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ALEXEJ  rusÁx

Určitá část spisovatel se záhy po srpnu l968 ocitla ve Vídni, kdg 59 o ně po-
starala organizace rakousk ch spisovatelri. Postupně se tu vytvoŤila skupina au-
torrj, mezi které patŤili mimo jiné Jan Werich, Milan Kundera, Pavel Kohout,
Ludvík Aškenazy, Josef Jedlička, Gabriel Laub, ota Filip, Josef Hirša| a něko-
lik dalších. Mezi Prahou a Vídní pend|oval automobil, ktery patŤil 11661dinační-
mu v boru uměleck;Ích svaz . Ten udržoval pravideln;Í pňísun informaoí o situ-
aci v Praze. Rakouská organizace spisovatelťr se velkoryse postara|a o.,abezpe-
čení českych autor a poskytlajim fittanční v1ipomoc i dočasné ubytování. Jak-
mile to situace umožnila, pÍemístila se tato skupina českych spisovatelrl do Mni-
chova, kde se na krátkou dobu moh|i ubytovat v arcibiskupsk6m 5grnixári. Zde
doš|o k dojemné sch zce s redaktory polského exilového časopisu Kultura,kte-
ňí za česk;/mi autory pŤijeli zPaÍíŽe, aby se symbolicky omluvil i za čast pol-
ské armády pĚi srpnové okupaci Československa. V Mnichově se skupina čes-
k ch autorri dom|uvila, že se sejde začátkem Ťíjna znovu na knižním yg|etrhu ve
Frankfurtu. Tam došlo také ke sch zce, na které se kromě jiného jednrrlo o da-
ru, kter věnovaly redakce dvou prestižních německ;ich časopisti pď Spiegel
a Die Zeit. Dva mi|iony DM měly b;i t pouŽity jako finanční v pomoc pro čes.
ké a slovenské autory a umělce, kteŤí Se v Německu teprve rozhod gya1i, zda zi]-
stanou v exilu. By|o rozhodnuto, že v Mnichově vznikne kance|áň' která by roz-
dě|ovala tyto peníZe jednotlivym autorŮm. Garantem z německé Strany se stali
Franz-Peter Ktinzel, piekladatel české a slovenské |iteratury, Carl Anréry, ně-
meck spisovatel a Ťedite| mnichovské městské knihovny, a baronka Johanna
von Herzogenberg. historička umční a pŤedsedkyně Spolku Ada|berta Stil iera.
Ta ve své autobiograf,ri , zekteré v roce 200| v Praze četla, vzpomín{ nx ty rl-rla-
dé české intelektuály, kteŤí Se sv m nadšením pro socialismus s l idskou tváií
a pro Západní ku|turu narazili na nepochopení německ1ich student , tehdy ori-
entovan)ich radikálně maoisticky a horujících pro Ho Či Mina.'

J. von Herzogenberg: Biklerbogcn: Atts neinent Lcbcn.R. o|denbourg Verlag' MÚnchen l999. s. |9.5
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l Po Íiankfurtské schrjzce,, která byla částí domácího tisku označenajako set.
kání ,,hlásn1/ch trub imperialismu.., sc spisovatelé a umě|ci, kteŤí se jí z častni.
l i, rozjeli do nlíst svého budoucího p sobení' něktcií se však rozhodli vrátit do-
mŮ. Ze známych autor to byli Pavel Kohout a ota Filip'

S novou vlnou exi|u souvisí rozsáhlá ediční aktivita' ať užjde o periodi.
ka, knihy nebo rozhlasové produkce. V raznou roli tu sehráli zejména publi-
cisté (S|áva Volny, Karel Jezdinsk;i, JiŤí Lcderer a další) a hned za nimi násle-
dova|i písničkáŤi (Karel Kryl, Jaros|av Hutka, Jan Schneider, Yvonne PŤenosi-
lová). Vznika|y _ a někdy také zanikaly - novÓ české časopisy (Text a ollr\. 's
v Mnichově, Listy v Římě' ofulo dokoŤátt v Amsterodamu, Zpravodaj v Cury_
chu, Hlas novych v Torontu nebo FrankJurtsky kuryr ve Frankíurtu)' ktcré pii-
daly rrovou notu k dosavarlním, do podzimu l968 napočítanym 220 čcskym
a slovcnskym exilov m periodik m.r Exilové písemnictví je dnes už zpracová-
no v několika znám,lch bibliografiích' i kdyŽ ani v této oblasti ncní vše hotovo.
Libuše Šeflová, bibliograÍka českého exilu Žijící v Holandsku' mi napsala v jed-

nom dopise: ,,Co zahrnout pod pojenr exilová l iteratura a kdo z našich autor Ži-
jících rnimo vlchodní blok je emigrantem' byly samozŤejmě dva problémy, s ni.
miŽ jsem se stálc pot kala.....4 Ještě méně pŤehledná je činnost autor ' histori-
kŮ' sociologri a polito|ogri v nově vznikl1i ch společcnstvích. Jedním z vyz'natn-
nych činri bylo za|oŽení Společnosti pro podporu bádání o Československu. Ta
vznikla z iniciativy Miku|áše Lobkowiczc' kter1/ byl v sedmdesát oh letech rek-
torem Mnichovské univer,zity. Ieji kongresy, na nichž se podílela posrpnovir
emigrace, se staly v1ichodiskem pro zpracování nové historie Čeoh a Slovenska.

Jinou dťrleŽitou aktivitou sc sta.la nová exilová nakladatelství, Sixty-Eight Pub-
lishers rnanŽe|ťr Škvoreck ch v Torontu, Index za|oŽen! a vedeny Adoll,em MÍ.il-
lerem a BedŤichem Utitzem v Kolíně nad Rlnem a Konfrontclce v Curychu. Krcl'
mě nich vznika|o více menších nakladatelsk ch podnikŮ, znichŽ svou drjs|edností
a specializací na poezii vyniklo nakladatelství Poezie mimo dottttlv Danie|a Stro'
Že v Mniohově. Také jejich produkce je dnes zmapována několika bibliograficky-
mi pracemi, co schází, je práce o jejich redakčním, distribučním a ekonomickém
zázemi,jakoŽ i o recepci jejich publikací v exilu a na domácí ptidě.

Lrccos z počátkŮ spisovatelského exiIu zaznamenává ve svém vzpomínkovém pásmu Jros|av Dres|er. Viz

J. D': . 'S|ovo a svět.' ' Akord l996, s' 282 290, 338_346. 39|399,450-458, 506-5l6. Jebo pohlcd dokumen-

tujc dosti pŤesně nedŮvčru po norovych exulant vl]či posrpnové enrigraci, která se někdy proměĎovala v ne-

vraŽivost'

Z- S]ádeček: ',Struktur und Progrirtnm des tschechischcn und slowakischen Ex||s,,'VariiÍJentlichung tles Stttlt-

t entle uÍs<Jten An.hlv.r 9. [.ides-Ver|agsgesellschaÍi' Miinchen l 97Ó.

Z rlopisu, datovaného v Groningcn l8' l2. l975'

Jeden ohlas z Československa zaznamenal Pave| Tigrid ve svém časoptse.
,,Česká ernigrace i tzv' disidenti v Československu se vydávají za zastáncc svo.
body jcdince, ale nejsou vícc jak Íigurky rra šachovnici současného antisocialis-
mu. Pohled ze záku|isí nakladatelství Index (...) to dosvětlčujc. Jeho Ílnanční
zdroje (pocházejí) z kapsy sionistickych organizací' s kter mi.je v dobrych vzta-
zích BedÍich Utitz...s Majitel exilového nakladatelství Konftontace Petr Pašek
z Curychu ukázal na pŤíkladu vydání knihy Pav|a Eisnera Chrcimi /yri ekono-
mické problémy exilového vydávání. ,,Na žádnou knihu se nánl nesešlo tolik ob-
jednávck (.'') Zaz,namenali jsmc 2'367 pcvn,jlch ob.jednávek, a ty clalší clenně pŤi-
cházejí, Aby byla zaplacena tiskárna a poštovnÓ' rněli bychorn prodat a h|avně
dostat zap|aceno (zvyraznil P. P.) celkern 2.561 krÍž'ck..... Pašck dále srovnává'
kolik musel zaplatit česky čtcnáŤ za Eisnerovu knihu v roce l946 v Čcehách
a kolik procent to dč|alo z jeho měsíčního p|a1u. ZaLím c<:l tehcly rnusel čtenái po-
dle Paška ,zap|atit takŤka | 0 o/tl, zaplati švlcarsk čtcnáŤ pouze cca l'5 %l svélro
měsíčního v]/dě|ku' Jak sloŽité bylo vydávání česk]lch knížek v zahraničí, to uka-
zuje curyšsk vydavatel na laktu, že nakladatelství má odběrate|e ve 27 stírtech
apracuje s 51 zástupci, znichž' jen 11 zap|atí každ]/ čet okamŽitě, zatírlco dal-
ších 40 zástupcti p|atí jen ze |6 7o.,,Prosíme.|i je, aby knihy vráti l i '  nenají je,
prosíme-lije, aby zaplati l i, bud' se odm|čí nebo nám něco slíbí a nesplní to'..o

Také s autory byly obtíže. V roce |9J3 rozeslalo nakladatelství Sixty.Eight
PubLishers dopis JiŤího Voskovcc' v nčmŽ odrivodiiujc své zpoždění pŤi doclíiní ru-
kopisu sv ch pamětí. ,,Drazí pŤátelÓ, žasnu nad Vašírn zájmcm. Jsem ohromcn Va-
ší vírou v mrij um... \čĚte, že Várn tu potrlrlou knihu dopisuju dcnně - ale nc tak
rychle' jak jsem doufal. Rozunrějte: už tÍetí deseti|etí se pot kírm o Živobytí co po-
tuln arncrick korncdiant... Nemám ani st.,rlou gáŽi, ani penzi, natoŽ pak st<llici na
nějakÓ univerzitě. Su pouhé šašek,jenž nikdy neví. kdy a karn budc muset lctět Za
nadějí na angaŽmá či pŤechodny melouch. NastěŽuji si. Takjsern si to vybral. Jscm
na to hadráŤské Ťemeslo hrd' V rámci té absurdní svobody pro Vás dopisuju svrij
Stín svobody. Dopíšu, doručím' dodám. Dej Pámbu, aby se nri to povedlo. Držte
mi palce, jázato slibuju, žc sebou hodím...'Voskovec zemňel v roce l98 l. Jeho
paměti, o které byl mezi exilovymi čtenári obrovsky zájem' nikdy nevyšly.

Speciální ana|yzy by si zasluhovala reccpce čcské exi|ové produkce čcskou
exilovou obcí, sociologicky i polit icky bohatě strukturovanou a rozpty|enrlu na

, l. ' Řeziič, Čs' rozh|as' z| ' 6' 1978, zde pod|c Syčt|actt,í l4., č' 56, I978' s' 687'
. Cyk|osly|ovan)i dopis nakladate|ství Koníiontation z | 2. prosince | 974-
' Rukou psan;7 dopis daltlvany l . prosince l 972' s h]avic:kou Voskovcovy adrcsy (Ó3 wcst 89.' street. Ncw York

N. Y t002.+).
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Po ÍiankÍ'urtské sch zce', která byla částí domácího tisku označena jako set-
kání ,,hlásn1/ch trub imperialismu.., se spisovatelé a umělci, kteŤí se jí zričastni-
li, rozjeli do nríst svého budoucího prisobení, někteŤí se však rozhod|i vrátit do-
m ' Ze známych autor to byli Pavel Kohout a ota Filip'

S novou vlnou exilu souvisí rozsáh|á ediční aktivita, ať. uŽjde o periodi-
ka, knihy nebo rozhlasové produkce. V raznou roli tu sehráli zejména publi-
cisté (Sláva Volny, Kare| Jezdinsk , JiŤí Lederer a další) a hned za nimi násle.
dovali písničkáŤi (Karel Kryl' Jaroslav Hutka, Jan Schneider, Yvonne PŤenosi-
lová). Vznikaly - a někdy také zanikaly - nové české časopisy (Text a obrys
v Mnichově, Listy v 

,Rimě, 
okno dokoŤán v Amsterodamu, Zpravodaj v Cury-

chu, Hlas novych v Torontu nebo Franl<furtslcj, kur.jr ve Frankfurtu), které pŤi-
daly novou notu k dosavadním, do podzimu 1968 napočítanym 220 česk1/m
a slovensklm exilov m periodik m.r Exilové písemnictví je dnes už zpracová.
no v něko|ika známych bibliografiíoh, t když ani v této oblasti není vše hotovo.
Libuše Šeflová, bibliografka českého exilu žijící v Holandsku, mi napsala v jed-

nom dopise: ',Co zahrnout pod pojem exilová literatura akdo z našich autorťr ži-
jících mimo v chodní blok je emigrantem, byly samozŤejmě dva problémy, s ni-
miŽ jsem se stále potfkala.....a Ještě méně pŤehledná je činnost autorrj, histori-
kti, sociologri a politologri v nově vznikl1i ch společenstvích. Jedním z vyznam.
n1ch činri by1o za1oŽení Společnosti pro podporu bádání o Československu. Tá
vznikla z iniciativy Mikuláše Lobkowicze, kter1i byl v sedmdesát ch letech rek-
torem Mnichovské univerzity. Iejí kongresy, na nichž se podílela posrpnová
emigrace, se staly v1ichodiskem pro zpracování nové historie Čech a Slovenska.

Jinou driležitou aktivitou se stala nová exilová nakladatelstvi, Sixty.Eight Pub-
lishers manželri Škvoreck1/ch v Torontu, Index založen1i a veden1i Adolfem Miil-
lerem a BedŤichem Utitzem v Kolíně nad R nem a Konfrontace v Curychu' Kro-
mě nich vznikalo více menších nakladatelskych podnikri, znichž svou drjsledností
a specializací na poezii vyniklo nakladatelství Poezie mimo domov Daniela Stro-

Že v Mnichově. Také jejich produkce je dnes zmapována několika bibliograficky-
mi pracemi, co schází, je práce o jejich redakčním, distribučním a ekonomickém
zázemi,jakož i o recepci jejich publikací v exilu a na domácí pridě.

: lrccos z počátkú spisovatelského exilu zaznamenává ve svém vzpomínkovém pásmu Jaroslav Dresler- Viz

J. D': ' 'S]ovo a svět.., Akord 1996,s.282_290,338_346, 394_399' 450-458, 506_5l6' Jeho pohled dokumen.

tuje dosti pŤesně nedúvěru po norov;/ch exulantťr vr]či posrpnové emigraci, která se někdy proměřovala v ne-

VraŽivost'
. Z. S|ádeček: ,,Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exi|s,,, Veri:i|fentLíchttng des Sutlt-

tendeuÍschen Archivs 9, Fides.Verlagsgesellschafi, MÚnchen | 976.
. Z dopisu' datovaného v Groningen l8. l2. l975.

Jeden ohlas z Československa zaznamenal Pavel Tigrid ve svém časopise.
,,Česká emigrace i tzv. disidenti v Československu se vydávají za zastánce svo-
body jedince, ale nejsou více jak Íigurky na šachovnici současného antisocialis-
mu' Pohled ze záku|isí nakladatelství Index ('..) to dosvědčuje. Jeho Írnanční
zdroje (pocházeji) zkapsy sionistick1ich organizací, s kter]imi je v dobr ch vzta-
zích BedÍich UÍitz..,s Majitel exilového nakladatelstvi Konfrontace Petr Pašek
z Curychu ukáza| na pŤíkladu vydání knihy Pavla Eisnera Chrcim i tvrz ekono-
mické problémy exi|ového vydávání. ,,Na Žádnou knihu se nám nesešlo tolik ob-
jednávek (...)Zaznamenalijsme 2.367 pevn'lch objednávek, a ty další denně pŤi-
cházejí' Aby byla Zaplacena tiskárna a poštovné, měli bychom prodat a hlavně
dostat zaplaceno (zv,lraznil P. P.) ce|kem 2.567 knížek.....Pašek dále srovnává,
ko l ik  muse| zap|at i t  česk;Í čtenáŤ za E isnerovu knihu v roce |946 v Čechách
a kolik procent to dělalo z jeho měsíčního platu. Zatim co tehdy musel čtenáŤ po-
dle Paška zap|atit taKka 10 7o, zap|atí švycarsk;/ čtenáŤ pouze cca 1,5 vo svého
měsíčního v;ídělku. Jak složité bylo vydávání českych knížek v zahraničí, to uka-
zuje curyšsk vydavatel na faktu, Že nakladatelství má odběrate|e ve 27 státech
a pracuje s 5l zástupci, z nichŽ jen 11 zaplaÍi kaŽdy ríčet okamžitě' zatírnco da|-
ších 40 zástupcti platí jen ze 16 o/o.,,Prosíme-li je, aby knihy vráti l i, nemají je,
prosíme-li je' aby zaplatili, buď se odmlčí nebo nám něco slíbí a nesplní to'..6

Také s autory byly obtíže. V roce |9.73 rozeslalo nakladatelství Sixty-Eight
Publishers dopis JiŤíhoVoskovce, v němŽ odrivodřuje své zpoŽdění pŤi dodání ru-
kopisu sv ch pamětí. ,,Draz'ípÍátelá Žasnu nadVaším zájmem. Jsem ohromenVa-
ší vírou v mrij um... \ěŤte, Že Várn tu potrhlou knihu dopisuju denně _ ale ne tak
rychle' jak jsem douÍál. Rozurnějte: už tŤetí deseti|etí se potykárn o živobytí co po.
tuln americk! komediant''. Nemám ani stálou gáŽt, ani penzi, natož pak stolici na
nějaké univerzitě. Su pouhé šašek'jenŽ nikdy neví, kdy a kam bude muset letět za
nadějí na angažmá či piechodn1i melouch. Nastěžuji si. Tak jsem si to vybral. Jsem
na to hadráňské Ťemeslo hrd. V rámci té absurdní svobody pro Vás dopisuju svtij
Stín svobody. Dopíšu, doručím, dodám. Dej Pámbu, aby se mi to povedlo. DrŽte
mi palce, já za to slibuju, Že sebou hodím...'Voskovec zemŤel v roce l98l. Jeho
paměti, o které byl mezi exilov mi čtenáŤi obrovsky zájem, nikdy nevyšly.

Speciální ana|,!zy by si zasluhovala recepce české exilové produkce českou
exilovou obcí, sociologicky i politicky bohatě strukturovanou a rozpty|enou na

'  T. ŘcZáč, Čs. rozhlas' 2|.6. |918, zr)e podle Světlectví l4., č. 56, l978, s. 687.
u 

Cyk|osty|ovm;7 dopis nakladatelství KonfÍontation z l2. prosince l974.
' Rukou psan;/ <lopis datovan1/ l ' prosince 1 972, s hlavičkou Voskovcovy adresy (63 west 89.' street, New York,

N.Y  10024) .
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celém světě. Byli tu staroemigranti, kteňí se vystěhovalij iŽ pňed II. světovou vál-
kou, k tradičnímu exilu patiili také emigranti porínoroví a uzavÍenou skupinu
tvoŤili ti, co emigrclvali po vpádu ruskyoh vojsk. A k nim se pŤiclávaly další a dal.
ší exilové vlny, jak je ze zemé vyháněla panující moc nebo jak je vyváŽely če-
dokáŤské zájezdy. A všichni chtěli číst české knihy, vydávané v exilu, jenŽe pro
nrnohé byly knihy poválečnych autorri nepŤijate|né, protože nebyly psány v oné
pro ně čtenáŤsky jedině rrroŽné vysoké literární vrstvě jazyka. Nemohu Se touto
otázkou pŤíliš zabyvat' i kdyŽ je nesmírně zajímavá. Ukázky z negativních reak-
cí čtenái na svrij ronán Tankovy prapor zaznamenal Josef Škvoreoky ve svém
Stunožerbuchl.' Pozoruhodné byly také reakce cxilov oh čtenáŤťr na literární
produkci Milana Kundery, ktcrou mnozí odrnítali jako nemorální z,neužívání ná-
rodního osudu pro psaní nemravn ch bestselerťr. Doklady o tom lze najít zejmÓ-
na v dopisech čtenáŤťr, jak jc otiskovaly exilové časopisy. S odporem se někdy
seikával také písničkáŤ Jaroslav Hutka pňi sv,lch zájezdech mezi emigranty' Stá-
valo se mu napÍíklad, že australští Sokolové, najejichŽ pozvání pŤryel,jeho vlast.
ní produkci odmítli poslouchat a chtěli slyšet pouze tradiční lidové písně.

Pokud jde o sociální postavení česk1ich spisovatelri a publicistťr, pak je nut-
nÓ pŤedevším zaznamenat základní pňekážku jejich integrace do nového pro.
stŤcdí - a tou byl jazyk. Proto se určitá část nové exilové vlny zachytila v české
redakci rclzhlasové Stanice Svobodná Evropa, kde tato pŤekážka odpadla. Sláva
Voln , Karel Jezdinsk ' Josef Jedlička a několik dalších se stali vynikajícími ko-
mentátory ajejich pŤínos k dějinám českého novináňstvíje nepiehlédnutelny. Ji-
ná část se začlenila do akadernického provozu západoevropskych a americk ch
univerzit' tak napŤíklad Milan Kundera pŤednášel několik let na univerzitě
v Rennes, Josef Škvorecky se stal kanadsk m amerikanistclu na torontské uni-
verzitč, Ivan Sviták zakotvil na kaliÍbrnské univerzitě v Chicu, Radoslav Scluc-
k na Carleton University v ot-tawě, Ivan Bystňina na Frcie Univcrsitát v Berlí-
ně. Jen rnálokteŤí zvládli nov jazyk natolik, Že mohli p sobit jako autoŤi v ja-
zyce své hostitelské země. K těnr nemnohym patŤil Gabriel Laub, ktery v Ham-
burgu navázal spojcní s časopisem Die Zeit.Zasvé emigrace vydai ňadu afbris-
tick1 ch a humoristick;/ch knih, které uŽ psal německy. Také Libuše Moníková
používala němčinu jako svťrj l iterární instrument, a to drisledně od samého po-
čátku. Později začal psát Íiancouzsky také Milan Kundera.

Sociální rrezakotvenost, pocit vykoŤeněnosti a životní nenaplnčnosti proná-
sledoval mnohé české umčlcc. kteŤí se rozhodli zťrstat v exilu. Jednornu z nicl-r.

J' Škvoreck1i: Sanožrrbudt'. Autrl|bstšri|i. sixty-Eigbt Pub|ishers, .Ioronttl l977
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nadanému satirickému spisovatcli Karlu Michalovi, kter1i žil se svou ženou,
básníňkou Violou Fischerclvou, v Curychu' bylo pÍí|iš zatěžko pokračovat v ta-
kovérn životě. Také jinému, kupodivu rovnčŽ autorovi satirického založení, Vra-
tislavu Blažkovi, zkráti l exil Život na jin1/ zpťrsob. Ale ani ti, ktcií byli tak či
onak Sociálně irrtcgrováni' nebyli vždy se sv1im ridělem spokojeni. Někde
v mém neuspoňádaném iirchívu odpočívá dopis Ivana Diviše, v něrnŽ básník vel-
mi expresivně hoŤekuje nad svyrn poniŽujícím postavením uvnitŤ rozhlasové
stanice Svobodrrá Evropa. Snad pro svou konfliktnost' snad zjin;/ch d vodŮ ne-
byl z,aÍazen do redakce. Jeho práce spočívala ve vystŤihování článkťr z novin pro
archiv.

Velmi vyznamnou součástí exilovych aktivit byla pro spisovatele jejich čast
v exilovém PEN klubu, v jehož vcdení jako generální tajemník prisobil v roce
1968 spisovatel, pub|icista, editor a exilovy bibliograf Antonín Kratochvil.
PEN klub umoŽiioval svym člen m komunikaci se členy z' jinych jazykovych

oblastí, pňedevšírn s kolegy mad'arskymi, polskymi a ruskymi. Smysl jeho exi-
stence byl zejména v tom, že upozoriioval na nesvobodu autorŮ v zemích' z kte-
r ch pocházeli jeho členové. V jeho Vedení se uplatnilo několik česk1ich autorťr,
pŤedsedou a později čestnlm pÍedsedou byl Gabriel Laub, po něm aŽ dodnes je
pŤedsedou této PEN klubové odnože RudolI Strobinger.

Za zmínku stojí i skutečnost, že v Bruselu za|ožt| Jan Rubeš pŤi Královské
knihovně Alberta I. archiv exilové literalury, karn někteŤí autoŤi uložili své ru-
kopisy.

Pro Život česk1/ch exilovych umělcrj byla drilcŽitá psychologická situace, ve
které se ocitl i. Myslím tínr nejcn politickou difercnciaci exilu, doprovázenou
vyčitkami, Že ta či ona politická skupina zavinila poválečnou sovětizaoi Česko-
slovenska' ZávaŽné byly nedrivěra a podezíravost vtjči nově pčíchozím. Všich-
ni, kdo pÍišli po roce l 968 naZápad, byli považováni za potenciální agenty Stát-
ní bezpečnosti. Dotklo se to i spisovatcl a umělo . Docházelo ke komick1im si.
tuacím. Když Karel Jezdinsky oslavoval 7. l istopadu své narozeniny' byl druhy
den píeclvolán k americkérnu Ťediteli RFE. Čeští kolegové' bydlící ve stejném
dorně, ho udali ' že osiavoval Říjnovou revoluci. Pavel MinaŤík, rozhlasov hla.

satel, byl naopak pověŤen alnerickou security' aby zkoumal politickc ledl'í

sv ch starších koleg . Že svá hlášení psal s kopií pro Státní bezpečnost, tehdy

nikdo nevěděl. Syn Václava Řezáče, Tomáš Řezáč, publikoval pod pseudony-

mem Lidin v exilovém nakladatelství špionážní pÍibéh T,rpaslík na houpttt,ce-

Pcl návratu clo Prahy a pobytu v Moskvě sepsal ponllouvačny spis o osobnos-

tech českÓho exilu, kter1i byl v něnrecké ver,zi rozeslán poslancťrm německ ho

Bundestagu' Ve svém šv.icarském exilu se navíc vetŤel z pověŤení KGB k Sol-
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celém SVětě' Byli tu staroemigranti, kteňí se vystěhovali jiŽ pŤed II. světovou vál-
kou, k tradičnímu exilu patŤili také emigranti po noroví a uzavienou skupinu
tvoŤili ti, co emigrovali po vpádu ruskych vojsk. A k nim se pŤidávaly další a dal-
ší exilové vlny, jak je ze země vyháněla panující moc nebo jak je vyvážely če-
dokáŤské zájezdy. A všichni chtěli číSt české knihy, vydávané v exilu, jenŽe pro
mnohé byly knihy poválečnych autorťr nepňijatelné, protoŽe nebyly psány v oné
pro ně čtenáŤsky jedině možné vysoké literární vrstvě jazyka. Nemohu Se touto
otázkou pŤíliš zab;/vat' i kdyŽ je nesmírně zajímavá. Ukázky z negativních reak-
cí čtenáŤťr na svrlj román Tankovy prapor z,aznamenalJosef Škvoreck ve svém
Samožerbucha.' Pozoruhodné byly také reakce exilov ch čtenáiŮ na literarní
produkci Milana Kundery, kterou mnozí odmítali jako nemorální zneuŽívání ná-
rodního osudu pro psaní nemravn ch bestseler . Doklady o tom lze najít zejmé-
na v dopisech čtenáŤrj, jak je otiskovaly exilové časopisy. S odporem se někdy
setkával také písničkái Jaros|av Hutka pŤi svych zájezdech mezi emigranty. Stá-
valo se mu napiíklad, Že australští Sokolové, najejichž pozváni pňrjel,jeho vlast-
ní produkci odmítli poslouchat a chtěli slyšet pouze tradiční lidové písně.

Pokud jde o sociální postavení českfch spisovatelri a publicistri, pak je nut-
né pŤedevším zaznamenat základní pŤekážku jejich integrace do nového pro.
stÍedí - a tou byl jazyk. Proto se určitá část nové exilové vlny zachytila v české
redakci rozh|asové stanice Svobodná Evropa, kde tato piekážka odpadla. Sláva
Voln , Karel Jezdinsky, Josef Jedlička a několik dalších se sta|i vynikajícími ko-
mentátory ajejich pŤínos k dějinám českého novináňstvíje nepŤehlédnuteln1/. Ji-
ná část se začlenila dcl akademického provozu západoevropskych a americk ch
univerzit, tak napňíklad Milan Kundera pŤednášel několik let na univerzitě
v Rennes, Josef Škvoreck se stal kanadsk1/m amerikanistou na torontské uni-
verztté' Ivan Sviták zakotvil na kalifornské univerzitě v Chicu, Radoslav Seluc-
k na Carleton University v ottawě, Ivan BystŤina na Freie Universitát v Berlí-
ně. Jen málokteŤí zv|ádli nov;./.|azyk natolik, Že mohli p sobit jako autoŤi v ja-

zyce své hostitelské země. K těm nemnoh m patŤil Gabriel Laub, kter v Ham-
burgu navázal spojení s časopisem Die Zeit' Za své emigrace vydal Ťadu aÍbris-
tick;/ch a hurnoristickych knih, které uŽ psa| německy' Také Libuše Moníková
pouŽívala němčinu jako svrij |iterární instrument, a to drisledně od samého po-
čátku. Později zača| psát Íiancouzsky také Milan Kundera.

Sociální nezakotvenost, pocit vykoňeněnosti a životní nenaplněnosti proná-
sledoval mnohé české umělce' kteŤí se rozhodli z stat v exilu. Jednomu z nich,
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nadanému satirickému spisovate|i Karlu Michalovi, kter! žil se svou ženou,
básníňkou Violou Fischerovou, v Curychu, bylo pŤíliš zatéžko pokračovat v ta-
kovém životě. Takéjinému, kupodivu rovněŽ autorovi satirického za|oŽeni,Yra-
tislavu Blažkovi, zkráti| exil Život na jin1/ zpťrsob. Ale ani ti, kteŤí byli tak či
onak sociálně integrováni, nebyli vždy se sv1im ridělem spokojeni. Někde
v mém neuspoŤádaném archívu odpočívá dopis Ivana Diviše, v něrnŽ básník vel-
mi expresivně hoÍekuje nad svym poniŽujícím postavením uvnitň rozhlasové
stanice Svobodná E'vropa. Snad pro svou konfliktnost, snad z jinych drjvod ne-
by|zaÍazen do redakce. Jeho práce spočívala ve vystŤihování článkri z novin pro
archiv.

Velmi v)iznamnou součástí exilov ch aktivit byla pro spisovatele jejich ričast
v exilovém PEN klubu, v jehož vedení jako generální tajemník prisobi| v roce
1968 spisovatel, publicista, editor a exilov bibliograf Antonín Kratochvil.
PEN klub umožřoval svym členrim komunikaci se členy z jinych jazykovych
oblastí, pŤedevším s kolegy mad'arsk mi, polsk mi a rusk1imi. Smysl jeho exi-
stence byl zejména v tom, že upozorřoval na nesvobodu autor v zemich, zkte-
rych pocházeli jeho členové. V jeho vedení se uplatnilo několik česk ch autor ,
piedsedou a později čestn m pŤedsedou byl Gabriel Laub, po něm až dodnes je
pŤedsedou této PEN klubové odnože Rudolf Strobinger.

Za zminku stojí i skutečnost, že v Bruselu za|oŽi\ Ian Rubeš pŤi Královské
knihovně Alberta I. archiv exilové literatury, kam někteií autoŤi uložili své ru.
kopisy.

Pro Život česk1/ch exilovych umělcrj by|a drileŽitá psychologická situace' ve
které se ocit|i. Mys|ím tím nejen politickou diferenciaci exilu, doprovázenou
v;ičitkanri, Že tačt ona politická skupina zavinila poválečnou sovětizaci Česko-
slovenska' ZávaŽné byly ned věra a podezíravost vrjči nově pŤíchozím. Všich-
ni, kdo pňišli po roce 1968 naZápad, byli považováni za potenciální agenty Stát.
ní bezpečnosti. Dotklo se to i spisovatelri a umělcti. Docházelo ke komick1i m si-
tuacím. KdyŽ Karel Jezdinsk! oslavoval 7. listopadu své narozeniny' byl druh1y
den pŤedvolán k americkému Íediteli RFE. Čeští kolegové, bydlící ve stejném
domě' ho udali, že oslavova| Říjnovou revoluci. Pavel MinaŤík, rozhlasov h|a-
satel, byl naopak pověien americkou security, aby zkoumal politické ledví
sv1ch starších kolegri. Že svá hlášení psal s kopií pro Státní bezpečnost, tehdy
nikdo nevěděl. Syn Václava Řezáče, Tomáš Řezáč, publikoval pod pseudony-
mem Lidin v exilovém nakladatelství špionážní pÍíběh Trpaslík na ltoupačce.
Po návratu do Prahy a pobytu v Moskvě sepsal pomlouvačny spis o osobnos-
tech českého exilu, kter byl v německé ver,zi rozeslán poslancrim německého
Bundestagu. Ve svém šv carském exilu se navíc vetŤel z pověŤení KGB k So1-
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ženicynovi a stal se spolu s Františkem Holubem ajeho ženou Valentinou, po-
cházejici z ruské prvorepublikové emigrace, jeho sekretáŤem. Holub, z doby
sv1ich praŽsk1/ch studií na Masarykově reálném gymnáziu v K'Ťemencově ulici
a na Filozofické fakultě Karlovy univerzity známy jako zásadní odprirce komu-
nismu a v Mitrochinově zprávě odhaleny agent KGB, se pokoušel ve Šv1icarsku
za|ožit české nakladatelství., K podezíravosti pÍistupovala i určitá nevraŽivost
mezi česk mi umělci, piinesená z domova a exilem vystupĚovaná. Svědectví
o tom podá trpělivému čtenáÍi polemika mezi skupinkou exilovych literátri, ne-
dávno otištěnáv Revolver Revue, Čtení to není moc povznášející.'()

Jinak než spisovatelé reagovali na exilovou situaci malíÍi a sochaŤi. Jejich
hlavní proud směŤoval do světové metropo|e umění, do PaŤíŽe' To byla zcela
pÍirozená reakce a v duchu tradice českého umění devatenáctého a první polo-
viny dvacátého století. BohuŽel PaŤíŽ roku 1968 a let následujících se svou
mnohatisícovou komunitou umělcrj z celého světa nebyla právě nejlaskavějším
městem pro české umělce, kteňí sem většinou pŤijíŽdě|i poprvé a bez zkušenos-
tí s obchodem s uměním. Těch několik desítek českych malíňri, kteŤí se zde
v prvních pookupačních měsících ocitl i ' nemělo velkou šanci se tu uchytit. Do-
konce i ti, kterí takovou šanci dostali, jako napŤíklad JiŤí Načeradsky, nezvládli
život v cizím prostňedí a nebyli schopni vyrovnat Se S existenčními problémy
nového života.

Mnohem lépe na tom byli umělci, kteŤí zváživše svou uměleckou sílu a ev.
ropské možnosti, zvolili jako exil země, kde neexistovala taková koncentrace
umělcri jako ve Francii. Jako pňíklad bych zejména uvedl dva umělce, Jana Kris-
toforiho a Zdenku Rusovou, kteŤí emigrovali do Norska, kde se stali uznávany-
mi umělci. Rusová byla dokonce zvolena rektorkou norské Akademie umění
v oslu. PÍesto i ve Francii zristalo několik umě|cri, kterlm se povedlo pŤekonat
počáteční obtíŽe a zakotvili v PaíiŽi natrvalo. Jeden z této malé skupiny, Ivan
Theimer, se stal už natolik naturalizovanym pŤís|ušníkem paŤížské umělecké ko-
munity, Že dostávájako sochaň a malíŤ vysoce dotované státní zakázky' Poněkud
mladší v tvarníci žijící v Paňíži, Miroslav Moucha a Vladimír Škoda, se rispěš-
ně začlenili do konceptuální scény' JiŤí KoláŤ, ktery proŽil zejména osrndesátá
a část devadesát]ich let v ateliéru' ktery rnu pronajala paŤíŽská radnice, je ovšem
piípad jedinečny a zce|a zv|áštní. Dostal se do PaŤíže nikoliv zPrahy, ale z Ber

o Ch. Arrdrew, V Mitrochin: NaznLinté špiotttížlí oparttt:a KGB: Mitrochin v arcáiu Academia' Praha 2001,

s .326-327 .
r,, Petr ChudožiIov: ,,. ' 'Všechno ostatní ie virtuální rea|ita: Korespondenční rozhovor Andreje stankoviče s Pet.

rern ChudoŽi|ovenr,', RevoLver Revue č. 40, |999, s.213_231' V Fischerová: ,'omyl Chudožilov.., tamtéž'

č.4 l '  s .  l5 |_ l53 .  P  FeyÍ.ar :  , ,Chudoži lovova nepochopení . . ,  tamtéž,  s '  I .53_ l55 '
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Ína' kde pob1/val jako stipendiát Humboldtovy nadace. Zde ho zastihla nabíd-

ka francouzského ministra kultury' aby pŤijal francouzské pohostinství' spojené

s ročním užíváním státního ateliéru. Teprve kdyŽ mu Praha odmítla prodlouŽit

pobyt, rozhodl se k emigraci, zejména když dostal nabídku galerie Maeght-Le-

long, jedné z nejmocnějších světovych ga|errjních sítí, aby se stal jejím kmeno-

vfch autorem.
V Německu se vytvoŤila česká umělecká komunita v DiisseldorÍ-u také díky

charismatické osobnosti JoseÍ.a Beuyse, ktery se Stal v sedmdesát ch letech pro-

fesorem na tamní Akademii. Dva jeho tehdejší Žácí pocházdi z Čech. Milan

Kunc a Jan Knap. oba se stali později v znamnlmi ťrčastníky nového proudu

uvnitŤ západoevropského umění' jak ho pňedstavovala nová Íigurace a neoex-
presivní ,,divoké..umění. Kromě nich žilo v Dijsseldorfu někteií další českfch
umělcri - Jaroslav Adler, Ladislav MinaŤík a několik dalších - také díky velko-

rysé podpore města, které dalo několika česk m umělc m k dispozici ateliéry
ve Zrušené továrně. Také konkrétisti zde měli své zástupce: Františka Kyncla

a Jindňicha Zeithammla' Vedle Dijsseldorfu to byl piedevším Kolín nad R1inem'

tŤetí světové centrum obchodu s uměním, kter]Í pritáhl něko|ik česk1/ch umělcri
rozdílného uměleckého názoru. Pravoslav Sovák učil na tamní umělecké škole'
JiÍí Valenta pokračoval zde v tvorbě sv1ich abstraktních obrazťr, Milan Náprav-
ník zde jako spisovatel i jako v tvarník rozvíjel své surrealistické aktivity' An.
tonín Málek zde vytvoŤil Ťadu sv ch expresivních portrétri, Karel R sel a Adolf
Černy zde vytváÍeli své objekty, své ateliéry zde měli Eva a Čestmír Janoškovi,
později se sem pŤestěhoval také Milan Kunc' V Kolíně zača|a také oslĎující
umělecká kariéra Jiňího Georga Dokoupila, kter se tu na počátku osmdesátych
let stal členem pro Něrnecko vyznamné skupiny MÚlheimer Freiheit.

Bylo by nad moŽnosti tohoto referátu, kter1/ chtěl jenom upozornit na dosud

nezmapovaná rizemí exilu, zachytit v geograÍickém pŤehledu všechna místa

a města, kde tvorili čeští umělci. Žili nebo Žijí v Holandsku (Tomáš Rajlich)' ve

Šv carsku (Čeněk PraŽák a Václav Požárek), v Anglii (Jan Mladovsky)' v Ra-

kousku (Zbyněk Sekal a otokar Slavík), na několika místech v Německu
(v Mnichově Bohumil Štopan a Ivan Steiger, v Berlíně Jan Kotík, v Kielu

a Hamburku Jan Koblasa, ve Frankfurtu nad Mohanem Jan Šmejkal), v Itálii
(Mikuláš Rachlík, Ladislav Dydek a Štěpán ZavÍe|), ve Švédsku (Petr Mandl).

Něco z této exilové scény zachytila francouzská pedagožka Genevieve Bena-

mou ve své zás|uŽné publikaci, jinou část stručně shrnula Šedtí kniha o exiLovém

vytvclrnictví, vydaná Galerií U bí|ého jednorožce v Klatovech. Čeští umělci

v exilu netíhli ke spolupráci. Jedinou vlstavu malé skupiny exilov ch umělcrj

zorganizoval literární vědec Jan Rubeš v Bruselu' V kulturním centru francouz-
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Ženicynovi a stal se spolu s Františkem Holubem a jeho ženou Valentinou' po-

cházející z ruské prvorepublikové emigrace, jeho sekretáŤem' Holub, z doby
sv ch praŽsk1/ch studií na Masarykově reálném gymnáziu v KŤemencově ulici
a na FilozoÍické fakultě Karlovy univerzity známy jako zásadní odprirce komu.
nismu a v Mitrochinové zprávé odhalen1i agent KGB, se pokoušel ve Švlcarsku
za|ožlt české nakladatelství., K podezíravosti pŤistupovala i určitá nevraživost
mezi českymi umělci, pŤinesená z domova a exilem vystupřovaná. Svědectví

o tom podá trpělivému čtenáŤi polemika mezi skupinkou exilovych literát , ne-

dávno otištěnáv Revolyer Revue. Čtení to není moc povznášející.'0

Jinak než spisovatelé reagovali na exilovou situaci malíŤi a sochaŤi. Jejich

hlavní proud směŤoval do světové metropole umění, do PaŤíže. To byla zcela

pÍirozená reakce a v duchu tradice českého umění devatenáctého a první polo-

viny dvacátého století. Bohužel PaŤíž roku 1968 a let následujících se svou

mnohatisícovou komunitou umělcti z celého světa nebyla právě nejlaskavějším

městem pro české umělce, kteŤí sem většinou pÍijíŽděli poprvé a bez zkušenos-

tí s obchodem s uměním. Těch několik desítek česk]ich malíŤťr, kteŤí se zde

v prvních pookupačních měsících ocit|i, nemělo velkou šanci se tu uchytit. Do-

konce i ti, kteŤí takovou šanci dostali, jako napňíklad JiŤí Načeradsky, nezv|ádli

Život v cizím prostŤedí a nebyli schopni Vyrovnat se s existenčními problémy

nového života.
Mnohem lépe na tom byli umělci, kteŤí zváživše svou uměleckou sílu a ev-

ropské možnosti, zvolili jako exil země, kde neexistovala taková koncentrace

umělcri jako ve Francii. Jako pÍíklad bych zejména uvedl dva umělce, Jana Kris-

toforiho a Zdenku Rusovou, kteŤí emigrovali do Norska, kde se stali uznávan!-

mi umělci. Rusová byla dokonce zvolena rektorkou norské Akademie umění

v oslu' PŤesto i ve Francii zristalo několik umělcti, kterym se povedlo pňekonat

počáteční obtiŽe a zakotvili v PaÍiŽl natrvalo. Jeden z této ma|é skupiny, Ivan

Theimer, se stal už natolik naturalizovan1/m pŤíslušníkem paŤíŽské umělecké ko-

munity, že dostávájako sochaŤ a malíŤ vysoce dotované státnízakázky. Poněkud

mladší v tvarníci žijíci v PaŤíži, Miroslav Moucha a Vladimír Škoda, se rispěš-

ně začlenili do konceptuální scény. Jiií KoláŤ, kter]i prožil zejména osmdesátá

a část devadesát]i ch let v ateliéru, kter mu pronajala paÍižská radnice, je ovšem

pŤípad jedinečny azce|a zvláštní. Dostal se do PaÍíže nikoliv z Prahy, ale l'Ber'

Ch. Andrew, V Mítrochin: Nez'ncínté špion Úi oparacc KGB: Mítrochín v crciiu Academia, Praha 200l

s.326-327
Petr Chudožilov: ,, '..Všechno ostatní je virtuální realita: Korespondenční rozhovor Andreje Stankoviče s Pet-

rem Chudožilovem,,, Reyolver Revue č.40, |999, s.213_23|. V Fischerová: ,,omyl Chudožilov.., tamtéž.

č.4 l ,  s .  I5 l_ l53 .  P  Fey far :  , 'Chudoži lovova nepochopen i . . ,  tamtéž,  s '  l53 ' l55 .

lína, kde pobyval jako stipendiát Humboldtovy nadace. Zde ho zastihla nabíd-
ka francouzského ministra kultury, aby pŤijal francouzské pohostinství, spojené
s ročním uŽíváním státního ateliéru. Teprve když mu Praha odmítla prodloužit
pobyt, rozhodl se k emigraci, zejména když dostal nabídku galerie Maeght-Le.
long, jedné z nejmocnějších světov ch galerijních Sítí, aby se staljejím kmeno-
vych autorem.

V Německu se vytvoŤila česká umělecká komunita v Dtisseldorfu také díky
charismatické osobnosti JoseÍ'a Beuyse, kter Se stal v sedmdesát ch |etech pro-
fesorem na tamní Akademii. Dva jeho tehdejší žáci pocházeli z Čech, Milan
Kunc a Jan Knap. oba se stali později v znamn mi ričastníky nového proudu
uvnitŤ západoevropského umění, jak ho pŤedstavovala nová Í.igurace a neoex-
presivní ,,divoké..umění. Kromě nich žilo v Dtjsseldorfu někteÍí další česk ch
umělcri - Jaroslav Adler, Ladislav Minaiík a několik dalších - také díky velko-
rysé podpoŤe města, které dalo několika česk;/m umělcrjm k dispozici ateliéry
ve zrušené továrně' Také konkrétisti zde měli své zástupce: Františka Kyncla
a Jindíicha Zeithammla' Vedle DÚsseldorfu to byl pŤedevším Kolín nad Rfnem,
tŤetí světové centrum obchodu s uměním' ktery' pŤitáhl něko|ik česk1/ch umělcri
rozdílného uměleckého názoru. Pravoslav Sovák učil na tamní umělecké škole,
JiŤí Valenta pokračoval zde v tvorbě sv ch abstraktních obrazri, Milan Náprav.
ník zde jako spisovatel i jako v tvarník rozvíje| své surrealistické aktivity, An-
tonín Málek zde vytvoŤil Ťadu sv ch expresivních portrétri, Karel Riisel a Adolf
Čern zde vytváŤeli své objekty, své ateliéry zde měli Eva a Čestmír Janoškovi,
později se Sem pĚestěhoval také Milan Kunc. V Kolíně zača|a také oslřující
umělecká kariéra JiŤího Georga Dokoupila, kter se tu na počátku osmdesátych
let stal členem pro Německo v,lznamné skupiny Miilheimer Freiheit.

Bylo by nad moŽnosti tohoto referátu, ktery chtěl jenom upozornit na dosud
nezmapovaná rizemí exi|u, zacÍ.rytit v geograÍickém pŤehledu všechna místa
a města, kde tvoÍili čeští umělci. Ž1lt nebo žijí v Holandsku (Tomáš Rajlich), ve
Švlcarsku (Čeněk Pražák a Václav Požárek), v Anglii (Jan Mladovsk1/), v Ra-
kousku (Zbynék Sekal a otokar S|avík), na něko|ika místech v Německu
(v Mnichově Bohumil Štěpán a Ivan Steiger, v Berlíně Jan Kotík, v Kielu
a Hamburku Jan Koblasa, ve Frankfurtu nad Mohanem Jan Šmejkal), v Itálii
(Mikuláš Rachlík, Ladislav Dydek a Štěpán ZavÍe|), ve Švédsku (Petr Mandl).
Něco z této exilové scény zachyti|a francouzská pedagoŽka Genevieve Bena.
mou ve své záslužné publikaci,jinou část stručně shrnu|a Šedd kniha o exiLovém
vytvarnictví, vydaná Ga|erií U bílého jednorožce v Klatovech. Čeští umělci
v exilu netíhli ke spolupráci. Jedinou vystavu malé skupiny exilov]ích umělcri
zorganizoval literární vědec Jan Rubeš v Bruselu. V kulttirním centru francouz-
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ské komunity Le Botanique vystavovali pod titulem A l'ouest de Prague mezi
l0. norem a 8. bŤeznem l987 Irena Dědičová, Franta (v|astním, pro Francou-
ze pohoršliv m jménem Mertl), Jan Koblasa, Ji ií Koláň a Mikuláš Rach|ík.l '

Zv|áštni, zcela svébytnou skupinu českych exilovlch umělc pňedstavují Íb-
tografové' kterí Se dokáza|i velmi zdaŤile pŤedstavit svou tvorbou světu' Byl to
pŤedevším Joseť Koudelka, kter byl pŤijat do nejslavnější skupiny světové Íb-
tograÍické scény' do paňížského Magna. Jiní se uplatnil i v Hamburku, kde jsou
redakce největších obrázkov1i ch časopis (Andrej Reiscr), v Mnichově (Jan Pa-
iík) nebo v Americe (Antonín Kratochvíl).

Jednou z velkych exilovych kulturních aktivit, která by si zaslouŽila ve|mi
d kladny rozbor, byla česká a s|ovenská čast na kulturním festivalu Dtssenso
v Benátkách v roce 1977 , kter1i pňipravil tehdejší prezident Bienale Car|o Ripa
di Meana. Chystaná v stava čcsk1/ch a s|ovensk ch umělcťr se pro odpor čes-
koslovensklch riŤedních míst nemohla konat a musela b1it nahrazena ko|ekcí,
sestavenou z exilov1ich uměleck1ich sbírek' Na konÍ.erencích, které byly sou-
částí l.estivalu, se podíleli mnozí exi|oví političtí i ku|turní pracovníci' mezi ni-
mi se sluší jmenovat JiŤího Pe|ikána a A. J. Liehma.

PŤi této pŤíleŽitosti je tŤeba se zmínit o pravideln ch schrjzkách politickéhcl
a kulturního exi|u, které obětavě svolával opat Anastáz opasek s organizací opus
bonum do bavorského Frankenu. Tyto sch zky ve farním domku vytváŤely svou
oteví.eností vrjči všem proudrim exilu tolerantní atmosÍéru paralelní k Chartě 77.

D'l ležity byl pro cel kulturní exi| styk s domovem, v sedmdesát ch le-
tech většinou zriznych obav pÍerušen1i, avšak v osmdesátlch letech opět vzki.í-
šen]li. PŤi v]ijezdech dornácích autor a umělcrj se navazovalo na pňátelství z po-
válečn1ich, zejména šedesátych let, a započatá komunikace pokračovala v dopi-
sech. Exil leckdy pomáhal organizovat pro domácí umělce vystavní pňíležitosti
(tak napň. vystavu Vladimíra Prec|íka v galerii Hanse Barlacha v Hamburku)
a v druhé polovině osmdesátych let bylo možné již vidět pr Ťez domácí tvorbou
na několika soubornlch v1istavách (napŤ. v Ess|ingenu 1987).

S rozpadem v chodoevropského monolitu se v druhé po|ovině osmdesá-
tych let začala měnit také kulturněpolitická atmosÍéra. Josef Peterka, tajemník
Svazu československych spisovatelri, s ktcrym jsem se náhodou setkal na kon-
lěrenci o pŤekládání vychodoevropsk;/ch literatur v německém Bergneustadtu,
považoval za nutné a vhodné mi sdělit, že se chystá vydání autor , kteňí byli do
té doby na seznamu zakázanych spisovatelťr, a jmenova| napňíklad Karla Šik-

Texty v kataIogu napsali Jean-Pierrc Poupko. Jean-Piene Hubert. Jan Rubeš, Jan KobIasa' GeraId Gassiot-Ta.

|abot, František Smejkal, o|ivier Juritln, René Micha a Alberico Salo'

6nce. Zárove a|e zdiraznil, že jednoho autora pry nevydají v Praze nikdy _

a jmenova| Václava Hav|a.
Také ňeditel Národní galerie JiÍí Kotalík projevi| snahu uspoŤádat ve své in-

stituci vystavu českych malíŤ žijících v exilu. Setka| jsem se s ním na zaháje-
ní Bienale v roce 1986 v Benátkách, později také v Kolíně nad Rlnem a do-
konce, kdyŽ jsem ho seznámil S otcem ma|íie Dokoupi|a, kter jako bohat;/ ně-
mecky podnikatel chtěl koupit v Kolíně drim pro české umč|cc s vlastní galerií
a ate|téry, byl ochoten pievzít lunkci pŤedsedy pňíští unrělecké rady. I na sti-
pendia bylo pamatováno. Vše zmaňily intriky několika domácích českych kriti-
kri a umělcťr, kterí chtěli mít osud českého umění sami pod kontrolou.

Rych|e Se měnící poměry v českém umění potvrzovala moje korespondence
s doyenern české kritiky, JindÍichcrn Chalupeck1i m' V jcdnom dopise charakteri-
zoval praŽské poměry: ,,Tady jako Žába na prameni Sedí tzv. Svaz vytvarníkťr, což
neni neŽ srnečka kšeftsmanrj, kteŤí Se vydávají za konrunisty. Pomalu a|e jistě
však ztrácejí pozice. Kotalík vystavil rnezi pÍírristky Národní galerie i emigran-
ty, KoláŤe a Kotíka, a nic se nestalo... V Praze se chystá soubor Balcara, v Roud-
nici Medka. A ustavují se skupiny rnladších, jimŽ jde Svaz bázlivě Z cesty...

Začátkem roku l989 vyvrcholily snahy o sjednocení dornova a exilu v návrh
uspoŤádat konferenci, na které by se sešli autoŤi oÍlciální, autcli i exiloví a auto-
Ťi ze samizdatu. Místem setkání ntě| byt ptivodně Marburg, nrěsto s vyznamnou
tradicí v)ichodoevropsk ch stykri, později se uvažovalo o Berlínu, také italští
bohenristé se hlásil i jako pŤípadní organizátoíi. Pos|Ózc - po projednání celÓ pŤí-
pravy s Václavem Havlem _ se začalo uvažovat o Madhrsku. Havcl se totiŽ obá-
val, že by nru po v jezdu naZápad režim zabránil vrátit se zpět do Prahy.

PŤípravná sc|r zka se konala v drulré polovině dubna l989 v hotelu Che|sea
v Kolíně nad Rlnem. Zričastnil i se jí ondŤej NeÍT a Petr Prouza 1ako zástupci
oficiální l iteratury, Petr Král, JiŤí Gruša, Antonín Brousek, Jaroslav Hutka a .1á
jako zástupci exilu. Teleforricky svrij souhlas s chystanou schťrzkou vyjádÍil i Pa-
vel Kohout, Gabriel Laub a Ivan Diviš' V oficiální dc|cgaci měl pťrvodně byt ta-
ké Bohumil Hrabal, pro ktcrého Kolín a několik dalších měst clrystalo pÍivítání
a besedy se čtenáŤi, ten se však v té době z'drže| v Anlerice, kde mu Arnošt Lus-
tig organizoval návštěvu několika americkych univerz,it. Vyznamné bylo' Žc
schŮzku komentoval kladně nejen cxilov1i, ale i domácí tisk - pro exulanty věc
do té doby nepŤedstavitelná.'. Pies létcl l989 se však situace uvnitŤ vychocloev-

,. P. Prouza: ' 'NSR v jednom tydnu aneb PuttlvÍutí s l iteraturou.., Tvorba č' 20. l7' 5. l 989. s. l3- A. Brousck:

,'Česko-české snriŤovačky: Z magacínu aktuali l a Zaiimavostí... Most 1989, s. | | ' l20. Yiztakét,!ž' PodŤez .

vtíní věNc' Torst' Praba l999' s' .58l_587.
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ské komunity Le Botanique vystavovali pod titulem A |'ouest de Prague mezt
10. norem a 8. bňeznem l987 Irena Dědičová, Franta (vlastním, pro Francou-
ze pohoršliv1im jménem Mertl), Jan Koblasa' Jiňí KoláÍ a Mikuláš Rachlík'''

Zv|áštni, zcela svébytnou skupinu česk]lich exi|ovlch umělcťr pŤedstavují Íb-
tografové, kteÍí se dokázali velmi zdaŤile pŤedstavit svou tvorbou světu' Byl to
pŤedevším Josef Koudelka, kter1i byl pŤijat do nejslavnější skupiny světové fo-
togratické scény' do paňíŽského Magna. Jiní se uplatnili v Hamburku, kde jsou
redakce největších obrázkovlch časopisťr (Andrej Reiser), v Mnichově (Jan Pa-
Ěík) nebo v Americe (Antonín Kratochvíl).

Jednou z velkych exilovych kulturních aktivit, která by si zas|ouŽila velmi
d k|adny rozbor, byla česká a slovenská ričast na kulturním Í.estivalu Dissenso
v Benátkách v roce |9.7] , kter1i pňipravil tehdejší prezident Bienale Carlo Ripa
di Meana. Chystaná v stava českych a slovensk ch umělcrj se pro odpor čes-
koslovensk ch Ťedních míst nemoh|a konat a musela blt nahrazena kolekcí,
sestavenou z exilov1ich uměleck ch sbírek. Na kon|erencích' které byly sou.
částí festivalu, se podíleli mnozí exiloví političtí i kulturní pracovníci, mezi ni-
mi se sluší jmenovat Ji iího Pelikána a A. J. Liehma.

PŤi této pŤíležitosti je tňeba se zmínit o pravideln;ích sch zkách politického
a ku|turního exilu, které obětavě svolával opat Anastáz opasek s organizací opus
bonum do bavorského Frankenu. Tyto schrizky ve farním domku vytváŤely svou
otevŤeností vriči všem proudrim exilu tolerantní atmosÍéru paralelní k Chartě 77'

Dťl|ežit:i byl pro oel kulturní exil styk s domovem, v sedrndesátych le.
tech většinou zr'Ůznych obav pŤerušen1i' avšak v osmdesátych letech opět vzkĚí-
šeny. PŤi v,ljezdech domácích autor a umělcri se navazovalo na pŤátelství z po-
válečnych, zejména šedesátych let, a započatá komunikace pokračovala v dopi-
sech. Exil leckdy pomáhal organizovat pro domácí umělce v stavní piíleŽitosti
(tak napŤ. vystavu Vladimíra Preclíka v galerii Hanse Barlacha v Hamburku)
a v druhé polovině osmdesátych let bylo možné jiŽ vidět prťrňez domácí tvorbou
na někcll ika souborn/ch v stavách (napŤ. v Esslingenu 1987)'

S rozpadem v chodoevropského monolitu se v druhé polovině osmdesá-
t]Ích let začala měnit také kulturněpo|itická atmosféra. Josef Peterka, tajemník
Svazu československych spisovatelri' s kter1im jsem se náhodou setkal na kon.
ferenci o pŤekládání v chodoevropskych Iiteratur v německém Bergneustadtu,
považoval za nutné a vhodné mi sdělit, že se chystá vydání autorri, kteÍí byli do
té doby na seznamu zakázanych spisovatelri, a jmenoval napŤíklad Karla Šik-

]] Texty v kata|ogu napsali Jean-Pierre Poupko, Jean-Pien.e Hubert, Jan Rubeš, Jan Koblasa, Gerald Gassiot.Ta.

labot. František Srnejkal, olivier Jurion, René Micha a Alberico Salo'

60

16Lnce. Zároveii ale zd raznil, Že jednoho autora pr nevydají v Praze nikdy _

a jmenoval Václava Hav|a.
Také ieditel Národní galerie JiŤí Kotalík projevil snahu uspoÍádat Ve své in-

stituci v stavu česk1ich ma|íŤri žijících v exi|u. Setkal jsem se s ním na zaháje-
ní Bienale v roce 1986 v Benátkách, později také v Kolíně nad R nem a do-
konce' kdyŽ jsem ho seznámil s otcem ma|íŤe Dokoupila, kter! jako bohaty ně.
mecky podnikatel chtěl koupit v Kolíně drim pro české umě|ce s vlastní galerií
a ate|léry, byl ochoten pYevzit funkci pŤedsedy pŤíští umělecké rady. I na stí-
pendia bylo pamatováno. Vše zmaŤily intriky několika domácích česk;/ch kriti.
kú a umělcrj, kteŤí chtěli mít osud českého umění sami pod kontrolou.

Rychle se měnící poměry v českém umění potvrzovala moje korespondence
s doyenem české kritiky, Jindíichern Chalupeck1/m. V jednom dopise charakteri-
zovalpraŽské poměry: ,'Tady jako žábanaprameni sedí tzv. Svaz vytvarníkťr, coŽ
není neŽ smečka kšeftsman , kteňí se vydávají za komunisty' Pomalu ale jistě
však ztrácejí pozice. Kotalík vystavil mezi pŤírristky Národní galerie i emigran-
ty, KoláŤe a Kotíka, a nic se nestalo... V Praze se chystá soubor Balcara, v Roud-
nici Medka. A ustavují se skupiny mladších, jimž jde Svaz bázlivě Z oesty'..

Začátkem roku 1989 vyvrcholily snahy o sjednocení domova a exilu v návrh
uspoŤádat konferenci, na které by se sešli autoňi oficiální, autoŤi cxiloví a auto-
Ťi ze samizdatu. Místem setkání nrěl byt pťrvodně Marburg, nlěsto s vyznamnou
tradicí v chodoevropskych stykti, později se uvaŽovalo o Berlínu, také italští
bohemisté se hlásil i jako pŤípadní organizátoŤi. Posléze - po projednání celé pŤí-
pravy S Václavem Havlem _ se začalo uvažovat o Madarsku. Have] se totiž obá-
val, Že by mu po v jezdu naZápad reŽim zabránil vrátit se zpět do Prahy.

PŤípravná sch zka se konala v druhé po|ovině dubna l989 v hotelu Chelsea
v Kolíně nad R nem' Zričastnili se jí ondŤej Neff a Petr Prouza jako zástupci
oficiální literatury, Petr Král, JiŤí Gruša, Antonín Brousek, Jaroslav Hutka a já
jako zástupci exilu. Telefonicky svrij soulrlas S chystanou schťrzkou vyjádĚili Pa-
vel Kohout, Gabríel Laub a Ivan Diviš. V oficiální delegaci měl privodně byt ta-
ké Bohumil Hrabal, pro kterého Ko|ín a několik da|ších měst chystalo pŤivítání
a besedy se čtenáŤi, ten se však v té době zdrŽe| v Americe, kde nru Arnošt Lus-
tig organizoval návštěvu několika americkych univerzit' Vyznamné bylo, že
sch zku komentoval kladně nejen exilov , ale i domácí tisk - pro exulanty včc
do té doby nepŤeclstavitelná.' ' Pies |éto 1989 se však situace uvnitŤ vychodoev-

P Prouza: ,'NSR v jednom t1Ídnu aneb Putování s |iteraturou..' Tvorhu č. 20, |.l . 5. l 989' s' I 3. A' Brousek

,,Česko.české smiňovačky: Z magacínu aktualit a zajímavosÍí',. Most |989, s' I lri_l20' ylztakét.!ž: PldÍ"?!í
y(íní větva. Torst. Praha l999. s. .58l_587.
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ropského bloku začala vyvíjet velmi dramaticky' Na setkání ve Frankenu pŤr.1e-
1o tentokrát nejen několik studentťr z Československa, ale také Rudolf Chme|,
v znamn! slovensk1i kritik a publicista. Česky kritik Milan Jungmann se omlu-
vil, ale poslal projev, kter tam byl čten. Je komentáŤem k někter1im pŤekvapi-
vě liberálním projevrim, otištěn;/m v oficiálních časopisech. Jungmann cituje
zejména rozhovor z časopisu Kmen s pŤedsedou Svazu československ ch spiso-
vatelťr Miroslavem Válkem, nazvany ',Je pouze jedna 1iteratura.., v němž autor
konstatuje, že rozdéleni literatury na tŤi části je 'jisty deÍ-ekt společenské ko-
munikace, kter1/ je tieba odstranit... Jungmann dodává, že ,,musí znovu vznik-
noutjednotn kontext národní literatury' v němŽ bude o hierarchickém postave.
ní díla i autora rozhodovat jedině živ,! názorov ruch, kritická reflexe a spole-
čensk1i ohlas...r:.

NěkteŤí čeští exi|oví umělci odjeli na podzim na setkání s polsk;/mi pŤáteli
do Vratislavi, a pak uŽ pŤišel listopad l989 a většina spisovatel , publicistťr
a umělcrj se z exilu začalayraceÍ do Čech. Skončila historie exilu a exil vstou-
pil do historie. Zatim nezpracované. PovaŽujte proto laskavě tyto poznámky
polze za rivod do skutečného bádání o dějích a souvislostech českého umělec-
kého a kulturního exilu.

' . Cyklostylovan! rukopis rozdávan! Ličastníkrjm konference ve Frankenu l989
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MICHAL  pŘ t aÁŇ

Shoda historick1ich okolností pŤehledně rozdělila čtyricet |et komunistické v1á-
dy do dvou prakticky stejně dlouh1/ch etap. Yítézny ilnor, pŤíjezd tankťr, jemuž
se euf.emisticky Ííkalo vsrr'lp vojsk' i listopadov1Í pŤevrat jsou zŤejmě vťrbec nej-
podstatnější mezníky našich poválečnych dějin. Yitézny nor a vstup vojsk se
také postaraly o dvě nejsilnější emigrační vlny, takŽe se z pojmťr ,,porinorovy
exulant.. a ,,posrpnovy exulant.. nakonec staly srozumite|né a běŽně uŽívané ter-
míny. Neil Donby, vypravěč ve Škvoreckého detektivce Návrat poručíka Bo-
rťtvky, sije vysvětluje takto: ,,Domnívám se, že to má něco společného s vystě-
hovaleckou politikou: československá vláda asi povoluje vystěhování pouze Ve
dvou termínech ročně, v noru a v Srpnu. To ovšem není ještě všechno: posrp-
noví se dále dělí na komunisty a nekomunisty, kdeŽto porinoroví jsou všichni
antikomunisti a panuje mezi nimi názor, Že posrpnoví nekomunisti jsou ve sku-
tečnosti kryptokomunisti. Zdá se tedy vše nasvědčovat tomu, že rinorovy termín
je vyhrazen pro antikomunisty, snad proto, že je k emigraci do Kanady nejne-
vhodnější: pŤijedou pňímo do nejkrutší severské zimy. Na ne-, krypto- a komu-
nisty čeká naproti tomu koncem srpna pÍíjemné indiánské léto. Je to ziejrně dis-
kriminace, kanadská vláda s tím však stěŽí mťrŽe něco dělat... l

Jakkoli nám historická zkušenost neumožřuje pŤijmout tento vyklad, všich.
ni vínre, Že mezt porinorov mi a posrpnovymi byly četné rozdily. Podmínky,
které v Evropě a ve světě vládly bezprostŤedně po válce, byly samozŤejmě mno-
hem méně pÍíznivé než podmínky konce šedesát17ch let' a to jak co se tyče prv-
ních krokri v nové zemi, tak co se t če rnožného budování nové existence. To
mělo samozŤejmě tehdy vliv i na literaturu, resp. na literární žívot: Líterárni Žt-
vot po norové české komunity ve svobodném světě se rozbíhal déle, pomaleji
a myslím, Že i bolestněji. V prvních pěti |etech po iinoru byla ristŤedním pro-
blémem politika: i luze o tom, že komunisticky reŽim bude jen krátkou epizcl-
dou, vedla k čilému politickému Životu, jehoŽ ne nepodstatn m motivem byly

, 
J' Škvortck1í: N vrttt poručíktt Borriv,h'. Sixty-Eight Publishers. Toronto l 98 | . s. l 9-20
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