
ly ideo|ogickou konstrukcí tňeba stát. Postava světce je pochopite|ná jen tehdy,
kdyŽ je ,,polidštěna.., rozuměj nadána nějakymi všedními až nízk,lmi vlastnost-
mi, které jejímu jednání dávají všeobecně pochopiteln;Í pragmatick ráz. obo-
je je pro společnost sedmdesát1ich a osmdesát ch let dvacátého století charak-
teristické.

období sedmdesátyclr a osmdesát ch 1et sv m okleštěním kulturního Života
má mnoho společného s kulturní atmosÍérou let padesátych' kde bylo zlitera-
tury rovněž vyhnáno nebo na okraj odsunuto nrnoho autorŮ a literatura byla
podrobena pŤísnému ideologickému diktátu. I.{a druhé straně má odlišnosti:
tlak' kter]i je oficiálními institucemi vyvíjen, má daleko menší vazbu na ideolo-
gii, resp. ideologická kritéria jsou rozvolněna a jen vágně definována a pŤeva-
žují motivy nrocensko.politické' Společnost, která prošla rozčarováním konce
šedesát1/ch let, kdy po idealistickém vzepětí následovala morální kocovina, hrá-
la s mocí rlčelovou hru zaměňenou na klidné pYeŽiváni, Postavy idealisticky mo-
tivované byly v tomto klirnatu vnímané jako nereálné, nanejv1/š jako poněkud
extravagantní či pŤímo b|áznivé. Toto k|ima poznamenalo jistě i historickou be-
letrii. Historické téma, podobně jako v padesát)'ch letech' na jedné straně zna-
menalo možnost jistého rjniku, ale na rozdí1 od nich je jen minimálně nositelem
jakési koncepce, k niž by se dobová doktrína vztahovala. Kratochvílova husit-
ská trilogie, romány Václava Kaplického, Františka Kubky a dalších autorrj
v padesát ch letech vytváŤely jak;/si historick pendant k dobov1im pňíběh m
o budování konečně spravedlivé společnosti, hlásily se ke stejnym hodnotám li-
dovosti, pokrokovosti, sociální spravcdlnosti pro chudÓ atd. jako be|etrie s té-
matem ze současnosti. Tato vrstva v sedmdesát ch a osrndesátych letech chy-
běla. Psaly se buď romány, které se soustŤedbvaly na rornantické a zírbavné čte-
ní (Ludmila Vaiiková' Vladimír Neff, M. V Kratochvíl), nebo díla deziluzivní,
vyjadŤující velmi vymluvně morální stav společnosti: ripadek mravního cítění
aztrátu ideálrl' Tento ripadek byl na jedné straně zdrojem Životní deprese a zou'
Í.alství, na straně druhé však byla absence idealismu pŤiiímána společností, pro-
cházející kocovinou z idealismu konce šedesát)'ch let a pragmaticky se zabyd-
lující v husákovském normalizačním socialismu, jako něco velice praktického,
co umožiíovalo Žít. Idealisté, kteŤí ruší poklidn11i chod života, kteÍí se nedají
uplatit dobr1im bydlem, jsou vnímáni jako nebezpeční blázni' ohrožující klid
a spokojenost lidí pŤizptisobivych, pragmatickych, kteŤí na mizérii doby doká-
zalivyzrát. Volba |átek, tak či onak v česk;ích dějinách vníman ch kontroverz-
ně, byla dobrou piíležitostí k demonstraci takovéhoto životního postoje.

Lesk a bída české exilové |iteratury
sedmdesátfch a osmdesátych let

ANTONíN  MĚŠŤnn

Téma naší konÍ.erence se časově kryje - jistě ne náhodou - s dobou tzv. norma-

lizace ocl roku l968 do roku 1989. Celou tuto dobu jsem strávil v politickém

exilu v Něrnecku a jako profesor slavistiky (a tudíž také bohemistiky)' jako li-

terární historik, literární kritik a publicista v česk1/ch ajinych exilovych časopi-

sech ajako stál]/ spolupracovník rozhlasové stanice Svobodná Evropajsem měl

pŤíleŽitost zblizka sledovat českou exi|ovou ]iteraturu těchto dvou desetiletí.

Chtěl bych proto pŤičinit několik poznárnek k této problematice.

Slclvník českjch spisol,atelú od roku t 945, ktery vydal Ústav pro českou lite-

ratul.u ve dvou díiech v letech 1995 a l998, uvádí,že v letech |945 až 1990 pub-

likovalo v česk]ich zemích pŤinejmenším dvě knihy více než 3500 autorr]. Uve-

den;í dvoudílny slovník obsahuje asi 900 autorskyclr hesel, to znamená, Že za-

ohycuje zhruba čtvrtinu všech těchto autr-,rťt. Ve stejném slovníku jsem napočí-

tal asi 90 hesel uvádějících autory' kteÍí Žili a prisobili v exilu. To znamená, Že

asi 10 7o všech autorri, kteŤí se ootli ve Slovníku českych spisovcltel od roku

I915, patÍi do kategorie exilov ch autorťt.
Ve slovníku se samozÍejmě jedná o vlběr jak u tzv. domácích' tak i u tzv. ext-

lovlch autorri a jistě by bylo možné o kritériích tohoto v]íběru diskutovat. Ostat-

né * Slovník česk-ch spisovatelú, kter./ vyše1 v nak1adatelství manželr"r Škvo.

reck oh v Torontu v roce l982 a ktery zahrnoval domácí zakázané autory a eXi-

lové autory zlet |948 aŽ |919 (s názvem Slovník zakizrlnyclt autorú pak vyšel

v Praze v roce 199l), obsahuje autorská hes|a, t:fkající se další padesátky exi-

lovych literát , kteŤí se neobjevili v uvedeném Slovníku česk.1:ch spisovatelú od

rok,u ]945, Dalo by se tedy uvažovat o nějak]ych sto padesáti autorech, r'ntchŽ

valná většina pťrsobtla právě v letech 1968 aŽ |989 v exilu. Je nasnadě, že po-

jednat o tak velkém počtu autorťl v krátkérn reÍ.erátu není možné - a zŤejmě ani

.ir"lno. Pokusím se tedy shrnout své názory na rispěchy - a ovšem i nerispěchy

- české exilové 1iteratury zmíněného období.

PŤedevšírn pŤekvapí' že v produkci česklch exilov]/ch autorri veimi silné po-

stavení zau1itl'ttápoezie. To by nemělo b]/t v českérn prostŤedí nic divného, uvit-
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žíme-li tradičně silné postavení poezie v českém |iterárním Životě od pielomu
osmnáctého a devatenáctého století. ostatně - v šedesát1ich letech dvacátého
sto|etí dosahovaly náklady poezie v česk1/ch vydavatelstvích rekordních číse|,
udivujících zahraniční odborníky' Je ovšem něco jiného vydávat (a prodávat)
svazky básní v českych zemich v šedesátych letech _ a něco jiného vydávat
(a hlavně prodávat) básně Čechrjm v exilu po Srpnu |968. KaŽd! exilov vyda-
vatel a knihkupec potvrdí, že básně se prodávat nedaŤilo. Jak si tedy vysvětlit,
Že jich piesto tolik vycházelo? Podle mého soudu se tato skutečnost dá vysvěr
lit několika drivody. PĚedevším je to obětavost exilov ch nakladatelri ' kteŤí byli
ochotni doplácet na vydání svazečk básní. A dáleje to obětavost básníkrj, kte-
ňí nejenŽe nemohli očekávat Žádn! honoráŤ za básnické knihy, nybrŽ dost často
museli z v|astní kapsy pňispět na vydání své pub|ikace. Je ovšem pravda, Žejak
pro nakladatele, tak i pro autora bylo mnohem levnější vydat tl1i svazek báSní
než flnancovat - či spoluÍinancovat - vydání rozsáhlé prÓzy. Aje ctyhodné' Že
Danie| StroŽ ve svém naklada\elsÍví Poezie mimo domov vydal od vzniku toho-
tojedinečného exilového nakladatelství v roce l975 asi l80 básnick ch sbírek.
Sanlozňejmě, jen některé tituly Z tohoto počtu nezmjzí v zapornnění. To je
ovšem ridě| četn;ích literárníclr děl, nejen básnickych, vŽdy a všude. Není však
moŽné nezmínit se o neuvěŤitelném a nepochopitelném pozdějším vyvoji Da-
niela StroŽe, kter1i od roku | 995 v tiskovém orgánu pohrobkťr KSČ, Hal novi-
ndch, ž|učovitě napadá demokratick v)ivoj v naší vlasti po zhroucení komu-
nistické diktatury. Patnáct let exilov;Í vydavate| StroŽ pomáhal velmi vydatně
exilovlm básníkrim tím' že vydávaljejich verše _ a ted'se uŽ šest let snaŽí, aby
se na tuto jeho zásluhu zapomnělo.

V exilu vyšla ovšem některá básnická dí|a, která budou dlouho patňit do kor-
pusu české národní literatury _jsou to napÍíklad básně Ivana Diviše či básně po-
norové emigrantky Milady Součkové' Zv|áštní kapito|u pŤedstavují básnické

texty, které byly zhudebněny. PísničkáĚijako Jaroslav Hutka, Vlastimil TŤešĎák
azejména Karel Kryl byli _ a jsou _ populární, zčásti nejen V českych zerních
(napÍ. v Po|sku má Kry| nadále značně ve|k1i okruh ctitel ).

Zatimco básně nešly v exilu na odbyt, pr6za se prodávala dobŤe. A reedice
četnych titulť| Ve vlasti od roku l990 svědčí o tom, Že ncšlo o cťenlérní |iterár-
ní produkci. Exilové romány a povídky Jana Beneše, oty Fil ipa, Viktora
Fischla, JiŤího Gruši, Pavla Kohouta, Jana Kňesadla, Milana Kundery, Ferdinan-
da Peroutky, Sylvie Richterové, Zdeny Salivarové, Vladimíra Škutiny, JoseÍ.a
Škvoreckého, Jaroslava Vejvody a některych da|ších autorri určitě patŤí do zla-
tého fondu českého písemnictví dvacátého století. Je zásluhou zejména toront-
ského nakladate|ství manŽe|ťr Škvoreck ch Sixty-Eight Publishers, pťrsobícího
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v letech 1914 aŽ 1993' že vyda|o celkem 221 titu|Ů - většinou prÓzu. Jc dosud
nedoceněná rlloha pňedevším Zdeny Salivarové-Škvorecké, která po desetiletí
ne navně |ektorovala, upravovala, někdy i sázela texty knih. A že se starala
o administrativu a Í.inance nakladate|ství, které počtem vydávan1ich titul moh-
lo soutěžit s takov mi nakladatelsk1/mi giganty ve vlasti, jako byl praŽsk,! ode-
on. KaŽd,!, kdo navštívi| místnosti nakladatelstvi Sixty-Eight Publishers v To-
rontu, byl pŤekvapen jejich mal11imi roznrěry - a zároveĎ pocítil tictu k práci pa-
ní Škvorecké, která na rikor vlastní spisovate|ské činnosti pomáhala na svět
stovkám textri exilovych autorrj azakázan,!ch spisovatelti ve vlasti. Sixtv-Eight
Publishers - a da|ší exi|ová nakladatelství - se vráti la vlastně aŽ do období ná-
rodního obrození ve svém chápání sluŽby české knize. Je to skvělf doklad odol-
nosti českého národa v těŽk;/ch dobách' A je tŤeba hned dodat, že to snad bylo
v našich dějinách naposledy' co bylo nutné prokazovat tolik odvahy a oběta-
vosti, aby se pot|ačované literární texty dosta|y do rukou česk1ich čtenáŤri.

Není divu, že divadlo v podmínkách exilu nemohlo sehrát větší rilohu. Ne.
chyběly ovšem snahy poŤádat česká divadelní pňedstavení na několika místech,
kde žila početnější krajanská komunita. Jan SníŽek (1904-191I), kter1i odeše|
do exilu v roce l949, za|ož'il v roce l955 v New Yorku ,,Krajové divadlo.., pro
něž také napsal několik her. V Torontu prisobilo na poloprof.esionální rirovni
místní české divadlo, s nímž spolupracova| mj. Joseť Škvorecky. V Curychu se
občas konala česká divadelní pŤedstavení' jejichž duší byl spisovatel Jaroslav
Vejvoda (Marek). Jen málo česk ch autorri napsalo v exilu divadelní hry; byli si
vědomi toho, žeje obtížné dosáhnoutjcjich inscenace v české diaspoňe. A vím
jen ojednom pŤípadě, kdy vznikl česk1i exilovy Íllm - v roce l983 dokončil ve
Šv;/carsku Jaroslav Vejvoda spo|u s B. ŠafaŤíkem fi|m Hunderennen, satiru ze
života exulantŮ (text byl česky pňepracován v rocc l985 a vydalo jej naklada-
telství Slx4,-Eight PubLishels pod názvem Honička).

Zvláštní kapitolu tvoŤí česká exilová |iteratura pro děti ' Stejnějako v rodi-
nách jin1/ch národních exi|ri existoval - a existuje - i v rodinách české emigra-
ce smutny problém: děti často nechtějí mluvit ani s rodiči česky. Tyto děti v na-
prosté většině nemají moŽnost navštěvovat nějaké doučovací kursy češtiny, na-
toŽ české školy. Není divu, že knihám psanym pro české děti v exilu z velké čás-
ti chybí to nejd |eŽitější' to znamenáčtenáÍ. PŤesto se neustále, od padesát1ich
let, objevují knihy exilovych autorri, snaŽici se oslovit děti a mládež v české dia-
spoie. Tak napŤ. Robert V|ach (l917_l966) pŤiše| v roce 1958 s pohádkovou
knížkou Princeznrl a ve stejném roce vydal Veselé pohtidky o psu Mud,ulovi.Pe-
tr Den (vlastním jménen Ladislav Radimsky, l898_l970) vydal pro děti v ro.
ce 1970 kníŽku o kocourulvi bez bot. Jaroslav Strnad (l9l8*2000) napsal v ro-
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Žíme-li tradičně silné postavení poezie v českém literárním Životě od pŤelomu
osmnáctého a devatenáctého století. ostatně - v šedesát ch letech dvacátého
století dosahovaly náklady poezie v česk1ich vydavate|stvích rekordních čísel,
udivujících zahraniční odborníky. Je ovšem něco jiného vydávat (a prodávat)
svazky básní v česk1/ch zemích v šedesát ch |etech - a něco jiného vydávat
(a h|avně prodávat) básně ČechŮm v exi|u po slpnu l968. Kažil;/ exi|ov vyda-
vatel a knihkupec potvrdí, Že básně se prodávat nedaŤilo' Jak si tedy vysvětlit,
Že jich pŤesto tolik vycházelo? Podle mého soudu se tato skutečnost dá vysvět-
lit několika drivody. PŤedevším je to obětavost exilov ch nakladate|ťr, kteňí byli
ochotni doplácet na vydání svazečkrj básní. A dáleje to obětavost básníkrj, kte-
Ťí nejenŽe nemoh|i očekávat Žádn! honoráŤ za básnické knihy' n;/brŽ dost často
museli z vlastní kapsy pňispět na vydání své publikace. Je ovšem pravda, žejak
pro nakladatelc, tak i pro autora bylo mnohem levnější vydat tl;li svazek básní
než flnancovat - či spo|uÍinancovat - vydání rozsáhlé pr6zy. A je rictyhodné, žc
Danie| StroŽ ve svém nakladate|ství Poezie mimo domov vydal od vzniku toho-
to jedinečného exilového nakladatelství v roce 1975 asi l 80 básnickych sbírek.
SarnozŤejmě, jen některé titu|y z tohoto počtu nezmizí v zapomnění. To je
ovšem ridě| četn1ich literárníclr děl' nejen básnickych, vŽdy a všude. Není však
možné nezmínit se o ncuvěŤitelném a nepochopitelném pozdějším vyvoji Da-
niela StroŽe, kter;17 od roku l995 v tiskovém orgánu pohrobk KSČ, Halri novi-
ndch, ž|učovitě napadá demclkratick v1i voj v naší v|asti po zhroucení komu.
nistické diktatury. Patnáct let exi|ovy vydavate| Strož pomáhal velmi vydatně
exilovlm básníkrim tím, že vydával jejich veršc - a teď se uŽ šest let snaží' aby
se na tuto jeho zásluhu zapomnělo.

V exiIu vyšla ovšem některá básnická díla, která budou dlouho patňit do kor.
pusu české národní literatury -jsou to napŤíklad básně Ivana Diviše či básně po-
rinorové emigrantky Milady Součkové' Zvláštní kapitolu pŤedstavují básnické
texty, které byly zhudebněny. Písničkáňijako Jaroslav Hutka, Vlastimil TŤešiíák
azejména Karel Kryl byli _ a jsou _ popu|ární, zčásti nejen v česk1/ch zemích
(napi. v Polsku má Kryl nadále značně velk;/ okruh ctitel ).

Zatimco básně nešly v exilu na odbyt, pr6za se prodávala dobŤe. A reedice
četnych titulťl ve v|asti od roku 1990 svědčí o tom, že nešlo o efemérní literár-
ní produkci. Exilové romány a povídky Jana Beneše, oty Fil ipa, Viktora
Fischla, JiŤího Gruši, Pavla Kohouta, Jana KŤesad|a, Milana Kundery' Ferdinan-
da Peroutky, Sylvie Richterové, Zdeny Salivarové, V|adimíra Škutiny, Josef.a
Škvoreckého, Jaros|ava Vejvody a někter ch dalších autor určitě patŤí do zla-
tého fondu českého písemnictví dvacátého století' Je zásluhou zejn.léna toront-
ského nakladatelství manžel Škvorcckych Sixty.Eigltt Publishers, prisobícího
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v letech |974 aŽ 1993' Že vydalo ce|kem 227 tiÍu|Ů - většinou prÓzu' Je dosud
nedoceněná riloha pŤedevším Zdeny Salivarové-Škvorecké, která po desetiletí
ne navně lektorovala, upravovala, někdy i sázela texty knih. A že se starala
o administrativu a finance nak|adatelství, které počtem vydávanych titulrj moh-
lo soutěžit s takov mi nakladatelsk1/mi giganty ve vlasti, jako byl praŽsk! ode-
on. KaŽd,!, kdo navštívil místnosti nakladate|ství Sixty-Eight Publishers v To-
rontu, byl pňekvapen jejich mal;/mi rozměry - a zároveř pocíti| rictu k práci pa-
ní Škvorecké, která na rikor vlastní spisovatelské činnosti pomáha|a na svět
stovkám textri exilo{ch autor azakázanych spisovatel ve vlasti. Sixty-Eigltt
PubLishers _ a další exi|ová nakla<late|ství _ se vráti la vlastně až do období ná-
rodního obrození ve svém chápání služby české knize. Je to skvěly doklad o<Jol-
nosti českého národa v těŽklch dobách. A je tŤeba hned dodat, že to snad bylo
v našich dějinách naposledy, co bylo nutné prokazovat tolik odvahy a oběta-
Vosti, aby se potlačované literární texty dostaly do rukou česklch čtenáÍŮ.

Není divu, Že divadlo v podmínkách exilu nemohlo sehrát větší ri lohu. Ne-
chyběly ovšem snahy poŤádat česká divadelní pňedstavení na několika místech,
kde žila početnější krajanská komunita. Jan SníŽek (1904-1911), kter1i odešel
do exi|u v roce l949, zaloŽi| v roce |955 v New Yorku ,,Krajové divadlo.., pro
néž také napsal několik her. V Torontu prisobilo na po|oproÍ.esionální rovni
místní české divad|o, s nímŽ spolupracoval mj. Josef Škvorecky. V Curychu se
občas kona|a česká divadelní pŤedstavení, jejichŽ duší byl spisovatel Jaroslav
Vejvoda (Marek). Jen nrálo česk11ich autorri napsalo v exilu divadelní hry; byli si
vědomi toho, Že je obtížné dosáhnout jejich inscenace v české diaspoŤe. A vím
jen ojednom pŤípadě, kdy vznikl česky exi|ovy fl lm - v roce 1983 dokončil ve
Šv carsku Jaros|av Vejvocla spolu s B. ŠafaŤíkem fi|m Hunderennen, satiru ze
života exulant (text byl česky pŤepracován v rocc l985 a vydalo jej nak|ada.
telství Slxty-Eight PubLishels pod názvetn Honička).

Zv|áštní kapito|u tvoŤí česká exilová l iteratura pro děti. Stejnějako v rodi-
nách jin1/ch národních exilrj existoval - a existuje - i v rodinách čcské emigra-
ce smutny problém: děti často nechtějí mluvit ani s rodiči česky. Tyto děti v na-
prosté většině nemají možnost navštěvovat nějaké doučovací kursy češtiny, na-
tož české ško|y. Není divu' Že knihám psan;Ím pro české děti v exilu z velké čás-
ti chybí to nejd leŽitější, to znamená čtenáŤ. PŤesto se neustále, od padesát1ich
let, objevují knihy exilov1ich autor , snaŽici se oslovit děti a mládež v české dia-
spoÍe. Tak napŤ. Robert V|ach (l917-l966) pŤišel v roce 1958 s pohádkovou
knížkou Princeznet a ve stejném roce vydal Veselé pohddky o psu Mud,ulovi.Pe-
tr Den (vlastním jménen Ladislav Radimsky, l898-l970) vydal pro děti v ro-
ce 1970 knížku o kocourovi bez bot. Jaros|av Strnad (l918-2000) napsal v ro-
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Ce 19]4 knihu s názvem Pohádk1,. A v roce l988 vydal ve Vídni JiŤí Gruša s|a-

bikáŤ a čítanku pro exilové děti s názvem Mdmct, tcita, jcí a Eda. Knihy pro děti

a mláclež se celkem dobie prodávaly, neboť hodně rodičrj mělo zájem na tom,

aby jejich děti dostaly do rukou hodnotné, česky psané texty' dostupné chápání

mladé generace. Znám však skutečné poměry v četn ch rodinách české diaspo-

ry. I tam, kde oba rodiče jsou Češi, snažící se o uchování českého povědomí

u svych dětí, je snaha vzbudit zájem pŤíslušník další exilové generace o četbu

v češtině poměrně zŤídka korunována rispěchem' Také v těclr rodinách, které

z jakéhokoli drjvotlu teď natrvalo opouštějí české země, je problém uchování

českosti dětí velmi aktuální. Dnes se ovšem mohou rodiče zásobit l iteraturou

pro děti a mládež vydávanou v České republice.
Do oblasti mimo krásné písenlnictví, tzn. do oblasti literatury faktu, patŤí po-

četná skupina děl exilovlch autor . Světoběžník JiŤí Svoboda (nar. l95l), které-

ho je od roku 1990 často moŽné vidět na Václavském náměstí poblíŽ Baťovy pro-

dejny - stojí tam a prodává vlastní krrihy -, zača| v exilu v roce 1979 vydávat své

knihy pocl názvem Autostopen.L kolem světa.Zatímco Jan Beneš trvá na tom, ŽeJe-

ho knihy smějí vycházet jen v tzv. ,,pÍedkomunistickém.. českém pravopise' JiÍí

Svoboda postoupil ještě o několik krok dál a píšc kuriozním pravopisem vlast-

ním - napŤ. kniha z roku l980 má název Seventí Evropa, Ázije, Austrtilije, oced-

nye. Dosáhl toho, Že se stal spolu s Pavlem Landovskym pŤedmětern studie Char-

lese Townsenda, nazvanÓ ColLot1uial Czech inTyvo Works of Literaturc: I'altdov-

sky cntl Svoborla.,ota Rambousek (nar. 1923) vydalčtivé paměti tzv. chodce, t.1.

agenta americké tajné sluŽby, potají pŤccházqíciho v padesát ch letech západo-

německé hranice do tehdy komunistického Československa. Kniha vyšla v roce

1978 pocl názvem Kroclutu s sebou (krochna znamená v hantyrce tzv. chodcťl pi-

stoli). Postupně vyšla v roce l975 korespondenccVratislava BlaŽka (1925-|913)

pod.názvetn Mctriáš v Reykjaviku. A známy pŤedválečn]i nakladatelsk)i pracovník

a pozdější Íeditel čs' oddělení rozhlasové stanice Svobodná Evropa Julius Firt

(I8g1-i919) napsal - za vytlatné spolupráce Ludvíka Veselého - a v roce I9J2

vydal v znamné paměti pocl názvem Knihy a osudy. Janu Čepovi (1902-1914)

vyšly posmrtně v roce 1975 jeho paměti Sestrct tizkost. A Egon Hostovsky

(1908-1973)užvroce1966vyc la lmemoárovoukn1huLi terárnídobrodružství

českého spisovatele v cizině. Teprve v exilu vydal JiŤí KoláŤ (nar. 1914) v roce

l983 svťlj deník z roku 1949 pod názvem očity svědek. A Eduard Goldstijcker

(19l3_2000) vydal v roce 1989 sporné paměti Prozesse. Etfahrungen eines Mit-

Ch' Townsend: ,'Co|loquia| Czech in Two Works of Literature: Landovsk;Í and Svoboda..

Vtiaties oÍ' Cz!ch. Sttulias in Czadl Sot:íoLittgttísrlcs' Rodopi' Ansterdam Atlanta l993.

teleutopciers (Procesy. Zkušenosti StŤedoevropana). Bylo by ostatně velmi zá-
služné' kdyby pňíslušníci českého intelektuá|ního exi|u z let |948 až |989 koneč-
ně pŤistoupi|i k napsání pamětí, pŤedevším o svych zážitcich v cizině. Anastáz
opasek (l913-l999) vydal už ve vlasti v roce 1992 paměti Dvantict Zttstavení.
Někdejší rektor basilejské univerzity Jan Milíč Lochman (nar' 1922) vy<lal v Pra-
ze y roce 2000 paměti oč n.Li v životě šlo.

K dílťrm tzv. non-Í.iction exilov ch autor palŤí také knihy' které se zabyva|y
rilznymi problémy českého jazyka a české literatury. Některé publikace vyšly
česky' jiné v ctzích jazycich. Antonín Kratochvil (nar. |924) vydal uŽ v roce
1952 |iterárněvědnou studii ,,Modlitba domova v díle Jana Čepa.. a v roce 1984
pŤišla na fadu jeho monograíie ohe ba,roka. Kromě dalších prací, zejmÓna ese-
jistickych' sestavil velmi zásluŽnou Ribliografli kruisné české literatuty v exiltt
- nor I94B až květen I967 (vyšla v Římě v roce 1968;jejím pokračování.jsou
bibliograÍické publikace Ludmily Šeflové, známé každému, kdo se zab vá čes-
kou exilovclu literaturou). Velmi cenná je bibliograÍie, kterou vydal JiŤí Kovtun
(nar. 1927) v roce 1984 - Czech ctnd Slovak Literature in Englistt (doplněné dru.
hé vydání vyšlo v roce l988). Karel Hvíždala (nar. l94l) vydat v roce 198l kni-
hu rozhovorrj pŤedevším s česk;imi exilov mi literáty České rozhovory ve světě
a naváza| na ni publikacemi DtiLkovj vyslech (rozhovor s Vác,lavenr Havlem)
z roku l986 (a pak l989), dďre Soukrcn,tti v7poura (rozhovor s Pavlem Landov.
sk m) z roku l988 a Myslet zeLe světct (rozhovor s Václavem Bělohradsk1im)
z roku l989. Helena Kosková (nar. 1935) pÍišla v roce l987 se závaŽnou knihou
o problémech soudobé české literatury HledtÍní ztrctcené 7eilerace. Pavel Tigrid
(nar. l9l7) se zčásti zab,!va| česk nr písemnictvím ve své knize z roku l988
Kapesn,í pr vodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Já jsem na vyzvu ně-
meck ch proÍ.esorri slavistiky po privodním odmítnutí a po delšírn váhání napsal
a v roce |984 vydal práci Geschichte der tschechischen Literatur im ]9' und 20,
Jaltrltun,d,ert (Dějiny české literatury v l9. a 20. století); později, v roce l987,
vyšla její česká pozměněná verzc pod názvem Českci Literatura l785*1985
v nakladatelstvi Sixty-Eight Publishers v Torontu. Z praci, vyšl;/ch v cizích ja-
zycich, je moŽné uvést napŤ. monografii Markéty Rrouskové (nar' |941) Der
Poetismus. Die Leltrjcthre der tschechischen Avantgarde wtd ihrcr marxistis-
chen Kritiker (Poetismus. Učební léta české avantgardy a jejích marxistickyoh
kritikti; 1975) a bohemistické studic světoznámého René Wellka (1903-1995) -
Czech Literature at the Crosstoads of Europe (Česká literatura na kŤižovatkách
Evropy) a Essays on Czech Literature (Eseje o české literatuŤe). obě knihy vy-
šly však uŽ v roce l963. Milada Součková (l899-l983)' která ve vlasti proslu-
la jako autorka pr6z, v exi|u začala vydávat od roku l 957 básně. A zároveii ja-
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ce 19]4 knihu s názvem Pohádk1,. A v roce 1988 vyda| ve Vídni JiÍí Gruša sla-

bikáŤ a čítanku pro exilové děti s názvem Mtima, táta, jti a Eda' Knihy pro děti

amládeŽ se celkem dobŤe prodávaly, neboť hodně rodičtj mělo zájem na tom,

aby jejich děti dostaly do rukou hodnotné' česky psané texty, dostupné chápání

mladé generace. Znám však skutečné poměry v četn1ich rodinách české diaspo.

ry. I tam, kde oba rodiče jsou Češi, snaŽící se o uchování českého povědomí

u sv5ích dětí, je snaha vzbudit zájem piíslušníkri další exilové generace o četbu

v češtině poměrně zŤídka korunována rispěchem. Také v těch rodinách, které

z jakéhokoli d vodu teď natrvalo opouštějí české země, je problém uchování

českosti dětí velmi aktuální' Dnes se ovšem mohou rodiče zásobit literaturou

pro clěti am|ádež vydávanou v České republice'
Do oblasti mimo krásné písemnictví, tzn. do oblasti literatury faktu, paťí po-

četná skupina děl exilovych autor . Světoběžník JiŤí Svoboda (nar. 195l)' které-

ho je od roku 1990 často možné vidět na Václavském náměstí pob|íž Baťovy pro-

dejny - stojí tarn a prodává vlastní knihy -, začal v exilu v roce 19J9 vydávat své

knihy pod názvem Autostopenl kolem světa.Zatimco Jan Beneš trvá na tom, Že je-

ho knihy smějí vycházet jen v tzv' ,,piedkomunistickém.. českém pravopise, JiŤí

Svobocla postoupil ještě o několik krok dál a píše kuriÓzním pravopisem vlast-

ním - napŤ. kniha z roku l980 má název Sevemí Evropa, Ázije, Austnilije, oceri-

nye. Dosáhl toho' že se stal spolu s Pavlem Landovsk m pÍedmětem studie Char-

lese Townsenda, nazvané Colloquiat Czech in.I-ao Works of Litera,turc: Landov-

sky and Syoboclct.,ota Rambousek (nar. 1923) vydal čtivé paměti tzv. chodcc, d.
agenta americké tajné služby, potají pŤccházejíciho v padesátlch letech západo-

německé hranice clo tehdy komunistického Československa. Kniha vyšla v roce

1978 pod názvem Krochnu s sebou (krochna znamená v hantyrcc tzv. chodcti pi-

stoli). Postupně vyšla v roce l975 korespondenceVratis|ava Blažka ('1925-1913)

po<1 názvem Maridš v Reykjaviku. A známy pŤedválečn]i nakladatelsky pracovník

i pozdější Ťeditel čs. o<ldělení rozhlasové stanice Svobodná Evropa Ju|ius Firt

(1891_19"|9) napsal - za vydatné spolupráce Ludvíka Veselého - a v roce 19J2

vydal vyznamné paměti pod názvem Knihy- a osudy.Ianu Čepovi (1902*1974)

vyšly posmrtně v roce 1975 jeho paměti Sestra zkost' A Egon Hostovsk

(1908-1973) uŽ v roce 1966 vydal memoárovou knilhu Literrimí dobrodružství

českého spisovcttele v cizině. Teprve v exilu vydal JiŤí KoláÍ (nar. 1914) v roce

1983 svrij deník z roku 1949 porl názvem očitj svědek' A Eduard Goldstijcker

(1913-2000) vydal v roce 1989 sporné paměti Prozesse. Etfahrungen eines Mit-

Ch' Townsend: ,,Co|loquial Czech in Two Works of Literature: Lanrlovsk;í and Svoboda..' in E. Eckert (ed.)

rcleuropciers (Procesy. Zkušenosti StŤedoevropana). Bylo by ostatně velmi zá-
s|užné, kdyby pŤíslušníci českého intelektuálního exilu zlet 1948 aŽ |989 koneč-
ně pŤistoupili k napsání pamětí, piedevším o sv ch zážitcích v cizině. Anastáz
opasek (l9l3-1999) vyda| už ve vlasti v roce 1992 paměti Dvantict zastavení.
Někdejší rektor basilejské univerzity Jan Milíč Lochman (nar. |922) vydal v Pra-
Ze v roce 2000 paměti oč mi v životě šlo,

K dílrlm tzv. non-fiction exilov ch autorri patňí také knihy, které se zabyva|y
r znymi problémy českého jazyka a české |iteratury. Některé publikace vyšly
česky, jiné v cizích jazycích. Antonín Kratochvil (nar. |924) vydal uŽ v roce
|952literárněvědnou studii ',Modlitba domova v díle Jana Čepa..a v roce l984
pŤiš|a na Íadu jeho monograÍie ohe baroka. Kromě da|ších prací, zejména ese-
jistickych' sestavil ve|mi zás1uŽnou Bibliografii krcÍstté české Literatury v exilu
- tinor 1948 až květen I967 (vyšla v Římě v roce 1968; jejím pokračování jsou
bibliografické publikace Ludmily Šetlové, známé každému, kdo se zab vá čes.
kou exilovclu literaturou). Velmi cenná je bibliografie, kterou vydal Jiií Kovtun
(nar' 1927) v roce l984 - Czech and Slovak Literature in English (doplněné dru-
hé vydání vyšlo v roce l988)' Karel Hvížd'ala (nar. 1941) vydal v roce 1981 kni-
hu rozhovorri piedevším s českymi exilovymi literáty České rozhovory ve světě
a naváza| na ni publikaceml Ddlkovy vysLech (rozhovor s Václavem Havlem)
z roku 1986 (a pak l989), dále Souktomci vzpoura (rozhovor s Pavlem Landov-
sk]/m) z roku 1988 a Myslet z,ele t světct (rozhovor s Václavem Bělohradskym)
z roku 1 989. Helena Kosková (nar. 1 935) pÍišla v roce l 987 se závažnou knihou
o problémech soudobé české literatury Hledciní ztracené 7enerace. Pavel Tigrid
(nar. l917) se zčásti zabyval česk;Ím písemnictvím ve své knize z roku l988
Kapesní prúvodce inteligentní ženy po vlastn,ím osudu' Já jsem na vyzvu ně-
meckych profesorri s|avistiky po ptivodním odmítnutí a po delším váhání napsal
a v roce l 984 vydal práci Gescltichte der tschechischett Literatur im ] 9. und 20.
Jaltrhundert (Dějiny české literatury v l9. a 20. století); později, v roce l987,
vyšla její česká pozměnéná verze poc názvern Českcí literatura I785_19B5
v nakladatelství Sixty.Eight Publishers v Torontu. Z prací, vyšl1/ch v cizích ja-
zycich, je moŽné uvést napŤ. monograÍii Markéty Brouskové (nar' 1941) Der
Poetismus. Die Lehrjahre der tschecltischen AvcLntgarde und ihrer marxistis-
chen Kritiker (Poetismus. Učební léta české avantgardy a jejích marxistickych
kritikti; 1975) a bohemistické studie světoznámého René Wellka (1903_1995) -
Czech Literature at the Crusstoads of Europe (Česká literatura na kŤižovatkách
Evropy) a Essays on Czech Literature (Eseje o české literatuŤe). obě knihy vy-
šly však uŽ v roce l963. Mi|ada Součková (1899-l983)' která ve vlasti proslu-
la jako autorka pr z, v exilu začala vydávat od roku l 957 básně. A zároveii ja-
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ko proÍ.esorka bohemistiky v Americe vydala anglicky pět knih o české literatu.
Íe: A Liten ure in Crisis. Czech Literature I938-1950 (Literatura v krizi. Čes-
ká l iteratura 1938_l950; |954), Tlrc Czech Rotnantics (Čeští romantici; 1958),
The Parnassian Jaroslav Vrchlickj (Parnasista J. V.; 1964), A Literary Satelite.
Czechoslovak-Russian Literary Relations (Literární satelit. Československo-
ruské literárni vztahy l970) a Baroque in Boheruia (Baroko v Čechách; l980).
V poslední uvedené knize uveÍejnil zajímavou stať Roman Jakobson. Lubomír
DoleŽe| (nar, 1922) v roce 1973 vydal monografii Narrative Modes in Czech Li-
terclture (Narativní zprisoby v české literatuŤe). Mojmír Grygar (nar. l928) vy-
da| celou ňadu skript v holandštině; česky sestavil a vydal Terminologickj,slov-
t k českého strttktLtralismu ( l 985). Květoslav Chvatík (nar. l 930) napsal a v ro-
ce l981 vydal monografii Tschecltoslowakischer Strukturalisrrllrs (Českoslo-
vensk Strukturalismus). Petr Král (nar' l94l) napsa| a V roce 1973 vydal kni.
hu Le surréalisme en Tchécoslovaquie (Surrealismus v Československu). Auto-
biografick1/ charakter má román Iva F|eischmanna (|921_1997) z roku l983
Arcanes aux cel tours (Tajemství pod stem věŽí).

V rozpacích stojí čeští - a nejen čeští - literární historici pied beletrií čes.
kych autorri, psanou v jinfch jazycích než v češtině ' Zdá se, že napň. němec-
ky psaná díla Ludvíka Aškenazyho nebo Gabriela Lauba, Íiancouzské texty Mi-
lana Kundery, Iva Fleischmanna a Věry Linhartové a cizojazyčná díla da|ších
česk1fch exilovych autorri, píšících také česky, se Už z praktick ch dťtvodŮ po
právu ocitají v dějinách a lexikonech české literatury. PŤitom Slovník českych
spisovatelú od roku l945 ve svém 2' dílu z roku l998 uvádí autorské hes|o Li-
buše Moníkové (|945-|998), která psala a vydávala beletristická díla jen ně-
mecky - a české pÍeklady těchto knih, postupně vycházejíci v česk;i ch zemích,
jsou dílem jin1/ch osob. V Německu je ovšem Moníková povaŽována za němec-
kou spisovatelku, u nás by se mohla označit za českou spisovatelku, píšící ně-
mecky.

Je zŤejnré, že |etmy pŤehled literární produkce českych exilov ch autor ve
dvacetiletí tzv. nornralizace ve vlasti dokládájak píli těchto spisovatelťr, tak ne-
obyčejné zásluhy exilov ch nakladatelství. Kva|itu vydanych děl nemilosrdně
prověŤí čas a zristane-li aspoř čtvrtina titulrj v korpusu české |iteratury let l968
až |989, bude to značny rispěch. Je ostatně oÍázka, zda z děl tzv. ineditní litera-
Íury aZ literatury povolené komunistickou cenZurou v době tzv. normalizace zťl-
stane jako trvalejší hodnota v našem písemnictví víc než čtvrtina titul .

Exilová |iteratury let l968 až |989 nemá ovšem na svém kontě jen rispěchy.
Zaráži skuÍečnost' že jen několik beletristick1ich děl odráŽí Život české diaspory
těchto let. TakŽe budoucí čtcnáŤ bude mít problémv se snahou dovědět se z děl
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exilov;/ch autorrj něco o životě českého exi]u sedmdesátych a osmdesát1ich let
dvacátého sto]etí. Tento problém se ostatně netfkájen českého exilového písem-
nictví, projevuje se také v exilové |iteratuňejinlch národri' Zdáse, Že exiloví spi-
sovatelé se vědonrě - nebo spíš podvědomě - snaží uniknout psychicky obtíŽné
situaci osob, žijicích v cizině bez moŽnosti návštěv vlasti či dokonce bez naděje
vlast vtibec ještě někdy spatňit. Exilov1/ autor tedy píše o všem moŽném; o vlast-
ním životě v exilu či o Životě krajanri v cizině však jen velmi zŤídka.

Další problém , znám,! rovněž Z prostŤedí jin ch národních emigrací' je chou-
lostivá otázka otevŤené, nesmlouvavé kritiky děl exilov!oh spisovatelťr -
a ovšem i domácích zakázanych autor - na stránkách českého exilového tisku.
Také já jsem se často oct| pŤed problémem' zda mám slabé dí|o kritizovat _
a musím se pŤiznat, Že jsem téměň vŽdy text recenze pňed odesláním do redak-
cezmirn||. Je to pochopiteln;i jev, snadno vysvětliteln;i v obtíŽn]/ch podmínkách
jak exilu, tak i tzv. disentu v sedmdesátych a osmdesát ch |etech minulého sto-
letí. Jinak se pŤece kritizuje dílo autora, tvoŤícího v normálních podmínkách
svobodné vlasti _ ajinak se posuzuje kniha, vznikající za nenormálních Život-
ních podmínek. Čas ovšem zkoriguje pňíliš shovívavé recenze, to se t1iká vŽdy
a všude nejen děl exilové či ineditní |iteratury'

Které Žánry chyběly české exi|ové literatuŤe sedmdesát ch a osmdesát ch
let? Piedevším udivuje ma|1i počet esejri - ve zkoumaném období je jich sku-
tečně málo, srovnáme-li českou exilovou literaturu napŤ. s písemnictvím pol-
sk]/ch či rusk;/ch emigrantri. A těch esej česk1ich exi|ov ch autorťr, majících tr-
valejší hodnotu, je v našenl exilu ještě míř. Dramatická produkce exilu byla, jak
už jsem uvedl' málo početná a je zÍejmé, že nezanechá téměŤ žádné stopy v dě-
jinách českého divadla druhé poloviny dvacátého století.

Jistě by se daly najít další nedostatky a slabiny českého exi|ového písemnic-
tví sedmdesát ch a osmdesát)'ch let. Je však ziejmé, že poprvé od dob naší exi.
lové literatury sedmnáctého století znamená poje<lnávané dvacetiletí novodobé-
ho exilu v!,razn,! rispěch. Všichni si pŤejeme, aby exil, kter;i skonči| na podzint
roku l989, uŽ nikdy neměl pokračování' Kdyby však k této neblahé situaci mě-
lo pŤece jen dojít, je jisté, že exiloví autoŤi by Znovu - spolu s ineditními sprso-
vateli ve v|asti - nedali umlknout svobodnénru hlasu českého písemnictví. Ne-
Žil i a neprisobil i jsme tedy v exilu zbytečně'
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ko profesorka bohemistiky v Americe vydala anglicky pět knih o české |iteratu-
Íe: A LitenÚure in Crisis' Czech Líterature 1938-l950 (Literatura v krizi. Čes-
ká l iteratura l938_l950; 1954), The Czech Romatrtlcs (Čeští romantici; l958),
Tlte Parnassian JarosLav Vrchlickj (Parnasista J. V.; 1964), A Literary Satelite.
Czechoslovak-Russian Literary Relatiotts (Literární satelit. Československo-
ruské literárni vzt.ahy; |9]0) a Baroque in Bohemia (Baroko v Čechách; 1980).
V poslední uvedené knize uveŤejnil zajímavou stať Roman Jakobson. Lubomír
DoleŽel (nar, |922) v roce 19J3 vydal monograťti Narrative Modes in Czech Li-
terature (Narativní zprisoby v české literatuňe). Mojrnír Grygar (nar. 1928) vy_
da| ce|ou ňadu skript v holandštině; česky sestavil a vydal Terninologicky slov-
tik českého strukturalisnlu (l985). Květoslav Chvatík (nar. l930) napsal a v ro-
ce l98l vydal monografi,i Tschecltoslowakischer Strukturalislrrrrs (Českoslo-
vensky struktura|ismus). Petr Král (nar. l941) napsal a V roce l973 vydal kni-
hu Le surréalisme enTchécosLovaqule (Surrealismus v Československu). Auto-
biografick1/ charakter má román Iva Fleischmanna (|921_1991) z roku 1983
Arcanes aux cent rolrs (Tajemství pod stem věží).

V rozpacích stojí čeští - a nejen čeští _ literární historici pňed tle|etrií čes-
kych autorťr, psanou v jinfch jazycích než v češtině, Zd,á se, že napÍ, němec-
ky psaná díla Ludvíka Aškenazyho nebo Gabriela Lauba, francouzské texty Mi-
lana Kundery' Iva Fleischmanna a Věry Linhar1ové a cizojazyčná dí|a dalších
česk/ch exilov1ich autor , píšících také česky, se už z praktickych dŮvodti pcl
právu ocitají v dějinách a lexikonech české literatury. PŤitom Slovník českych
spisovatel od roku l945 ve svém 2. dílu z roku l998 uvádí autorské heslo Li-
buše Moníkové (|945_1998), která psala a vydávala beletristická díla jen ně-
mecky - a české pŤeklady těchto knih, postupně vycházejicí v česk1Ích zemich,
jsou dílem jinych osob. V Německu je ovšem Moníková považována za němec-
kou spisovatelku, u nás by se mohla označit za českou spisovatelku, píšící ně.
mecky.

Je zŤejmé, Želetm! pÍehled literární produkce česk1ich exi|ov ch autor ve
dvaceti|etí tzv. norma|izace ve vlasti dok|ádá jak píli těchto spisovatelri, tak ne-
obyčejné zásluhy exilovych nakladatelství. Kvalitu vydanych děl nemilosrdně
prověÍí čas a zristane-li aspoř čtvrtina titulťr v korpusu české literatury let 1968
aŽ1989,budeto značny rispěch.Jeostatně otázka,zdazdě| tzv.ineditní|itera-
tury aZ literatury povolené komunistickou cenzurou v době tzv. normalizace zťl-

stane jako trvalejší hodnota v našem písemnictví vic než čtvrtina titul .
E'xi|ová literatury let 1968 aŽ 1989 nemá ovšem na svém kontě jen rispěchy.

Zaráži skutečnost, že jen několik beletristickych děl odráŽí život české diaspory
těchto let. Takžc bu<loucí čtenáŤ bude mít problémy se snahou dovědět se z děl
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exilovych autor něco o životě českého exi|u sedmdesát]/ch a osmdesát ch let
dvacátého sto|etí' Tento problém se ostatně net kájen českého exilovéhcl písem-
nictví, projevuje se také v exilové literatuňe jin]ich národrj. Zdáse, Že exi|oví spi.
sovatelé se vědomě - nebo spíš podvědomě _ snaží uniknout psychicky obtíž,né
situaci osob, žijících v cizině bez možnosti návštěv vlasti či dokonce beznaděje
vlast v bec ještě někdy spatŤit. Exi|ov1i autor tedy píše o všem moŽném; o vlast-
ním Životě v exi|u či o životě krajan v cizině však jen velmi zňídka'

Další problénl, známy rovněž Z prostŤedí j in1i ch národních emigrací, je chou.
lostivá otázka otevrené, nesmlouvavé kritiky děl exilov ch spisovate| -
a ovšem i domácích zakázan,jch autorŮ - na stránkách českého exiIového tisku'
Také jájsenr se často octl pŤed problémem, zda mám slabé dílo kritizovat -
a musím se pŤiznat, Žejsem téměŤ vŽdy text recenze pŤed odesláním do redak-
ce zmírnil. Je to pochopite|ny jev, snadno vysvětlite|n;i v obtížn1/ch podmínkách
jak exilu' tak i tzv' disentu v sedmdesát1ich a osmdesátych letech minulého sto-
|etí. Jinak se piece kritizuje dilo autora, tvoÍícího v normá|ních podmínkách
svobodné vlasti - ajinak se posuzuje kniha, vznikající za nenormálních život-
ních podmínek. Čas ovšem zkoriguje piíliš shovívavé recenze, to se t ká vždy
a všude nejen děl exilové či ineditní |iteratury.

Které Žánry chyběly české exi|ové literatuÍe sedmdesát ch a osmdesát ch
]et? PŤedevším udivuje mal1/ počet esejri _ ve zkoumaném období je jich sku-
tečně málo, srovnáme.li českou exilovou literaturu napň. s písemnictvím pol-
sk;ich či rusk ch emigrant . A těch esejri česk1ich exilovlch autor , majících tr-
valejší hodnotu, je v našem exilu ještě míii. Dramatická produkce exitu by|a' jak
uŽ jsem uvedl, málo početná a je zÍejmé,,ze nezanechátéméÍ Žádné stopy v dě-
jinách českého divadla druhé poloviny dvacátého století.

Jistě by se daly najít další nedostatky a s|abiny českého exilového písemnic-
tví sedmdesátych a osmdesátych let. Je však z|ejmé, Že poprvé od dob naší exi-
lové |iteratury sedmnáctého sto|etí znamená pojednávané dvacetiletí novodobé-
ho exilu vyrazny rlspěch' Všichni si pŤejeme, aby exil, kter! skončil na podzim
roku l989, už nikdy neměl pokračování. Kdyby však k této neb|ahé situaci mě-
lo pÍece jen dojít, je jisté, že exiloví autoŤi by Znovu - spolu s ineditními spiso-
vateli ve vlasti - nedali umlknout svobodnému hlasu čcského oísemnictví' Ne-
žili a neprisobil ijsme tedy v exilu zbytečně.
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