v chronologické posloupnosti – 
vytváří z Budína určitý ideální typ 
přesvědčeného komunisty.
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